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Prezado leitor.

A A bril C ultura l vem , 
há anos, ed itando obras 
que v isam  a leva r ao 
pú b lico  a em oc iona n te  
aventura  do con h e c im e n to  
c ie n tif ico ; o que de 
m ais s ign ifica tivo  
o h o m e m  tem  produzido 
na arte, na re lig ião, 
no pensam ento , na ação; 
o exem p lo  das grandes 
pe rsonagens da h is tó ria ; 
a lém  de inúm eras obras 
para o e n tre te n im e n to  
educa tivo  de crianças, 
jo ve n s  e adultos. A pós 
ta n ta s  publicações, 
v im o s  com  satisfação 
que estávam os no 
ca m inho  certo , ao 
com eça r nossa linha  de 
p ro je tos  ed ito ria is : 
o púb lico  sabe 
id e n tifica r e va lorizar 
o que vai a seu 
e n co n tro  para o fe rece r 
o que é cu ltu ra lm e n te  
sério , bom , útil.
Eis po r que nos lançam os 
à am b ic iosa  tare fa  de 
preparar esta 
enc ic lopéd ia . 0  desafio 
era grande, mas para 
e n fre n tá -lo  co n tam o s 
co m  a co laboração  de 
quase uma cen tena de 
especia lis tas a ltam en te  
categorizados, cuja 
assessoria pe rm itiu  a 
c rite riosa  seleção e 
in te g raçã o  dos assuntos, 
bem  com o  a qualidade 
dos textos. Mas, 
afina l, o que é um a 
encic lopéd ia?
M e lh o r: o que pode 
ser, ho je , uma 
enc ic lopéd ia?  M ais 
a inda: o que pretende 
ser, exa tam ente, esta 
"E nc ic lop éd ia  A b ril"?  
M o s tra  a educação 
m oderna que a mais 
e fic ien te  m aneira de 
con h e ce r a lgum a Coisa 
é experim en tá -la  
d ire ta m e n te , lida r com  
ela, m anuseá-la.
U sem os este p rece ito  
pedagóg ico . Deixem os que 
a "E nc ic lop éd ia  A b ril"  
d ia lo gue  d ire tam en te  
co m  você. Ou seja, 
de ixem os que ela com ece 
a fa la r de si mesma, 
en c ic loped icam en te .
A qu i, a o rdem  a lfabé tica  
fica rá  p rov iso ria m en te  
con tra ria da : an tec ipam os 
um  verbe te  da le tra  E, 
já que o p rim e iro  
assu n to  será jus ta m en te :

Das naves espaciais, a Terra aparece com o um tranqüilo planeta azul, sem  fom e, sem  crises nem  guerras: o hom em  
contem pla seu mundo a distância, enquanto se abrem as perspectivas de seus horizontes científicos.
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O afã de criar, conhecer, desco
brir, tem levado o homem, periodi
camente, à necessidade de fazer le
vantamentos de suas conquistas e, 
ao mesmo tempo, examinar os no
vos problemas gue elas próprias lhe 
vão abrindo. As vezes, diante de 
impasses, o trabalho do pesguisa- 
dor vai ao fundo das soluçoes já 
propostas, desce aos alicerces da 
cultura —  para corrigi-los e partir 
em seguida para outras constru
ções. Desse m odo, através de acu
mulações, revisões críticas, corre
ções contínuas, progride o 
conhecimento, aperfeiçoa-se a 
ação, desenvolve-se a arte. Ao 
mesmo tempo, as inevitáveis mu
danças históricas exigem a refor
mulação dos interesses humanos, 
impõem novas necessidades, abrem 
outras expectativas, criam questões 
a serem investigadas e resolvidas. 
Em todos os sentidos, de fato, o ca
minho proposto à condição hu
mana parece feito de renovados de
safios. A movimentação que faz a 
dinâmica da própria história é tam
bém o que vivifica a cultura: o le
vantamento crítico das conquistas 
do passado fornece ao presente as 
aberturas para o futuro.

Na época atual, esse processo de 
acumulação e simultânea critica do 
que foi pensado, feito, estabelecido, 
adquiriu ritmo aceleradíssimo. A 
ciência dá saltos espantosos, apon
tando horizontes aparentemente ili
mitados; traduzida em tecnologia, 
altera a face da Terra e amplia as

fronteiras do Universo marcado 
pela presença do homem; a arte se 
desdobra em ousadas pesquisas; o 
pensamento filosófico propõe a dis
cussão aberta de questões direta
mente ligadas à vida concreta e co
tidiana; as religiões revêem antigas 
posições e, renovando sua lingua
gem, procuram responder às neces
sidades espirituais da humanidade 
de hoje.

Todos esses motivos tornam in
dispensável a atualização das infor
m ações, do mesmo modo que tor
nam imprescindível a participação 
do grande público, especialmente a 
juventude. A partir do levanta
mento das experiências humanas 
do passado —  em todos os campos
—  e sobre a compreensão atuali
zada dos diversos problemas é que, 
hoje, o homem —  sobretudo o jo 
vem —  pode entender melhor seu 
mundo para atuar fecundamente 
sobre ele; achar seu caminho pes
soal e profissional; colaborar no es
forço coletivo.

Aqui é que se pretende situar a 
Enciclopédia A b ril. Com o recurso 
de informação de com<}>está hoje a 
cultura, quais os seus antecedentes 
históricos e quais as suas perspecti
vas vindouras. Com o instrumento, 
por isso mesmo, para o alarga
mento e a atualização de conheci
mentos do público em geral. E 
com o referência para que o jovem
—  pela dilatação e renovação de 
seus horizontes —  possa, discer
nindo múltiplas possibilidades, es
colher mais acertadamente seu ca
minho de estudos e pesquisas e seu 
campo de trabalho.

A organização da Enciclopédia  
A b ril  partiu do levantamento das 
grandes áreas em que se organizam  
os conhecimentos e as principais

atividades humanas. A o lado de 
manifestações culturais tão antigas 
quanto o próprio homem —  como 
artesanato ou agricultura — , fo
ram então se alinhando as diversas 
formas de criação que, em todos os 
setores, a humanidade produziu e 
transformou através de sua histó
ria. Até se chegar aos mais recentes 
frutos da ciência teórica, da téc
nica, da arte, com o astronáutica, 
televisão, cibernética ou engenharia 
eletrônica. No final do planeja
mento, cerca de cem áreas funda
mentais de pesquisa ou de ativi
dade passaram a integrar o vasto 
painel de assuntos que nela são cui
dadosamente tratados.

Cada uma dessas áreas foi con
fiada a um especialista, ou a um 
grupo de especialistas, que a desdo
brou em seus temas fundamentais 
e de maior interesse para o leitor de 
nossos dias. Pôde-se4chegar, assim, 
às várias listas de assuntos e, numa 
segunda etapa, pela cuidadosa inte
gração delas, à listagem final dos 
verbetes. Estes, cerca de 3 000, 
aparecem distribuídos em seqüên
cia alfabética. Formalmente, a or
dem alfabética separa assuntos que 
pertencem à mesma área, interca
lando matérias provenientes dos 
mais diversos campos. Desse 
modo, encontramos um§ sucessão 
de assuntos, tais como,: A cid o s car- 
boxílicos  (Química), Á c id o s  nucléi- 
cos  (Bioquímica), A clim atação  
(Agronomia), A ç o  (Engenharia me
talúrgica), A cre  (Geografia), etc. 
Essa diversidade permite fazer de 
cada artigo uma publicação dinâ
mica e viva, que incentiva a leitura 
e satisfaz, do mesmo modo, os 
mais variados interesses.

Todavia, a pluralidade de assun
tos e a sucessão alfabética não
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Á re a s  da
E n c ic lo p é d ia
A b ril

Administração
Aeronáutica
Agronomia
Antropologia
Arqueologia
Arquitetura
Artes Gráficas
Artes Visuais
Astronáutica
Astronomia
Biblioteconomia
Biologia
Bioquímica
Botânica
Cibernética
Ciências Farmacêuticas
Cinema
Comunicações
Construção Naval
Dança e Expressão Corporal
Demografia
Desenho Industrial
Direito
Ecologia
Economia
Educação
Eletrotécnica
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Engenharia Hidráulica
Engenharia Industrial
Engenharia Mecânica
Engenharia Metalúrgica
Engenharia Naval
Engenharia Química
Esportes
Estatística
Etnografia
Etologia
Filosofia
Filosofia das Ciências
Finanças
Física
Folclore
Fonoaudiologia
Geociências
Geografia
História
Instituições Militares
Jornalismo
Lingüística
Literatura
Lógica
Matemática
Medicina
Música
Odontologia
Paleontologia
Parapsicologia
Pediatria
Política
Psicologia
Psiquiatria
Publicidade
Puericultura
Química
Rádio
Religiões
Saúde Pública
Serviço Social
Sexologia
Sociologia
Teatro •
Tecnologia Militar 
Televisão 
Teoria da Arte 
Transportes 
Urbanismo.
Veterinária
Zoologia
Zootecnia

Tam bém  a arte não conhece rotina: seu cam inho é o da busca perm anente. A insólita criação de um artista muitas  
vezes $uscita espanto ou dúvida; mas. com  o tem po, os antigos cânones são substituídos ou renovados.

comprometem, no conjunto, a uni
dade interna da Enciclopédia. O re
curso das remissivas interliga as 
matérias correlatas ou complemen
tares (pertencentes a uma ou a vá
rias áreas), possibilitando que o lei
tor percorra com segurança os 
com plexos itinerários traçados pe
las diferentes ciências, pelas artes, 
pela técnica, pela especulação filo
sófica, enfim, pelas múltiplas for
mas que, ao longo do tempo, o ho
mem tem inventado para se 
exprimir e se comunicar, enquanto 
domina a natureza, modifica e re
cria o seu mundo. Assim, por 
exemplo, logo no início do volume 
I, o leitor encontra a exposição da 
vida e da obra'de Pedro Abelardo, 
pensador francês do século XII; as 
principais informações sobre o 
tema estão aí nesse verbete, que 
possui unidade e significação autô
noma, podendo ser lido isolada
mente; se quiser, porém, aprofun
dar seus conhecimentos sobre a 
matéria e situar mais amplamente 
o pensamento de Abelardo dentro 
do desenvolvimento da filosofia e 
da teologia, o leitor poderá seguir 
as indicações que aparecem ao fim 
do verbete sob a forma VEJA  
T A M B É M . No caso do verbete so
bre Abelardo^ ele encontrará —  
VEJA T A M B É M : D eus; D ialética; 
Escolástica; N om ina lism o; To- 
m ism o; Universal.

Além dos assuntos e das perso
nalidades focalizados em seus 1 2  

volumes, a Enciclopédia A bril 
apresenta ainda, em 2  volumes 
complementares, um dicionário 
com  pequenas biografias de perso
nagens. Para indicar que um as
sunto é o objeto de verbete autô
nomo ou para mostrar que uma 
personalidade mencionada é tra
tada isoladamente (no Dicionário  
Biográfico ou, em alguns casos, nas 
páginas da Enciclopédia) (lá a indi
cação dos asteriscos (*). Por exem
plo, ao ler a matéria sobre Teatro 
do A bsurdo , encontrará numa 
certa altura "... o tema é necessário 
mas não suficiente para definir e 
destacar essa corrente de teatro, 
pois sentido filosófico parecido faz 
parte da obra de outros dramatur
gos, com o Anouilh, Sartre.* e Ca- 
mus*”. Os asteriscos querem dizer

que esses dois últimos escritores 
sao também focalizados pela E n ci
clopédia  e, de acordo com a se- 
qüencia alfabética, o leitor poderá 
encontrar artigos especiais sobre 
eles. Outro exemplo: lendo sobre 
A b so lu tism o , o leitor ficará sa
bendo que “... a Guerra dos Cem* 
Anos (1337/1453) trouxe aos reis 
franceses a possibilidade de intro
duzir novas formas de tributa
ção...” A o mesmo tempo em que 
recebe essa informação, toma co
nhecimento de que. Cem  A n o s, 
Guerra dos  é um verbete que pode 
encontrar, abordando os principais 
acontecimentos relacionados a essa 
guerra que abalou a Europa.

As rçmissivas do tipo VEJA  
T A M B É M  e os asteriscos (*) repre

sentam portanto verdadeiros sinais 
de trânsito que permitem ao leitor 
se locom over através da Enciclopé  
dia, reencontrando as vias que li
gam assuntos e mesmo áreas afins. 
Com isso, a continuidade das infor
m ações fica garantida. Por outro 
lado, o leitor pode ir percebendo 
que o universo da cultura é seme
lhante a um corpo vivo, dotado de 
partes interdependentes. Eis por 
que não se trata de oferecer dados 
esparsos que satisfaçam a pura cu
riosidade momentânea. A E nciclo 
péd ia  A b ril almeja conduzir o lei
tor para além dessa curiosidade 
inicial: pretende ajudá-lo a abrir 
caminhos de investigação e a ex
pandir metodicamente o território 
de seus conhecimentos.

A ciência atual, nos vários cam pos, realiza proezas extraordinárias. (O brasi
leiro Dr. E. Zerbini e sua equipe fazendo um transplante de coração.)
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Além das remissivas, o índice 
geral serve de instrumento para a 
utilização adequada da E nciclopé
dia. N os índices aparecem todos os 
assuntos constantes da E nciclopé
dia —  quer sejam abertura de ver
betes, quer constituam informações 
inseridas em verbetes —  dando 
completa cobertura aos tópicos 
abordados. Verbetes complexos 
com o, por exemplo, os de países 
formados pela justaposição de da
dos provenientes de áreas diferen
tes, possuem um quadro no qual es
tão resumidos os informes mais 
gerais. Esse quadro, chamado S u 
m ário, para ser facilmente localiza
do, está indicado nos índices. 
D esse modo, o leitor que, no mo
mento, deseja apenas saber rapida
mente qual a população do Estado 
do Acre, pode, pela ordem alfabé
tica, achar com facilidade o ver
bete, e, através da consulta ao 
índice, saberá exatamente em que 
página aquele dado está situado, 
pois ele integra o sumário relativo 
ao Acre. Assim, o índice se torna 
mais funcional e sua consulta bem 
mais fácil.

Pela escolha dos assuntos, com o 
pela sua forma de organização in
terna, com o ainda pela sua apre
sentação —  por meio de linguagem  
intencionalmente voltada para a 
com unicação rápida e eficiente — , 
a Enciclopédia A b ril procura adap
tar-se às exigências do público de 
nossos dias. Mas, na verdade, apro
veita uma longa experiência —  a 
daquelas pessoas que, através dos 
séculos, vieram tentando fazer os 
levantamentos das mais variadas 
atividades culturais: os enciclope
distas de todos os tempos.

Conhecer bem alguma coisa é 
conhecer também o seu passado. 
Os objetivos, os recursos, a própria 
estrutura da Enciclopédia A b r il  re
velam-se mais nitidamente quando 
a confrontamos com obras de in
tenção análoga que,, há muito, vêm 
sendo produzidas. E com o elo de 
uma longa cadeia que esta E nciclo 
pédia  se situa e melhor se explica.

A história de uma palavra

A palavra “enciclopédia” é de 
origem grega e seu significado eti
mológico e “instrução no círculo 
com pleto” ou “completo sistema de 
aprendizado”. Para um grego dos 
tempos antigos, o que ela represen
tava, portanto, era a educação ca
paz de abarcar todo o círculo dos 
conhecimentos humanos.

A mais antiga obra de caráter 
enciclopédico, a H istória Natural, 
de Plínio*, romano do século I
d.C., compunha-se de 37 livros e 
tratava de diversos assuntos: desde 
cosmografia, astronomia, meteoro
logia, geografia e zoologia, até in
ventos artísticos, medicina, minera
logia, remédios e mesmo magia. 
Era todo um rico acervo acumu
lado pela cultura clássica, pela pri
meira vez coletado segundo um es
forço de classificação de áreas do 
conhecimento. Era, por isso 
mesmo, uma excelente amostra do 
universo de indagações e interesses 
do homem antigo.

Desde então as diferentes épocas 
têm produzido esse tipo de obra 
que, pretendendo ser o repositório 
completo dos conhecimentos, re

trata bem a mentalidade então vi
gente. O século V ofereceu exemplo 
bastante significativo: Marciano 
Capela escreveu, em prosa e verso, 
uma espécie de enciclopédia atra
vés da qual podemos saber as áreas 
que entao compunham o conheci
mento humano. Verifica-se então 
com  surpresa que elas se restrin
giam à gramática, retórica, dialé
tica, geometria, astrologia, aritmé
tica e música. Muito mais rica de 
assuntos será, no século VII, a obra 
Origenes, de Isidoro*, bispo de Se- 
vilha. No entanto, pode-se sentir 
ainda nela a grande distância cultu
ral entre os homens de hoje e os da
quela época. Basta comparar a re
lação de assuntos da obra de 
Capela ou da de Isidoro com a lista 
de áreas abrangidas pela E nciclo 
p éd ia  A bril, para se ver claramente 
o longo caminho já percorrido pela 
humanidade em sua insaciável pro
cura e em sua criatividade perma
nente.

A mais famosa enciclopédia da 
Idade Média foi escrita pelo domi 
nicano Vincent de Beauvais (c. 
1190-c. 1264). Era, na verdade, 
uma compilação de textos vários, 
mas justamente graças a isso serviu 
para preservar obras daquele 
tempo, além de trechos de autores 
da antiguidade clássica. Trabalhos 
enciclopédicos foram também es
critos, no século XIV, por Bartolo
meu de Glanville, franciscano in
glês, e por Pedro Bersuire, 
beneditino francês. Sobretudo a 
obra do primeiro revela bem o es
pírito medieval, marcado pela preo
cupação com as questões religio
sas: com eça discorrendo sobre 
Deus e os anjos. As obras de G lan
ville e de Bersuire —  como tam 
bém as demais até então aparecidas 
no gênero —  não traziam o título

A insaciável curiosidade hum ana: 
foguetes sondam outros mundos.

de enciclopédia. Na verdade, o pri
meiro a empregar essa palavra, re
vivendo o vocábulo grego, foi o es
critor francês Rabelais , em 1532.

A obra de Francis Bacon*, N o- 
vum  Organum, não representou 
apenas um marco dentro da evolu
ção do pensamento filosófico e 
científico inglês. N a medida em que 
se propunha a classificar os vários 
ramos do conhecimento, pode ser 
vista com o uma primeira .enciclo
pédia a refletir a concepção mo
derna de ciência. Os diferentes ti
pos de conhecimento estão aí não 
apenas classificados, mas também 
julgados de acordo com  o método 
que para Bacon deveria permitir a 
formulação de verdades científicas: 
o paciente esforço de buscar a ex
plicação para os fenômenos através 
de repetidas experiências. Aqui, 
nessa verdadeira inauguração da 
Idade Moderna para o conheci
mento, o trabalho enciclopédico as
sumiu decisiva importância, apare
cendo com o condição prévia 
indispensável à abertura de novos 
caminhos para o pensamento.

A partir do século XVII e sobre
tudo no século XVIII as chamadas 
“enciclopédias metódicas” —  por 
assuntos —  começam a ser substi
tuídas por trabalhos de estrutura
ção mais elaborada, organizados 
em ordem alfabética. É o caso, na 
França, do D icionário H istórico e 
C rítico  de Bayle (1647-1706) e, na 
Inglaterra, do D icionário Inglês de 
A r te  e Ciência  de John Harris (c. 
1667-1719). Em 1728, a Ciclopé- 
dia  do também inglês Chambers (?- 
1740) apresenta requintada organi
zação: os vários tópicos são trata
dos não apenas isoladamente, mas 
também com o partes de conjuntos 
maiores; assim, no final de cada as
sunto fazem-se referências aos ou
tros assuntos da obra aos quais 
aquele está subordinado ou relacio
nado. A ordem alfabética usada 
por Bayle e a utilização de referên
cias que interligam assuntos são re
cursos que passaram a ser ado
tados freqüentemente pelas enci
clopédias posteriores. Reapare
cem aqui nesta Enciclopédia A bril, 
para permitir ao mesmo tempo a 
apresentação sistemática das infor
mações (através da ordem alfabé-

tica) e a reintegração das partes 
que compõem extensos territórios 
culturais (por meio das remissivas).

Um a enciclopédia  
que abalou a França

O século XVIII tornou-se conhe
cido com o “Século das Luzes”. 
Isso porque —  em termos de Oci
dente e particularmente de Europa
—  nele se afirmou e se difundiu 
uma forma de ver a realidade basi
camente sustentada pela compreen
são clara, fruto das demonstrações 
racionais e das verificações opera 
das pelos sentidos. D e Descartes*, 
filósofo e matemático francês do 
século anterior, veio principal
mente a defesa do primeiro as
pecto: verdadeiro, real, legítimo é 
só aquilo que o homem pode co
nhecer com o conhece as noções 
matemáticas —  sem qualquer som 
bra de dúvida, com perfeita cla
reza. D os pensadores ingleses 
desde Bacon, vinha, mais ou menos 
na mesma época, a outra tese: o 
homem só atinge de fato a reali
dade, faz ciência com segurança e ' 
encontra normas válidas para a 
ação utilizando os sentidos, obser
vando atentamente os fenômenos, 
fazendo e refazendo experiências. 
As conseqüências políticas dessa 
posição já Locke* havia mostrado: 
o governo também é um fato que 
se experimenta e que, em nome do 
bem da coletividade, pode e deve 
ser alterado; é uma espécie de con
trato estabelecido entre governan
tes e governados, não um direito 
absoluto; é um acordo baseado na 
experiência e na razão, não o di
reito misterioso e de origem supos
tamente transcendente (o chamado 
“direito divino”) a justificar que so
mente alguns mandassem sempre.

No- seculo XVIII a conjugação 
dessas duas linhas de pensamento
—  o Racionalismo* cartesiano e o 
Empirismo* inglês —  contribui 
para o aparecimento do chamado 
Iluminismo*, segundo o qual tudo 
deveria ser explicado através da ra
zão e dos sentidos. Nenhum misté
rio, nenhum fato obscuro: tudo 
visto com o sendo passível de “ ilu
m inação”, de esclarecimento. Essa 
visão de mundo tão otimista, tão
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Rousseau e Voltaire: enciclopedistas que ajudaram , com suas idéias ilum i- 
nistas. a m odificar os destinos políticos da França, no século X V II I.

confiante na capacidade humana 
de discernimento e compreensão 
era, no fundo, a manifestação de 
grandes transformações por que 
passavam, aceleradamente, a socie
dade e a cultura da época. As ciên
cias se expandiam, encantando os 
espíritos com suas contínuas desco
bertas. D e tal forma, aliás, que o 
interesse científico se tornou moda. 
Mostram os historiadores que as 
conversações dos salões elegantes 
tinham então, entre os seus temas 
prediletos, as novidades científicas. 
Sinal de cultura —  e motivo tam 
bém de êxito social —  era possuir 
em casa um laboratório, uma cole
ção de pedras, de animais, de plan
tas. Participando do mesmo entu-

siasmo, monarcas da época —  
com o Luís* XV na França, Cata
rina* II na Rússia, Jorge* III na In
glaterra —  fundavam academias, 
recompensavam os pesquisadores, 
protegiam filósofos e cientistas. 
"Era, na verdade, uma Eurojja que, 
por trás do triunfe da razao_ e do 
otimismo justificado pelos êxitos 
das ciências, conhecia extraordiná
ria expansão demográfica, agrícola 
e industrial. Era o século XVIII do 
aperfeiçoamento das máquinas 
para a indústria têxtil e do invento 
da máquima a vapor. Era a época 
em que com eçava a chamada Re
volução Industrial* —  a mesma 
época em que os astrônomos, de
pois de Copérnico*, haviam de

monstrado não ser a Terra o centro 
do Universo. Século de extraordi
nárias conquistas e de grandes de
molições: de-avanços técnicos e de 
rejeição de velhas crenças, de pro
gresso material e científico e de ne
gação de antigas formas de vida e 
de pensamento. Século, portanto, a 
necessitar de novo levantamento e 
nova avaliação das áreas do conhe
cimento, que dessem ao homem de 
então a consciência de sua própria 
imagem. Século a exigir uma enci
clopédia: a que examinasse exata
mente òs problemas do passado e 
do presente para “iluminá-los” .

Foi essa a obra empreendida por 
um grupo de grandes pensadores e 
cientistas franceses: Diderot*, 
Montesquieu*, Rousseau*, Vol
taire*, D ’Alembert*, Buffon* e ou
tros. Com a ajuda inclusive da 
famosa Madame de Pompadour, 
amante de Luís X V , os 36 volumes 
da Encyclopédie  acabaram de ser 
publicados em 1772. As idéias dos 
enciclopedistas ajudaram a com ba
ter a ideologia* da monarquia fran
cesa, já seriamente ameaçada pela 
ascensão dos burgueses, principais 
beneficiários do desenvolvimento 
industrial. O poder do rei —  mos
travam os enciclopedistas herdeiros 
de Locke —  nada tinha de divino. 
Ao contrário, era assunto que deve
ria ser “esclarecido”, analisado cla
ramente, como ensinara Descar
tes*, ao estabelecer o método geral 
de conhecimento.

E, na verdade, ao ser esclare
cido, foi julgado e condenado. O 
povo francês, no ano de 1789, fez 
a sua revolução, tomou a prisão da 
Bastilha e acabou levando à guilho
tina o rei Luís* XVI e a rainha Ma
ria* Antonieta. Estava, de fato, mo
vido pela fome, pelo desejo de 
liberdade, de igualdade, de justiça. 
M as, ao mesmo tempo, esse povo  
concretizava idéias que haviam  
sido principalmente difundidas pe
los enciclopedistas.

N o sso  tem po

O século X X  está sendo um sé
culo de profundas transformações

ENCYCLOPÉDIE,
ou

D I C T I O N N A I R E  R A I S O N N É

D E S  S C IE N C E S ,
DES ARTS ET DES MÉTIERS,

PAR UNE SOCIliTÉ DE CENS DE LETTRES.

O rei aprovou a publicação da "E n 
cyclopédie", apesar do conteúdo.

em todos os setores. Guerras, revo
luções, crises e grandes mudanças 
sociais, políticas, econômicas. Não 
do ponto de vista estritamente cro- 
nologico, mas da perspectiva histó- 
rico-social, com eçou na verdade 
com  uma guerra de amplas reper
cussões: a Primeira Guerra Mun
dial, de 1914/18. Num século de 
tantas tensões o homem vê que por 
causa ou a pretexto de ideologias 
políticas também se mata e se 
morre: as idéias revelaram-se ar
mas decisivas para a determinação 
dos destinos dos povos. No bojo 
dos vários conflitos desmoronam  
antigas formas de colonialism o e 
tentam se afirmar novas nacionali
dades. Simultaneamente, minorias 
tradicionalmente oprimidas procu
ram se erguer, a todo custo, com ba
tendo com diversas armas os diver
sos preconceitos étnicos, sociais, 
políticos, que as inferiorizavam. A 
mulher reivindica o reconheci
mento de seu papel dentro da socie
dade e a reformulação de sua im a
gem secular; a “negritude” se 
afirma, cada vez mais consciente 
de seu próprio valor; a “questão ju
daica” é recolocada fora de velhos 
esquemas preconceituosos, respon
sáveis por tantas vítimas. Enquanto 
isso e também por causa disso, va
lores éticos e estéticos são revistos, 
alterados, substituídos. E não ê só, 
é muito mais ainda: acelera-se a in
tegração universal, possibilitada 
principalmente pela expansão e 
aperfeiçoamento dos meios de co
municação e permitindo, até que se 
fale numa “civilização planetária”; 
na qual a consciência individual é 
cotidianamente assaltada pelas 
notícias de todo o mundo. Ao 
mesmo tempo que as conquistas da 
ciência e da tecnologia levam o ho
mem à Lua e lhe asseguram futuros 
itinerários ainda mais ambiciosos, 
na Terra elas lhe oferecem arma
mentos cada vez mais potentes e 
temíveis; dão-lhe condições para 
debelar doenças até então íidas  
com o incuráveis, tornar fecundos 
solos estéreis, ir ao fundo dos ocea
nos; mas também lhe permitem 
aperfeiçoar as técnicas de destrui-

Algum as ilustrações da "Encyclopédie" m ostravam aspectos da ciência e técnica da época. Com eçava a Revolução 
Industrial, que alterou profundam ente a sociedade, desde as suas bases econôm icas. Novas m áquinas, novas idéias.
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Os alem ães invadem Varsóvia, no início da Segunda Guerra M undial, um  
dos maiores e mais devastadores conflitos armados da história do hom em .

No m esm o século, o Papa Paulo V I visita a Á frica, difundindo a im agem  
de um a Igreja que procura renovar-se através do espírito de ecumenismo.

ção. Dentro desse mundo assim  
ambíguo e tenso, forte e frágil, mar
cado por tantas guerras e por tan
tos anseios de paz, mundo de vio
lentos contrastes e de tantas 
esperanças mescladas de tantos te
mores —  o homem ensaia novos 
caminhos de compreensão de si 
mesmo e da realidade gue o cerca. 
D o ponto de vista filosofico, cientí
fico, político, religioso, busca solu
ções, caminhos, saídas. E ainda faz 
música e teatro, cinema e pintura, 
dança e poesia.

No que diz respeito estritamente 
ao campo do conhecimento, as 
grandes encruzilhadas começaram  
a se abrir desde a segunda metade 
do século XIX. Até então parecia 
que o caminho da ciência seguiria 
sempre em frente, continuando as 
indicações metodológicas estabele 
cidas sobretudo a partir do século 
XVII e que se haviam prolongado 
através do “Século das Luzes”. D e
senvolvendo explicações racionais 
garantidas por modelos matemáti
cos que então pareciam imutáveis

e exclusivos, e recorrendo às infor
m ações das experiências feitas com  
os limitados recursos da técnica de 
então, o homem julgava poder 
abarcar com a sua compreensão to
dos os fenômenos. Se essa euforia 
se justificava pelo progresso acele
rado das ciências, ela na verdade 
—  como se viu depois —  só pode
ria durar enquanto durassem os re
cursos explicativos daquele tipo de 
racionalismo e daquela forma de 
empirismo.

O século X IX  ainda conhecerá 
os restos do otimismo cientificista, 
que então se traduziu sobretudo 
numa certa concepção de evolução 
e de progresso: a evolução como 
superação contínua e unidirecional 
das -etapas anteriores; o progresso 
com o um desdobramento "natu
ral” , tranqüilo porque inevitável, 
do que existia antes.

Não foram apenas as muitas 
guerras que desmentiram o oti
mismo “vitoriano” do século XIX. 
Também na esfera do conheci
mento científico, já a partir da se

gunda metade do século, transfor
mações radicais se anunciavam. Os 
próprios fundamentos teóricos da 
matemática, quando reexaminados, 
passaram a exigir a sua substitui
ção ou a sua ampliação por novos 
pontos de partida. Novas geome- 
trias, inicialmente desdobradas 
com o puro jogo lógico de possibili
dades pensadas, revelaram-se não 
apenas dotadas de maior amplitude 
enquanto objeto de especulação: 
mostraram-se, depois, as únicas 
adequadas a explicar fenômenos 
que ocorrem além do espaço habi
tual do homem, o espaço do “habi
tat” humano, da dimensão de seu 
mundo próximo.

Antes que o espaço, nas artes 
plásticas, se encurvasse, permitindo 
a Dali* pintar relógios “moles” que 
se dobram e escorrem, já as novas 
geometrias tornavam flexível e 
curvo o espaço que, desde a época 
de Euclides*, portanto há vários sé
culos antes de Cristo, vinha apre
sentando exemplar compostura 
plana. E talvez mais do que as cur
vaturas do espaço, o que as novas 
geometrias traziam de mais revolu
cionário para as bases da ciência  
era o fato de se apresentarem plura- 
lizadas, com o geometrias novas. 
Era o término do monopólio do es
paço euclidiano —  e era o golpe 
mortal no tipo de racionalismo que,' 
desde Descartes, vinha se apoiando 
no matem atismo clássico. Era, por
tanto, uma crise que atingia as ba
ses de toda uma longa tradição 
científica e filosófica do Ocidente: 
à primeira vista, crise da Razão; de 
fato, crise de uma certa acepção de 
razão, como o revela a posterior 
história do pensamento, exata-

Do M anhattan surgiu a bomba a tô 
mica que destruiu Hiroshim a.

.A  energia do átom o: um instru 
m ento para o progresso. (Reator.)

mente a história do pensamento 
contemporâneo.

Não apenas o campo lógico e 
matemático foi reformulado e am
plamente enriquecido a partir das 
últimas décadas ndo século X IX . 
Outras ciências —  e particular
mente a física —  conheceram ex
cepcional progresso desde que 
inauguraram novos pressupostos. 
A física* quântica, a teoria da rela
tividade* a conjugar espaço e 
tempo, o indeterminismo de Hei
senberg, e toda uma rápida suces
são de descobertas e teorias expli
cativas, acabaram por mudar 
completamente a concepção de 
mundo físico, ao mesmo tempo que 
permitiram ao homem ir deci
frando questões que despontam do 
microcosmo interior da matéria, ou 
ir desvendando os segredos do uni
verso sideral.

Diante de tamanhas mudanças 
nas bases do conhecimento e, so
bretudo, diante da visão de uma 
ciência irrequieta que caminha 
substituindo hipóteses explicativas 
por outras mais elucidativas ou 
funcionais, alguns desistiram dos 
empreendimentos científicos e, tal
vez habituados a ver na razão uma 
espécie de entidade intemporal, ab
soluta e estática, preferiram sondar 
a realidade com os instrumentos 
das várias formas de irraciona- 
lismo*. Os que perseveram, em 
nosso tempo, na aventura científica 
exercitam múltiplos recursos inter- 
pretativos dos diferentes níveis_ de 
realidade, isto é, reformulam méto
dos ou prescrevem e testam novos 
métodos de investigação. As diver
sas saídas propostas dão à filosofia  
da ciência de hoje extraordinária 
vida. Pensadores, cientistas, filóso
fos de diversas correntes debatem  
e apresentam as idéias que possam  
exprimir as necessidades e a índole 
do “novo espírito científico”, bem
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com o o novo perfil que o homem  
contemporâneo precisa ter de si 
mesmo.

Apesar das diversidades de suas 
especializações e das eventuais di
vergências de suas posições, todos 
os que hoje colaboram efetiva
mente na criação científica, filosó
fica ou artística parecem ter um 
ponto de acordo: o universo da cul
tura não pode ser olhado como um 
acervo estagnado de realizações su
postamente inalteráveis. Hoje, mais 
do que em qualquer época anterior, 
conhecer e criar, em todos os níveis 
e em todos os setores, significa pes
quisar, inaugurar caminhos, acei
tando os desafios que estão propos
tos à inventividade e à capacidade 
humana.

N ossa  Enciclopédia

Com verbetes selecionados e 
abundantemente ilustrados; organi
zada sistematicamente segundo a 
seqüência alfabética; dotada do re
curso das remissivas que ajudam o 
leitor a trilhar as diversas vias que 
dão acesso às muitas paisagens cul
turais de nossos dias; constituída 
de textos feitos em linguagem  
acessível, mas garantidos pela as- 
sessoria de dezenas de especialis
tas, essa enciclopédia dispõe de 
índices planejados de modo a dar 
indicação segura, clara, funcional, 
de todos os tópicos que a com 
põem. Mas não é tudo —  e talvez 
nem seja o  principal. O mais im
portante é que a Enciclopédia  
A b ril, aprendendo as lições das 
grandes enciclopédias de todos os 
tempos, pretende refletir construti
vamente o seu próprio tempo. A s
sim, procura ser antes de tudo um 
instrumento de incentivo à pes

quisa, ao espírito criador. Porque o 
nosso tempo é de recolher do pas
sado as suas contribuições dura
douras, mas sobretudo e tempo de 
avanços, de buscas, de semeaduras
—  a nossa enciclopédia quer ser 
fonte de informação útil, mas prin
cipalmente quer ser ferramenta de 
trabalho, bússola para descobri
mentos, sementeira. O “círculo 
completo da instrução” ou o “com 
pleto sistema de aprendizado”, que 
estão sugeridos na palavra enciclo
pédia, traduzem-se hoje no esforço 
de ampliação dos horizontes, na a- 
bertura de rotas novas para novas 
conquistas. O “círculo” se. expande 
progressivamente, talvez indefini

damente. Hoje, em vez de se fechar, 
multiplica seus centros de constru
ção, dinamiza-se e se -abre, apon
tando o que poderá ser o novo “ci
c lo ” para a humanidade. É nessa 
fronteiraentre o passado e o futuro, 
onde estão sendo decididos os des
tinos científicos, artísticos, sociais, 
rejigiosos, políticos, que a E nciclo
péd ia  A b ril pretende se situar, para 
ser hoje uma enciclopédia de hoje.

VEJA T A M B É M : A rte; Ciência; 
E nciclopedistas; Filosofia; F ran
cesa, Revolução; Ilum inism o; R a 
zã o ; Religião.

Caro leitor.

A  "E nc ic lop éd ia  A b ril"  
aí está, apresentada 
p o r ela mesma.
De agora em d ian te , os 
e n co n tro s  freqüentes 
co m  suas páginas darão 
a você  a possib ilidade 
de a tua lizar e renovar 
seus co n hec im e n tos .
De nossa parte, é 
ex trem am ente  
com pensa do r 
saber que nosso 
tra b a lh o  con ta rá , por 
ce rto , co m  sua 
receptiv idade.
0  que a "E nc ic lopéd ia  
A b r il”  declara serem  
suas am bições cabe 
a você , le ito r, 
tes ta r, acom panhando  
seu desdobram ento .
Pois ela só tem  sentido 
p leno  no m o m e n to  em 
que está em  suas mãos 
e é lida p o r você.
A  cu ltu ra  que não se 
co m un ica  tende a 
estagnar-se , por 
carência  de c riticas  
co n s tru tiva s ; ou, en tão, 
fica  sendo p a trim ô n io  
exc lus ivo  dos poucos 
que dela pa rtic ipam  e, 
em nom e dela, se iso lam  
e fre q ü e n te m e n te  
op rim em . Nosso ob je tivo  
m a ior, ao ed itar esta 
enc ic lopéd ia , é 
exa tam ente  o co n trá r io : 
c o lab o ra r para que 
a cu ltu ra  seja fa to r 
de en g ran dec im en to  e 
de alegria para o m a io r 
núm ero  possível 
de pessoas.
V ocê, le ito r, é quem  
d irá  se concre tizam os 
co rre ta m e n te  esses 
nossos propós itos .
Para tanto, após ter
lid o  o verbete  
"E nc ic lop éd ia  A b ril" , 
não se lim ite  a p rocu ra r 
as rem issivas 
que ele indica.
V eja tam bém :
TO D A  A ENCICLOPÉDIA 
A B R IL

O brigado

M uitas perguntas perm anecem  sem  resposta. Há dúvidas e apreensões. O hom em , porém , sem pre conseguiu, a tra 
vés dos seus esforços, superar os obstáculos. Da m ocidade que confia e luta —  dessa será o reino futuro.
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Planta originária da Am érica do Sul, o abacaxi difundiu-se pelo mundo in
te iro ; no processo de adaptação, desenvolveram -se inúm eras variedades.

Abacaxi

Secos ou carnosos, todos os fru
tos derivam da transformação de 
uma flor isolada. Mas na natureza 
existe também a inflorescência, isto 
é, agregados de flores que depois 
poderão dar origem a agregados de 
pequenos frutos, e que recebem o 
nome de infrutescências. O aba- 
caxi, no qual todas as formações 
que fazem parte da inflorescência 
(pétalas, sépalas e pequenos ramos) 
tornam-se carnosas e açucaradas, é 
uma infrutescência com estível, de 
planta monocotiledônea cultivada.

O abacaxi pertence à família 
Bromeliáceas e a espécie tem o 
nome de A nanas com osus. Sua 
polpa macia, doce-acidulada, 
muito aromática e saborosa, con
trasta, no entanto, com a do ana
nás, que é áspera e ácida, de sabor 
e perfume menos acentuados. Suas 
folhas pontiagudas agrupam-se 
compactamente em rosetas, que se 
encontram protegidas por espinhos 
de bordos.

Ocorre no abacaxi uma enzima, 
comumente denominada brome- 
lina, que possui a propriedade de 
decompor certas proteínas. Por 
essa razão, muitas vezes o abacaxi 
é empregado com o vermífugo para 
determinados tipos de vermes que 
se prendem ao intestino por um 
muco gelatinoso. Essa enzima é 
destruída pelo calor.

O abacaxi é um alimento rico em 
princípios nutritivos. Além de vita
minas A e C (esta, a vitamina anti- 
escorbútica), contém, excluindo 
sua parte central, água, 85,8%; só
lidos totais, 14,2_%; sólidos insolú
veis, 1,5%; proteínas, 0,4%; ácidos, 
0,86% ; açúcar invertido 3,5%; sa
carose, 7,6%; cinza, 4,4%.

Era conhecido pelos indígenas 
brasileiros, que o consumiam ao 
natural ou transformado em bebida 
fermentada, de uso generalizado 
entre as tribos. Os indígenas faziam  
pequenas culturas do abacaxi em 
regiões mais meridionais, e até 
mesmo nas zonas de futura influên
cia espanhola, acima da linha 
equatorial.

Os colonizadores levaram mu
das para as Antilhas, Açores e Por
tugal. Sua propagação pela Eu
ropa, África e Ásia verificou-se, 
então, com singular rapidez. Em 
pouco tempo, o abacaxi passava a 
figurar nas mesas de reis e nobres 
do velho mundo, como apreciada 
iguaria.

Durante o século XVII, seu cul
tivo foi tentado em estufas na Ho
landa e América do Norte. Sob a 
influência americana, expandiu-se 
a cultura em algumas ilhas da 
costa da Flórida, Porto Rico, 
Havaí, Filipinas e outras. Em 
pouco tempo, os portos do Golfo  
do México e da Europa começaram  
a receber grandes carregamentos’ de 
abacaxi, originários das ilhas da

Madeira, Canárias, Açores, Ja
maica, Trindade, Bahamas e das 
índias Orientais.

O abacaxi encontra melhores 
possibilidades de cultivo nas re
giões tropicais e subtropicais. O 
meio é extremamente favorável: a 
temperatura oscila pouco de mês 
para mês e a pluviosidade média é 
alta. O abacaxi, como a banana e 
a manga, é típico dessas regiões.

Entre os produtores, o primeiro 
é o Havaí, com quase 50% de toda 
a produção mundial. Em seguida, o 
Brasil, 12%; M éxico, 10%; For
m osa, 6 ,6 %; Filipinas, Cuba, Aus
trália, Porto Rico e República Sul- 
Africana, 6 %.

A s espécies no com ércio

Das muitas variedades cultiva
das mundialmente, algumas com 
nomenclatura pouco esclarecida, 
destacam-se as subvariedades 
sm ooth  cayenne  cultivada no 
Havaí, a queen  na Austrália e 
África do Sul, e a red 'spanish, em 
Cuba e Porto Rico. N o nordeste 
brasileiro, a variedade Pyram idales

é a mais freqüente, destacando-se 
as subvariedades conhecidas popu
larmente çomo A b a ca x i branco, 
roxo, amarelo, p ico  de rosa e per- 
nam buco. Largamente difundida 
na Paraíba, nos últimos dez anos, 
há uma variedade ainda sem deno
minação precisa, que alguns prefe
rem chamar “cilíndrica”, de exce
lente sabor. Suas principais sub
variedades são conhecidas por ju p i, 
geraldo, rebolo e araripe. Têm for
mação genética obscura, podendo 
distinguir-se pela forma e colora
ção.

No Brasil, os maiores produtores 
são os Estados da Paraíba, Per
nambuco, Bahia, Rio Grande do 
Norte, Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul e São Paulo.

N o âmbito do comércio interna
cional, a exportação do abacaxi em 
estado natural tem de levar em 
conta a perecibilidade do produto. 
Prejuízos à qualidade adviriam se 
a colheita fosse muito antecipada à 
plena maturação dos frutQS. Toda
via, as ilhas dos Açores exportam  
abacaxis “ao natural” para a Eu
ropa, enquanto o Havaí, o México 
e Porto Rico exportam para o mer
cado americano.

Também se devem inclúir as ex
portações brasileiras, grande parte 
provenientes do nordeste, e que se 
destinam, principalmente, aos Esta
dos das regiões sudeste e sul e à Ar
gentina. Devido, porém, ao cresci
mento da produção sulina, tais 
exportações têm’se reduzido nos úl
tim os anos, o que levou o governo 
a estimular a industrialização do 
abacaxi, medida conveniente não 
só pelas dificuldades de conserva-, 
ção do fruto in natura como pelas 
perspectivas que o benefíciamento 
oferece. Existe grande demanda de 
frutos secos, enlatados, liofilizados 
e cristalizados, além de sucos e de 
vários subprodutos, tais como lico
res, vinho, aguardente, picles, fibra 
(para tecidos finos) e a “brome- 
lina”, enzima utilizada em farma
cologia, com o vermífugo.

VEJA T A M B É M : Fruto; M onoco- 
tiledôneas.

História do abacaxi

O abacaxi é originário da Am é
rica do Sul, mas, com o acontece 
com  outras espécies de plantas tro
picais, não se sabe com certeza em 
que época e onde foi iniciado o seu 
cultivo. Muitos afirmam que Cris
tóvão Colombo* observou a fruta 
na ilha de Guadalupe. Outros, im
pressionados com  a grande produ
ção do Havaí, afirmam ser o fruto 
natural dessas ilhas do Pacífico. E 
há ainda aqueles que localizam  no 
nordeste brasileiro o primeiro 
ponto de contato do homem com o 
abacaxi. Nasce a flo r (centro) e . a seguir, cresce a infrutescência (direita), com numerosas aplicações industriais.
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Abelardo

Abelardo e Heloísa, que haviam  casado secretam ente, são surpreendidos em idílio pelo cônego Fulbert. A  felicidade  
iria term inar, cedendo lugar à tragédia. (Gravura do século X IX , pertencente à Biblioteca Nacional de Paris.)

No século XII o desenvolvi
mento da filosofia na França esteve

rofundamente marcado pela in-
uência do platonismo (através da 

escola de Cnartres) e pela disputa 
entre a facção dos místicos e teólo
gos e a dos dialéticos ou filósofos. 
A dialética* —  então entendida 
com o arte da discussão, da contra
posição de idéias ou teses —  agu
çava os espíritos, permitindo um 
tratamento mais racional para as 
questões religiosas que constituíam  
sempre o centro de todas especula
ções filosóficas na Idade Média. 
Essa aplicação da razão aos dog
mas do cristianismo* já havia dado 
frutos esplêndidos, com o os argu
mentos da existência de Deus, ela
borados por Santo Anselmo* de 
Canterbury (1033-1109). M as a 
arte de discutir e raciocinar com  
argúcia levava também, na mesma 
época, a debates infindáveis e apai
xonados sobre questiúnculas apa
rentemente insolúveis como esta: 
“Quando um porco é conduzido ao 
mercado, quem o leva —  o homem  
ou a corda?” O puro jogo verbal 
permitia ainda a construção de ra
ciocínios desconcertantes como por 
exemplo, o que propunha: “ Você 
possui aquilo que não perdeu; ora, 
você não perdeu os chifres; logo, 
você possui chifres”.

Vitórias e tragédia

Num ambiente intelectual dom i
nado pelos malabarismos retóricos 
e pelas disputas, cresceu Pedro 
Abelardo. Nascido em Le Pallet, 
perto de Nantes, em 1079, perten
cia a uma família de militares e 
estava destinado à carreira das 
armas. Abelardo trocou-a, en
tretanto, pelo estudo das letras, 
preferindo adestrar-se no combate 
da dialética.

Freqüentou os estudos em Paris 
com  Guilherme de Champeux 
(1070-1121), mas logo, revelando 
seu espírito polêm ico, opôs-se ao 
mestre e abandonou sua escola. 
Embora muito jovem resolveu ele 
próprio dirigir uma escola de filo
sofia em Melun. Era o começo pre
coce de uma brilhante carreira. 
M ais tarde foi para Paris estudar 
retórica sob a direção de seu antigo 
professor. Novamente opondo-se 
as idéias de Champeaux, acabou 
por arruinar-lhe a reputação de in
telectual. Buscou em seguida um 
mestre de teologia: o famoso An
selmo de Laon. Novo mestre, novo 
adversário, outro combate, outra 
vitória.

Rumou então para Paris, pas
sando a ensinar, com extraordiná
rio sucesso, tanto filosofia quanto 
teologia. Estava no auge de sua 
carreira. Espírito combativo, efer
vescente, parecia destinado a ven
cer sempre no campo de batalha 
das idéias. Foi exatamente quando, 
vencido pelo amor, tornou-se per
sonagem de um dos mais trágicos 
romances de todos os tempos. 
Apaixonado por Heloísa, sobrinha 
do cônego Fulbert, com  ela ca-

sou-se secretamente. Ao saber 
disso, Fulbert decidiu vingar-se: 
contratou indivíduos para que o 
emasculassem. Consumado o 
crime, Abelardo retirou-se para a 
abadia de Saint-Denis, enquanto 
Heloísa entrava também para um 
mosteiro. Mas o trágico fim de seu 
romance de amor não encerrou 
seus combates intelectuais. A t é à  
morte, levando vida errante, expôs 
em diversos mosteiros os resulta
dos de sua inquietação espiritual.

A obra de Abelardo abrange 
dois campos: a teologia e a filoso
fia. Sobre assuntos teológicos es
creveu um trabalho —  Sim  e Não  
(S ic  et N o n )  —  em que apresenta 
diversas aparentes contradições 
das Escrituras e das opiniões dos 
Padres da Igreja. Alguns historia
dores chegaram a ver nessa análise 
da Bíblia e da Patrística* uma crí
tica ao princípio de autoridade e já 
uma afirmaçao do espírito raciona- 
lista que seria típico da eclosão d'a 
mentalidade moderna. O próprio 
Abelardo, porém, declarava que 
seu objetivo não era abalar a fé, an
tes estimular os espíritos a aprofun
dar aqueles problemas. Suas idéias 
teológicas estão ainda expostas em 
outras obras, todas escritas em la
tim, conforme era hábito na época, 
com o a Teologia Cristã, o D iálogo  
entre um  Judeu, um  F ilósofo e um  
Cristão, bem com o nas Cartas en
dereçadas a Heloísa.

O pensador

No terreno filosófico, a parte 
mais importante do pensamento de 
Abelardo refere-se a problemas ló
gicos. Em seu tempo, tais proble
mas se colocavam  a partir da cha

mada “questão dos universais”, 
suscitada não só pelos textos clás
sicos, então conhecidos, como tam 
bém sugerida pelo dogma da Trin
dade (Deus como uma só natureza, 
mas constituída de três pessoas dis
tintas). A questão poderia ser apre
sentada da seguinte maneira: co
nhecemos uma espécie de flor 
chamada “rosa”; as rosas —  que 
são inúmeras e de vários tipos —  
existem na realidade, podemos to
cá-las, colhê-las, vê-las desabro
char e fenecer. Mas onde existe “a 
rosa”, que é o que todas aquelas 
flores tem em comum e faz com 
que sejam diferentes, por exemplo, 
das margaridas e dos lírios? 
“R osa”, que é um’universal —  pois 
abrange um conjunto diversificado 
de indivíduos particulares e concre
tos (as várias rosas) —  existe na 
realidade ou só no pensamento?

A posição de Abelardo diante do 
problema dos universais consistiu 
em negar que eles existissem na 
realidade: os universais não seriam 
naturezas subsistentes como pre
tendia Champeaux e os chamados 
“realistas” . Nem meras palavras 
(“flatus voeis”), como afirmavam 
os “nominalistas extremados” 
da época, com o Roscelino  
(1050-1122). Para Abelardo, 
“coisa” é sempre coisa individual e 
concreta; logo, o universal não é 
coisa, natureza subsistente. Toda
via, o universal designa coisas que 
existem e são semelhantes (“rosa” 
refere-se às rosas), não sendo por
tanto mero som, mas uma palavra 
que contém um significado: é “vox 
significativa’’, expressão do signifi
cado (incorpóreo) dos seres concre
tos e particulares, significado que 
existe nà mente humana.

Embora diretamente tenha co
nhecido pouco da obra de Aristóte
les*, foi na linha desse filósofo  
grego que se situou o pensamento 
de Abelardo, apesar das •influências 
também recebidas de Santo Agosti
nho*. Por sua vez influenciou, em 
muitos pontos, Santo Tomás* de 
Aquino na elaboração da Sum a  
Teológica, obra que viria realizar, 
no século seguinte, a síntese da 
dogmática cristã com a filosofia  
ari stotélica.

A índole intelectualista do pen
samento de Abelardo tornou-o não 
só um espírito aberto às discussões 
filosóficas e teológicas como tam
bém capaz de se sobrepor a certos 
precçmceitos vigentes na época. A s
sim é que, numa cultura fortemente 
marcada pelo poder temporal e es
piritual da Igreja Católica, tinha a 
coragem de manifestar admiração 
por filósofos não cristãos, che
gando a apontar neles o que consi
derava antecipações de teses do 
cristianismo. Atitudes desse tipo
acarretaram-lhe a hostilidade dos
tradicionalistas, que consideravam  
a teologia um assunto para ser me
ditado na solidão dos claustros e 
não um objeto de debates públicos. 
Acusado de herético, Abelardo es
teve prestes a receber a condenação  
da Igreja. Mas as perseguições que 
sofreu não esmoreceram nele o es
pírito combativo e o amor pela ver
dade. Morreu em 1142, sendo se
pultado junto a Heloísa.

VEJA T A M B E M : D eus; D ialética; 
Escolástica; M edieval, Filosofia; 
N om inalism o; Tom ism o; U niver
sal.
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Abelha

C la s s ific a ç ã o

R e in o : A n im a lia  
F ilo : A rth ropo da  
S u b filo : M andibu la ta  
C la s s e : Insecta 
S u b c la s s e : P terygota 
O rd e m : H ym enoptera 
S u p e r fa m ília : A poidea 
F a m ília s : A pidae. B om b i- 
dae, .Euglossidae, X y loco - 
pidaê, A n tho pho ridae , 
M e lectidae e M agachilidae.

(Jma abelha sobre o favo. Este é form ado por folhas verticais de cera cobertas de alvéolos, ou células hexagonais, 
justapostos. A lgumas células servem de depósito de mel ou pó len; outras servem de ninhos oara os ovos.

Entre os animais do filo dos Ar- 
trópodos a classe dos insetos com 
preende inúmeras ordens, uma das 

uais é a dos himenópteros, divi- 
ida em muitas famílias, entre as 

quais a das formigas, as vespas e 
as abelhas, todas agrupadas na_ su
perfamília dos apóideos; há gêne
ros com elevado grau de organiza
ção social (quase todos das 
famílias dos apideos e dos bombí- 
deos), enquanto a maioria dos gê
neros das outras famílias é solitá
ria, existindo mesmo alguns casos 
de parasitas.

As verdadeiras abelhas são 
aquelas incluídas na família dos 
apídeos, sendo a espécie A  p is mel- 
lifera  a melhor conhecida pelos 
cientistas; são ábelhas intensa
mente utilizadas na produção co
mercial de mel. Há espécies cuja 
vida é quase totalmente solitária, e, 
portanto, muito diferente da das 
abelhas sociais.

Néctar e pólen

N a evolução da vida, as abelhas 
surgiram mais ou menos há 1 0 0  

milhões de anos (o homem apare
ceu há menos de 1 milhão), junto 
com o desenvolvimento das flores. 
D esde essa época, esses dois gru
pos biológicos mantêm _ uma in
tensa relação de dependência mú
tua: as abelhas encontram nas 
flores o néctar e o pólen, indispen
sáveis à sua sobrevivência; durante 
a visita, o pólen adere ao corpo da 
abelha, sendo transportado e indo 
fecundar outra flor. O néctar que a 
flor produz é sugado pela abelha 
através de uma língua comprida e 
fina, indo até o papo ou “estômago 
de mel”, onde a ação de enzimas 
salivares inicia sua transformação 
em mel. Desse papo, aperias uma 
pequena porção do mel poderá pas
sar para o verdadeiro estômago da 
abelha; a maior parte será regurgi
tada na colmeia. Na coleta de pó
len a abelha usa suas mandíbulas 
e seus três pares de patas. As patas 
têm escovas e pêlos com  os quais 
a abelha junta as partículas de pó: 
len que tenham aderido aos pêlos 
de todo seu corpo, e com uma su
cessão de movimentos complexos 
leva-as até os “cestos de pólen” , as 
corbículas, que são estruturas das 
patas do terceiro par. Nesses “ces
tos” o pólen é transportado para a

colmeia. Além desses alimentos, a 
abelha leva água para a colmeia, 
usando-a para abaixar a tempera
tura, e resina de plantas que serão 
utilizadas para pecyjenos consertos 
e para cobrir cadaveres de intru
sos.

A colm eia é uma construção de 
cera, secretada por glândulas espe
ciais do abdome das abelhas, e tra- 
balhada de forma a constituir toda 
a estrutura. As abelhas utilizadas 
em apicultura constroem suas col
meias dentro de caixas de madeira; 
em ambiente natural, usam cavida
des em árvores, rochas, etc. D o teto 
e dos lados da cavidade pendem os 
favos, que são folhas verticais de 
cera cobertas de alvéolos, ou célu
las, hexagonais justapostos. Dessas 
células umas sao depósitos de mel 
ou pólen; outras servem de ninhos 
para os ovos; elas podem ser usa

das muitas vezes, por vários anos.
A comunidade que habita a col

m eia divide-se em três categorias 
principais: as fêmeas, os machos 
(zangaos) e as obreiras. Normal
mente, apenas uma fêmea, a rainha, 
põe ovos, chegando a pôr mais de 
mil por dia, na primavera. Essa é 
sua atividade principal, quase ex
clusiva; visita as células abertas e 
preparadas pelas obreiras e depo
sita um ovo no fundo de cada uma. 
Vive de três a cinco anos, mas ê fe
cundada apenas uma vez: uma es- 
permateca, em seu abdome, con
serva milhões de espermatozóides 
vivos.

Numa comunidade próspera, 
após o grande crescimento que se 
verifica na primavera, a rainha 
abandona a colmeia, acompanhada 
pela metade da população de obrei
ras, e vai fundar uma nova co lô 

nia completamente independente. 
Quando a rainha sai, algumas fê
meas estão prestes a nascer; logo 
que nasce a primeira, as obreiras, 
ajudadas por ela, matam todas as 
outras. Se duas fêmeas nascem si
multaneamente, lutam até que uma 
consiga matar a outra, indo depois, 
com  as obreiras, matar as que 
ainda não nasceram.

Aproximadamente uma semana 
mais tarde, a jovem fêmea voa para 
fora da colmeia, seguida pelos ma
chos: é o vôo nupcial. Os machos, 
dotados de olhos muito bem desen
volvidos e asas poderosas, perse
guem a fêmea até que um deles, 
prendendo-se fortemente a ela, con
siga fecundá-la, no ar, morrendo 
em seguida. Caindo ao chão, a fê
m ea se desembaraça do corpo do 
m acho e volta à colmeia, onde as 
obreiras retiram dela o que resta 
dos órgãos genitais do macho. A 
partir desse dia, ela é a rainha, até 
a primavera seguinte, quando, em 
outro enxame, ela e milhares de 
obreiras voarão, indo formar nova 
colmeia. Os outros machos são ex
pulsos pelas obreiras e, não tendo 
m eios para sobreviver solitaria
mente, morrem logo. Em sua curta 
vida, o macho tem a única função 
de fecundar a fêmea. Assim , exceto 
durante um pequeno período da 
primavera, nao há na colm eia ne
nhum macho e nenhuma fêmea 
além da rainha.

N asce uma obreira

Durante quase todo o ano a rai
nha põe apenas ovos fecundados 
(diploides, 32 crom ossomos) pelos 
espermatozóides de sua esperma- 
teca. Três dias depois de postos, os

Através da dança, a abelha inform a às com panheiras se o alim ento está pró
x im o (m ovim ento representado à esquerda) ou distante (direita).
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ovos estão transformados em lar
vas, que não têm olhos, pernas, 
asas nem antenas, apresentando 
um aspecto de verme. A larva vive 
todo o tempo na célula, onde é ali
mentada pelas obreiras; nos dois 
primeiros dias recebe uma secreção 
glandular das obreiras, a “geléia 
real”.

Depois a larva passa a receber 
mel e pólen, e cresce até o sexto 
dia, quando as obreiras tampam a 
célula com  cera, e ela, dentro, tece 
um casulo fino, no qual se isola in
teiramente.

Tem início seu estado de pupa, 
que dura doze dias, e no qual se dá 
sua metamorfose completa em 
obreira. Vinte e um dias, portanto, 
após a oviposição, ela emerge de 
sua célula, cortando a tampa com 
as mandíbulas. Sua forma e seu ta
manho são definitivos. Se a alimen
tação for geléia real durante todo 
o período larval, em vez de obreira 
nasce uma fêmea no 16.“ dia. Os

machos resultam de ovos não ferti
lizados (haplóides, dezesseis cro
m ossom os) e nascem em 24 dias.

As obreiras, mais de 50 000 em 
cada colmeia, são fêmeas estéreis, 
bem menores que a rainha, sem 
vida sexual; seus ovários são atro
fiados,_ só se desenvolvendo em 
condições excepcionais. Vivem  
cerca de seis semanas. Seu compor
tamento tem a função de garantir 
a sobrevivência e o crescimento da 
comunidade. No desempenho de 
suas tarefas, elas apresentam uma 
organizada divisão de trabalho.

Durante aproximadamente os 
três prímêiros dias de vida, a 
obreira executa a limpeza das célu
las, passando depois a alimentar as 
larvas. D o décimo ao 16.° dia dedi- 
ca-se à construção e reparos. Nessa  
tarefa ela trabalha a cera com suas 
mandíbulas e os esporões que se lo
calizam nas patas do segundo par. 
Em seguida, durante alguns dias 
dedica-se a solicitar, receber e ar

mazenar néctar e polén, trazido de 
fora por outras obreiras. Por volta 
do vigésimo dia, ela monta guarda 
na entrada da colmeia, atacando 
então os animais estranhos a fer
roadas.

O ferrão, na extremidade poste
rior do abdome, é um ovipositor 
modificado, ausente nos machos. 
Ele contém dardos que causam o 
ferimento, e uma bolsa de veneno, 
que é expelido sobre o local ferido. 
Ò ferrão da obreira só pode ser 
usado uma vez, e ela morre cerca 
de dois dias depois. O da rainha 
pode ser usado mais de uma vez 
contra suas rivais.

Depois de um estágio curto, 
com o sentinela, a abelha, final
mente, sai da colmeia, passando a 
visitar as flores. Suas asas, bem 
com o as seis patas, estão ligadas à 
parte mediana do corpo, o tórax, 
entre a cabeça e o abdome. São 
quatro asas delicadas, duas de cada 
lado, uma anterior e uma posterior.

No vôo pequenos ganchos da 
asa posterior prendem-se a um 
sulco da anterior e, assim ligadas, 
podem vibrar até quatrocentas ve
zes por segundo. As asas recebem 
circulação sanguínea. As abelhas 
possuem um complexo sistema cir
culatório, inclusive coraçào.

A obreira orienta-se muito bem, 
conseguindo voltar à colm eia de
pois de longos vôos de até vários 
quilômetros. N essa fase final (cerca 
de três semanas) de sua vida, a 
obreira elimina suas fezes pela pri
meira vez; durante as etapas ante
riores as fezes acumulam-se no in
testino.

Quando uma obreira encontra 
uma boa fonte de alimento, ao re
tornar ela executa uma “dança”, 
andando dentro da colmeia. Se a 
distância entre a fonte e a colmeia 
for menos de 1 0 0  metros, a dança
rina executará um percurso circu
lar e isso informa às outras obrei
ras sobre a existência de uma fonte
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próxima. Se a distância for maior, 
o percurso da dança descreve a 
forma aproximada de um oito 
achatado; a velocidade da dança
rina e a inclinação do oito indicam  
respectivamente a distância e a di
reção da fonte. Tudo isso é feito no 
escuro, e as obreiras obtêm as in
formações tocando, com as ante
nas, o corpo da dançarina. Como 
esta foi impregnada pelo odor ca
racterístico da fonte descoberta, 
suas companheiras adquirem tam
bém essa informação, que lhes será 
útil quando chegarem perto do lo
cal indicado pela dança.

Assim informadas, as abelhas 
voam corretamente até a fonte, que 
poderá estar até à distância de 3 
quilômetros. Suspeita-se que tam 
bém os sons produzidos durante a 
dança sejam importantes na com u
nicação.

O grau de inclinação dç oito na 
parede vertical do favo está relacio
nado com as posições do Sol e da 
fonte. Mesmo que o céu esteja nu
blado, a obreira não se desorienta, 
pois ela é capaz de perceber o ân
gulo de polarização da luz.

A dança também é utilizada 
com o meio de comunicação, du
rante a fundação de uma nova col
meia. Dançando, as obreiras indi
cam a qualidade, a distância e a di
reção dos locais encontrados.

A seqüência de etapas na vida 
das obreiras não é imutável; ha
vendo necessidade, elas desempe
nham tarefas que não são próprias 
de sua idade.

Para alimentar-se, a obreira soli
cita alimento, tocando suas com pa
nheiras. A obreira cujo papo esti
ver cheio regurgita alimento, que é 
sorvido pela solicitante. Durante os 
períodos de intensa floração, o mel 
sobra e as reservas crescem. 
Quando há falta de flores, essas re
servas distribuem-se pela com uni
dade, sempre através de regurgita
ção. Essa corrente de trocas 
alimentares denomina-se trofala- 
xia, e é considerada um fator muito 
importante do desenvolvimento de 
sociedades coesas entre os insetos. 
A trofalaxia serve também para fa
zer com que a comunidade seja 
atingida por uma substância secre- 
tada pela rainha, que a espalha so
bre seu corpo, de onde é lambida 
por algumas obreiras que a regurgi
tam para outras,e assim por diante, 
Essa substância mantém inibido o 
desenvolvimento dos ovários das 
obreiras e exerce um papel rele
vante na produção de novas fê
meas.

Na execução de tarefas tão pre
cisas e complexas, a abelha utiliza 
seus aperfeiçoados sistemas per- 
ceptivos. Os dois órgãos principais 
são os olhos e as antenas. Na ca
beça, além de três pequenos ocelos 
(olhos simples), há dois grandes 
olhos compostos, cada um com mi
lhares de unidades chamadas 
omatídios. Embora profundamente 
diferentes dos olhos humanos, eles 
permitem à abelha distinguir for
mas, movimentos e algumas cores 
(não distinguem o vermelho, mas 
são sensíveis ao ultravioleta, que é 
invisível aos olhos humanos), bem 
com o a polarização da luz. Na ca
beça estao as duas antenas, flexí
veis e muito ágeis, capazes de fazer 
movimentos delicados. Com elas a

abelha percebe odores e explora ta- 
tilmente as superfícies.

N o Brasil, a espécie A p is  melli- 
fe r a  é conhecida como abelha do
méstica, européia, abelha-do-reino 
ou abelha-de-mel. Foi introduzida 
no país no século XIX. Há também 
numerosas espécies de abelhas “so
litárias”, que fazem ninhos em bu
racos feitos no chão.

Entre as outras sociais desta
cam-se as africanas (subespécie 
A p is  mellifera adansonii), trazidas 
para o Brasil em 1956 e já  dissemi
nadas por todo o territorio nacio
nal. As abelhas africanas têm a 
vantagem de produzir cerca do tri
plo do mel das abelhas européias. 
São contudo mais agressivas, ata
cando animais e o próprio homem, 
chegando a matá-lo. Se uma pessoa  
ficar em estado grave em conse
qüência do ataque de muitas dessas 
abelhas, deve ser imediatamente 
hçspitalizada. Esses casos, feliz
mente, são raros. É possível, por 
cruzamentos cientificamente con
trolados das abelhas africanas com

as européias, a obtenção de am os
tras de menor agressividade, racio
nalizando os trabalhos de apicul 
tura, com vantagens para a 
produção de mel.

As mamangabas sociais (princi
palmente o gênero Bom bus) não 
formam enxame: a rainha funda so
zinha a colônia. As obreiras dessa 
espécie têm mais de um tamanho, 
o que define a divisão de trabalho, 
e podem usar muitas vezes o ferrão.

As espécies “ sem ferrão”, ou 
indígenas (principalmente,os gêne
ros M elipona  e Trigona), não usam 
o ferrão, que é atrofiado. Elas cons- 
troem ninhos de diversos tipos: al
gumas usam barro, outras uma 
mistura de cera e resina. Aparente
mente não usam dança para com u
nicar-se, tendo um sistema de mar
cação do caminho cotn odores.

VEJA T A M B É M : Apicultura; Eto- 
logia; Insetos; Sociedades A n i
m ais.

Abolicionismo •

A partir de 1870, o Brasil era o 
único país do Ocidente onde ainda 
perdurava a escravidão*. Somente 
muito depois, a 13 de maio de 
1888, a princesa regente D ona Isa
bel* assinaria a lei que marcaria o 
final de uma ampla campanha po
pular liderada,pelos abolicionistas: 

Art. 1.° —  É declarada extinta a 
escravidão no Brasil; Art. 2.° —  
Revogam-se as disposições em con
trário ’.

N o entanto, a abolição não foi 
uma dádiva do trono: ele olhou 
com simpatia a ondaantiescra vista 
crescer, e não se opôs a ela. Tam
bém não foi obra do Exército: ele 
deu à campanha o apoio de um 
“não” aos atos policiais que lhe pe
diam; e nem do Parlamento: ele 
apenas aderiu à opinião que se for
mara. A abolição foi o resultado de 
um longo processo sócio-econô- 
mico que começou na Colônia e foi 
até o fim do Império.

A econom ia colonial brasileira 
assentou-se na grande plantação 
monocultora —  cana-de-açúcar —  
baseada no trabalho escravo. O 
próprio tipo de lavoura extensiva 
exigia mão-de-obra abundante, que 
não foi possível obter entre os nati
vos. D essa forma, a partir de apro
ximadamente 1538, iniciou-se in
tensa importação de escravos 
africanos, que eratp levados princi
palmente para a região do nordeste 
brasileiro, onde era mais intensa a 
atividade agrícola. A totalidade da 
produção açucareira era exportada 
para Portugal, cujos navios eram 
os únicos autorizados a aportar no 
Brasil. A atividade monôcultora es
cravista voltada para a exportação 
marcou a vida econôm ica, social e 
política do país durante séculos.

A agricultura foi crescendo, com  
constante utilização .de escravos. 
Mesmo após a independência*, 
quando o Brasil já  possuía um fun
cionalism o civil e militar, uma ju
ventude acadêmica liberal, artesãos 
e proprietários de fábricas e ofici
nas, o país continuou a aumentar 
sua produção agrícola com uso do 
braço escravo, deixando sem em 
prego ou semi-empregados milha
res de homens livres.

Ao contrário da quase totalidade 
dos países latino-americanos, a in
dependência do Brasil não trouxe a 
libertação dos escravos e não alte
rou as bases da sociedade agrária 
existente. O sistema econôm ico não 
foi modificado, permanecendo 
com o atividade predominante a 
agricultura voltada para o mercado 
externo. O país adentrou a civiliza
ção industrial com o consumidor de 
manufaturas inglesas e fornecedor 
de matérias-primas. A perpetuação 
do sistema agrário era defendida 
pelos homens públicos da época, 
todos eles intimamente ligados à 
aristocracia rural. Argumentava-se 
que os produtos industrializados 
importados eram da mais alta qua
lidade e poderiam ser adquiridos a 
baixo preço, pois as leis aduaneiras 
protegiam a importação, não só 
por força dos tratados internacio-

Enquanto as obreiras partem  na pesquisa de locais para a construção de 
um a nova colm eia, a rainha repousa, protegida pela m ultidão de abelhas.



12 Abolicionismo

ção da mão-de-obra escrava. De 
fato, não era fácil conseguir imi
grantes. dispostos a trabalhar ao 
lado de escravos, ou a atravessar o 
Atlântico para chegar a uma terra 
pouco explorada e imensa, e ficar 
completamente isolados.

No entanto, mesmo os que de
fendiam a imigração como substi
tutivo da escravidao sempre procu
ravam encontrar fórmulas não 
radicais que não contrariassem to
talmente os interesses dos fazendei
ros. Tentativas como a do depu
tado Ferreira França —  que 
apresentou um projeto de abolição 
gradativa da escravidão em 1830
—  ou a lei aprovada pelo Con
gresso em 1831, que declarava li
vres todos os escravos que entras
sem no país a partir daquela data, 
esbarravam com a resistência dos 
interesses escravistas.

No Parlamento, os meios pro
postos para a substituição da escra
vidão mostravam-se inoperantes; 
pela lei de 1831 (regulada por de
creto de 12-4-1832), ós importado
res eram obrigados a reexportar os 
negros. Porém os chefes africanos 
se recusavam a recebê-los de volta, 
para não reembolsarem o que ha
viam lucrado na transação. Em 
1834, o gabinete imperial pediu re
cursos à Assembléia para repatriar 
os africanos libertos. Os deputados 
derrubaram a sugestão. Os negros, 
que se tornaram livres por força da 
lei, foram entregues a fazendeiros 
conhecidos, que deveriam pagar- 
lhes salários; ou então postos para

Sob um regim e de intenso trabalho e cruéis castigos físicos, a escravidão marcou toda a história colonial. trabalhar em obras públicas e es-

nais como também para criar con
dições favoráveis à crescente ex
portação agrícola brasileira. 
Assim , toda a política econômica 
do Império estava fortemente vin
culada aos interesses escravistas, 
primeiro ligados à produção do 
açúcar e depois à do algodão. Tudo 
isso retardaria e dificultaria a abo
lição da escravatura no Brasil, ape
sar de há muito ela contar com inú
meros defensores.

Já no final do século XVIII, por 
influência da declaração de inde
pendência dos Estados Unidos da 
América do Norte, notava-se a pro
pagação de idéias abolicionistas 
em limitados círculos intelectuais. 
No episódio da Inconfidência* Mi
neira, a questão da abolição da es
cravatura foi colocada como uma 
possibilidade, não chegando, po
rém, a se efetivar com o proposta. 
Elementos participantes da Conju
ração* Baiana possuíam tambem 
ideias antiescravistas; mas nada foi 
realizado de concreto no sentido de 
abolir a escravidão até muito mais 
tarde.

Na Assembléia Constituinte, 
logo depois da independência, que 
iniciara seus trabalhos no dia 3 de 
maio de 1823, José Bonifácio de 
Andrada* e Silva propôs a aboli
ção paulatina da escravidão. Ape
sar de ser uma medida suave, foi 
rechaçada. Em 1826, Clemente Pe
reira* submeteu à apreciação da 
Câmara um projeto visando à ex
tinção do tráfico negreiro; em vão. 
A economia nacional não. podia 
prescindir ainda da importaçao de

Extinção do tráfico: 
incentivo à imigração

Em 1827, Brasil e Inglaterra as 
sinam um tratado pelo qual o trá
fico de escravos seria abolido no 
prazo de três anos. Ao Brasil inte
ressava manter relações econôm i
cas com a Inglaterra (tradicional 
aliado de Portugal) na luta pelo re
conhecimento de sua independên
cia recém-conquistada. Dessa ma
neira, durante quinze anos a Ingla
terra obteve inúmeras vantagens 
para suas mercadorias nos portos 
brasileiros, e a independência do 
Brasil foi reconhecida pelo governo 
inglês.

Calcada no regime da mão-de- 
-j)bra escrava, a agricultura brasi

leira sofreria um rude golpe com  a 
cessação do tráfico negreiro. N o úl
timo ano dessa importação legal 
(1829), a crença na sua extinção 
fez com que ela aumentasse enor
memente. No entanto, os escravis
tas ainda encontraram meios de 
burlar a proibição: sob falsa ban
deira americana ou francesa, para 
as quais não havia qualquer impe
dimento a esse tipo de comércio, 
milhares de africanos continuaram  
a aportar no Brasil. Enquanto isso, 
na Assembléia Geral, acumula
vam-se projetos e propostas vi
sando a impedir as importações. 
Antônio Ferreira França, Diogo  
Antônio Feijó*, Manuel do N asci
mento Castro e Silva e Antônio Pe
reira Rebouças esforçaram-se para 
que se votasse algo a respeito; não 
se encontrava, no entanto, uma so
lução para o problema de substitui-

A monocultura de cana-de-açúcar, voltada para os mercados europeus, de
pendia de maneira essencial da m ão-de-obra africana.
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D ele participaram  intelectuais com o Joaquim  Nabuco (acim a, em  desenho 
da época), o poeta e orador Castro Alves e o engenheiro André Rebouças.

tradas. Esse sistema também fra
cassou, porque os negros livres se 
misturavam aos escravos, e a dis
tinção se tornava impossível. Já 
nesta época existia um incipiente 
estímulo à migração estrangeija, 
numa tentativa de canalizar mão- 
de-obra para o país. O governo 
promovia a fundação de colônias: 
em 1832 entrava em vigor uma lei 
sobre a naturalização de estrangei
ros; formou-se, em 1835, uma so
ciedade colonizadora, para auxiliar 
os imigrantes recém-chegados.

O marquês de Barbacena* (Fe- 
lisberto Caldeira Brant Pontes) 
apresentou, em 1837, planos para 
coibir o tráfico. O projeto acumu—  
lava multas, penas e obstáculos 
para os navegantes; no entanto 
omitia sanções aos mercadores 
(que ofereciam escravos de fazenda 
em fazenda, após lhes ministrar os 
rudimentos da língua) bem com o  
aos compradores. Essa omissão era 
inevitável, uma vez que ainda não 
se tinha -resolvido o problema da 
mão-de-obra. Mesmo assim, a lei 
encontrou oposição no Senado: os 
abolicionistas condenavam a imu
nidade dos intermediários e com 
pradores; os partidários do tráfico 
censuravam as novas restrições aos 
navegadores.

No Congresso, a idéia de substi
tuição gradativa dos escravos por 
agricultores livres continuava em 
pauta. Com o o projeto do Senador 
Vergueiro —  que propunha a orga
nização de uma sociedade de imi
grações —  não foi aceito, o próprio 
Vergueiro, agora associado aos 
seus filhos numa firma, Vergueiro 
& Cia., elaborou um sistema de 

\p a rcer ia . O imigrante contraía uma 
dívida inicial com  o fazendeiro, re
ferente aos gastos de viagem e ins
talação. Uma vez trabalhando, fi
caria encarregado de certo número 
de pés de café e receberia terreno 
para o plantio de uma roça de sub
sistência. Vendida a produção, ca
bia-lhe uma parte do lucro propor
cional à sua produção, ficando o 
restante com o proprietário da 
terra. Deveria cumprir o contrato 
até o pagamento integral da dívida 
com juros de 6 % ao ano. A dívida 
inicial, por sua vez, dava garantias 
ao fazendeiro de que o colono tra
balharia para ele durante pelo me
nos algum tempo. Desse modo, vie
ram para o Brasil trabalhadores 
alemaes e suíços, a princípio para 
a própria fazenda do senador (pró
xima à atual cidade de Limeira, 
São Paulo) e posteriormente para 
as dos agricultores que se interessa
ram pelo projeto. Em alguns anos, 
Vergueiro introduziu no Brasil 
mais de 3 000 imigrantes.

Porém, os estrangeiros vindos 
para trabalhar na lavoura tinham, 
no mais das vezes, pouca ou ne
nhuma experiência agrícola. Por 
seu lado, os fazendeiros não raro 
destinavam-lhes as piores terras, o 
que fazia com que em muitos casos 
a dívida inicial aumentasse em vez 
de diminuir, pois os imigrantes 
eram obrigados a fazer novos cm 
préstimos para sustentar-se até a 
safra. Assim , criava-se entre o imi
grante endividado e o fazendeiro 
uma relação que se assemelhava à 
semi-servidão, o que provocou por 
parte dos governos estrangeiros a 
proibição da emigração.

A extinção do tráfico: 
pressões externas

Desde o tratado com a Ingla
terra, em 1810, as mercadorias in
glesas pagavam impostos de 15% 
nos portos brasileiros. Em 1827, 
com o condição para o ráconheci- 
mento da independência, a Ingla
terra exigiu a manutenção da tarifa. 
Quando o Brasil assinou tratados 
de comércio com outros países esti- 
pulou-se a mesma taxa de 15% 
para todos, uma vez que a situação 
de privilégio da Inglaterra não be
neficiava o país, mas somente lhe 
assegurava o monopólio do comér
cio. Esta tarifa ínfima só serviu 
para agravar a situação do Tesouro 
Nacional, uma vez que sua fonte efe 
renda básica provinha da arrecada
ção das tarifas de importação. O 
imperador achava que um dos 
m eios para o aumento da renda se

ria elevar novamente essas taxas 
aduaneiras, logo que expirasse o 
tratado com a Inglaterra, feito em 
1827 (válido por quinze anos). Por 
seu lado, a Inglaterra, cuja econo
mia industrializada dispensava o 
tabalho escravo, combatia a escra
vidão em nome dos princípios hu
manitários, m as também fazia  
disso uma arma para negociar com  
os países escravocratas. Para dis
cutir^ os privilégios aduaneiros, a 
m issão inglesa dirigida pelo Minis
tro EUis (1843) exiçiu mais uma 
vez a abolição do trafico de escra
vos. N o entanto essas negociações 
não tiveram êxito e o Brasil conti
nuou comprando escravos, e a In
glaterra com as vantagens que ad
quirira no comércio com o Brasil. 
Em- 1844, o governo imperial de
cretou novas pautas alfandegárias 
(Lei Alves Branco), mais elevadas 
(30%), o que provocou enérgicos

protestos da Inglaterra. N o ano se
guinte (1845), o gabinete inglês 
prom ulgava_o “ Bill” (decreto-lei) 
Aberdeen, se’gundo o qual os cruza
dores ingleses podiam aprisionar os 
navios negreiros brasileiros e levá- 
los para julgamento em tribunais 
da Inglaterra.

Essa intervenção direta dos in
gleses num problema nacional pro
vocou uma ampla campanha an- 
tiinglesa, que apelava para os 
sentimentos patrióticos do povo 
brasileiro: protestava-se em nome 
do “desrespeito à soberania nacio
nal” contra “os estrangeiros, que 
queriam dominar o país’ .

O término do tráfico, no entanto, 
estava próximo. Depois do Bill 
Aberdeen, o problema nunca mais 
desapareceu das cogitações gover
namentais. Seguiram-se anos de in
termináveis discussões parlamenta
res e diplomáticas, até que por fim 
o ministro da Justiça, Eusebio de 
Queirós* Coutinho Mattoso Câ- 
mára, tomou uma atitude decisiva 
para acabar com o tráfico. Era en
fim um acordo entre liberais e con
servadores: a 4 de setembro de 
1850, o parlamento brasileiro apro
vou a Lei Eusébio de Queirós, que 
extinguia no Brasil o tráfico de es
cravos. A s cifras de importações 
dos anos que se seguiram testemu
nham o cumprimento da lei: 
23 000 escravos em 1850, setecen
tos em 1852.

A Lei do Ventre Livre

Durante vinte anos, várias regu
lamentações governamentais, ora 
de iniciativa dos conservadores, 
ora dos liberais, restringiam o co
mércio interno de negros e interfe
riam cada vez mais na área até en
tão privativa dos senhores de 
escravos. Na década de 60, o pró
prio imperador, aconselhado por 
Pimenta Bueno (depois marquês de 
São* Vicente) indicava a liberdade 
dos nascituros com o um dever do 
momento. Já o marquês de Olinda, 
presidente do Conselho, não admi
tia sequer a discussão dessa ques
tão. Seu sucessor, em 1866, Zaca
rias* de G óis e Vasconcelos, apesar 
de pertencer ao partido oposto ao 
do marquês de Sao Vicente, promo
veu a elaboração de um projeto, 
que declarava que o “ventre não 
transmite a escravidão”.

Nesse mesmo ano, devido à 
Guerra do Paraguai*, é aprovado 
decreto que concede liberdade aos 
“escravos da nação designados 
para o serviço do Exército”. Dom  
Pedro II assinou várias listas com 
essa finalidade; ao mesmo tempo, 
o imperador concedia prêmios para 
todos os proprietários que alfor
riassem os seus escravos.

Fora do Parlamento, o movi
mento abolicionista crescia: os be
neditinos haviam libertado os fi
lhos de suas escravas e alguns 
fazendeiros já adotavam medidas 
semelhantes. A Junta Francesa de 
Emancipação envia mensagem ao 
imperador, pedindo extinção do ca
tiveiro. Dom Pedro II comprome
te-se a tratar do assunto, logo que 
tivesse fim a Guerra do Paraguai, 
De fato, no ano seguinte ao final da 
guerra (1871), uma proposta con
creta foi encaminhada ao Parla
mento pelo gabinete do visconde do
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Rio* Branco: ela propunha a liber
tação dos filhos dos escravos. O 
Senado aprovou o projeto e a prin
cesa regente sancionou, em 28 de 
setembro de 1871, a Lei do Ventre 
Livre.

Essa lei foi interpretada de modo 
diverso, dentro e fora do Parla
mento. Alguns consideravam que 
ela significava, por si só, a solução 
do problema escravo, e que a aboli
ção viria naturalmente, como mera 
decorrência; outros achavam que, 
ao contrário, a lei não tinha efeitos 
práticos de monta, e só iria servir 
para atenuar o ímpeto da campa
nha abolicionista. N a verdade, em
bora considerados livres pela lei, os 
chamados “ingênuos” —  crianças 
filhas de escravos —  estariam até 
a maioridade sob a tutela dos pro
prietários das mães. Na prática, 
portanto, os filhos de escravos con
tinuavam escravos, pelo menos até 
quando cessasse a obrigação de ali
mentá-los por parte do proprietá
rio. Outros dispositivos da lei —  
com o a criação de fundos para al
forria —  permaneceram letra 
morta. E os dois gabinetes que pre
sidiram o país depois da aprovação 
da Lei do Ventre Livre —  Rio 
Branco até 1875, Caxias até 1878, 
ambos conservadores —  nada mais 
fizeram de concreto pela abolição.

N ovos grupos abolicionistas

A década de 80 traria as lutas 
decisivas entre abolicionistas e es
cravocratas. O próprio rumo que 
vinha tomando a atividade econô
m ica do país ia fazendo pender a 
balança em favor da abolição. O 
café, que antes de 1830 não repre
sentava senão 18,4% da exporta
ção brasileira, já  em 1880 contri
buía com 61,5% do total dessas 
exportações.

O desenvolvimento da produção 
cafeeira iniciara-se nas proximida
des do Rio de Janeiro, com o apro
veitamento da mão-de-obra escrava 
em disponibilidade. Por volta de 
1830, sob o impulso da procura in
ternacional, o café expandiu-se 
pelo vale do Paraíba, tanto na faixa 
da Província do Rio de Janeiro 
com o na de São Paulo, atraves
sando um rápido ciclo de apogeu e 
declínio. Das primeiras colheitas 
(1830) chegou-se ao auge por volta 
da metade do século, quando se ini
ciou o declínio devido ao esgota
mento da terra. Nessa região, na 
época da decadência, restava aos 
fazendeiros, com o única riqueza, o 
investimento im ebilizado em escra
vos.

Havia na áera de Minas Gerais, 
São Paulo e Rio de Janeiro cerca 
de 850 000 escravos, o que repre
sentava mais da metade do total de 
escravos brasileiros. N a Província 
do Rio de Janeiro havia um es
cravo para cada dois habitantes. 
Aí, portanto, as forças escravocra
tas se agrupavam.

N o entanto o café se expandira 
para o oeste paulista (zona com 
preendida entre Campinas e Ribei
rão Preto) e continuava a prospe
rar. O avanço da lavoura nessa — 
direção dera-se exatamente em 
meados do século, quando o tráfico 
de escravos fora extinto. Portanto, 
desde o início, os fazendeiros da re
gião tiveram de pensar em substi-

Em seus veem entes discursos e~ artigos para os jornais, o mulato José do 
Patrocínio sem pre lutou pela extinção do trabalho escravo no Brasil.

tuir a mão-de-obra escrava, que 
não possuíam em abundância, ao 
contrário dos produtores'do vale 
do Paraíba. Com a rápida riqueza 
gerada pelo café, introduziram má
quinas de beneficiamento para am
pliar a produção, com menor em
prego de mão-de-obra. Por outro 
lado, renovou-se todo o sistema 
produtivo, sob o impluso da circu
lação muito mais rápida do pro
duto, graças à melhoria das velhas 
estradas e à aparição de ferrovias: 
São Paulo Railway, Paulista e Mo- 
giana. Por fim, a lavoura do oeste 
contava com terras de melhor qua
lidade e uma vasta área de possibi
lidades de aproveitamento que 
abrangia grande parte da Província 
de São Paulo.

Os fazendeiros do oeste não fo
ram contra a escravidão quando 
esta se encontrava firmemente im
plantada. Entretanto, não pos
suindo escravos em número sufi
ciente, tiveram de buscar novas 
saídas. Por isso, interessaram-se 
pelas experiências de imigração ini
ciadas pelo Senador Vergueiro. Até 
a data da abolição, já tinham che
gado à província mais de 1 0 0  0 0 0  

imigrantes para as lavouras do 
oeste. O café da zona nova, por
tanto, não dependia do braço es
cravo. Isso gerou duas correntes di
versas entre os proprietários: 
contrariamente à lavoura tradicio
nal, o oeste paulista incentivava a 
abolição.

D essa maneira, no final da cam 
panha abolicionista, todos os esfor
ços seriam dirigidos contra os fa
zendeiros da zona velha, os únicos 
para quem a manutenção da escra
vatura era, em última análise, um
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Embora domingo, o Senado funcionou: era 13 de maio de 1888 . Lia-se o decreto da Lei Áurea, que foi sancionado 
a seguir pela Princesa ..Isabel, que assumira o trono .na ausência de seu pai. Acabara afinal a escravidão.
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Feto (em principio de gestação) separado da m ãe logo após o aborto e m an
tido vivo durante poucas horas num líquido sem elhante ao am niótico.

problema de sobrevivência. A eco
nomia brasileira amadurecia para a 
abolição, e o problema entra em 
pauta no Parlamento.

Em 1880, a Assembléia rejeita 
um projeto de Joaquim Nabuco*, 
que poria fim à escravidão em dez 
anos.

Inicia-se então uma intensa cam 
panha: conferências, artigos, fun
dação da Sociedade Brasileira con
tra a Escravidão, com publicações 
que repercutem em todo o país. 
Forma-se uma rede de clubes aboli
cionistas, cujo centro era a Confe
deração Abolicionista, fundada no 
Rio em 1883.

N o dia 6  de junho de 1884, o Se
nador Manuel Pinto de Souza D an
tas* recebeu a m issão de formar o 
Gabinete Imperial. A seu pedido, 
Rui Barbosa* elaborou o projeto de 
libertação dos 150 000 sexagená
rios; no entanto, o Parlamento ne
gou o voto de aprovação, dissol
vendo a  C amara. Dantas 
retirou-se. José Antônio de Saraiva 
subiu a 6  de março de_1885, e, ape
sar de só permanecer à testa do ga
binete durante dois meses, assegu
rou a passagem da Lei Dantas e a 

romessa de sua aprovação pelo 
enado.

A 28 de setembro de 1885 foi 
sancionada a Lei dos Sexagenários, 

ue libertava os escravos de mais 
e sessenta anos.

A  etapa final

A campanha abolicionista se 
acirra sob a liderança de Nabuco, 
José do Patrocínio*. André Rebou- 
ças e outros. Ganha os jornais, os 
clubes, os salões, as ruas e os com í
cios. N os discursos, nos versos, nos 
panfletos e nas aulas, a meta é uma 
só: acabar com a escravidão.

Por influência do positivista 
Benjamim Constant*, o Clube Mi
litar, em 1887, pede à Princesa Isa
bel para ser dispensado da vergo
nhosa função de capitão-do-mato 
(sair à busca de negros fugidos). Os 
próprios senhores começam a al
forriar seus escravos, pois as tenta
tivas de deter as fugas ameaçam  
causar uma revolta negra contra a 
população branca.

A 10 de março de 1888, cai o ga
binete conservador de Cotegipe*. 
Sobe em seu lugar um outro m inis
tério conservador, presidido por 
João Alfredo que, a 8  de maio de — 
1888, faz com que Rodrigo e Silva, 
ministro da Agricultura, encami
nhe ao Parlamento a proposta de 
extinção da escravatura.

A 13 de maio, a Câmara apro
vava a lei que tomou o número 
3 353 e recebeu o nome de Lei Áu
rea, segundo a qual ficava extinta 
a escravidão no Brasil. Seriam 
800 0 0 0  brasileiros que engrossa
riam. numa população de 14 mi
lhões, o contingente de assalariados.

Caíra a escravidão, e com ela o 
sistema monárquico foi condenado 
à morte. Conforme profetizou o ba
rão de Cotegipe: “Redime uma 
raça, mas perde o trono”.

VEJA  T A M B É M : Escravidão; 
M ão-de-obra; Primeiro R einado  no 
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Aborto

Aborto é a expulsão de um feto, 
espontânea ou provocada, sem pos
sibilidade de sua sobrevivência. De 
acordo com a classificação pelo 
tempo de gestação, entende-se por 
aborto apenas a interrupção da 
gravidez que ocorre entre o pri
meiro e o quinto mês inclusive. Dai 
por diante já não se trata de 
aborto: até a 38 .a semana ocorre 
parto imaturo ou prematuro; da 
38 .a à 4 2 .a trata-se de parto a 
“termo” (normal) e, depois da 42 .a 
semana, tem-se pós-maturo ou gra
videz prolongada.

O aborto espontâneo, sobretudo 
durante o decurso dos três primei
ros meses de gravidez, só muito ra
ramente dá lugar a com plicações. 
Seu tratamento preventivo consiste 
em um repouso absoluto no leito e 
medicação antiespasmódica desde 
o aparecimento dos primeiros si
nais de alarma (dores ou hemorra- 
gia).

As causas do aborto espontâneo 
dividem-se em dois grupos funda
mentais: fetais e maternas.

As causas fetais provêm da inca
pacidade intrínseca do ovo em se 
desenvolver, seja por defeito do 
material genético, seja por fatores 
citoplasmáticos.

Ovo é a denominação genérica do 
produto da concepção, no início da 
gravidez.

Quando suas causas são fetais, o 
aborto é -produzido por degenera
ção e morte do embrião e do trofo- 
blasto (placenta primitiva que une 
o ovo à parede uterina e que supre 
a alimentação do embrião).

Existe a possibilidade de que 
abortos desse tipo sejam causados 
por ação de um mecanismo gené
tico de autodefesa (rejeição de um

corpo estranho ao organismo), en
contrado em todas as espécies.

Estudos_ recentes têm mostrado 
que, no gênero humano, 48% dos 
abortos espontâneos se devem a 
causas fetais. As causas maternas 
compreendem diversas anomalias 
orgânicas da mãe, que necessitam  
ser vistas isoladamente, em virtude 
de cada uma delas, por si só, poder 
impedir a nutrição e o desenvolvi
mento do ovo, determinando sua 
expulsão.

Infecções agudas causam aborto 
tanto pela passagem de toxinas e 
microrganismos para o feto quanto 
pela depauperação geral da mãe 
com  repercussões fetais. Alterações 
do aparelho genital podem também 
frustrar a gravidez quando se ca
racterizam pela incapacidade da 
decídua (tecido que forma a parte 
interna da placenta) de nutrir o em
brião ou pela disposição inade
quada dos vasos do útero, o que 
acarreta irrigação sanguínea defi
ciente. Outra dessas _ alterações, 
aparentemente responsável por inú
meros casos de abortos repetidos, é 
a deficiência de desenvolvimento 
do corpo lúteo ou amarelo graví- 
dico. Apesar de sua influência não 
levar diretamente ao aborto, con
duz a uma falta de implantação ou 
a uma implantação incorreta, da 
qual geralmente resulta uma expul
são precoce. Anom alias genitais, 
com o a malformação uterina ou ú- 
tero infantil, tambem são responsá
veis pela perda de embriões. Da 
mesma forma, as doenças graves, 
com o câncer, cirrose hepática e tu
berculose, ou moléstias endócrinas, 
com o diabetes e hipertireoidismo, 
podem interromper a gestação. 
Também são abortíferos os envene
namentos por chumbo, mercúrio, 
fósforo .etc.

O aborto espontâneo também 
pode se dar clinicamente, isto é, 
exigindo intervenção médica. Isso 
acontece quando ele é inevitável, 
que é o agravamento da ameaça de

aborto. Esta manifesta-se por des
cargas sanguinolentas e dores, pél
vicas similares a cólicas mens
truais. O quadro pode persistir por 
dias e até semanas e, mesmo assim, 
a gravidez decorre normalmente, 
chegando ao parto a termo. Porém, 
no momento em que esses sinais se 
ampliam (hemorragia profusa 
acompanhada de contrações uteri
nas semelhantes ao trabalho de 
parto), abre-se a cérvix uterina e o 
feto é, então, expulso.

A denominação aborto frusto é 
dada aos casos em que o feto, 
morto há mais de um mes no útero, 
não é expulso. Os sintomas, neste 
caso, são: regressão do desenvolvi
mento das mamas e dos órgãos pél
vicos, endurecimento do útero e in
terrupção de seu crescimento, e 
descargas vaginais fétidas. O feto, 
nessas ocasiões, pode apresentar-se 
mumificado (quando seca e fica 
rígido com o couro) ou macerado 
(com tecidos flácidos, ossos soltos 
e moles e encéfalo liquefeito).

O aborto provocado

Quando a gravidez torna-se peri
gosa para a integridade da mãe ou 
quando existe- risco de alguma le
são fetal (como, por exemplo, mal
formações causadas por toxoplas- 
mose, por infecções como a 
rubéola ou por drogas do tipo da 
talidomida), o aborto é considerado 
terapêutico.

O aborto terapêutico é atual
mente uma ocorrência excepcional. 
Por outro lado, aumenta progressi
vamente em todos os países o nú
mero de abortos provocados por
que a mulher nao quer levar a 
gravidez adiante, apesar de não ha
ver perigo para ela nem para o feto. 
As justificativas terapêuticas que 
faltam a este tipo de aborto são 
substituídas por uma gama de pro
blemas sociais, médicos e economi- 
cos: temor de rejeição social ao fi
lho bastardo, falta de planejamento 
familiar, falta de educação sexual, 
ocultação de relações ilícitas, pros
tituição, ineficiência de alguns mé
todos anticoncepcionais, dificul
dades econôm icas, etc. Sua in
cidência, bem maior nos centros 
urbanos, atinge um quinto do total 
de gestações.

O aborto provocado só é peri
goso quando conduzido por pes
soal inabilitado, e sem condições 
de atendimento hospitalar. Atual
mente a medicina encontra-se sufi
cientemente desenvolvida para fa
zer do aborto uma operação 
simples, que consiste na dilatação 
gradual do colo do útero, através 
de instrumentos próprios, até per
mitir que haja passagem da cureta, 
com  a qual o médico raspa a pa
rede da matriz até desalojar o em
brião (curetagem).

Essa operação praticamente não 
apresenta riscos de com plicações 
imediatas ou futuras, se efetuada 
nas doze primeiras semanas de gra
videz. O perigo é proporcional ao 
tempo de gravidez. Ocorrem, no,, 
entanto, riscos especiais nos abor
tos de uma primeira gravidez e em 
mulheres menores de dezessete 
anos.

_ A maior incidência de com plica
ções advém dos péssimos recursos 
empregados nos abortos clandesti-
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nos, feitos de forma rudimentar e 
por pessoal incapacitado, já que o 
aborto clínico e interditado em 
quase todos os países.

Os métodos abortivos variam, 
sendo todos igualmente prejudi
ciais e rudimentares. Utiliza-se 
desde a ingestão de substâncias tó
xicas ou remédios caseiros até a in
trodução local de objetos, ou apli
cação de substâncias como iodo ou 
o permanganato-de potássio. Todos 
eles devem ser evitados, não só pe
las inflamações como também pe
las intoxicações resultantes.

As injeções utilizadas para pro
vocar o aborto nada mais são que 
produtos à base de hormônio ou 
prostigmine, que servem como sim
ples teste de gravidez. Quando es
sas injeções provocam a menstrua
ção, trata-se da regularização de 
um atraso.

As principais com plicações do 
aborto provocado sem assistência 
médico-hospitalar são hemorra
gias, infecções, lesões e retenção do 
feto ou embrião morto no interior 
do útero. No Brasil, um levanta
mento realizado em 1965 jevelou  a 
cifra de cerca de 1,5 milhão de mu
lheres internadas em hospitais, com  
com plicações determinadas por 
abortos provocados. Aproximada
mente oito em cada dez mulheres 
eram casadas.

Aborto e legislação

O aborto provocado nem sempre 
foi tido como ato criminoso. Na  
Antiguidade, só era punido se acar
retasse morte ou danos à saúde da 
gestante. Entre os hebreus a inter
rupção da gravidez só foi conside
rada ilícita muito após a lei m o
saica. Na Grécia, a provocação do 
aborto era corrente; proibida por 
Licurgo e Sólon*; era todavia ad
mitida por Aristóteles* e Platão* 
(desde que o feto ainda não tivesse 
adquirido alma). Em Roma, tanto 
as Doze Tábuas como as leis da 
República não se preocuparam  
com  o assunto.

O cristianismo* veio consolidar 
a reprovação social do aborto pro
vocado. Com o conseqüência, 
Adriano*, Cônstantino* e Teodó- 
sio* reformaram o antigo direito e 
passaram a considerar o aborto 
com o homicídio.

Durante a Idade Média, os teólo
gos disputaram em torno da puni- 
bilidade do aborto provocado, 
sendo que os juristas práticos —  os 
letrados —  repetiam os ensinamen
tos da Igreja Católica.

Na época atual generalizou-se a 
tese de que o aborto, provocado em 
qualquer fase da gestação, é um ato 
delituoso. Poucos países o libera
ram sem restrições.

Na Inglaterra, ele é permitido 
desde 1968. É legal e praticamente 
não sofre restrições em quase todos 
os países comunistas. O mesmo 
acontece no Japão, onde a legisla
ção penal telativa ao assunto serve, 
em certa medida, à política de di
minuição da taxa de natalidade.

Nos Estados Unidos, uma lei em 
vigor desde julho de 1970 permite 
o aborto nos seis primeiros meses 
de gravidez. Sua aplicação foi ini
cialmente limitada ao Estado de 
N ova York, escolhido, por suas ca
racterísticas supermetropolitanas, 
com o área de teste para a nova lei. 
Conforme os resultados obtidos, 
ela se estenderá ao resto do país.

Dos demais Estados americanos, 
apenas a Califórnia, o Colorado e 
a Carolina do Norte consideram le
gal o aborto em caso de estupro, in
cesto, risco para a mãe ou possibi
lidade de nascer uma criança 
defeituosa. Os restantes só o permi
tem em caso de perigo para a mãe.

Nos países escandinavos —  Sué
cia, Dinamarca e Noruega —  a le
gislação é bastante tolerante, per
mitindo o aborto por razões 
econômicas.

No Brasil, o aborto provocado é 
crime. Os artigos 124, 125 e 126 do 
Código Penal, em vigor desde 
1940, prevêem penas de reclusão 
que vão de um a três anos para a 
gestante que o pratica ou consente,

e a reclusão de um a dez anos para 
o terceiro que o provoca. Se al
guém o instigar, sofre as mesmas 
penas que a mãe. O artigo 128 per
mite-o se a vida da mãe correr pe
rigo, ou se a gravidez resultar de 
’estupro.

A posição da Igreja

A Igreja Católica é claramente 
contra o aborto clínico provocado 
e pune-o com a excomunhão. Se
gundo Pio XII, “a criança antes de 
nascer é uma criatura humana no 
mesmo grau e na mesma medida 
que a mãe”.

O que os teólogos vêm discu
tindo há séculos é o momento em 
que o feto adquire vida (alma) e se 
torna inviolável sob o ponto de 
vista religioso. A moderna doutrina 
católica considera que esse m o
mento coincide com  aquele em que 
o óvulo materno é fecundado. Por
tanto, já^ a partir da concepção, a 
eliminação voluntária do feto signi
fica assassínio.

Em 1930, Pio XI levantou o pro
blema do aborto_ terapêutico, 
quando a vida da mãe está em pe
rigo. No entanto, mesmo neste 
caso, a Igreja o considera condená
vel : só admite o aborto indireto (no 
qual a vida do feto é destruída por 
operação cirúrgica ou ainda por 
medicamentos indispensáveis à 
saúde da mãe).

Outras religiões, como a judaica 
e a das igrejas evangélicas, têm 
uma posição bem menos rígida, 
pelo menos no tocante ao aborto 
terapêutico. De modo geral, consi
deram mais importante a vida da 
mãe. Recomendam unicamente que 
não haja empecilhos religiosos, que 
se chegue a essa resolução através 
da participação de três pessoas: o 
médico, o pastor ou rabino e a pa
ciente.

VEJA  T A M B É M : A n ticoncepcio 
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O termo absolutismo designa o 
período de máximo esplendor do 
poder monárquico na Europa oci
dental dos séculos XVII e XVIII. 
Com o regime político, caracteri
za-se por ser acentuadamente hie
rárquico, não havendo mecanismos 
institucionais que limitem o poder 
pessoal dos reis. Na prática, po
rém, a necessidade de alianças e as 
deficiências da máquina adminis
trativa funcionavam com o limita
ções ao poder real. O aspecto niti
damente arbitrário e opressor desse 
regime explica-se pela necessidade 
que tinham os reis de eliminar a in
terferência do poder religioso, em 
assuntos temporais, e dos nobres de 
origem feudal.

Antecedentes

O século XVI foi um período de 
intensas transformações econôm i
cas, sociais e políticas. Os desco
brimentos marítimos, a abertura de 
rotas comerciais, o estabelecimento 
de colônias e o afiuxo de metais 
preciosos contribuíram para um 
período de grande prosperidade.

Nessa época, os países da Eu
ropa não eram unidades políticas 
com o as de hoje. E o modelo me
dieval, de uma ampla unidade polí
tica dirigida na parte temporal pelo 
imperador_ e na espiritual pelo 
papa, já não possuía força. Com o 
crescimento e adensamento das po
pulações, a intensificação do co
mércio, das manufaturas e da vida 
urbana, começaram a formar-se 
nações no sentido atual do termo, 
isto é, comunidades de linguagem, 
cultura e comunicação. A forma
ção dos Estados nacionais obede
ceu, em geral, a essa diferenciação 
em comunidades nacionais, visto 
que é quase sempre ela que permite 
aos governos a consolidação de seu 
poder e impede a ampliação do po
der dos outros. O fortalecimento do 
poder monárquico, na Europa, cor
respondeu a esse período marcado 
pela formação e diferenciação de 
países, nacionalidades e Estados. 
As freqüentes guerras pela predo
minância econom ica e política so
bre certas áreas propiciaram o for
talecimento da autoridade e sua 
legitimação com o “absoluta” . A 
necessidade de conter conflitos in
ternos fez com que os reis, cada vez 
m ais, ̂ encarnassem simbolicamente 
a nação, desenvolvendo-se no povo  
o sentimento patriótico e a lealdade 
ao soberano e ao Estado. O fortale
cimento do poder real deveu-se 
também à fraqueza da antiga classe  
de nobres rurais, como na França, 
ou à rivalidade desta com" os inte
resses çomerciais da burguesia ur
bana, com o na Inglaterra.

A  monarquia absoluta  
na Inglaterra

Na Inglaterra ocorreu uma com 
pleta fusão social, econôm ica e 
política entre a nobreza feudal e os 
interesses burgueses, permitindo 
aue ambos mantivessem considerá-
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vel independência em relação ao 
poder real limitando-o através da 
crescente força política do Parla
mento. Já na época de Henrique* 
VIII e Eduardo* VI o absolutismo 
sofria certas limitações.

É no reinado de Elizabeth* I que 
o absolutismo inglês conhece o 
ápice. Elizabeth organiza a Igreja 
Anglicana e persegue a Católica. 
Dedica-se a estimular a vida econô
m ica do país, aumentando os recur
sos do Estado, ampliando a Mari
nha e promovendo as manufaturas, 
especialmente de utilidade bélica. 
O desenvolvimento das manufatu
ras é incentivado através da consti
tuição e concessão de monopólios 
e pela instalação de colônias para 
artesãos expulsos do continente eu
ropeu pelas lutas religiosas. Desen- 
volve-se a cultura de cereais para 
exportação, reorganizam-se as fi
nanças e o sistema monetário.

Apesar dessa prosperidade, a re
gulamentação excessiva, a decreta
ção de impostos e o exercício abso
lutista da autoridade no tocante ao 
problema religioso contribuem 
para uma crescente oposição ao 
poder monárquico de “direito, di
vino” . Essa oposição progride no 
período dos Stuart, que sucedem 
aos Tudor em 1603, e em 1648 de
semboca na revolução republicana 
de Oliver Cromwell*, com  a conde
nação e execução de Carlos* I 
(1649). Mas o governo de Crom
well tem a duração de apenas doze 
anos. Em 1660 assume Carlos II 
(1630-1685), que em 1685 é substi
tuído por Jaime* II, último mo
narca absoluto inglês. Diante da 
possível ascensão ao trono de 
Jaime III (1688-1766), interessado 
na restauração do catolicism o, os 
setores influentes na política in
glesa promovem a entrega do trono 
ao príncipe da Holanda, Gui
lherme* de Orange, casado com 
uma das filhas de Jaime II, com a 
condição de que reine com  o Parla
mento. É a Revolução Gloriosa de 
1688 que institucionaliza as limita
ções constitucionais ao poder mo- 
ilárquico na Inglaterra.

Na França, 
o absolutism o clássico

É na França que o poder monár
quico absoluto encontra menor re
sistência e se exerce de maneira 
mais extremada. A formação e a 
consolidação do Estado monár
quico processavam-se desde o sé
culo XIII, com Filipe* Augusto, 
Luís* IX e Filipe* IV, que procura
vam impor uma tributação nacio
nal em substituição a obrigações 
feudais, mantinham grande número 
de mercenários em seus exércitos, 
arrogavam-se o poder de adminis
trar a justiça e restringiam a autori
dade do papa na direção dos assun
tos eclesiásticos da França. A 
Guerra dos Cem* Anos 
(1337/1453) trouxe aos reis france
ses a possibilidade de introduzir 
novas formas de tributação, manter 
vasto exército permanente e d im i
nuir consideravelmente a soberania 
dos nobres feudais. D essa forma, 
seus sucessores, Carlos* VIII, Luís 
X II, Francisco*I e Henrique * II, 
exercem domínio cada vez mais 
centralizado sobre o reino. Am
pliam consideravelmente o número

de funcionários que compõem a ad
ministração real. Essa burocracia 
se expande não somente em nú
mero com o também se diversifica 
em termos de funções ou ofícios 
que, na monarquia absoluta, são 
dons reais. Os agentes do poder são 
representantes do soberano.

Ao mesmo tempo, a autoridade 
do rei impõe-se à Igreja. Os bispos 
e padres passam a ser considerados 
seus vassalos, obrigados a defen- 
dê-lo com o chefe temporal da 
Igreja. Ele sanciona leis eclesiásti
cas e é o único com autoridade 
para convocar concílios. Guarda os 
bens da Igreja e obriga-a a contri- 
buirpara as despesas do reino. Tam- 
bém as divergencias entre senhores 
feudais são submetidas ao rei.

A tendência absolutista é tempo
rariamente sustada, na França, em 
virtude da guerra com a Espanha,

e da violenta luta interna travada 
entre católicos e huguenotes 
(1585/98) seguidores de Calvino*, 
adeptos da Reforma. Com Henri
que* IV de Bourbon, em 1594, res
tabeleceu-se a paz e o controle real. 
A fé católica é formalmente ado
tada, mas, pelo Édito de Nantes 
(1598), são garantidos a liberdade 
de consciência e os direitos dos 
protestantes. Henrique, com o Eli
zabeth, na Inglaterra, também  
pensa promover o comércio e as 
manufaturas, mas não encontra o 
mesmo êxito da monarquia inglesa. 
A emigração de artesãos calvinis- 
tas, durante as lutas religiosas, fora 
uma perda considerável. Além  
disso, na França, nem a nobreza 
rural transformou-se em classe co
mercial e capitalista, com o na In
glaterra, nem a incipiente burguesia 
conseguiu desenvolver-se com  o

mesmo dinamismo. As numerosas 
regulamentações da atividade in
dustrial na epoca —  cuja quanti
dade atesta sua ineficiência —  não 
são uma explicação aceitável para 
a falta de dinamismo da burguesia 
francesa. Mais provável é que nesse 
sentido tenha influído o fato d,e 
que, tanto ela com o a aristocracia 
agrária, foram completamente ab
sorvidas pelo poder real, como fun
cionários. A concessão de títulos 
de nobreza e a garantia das conse
qüentes prerrogativas sociais e 
políticas foi um expediente comum  
nas relações da monarquia com  os 
senhores feudais. Na França, po
rém, a venda de cargos assumiu es
pecial importância, constituindo 
importante fonte de renda para os 
cofres reais. D essa forma, a absor
ção da burguesia e a entrega à aris
tocracia de grande parte da admi-
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Apesar do clim a conturbado, Henrique IV  tentou prom over o com ércio e a 
m anufatura. Em sua hom enagem , ergueu-se uma estátua na Ponte Nova.

nistração, do exército e da justiça  
constituíram o fundamento do ab
solutismo real e de sua independên
cia em relação àqueles setores.

Paradoxalmente, entretanto, a 
venda de cargos e a concessão de 
títulos de nobreza minavam o con
trole real sobre a sua própria admi
nistração, levando a que o rei mais 
poderoso da Europa fosse também  
desobedecido com extraordinária 
freqüência pelos seus subordina
dos. A permanência desse sistema 
dificultou a adoção de reformas na 
administração e nas finanças.

Em 1610 Henrique IV é suce
dido por Luís* XIII, que, na oca
sião, tem apenas nove anos. Esta
belece-se o regime de ministério, 
tendo com o figura dominante o 
Cardeal Richelieu*. que acentuou 
ao máximo a centralização do po
der absoluto na França. Cria o sis
tema de administrações locais, a 
cargo de intendentes nomeados 
pelo poder central. Por ocasião da 
morte de Richelieu, o Estado Fran
cês encontra-se preparado para re
ceber o soberano que será a perso
nificação da monarquia absoluta.

O reinado de Luís* XIV ini
ciou-se em 1643, sob a regência de 
sua mãe. Sagrado rei em 1654, 
Luís XIV deixou que o Cardeal 
Mazarino* continuasse no poder 
até sua morte, em 1661. Depois, re
velando uma energia insuspeitada, 
resolveu dar um fim ao regime dos 
ministérios, chamando a si as fun
ções exclusivas de governar. Foi 
através de um verdadeiro golpe de 
Estado real que conseguiu sobrepu
jar o poder de Fouquet*, ficando 
numa posição de poder absoluto.

Concentrando em suas mãos to
dos os poderes, informando-se de 
tudo, decidindo a respeito de todos 
os assuntos e controlando a admi
nistração do Estado em séus míni
m os detalhes, Luís XIV retirou de 
seus ministros toda a independên
cia. Reafirma que reina por von
tade divina, de maneira que só a 
D eus deve prestar conta de seus 
atos. O Rei-Sol transforma-se num 
personagem quase divino, cercado 
por executores dóceis e uma corte 
subserviente.

Na época de Richelieu haviam 
sido criadas na França algumas 
das principais instituições que ca
racterizam um Estado moderno. 
Durante o reinado de Luís X IV  es
sas ramificações burocráticas e im 
pessoais do poder central são esva
ziadas e substituídas por uma 
administração personalista, feita 
através de ordens régias, direta
mente a pessoas e organizações. A 
justiça subordina-se a vontade real 
e um exército permanente de mer
cenários assegura a execução das 
ordens reais. O Estado realmente 
era Luís XIV.

A  fundamentação teórica 
do absolutism o

Os tipos de monarquia absoluta 
e a maneira pela qual ela vem a ser 
estabelecida variam de conformi
dade com as condições económ i
cas, sociais é  políticas de cada Es
tado. Semelhantes ao da França 
são as monarquias em alguns Esta
dos italianos, com o Sabóia-Pie- 
monte e Nápoles (possessão espa
nhola). Vários principados alemaes

do Sacro* Império também se 
transformam em Estados monár
quicos e absolutos. N a Espanha, o 
absolutismo chega ao apogeu du
rante o período dos remados de 
Carlos* V e de Filipe* II. Em de
fesa do absolutismo surgem doutri
nas, cuja base, em geral, é a “teoria 
do direito divino”, segundo a qual 
o rei, representante de Deus na 
Terra, dele recebe todo o poder.

Em seu tratado de direito polí
tico, o francês Jean Bodin* consi
dera a soberania indivisível e abso

luta. Nega enfaticamente qualquer 
espécie de Parlamento. Esposa a 
teoria do direito divino, e considera 
a obediência passiva como obriga
ção do povo: a revolução destroi a 
estabilidade, e sem esta não há pro
gresso social. Assim , o soberano 
tem poder absoluto sobre seus súdi
tos, restrito apenas pela obediência 
a Deus. Para Bodin, a origem do 
Estado seria a família patriarcal. O 
príncipe estaria _para seus súditos 
na mesma relaçao autocrática do 
pai para com os filhos: teria autori

dade ilimitada para fazer e impor 
as leis.

D o ponto de vista de justificativa 
da submissão popular a um Estado 
onipotente, o mais elaborado dos 
tratados do século XVII pertence 
ao do filósofo inglês Thomas Hob- 
bes* (1588-1679): O Leviatã. O 
nome já indica sua concepção do 
Estado: um monstro todo-pode- 
roso, citado na Bíblia com o gover
nante do caos primitivo. Hobbes 
defende o poder do Estado em 
nome dos interesses dos indivíduos, 
da conservação do “status quo” e 
da paz, e não pelo “direito divino”. 
Portanto, é o povo que confere po
der absoluto ao Estado, por intè- 
resse próprio. Trata-se da origem 
das teorias contratuais de governo. 
Hobbes seculariza o poder demons
trando-lhe não a majestade mas a 
utilidade. Para ele o “estado natu
ral” é uma situação de guerra e 
anarquia: os homens são iguais por 
natureza, mas dessa igualdade pro
cede a desconfiança e desta nasce 
a guerra. Q direito natural (jus na- 
turale), segundo Hobbes, está li
gado ao instinto de conservação: é 
a liberdade de cada um usar seu 
próprio poder para a preservação 
de sua natureza. A lei natural seria 
uma regra geral, descoberta pela 
razão, que impossibilita a cada um 
fazer aquilo que possa destruir- 
lhe a vida, ou prejudicar-lhe os 
meios de preservação. A mesma lei, 
por outro lado, implicaria que cada 
um fizesse, tudo que julgasse me
lhor para defender a sua vida. Ou 
seja: a paz e a segurança devem ser 
buscadas por todos os meios possí
veis. Nesse sentido, a fim de evitar 
os conflitos de interesse, seria me
lhor transferir ao Estado certos di
reitos que, conservados pelos in
divíduos, acabariam por prejudicar 
a ordem. Assim, o Estado deve de
fender o cidadão, que lhe cede al
guns de seus direitos para ser prote
gido. Nenhuma autoridade 
espiritual pode se opor ao sobe
rano, uma vez que sua soberania 
abrange Estado e Igreja. Dessa  
forma, Hobbes subordina o poder 
espiritual ao temporal.

Essas idéias, que justificam o po
der absoluto do rei ou do Estado, 
de origem popular ou divina, refle 
tem as condições sociais, econôm i
cas e políticas que condicionaram  
o advento do Estado moderno uni
ficado e do absolutismo. Os recém- 
consolidados Estados europeus 
precisavam de ordem e segurança 
para poderem usufruir os benefí
cios que lhes possibilitavam suas 
recentes conquistas ultramarinas, a 
urbanização e a conseqüente cria
ção de mercados internos com  a 
substituição da economia feudal 
por um sistema sócio-econôm ico  
que demonstrava ser mais dinâ
m ico e abrangente.

As idéias absolutistas foram am
plamente aceitas no princípio dos 
tempos modernos, enquanto a li
berdade não foi considerada mais 
importante que a segurança e a or
dem.

VEJA T A M B E M : Burguesia; D e
senvolvim ento  Político; Estado; 
H obbes; R eform a e Contra-Re- 

fo rm a .
A exemplo de seu pai, Filipe II (1 5 2 7 -1 5 9 8 ) m anteve o predom ínio espanhol 
na Europa e na A m érica : mas só conseguiu isto através de guerras.
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Absorção 
Interestelar

Se a m atéria in terestelar não provocasse o espalham ento da luz das estrelas da nebulosa Som brero, a "com pacta"  
m ancha luminosa central provavelm ente se apresentaria com o um aglomerado de estrelas distinguíveis.

Propagando-se através do es
paço interestelar. a luz das estrelas 
e absorvida pela matéria nele dis
persa. Esse_ fenômeno é chamado 
de “absorção interestelar” e com 
porta, além da absorção da energia 
luminosa propriamente dita, o es
palhamento e a polarização da luz.

A primeira referência a esse fe
nômeno foi feita em 1720 por Ed- 
mund Halley*, o descobridor do 
cometa que leva seu nome. N o sé
culo X IX , mais alguns astrônomos 
imaginaram a possibilidade da 
existência da absorção interestelar: 
H. W. M. Others (1758-1840), F.
G. Struve (1793-1864), H. von See- 
linger e outros.^ Mas até cerca de 
1930 a absorção interestelar não 
passava de uma hipótese —  bas
tante plausível, é verdade, mas que 
só poderia ser plenamente confir
mada corn o progresso das pesqui
sas astronômicas. Então, contraria
mente à expectativa, verificou-se 
que a absorçao não se fazia unifor
memente por todo o espaço: acon
tecia que, nas regiões onde não 
existia matéria interestelar (nuvens 
de poeira e de gases), a luz se pro
pagava sem empecilhos.

Form as de estudo

As pesquisas sobre a absorção 
interestelar possibilitaram o estudo 
das nebulosas e também da matéria 
interestelar. No fim do século pas
sado, os astrônomos E. E. Barnard 
(1857-1923) e M. F. J. C. W olf 
(1863-1932) observaram na Via- 
láctea regiões onde aparentemente 
não havia estrelas: nebulosas escu
ras, que absorviam quase total
mente a luz das estrelas que se si
tuavam atrás delas. Este pode ser 
considerado_ um caso bem especí
fico do fenômeno geral da absor
ção, cujo estudo é também a base 
de um dos métodos de análise das 
nebulosas escuras.

A primeira evidência da absor
ção interestelar foi obtida com o es
tudo do iluminamento (fluxo lumi
noso no telescópio) apresentado 
pelos astros. Se não houvesse ab
sorção. o iluminamento de uma es
trela seria inversamente proporcio
nal ao quadrado da distância que 
a separa do observador. Mas, como  
a absorção existe, o iluminamento 
diminui, mais rapidamente ainda, 
com o aumento da distância. Para 
avaliar a perda de luz e, portanto, 
a absorção, é necessário determinar 
a distância da estrela e seu ilumina
mento teórico (o que teria com  es
paço transparente).

No entanto, com o a absorção é 
mais nítida nas estrelas mais 
longínquas, cuja distância só pode 
ser avaliada com pouca precisão, é 
impossível uma apreciação exata 
da absorção. Em 1930, R. J. Trum- 
pler conseguiu resultados satisfató
rios estudando certo tipo de aglo
merados estelares. (No caso dos 
aglomerados, é possível conhe
cer-se a distância com boa aproxi

mação, através de cálculos basea
dos em seu “diâmetro angular 
aparente”, que pode ser medido 
com maior precisão.) Trumpler ob
teve uma estimativa razoavel da 
absorção, comparando o ilumina
mento produzido pelas estrelas do 
aglomerado com o iluminamento 
teórico (determinado a partir dos 
espectros dessas estrelas) e levando 
em consideração a distância. Veri
ficou-se que o iluminamento me
dido era bem menor que o esperado 
(teórico), em virtude da absorção. 
Determinou-se, por esse método, 
que os aglomerados distantes
1 0  0 0 0  anos-luz perdiam cerca de 
84% de sua luz antes que ela che
gasse à Terra.

X procura das raias escuras

Com o auxílio do- espectroscó- 
pio, também se obtém muita infor
m ação sobre a absorção. No espec
tro da luz de uma estrela aparecem 
linhas escuras, que correspondem à 
absorção de certos comprimentos 
de onda da luz original por átomos 
e moléculas que ela atravessou an

tes de atingir o espectroscópio. 
Usualmente, algumas dessas linhas 
indicam radiações absorvidas na 
atmosfera da própria estrela (são as 
chamadas “raias de absorção”); 
outras, as “raias telúricas”, corres
pondem à parte da luz que a atmos
fera terrestre absorveu; as demais, 
porém, se devem à absorção inte
restelar. A dificuldade do estudo 
destas últimas está em distingui-las 
das raias da absorção. Uma exce
ção é o caso das estrelas duplas, 
que giram em torno de um ponto 
comum (o centro de gravidade do 
sistema).

O espectro de uma delas, devido 
ao efeito* Doppler, apresenta raias 
de absorção que se deslocam para 
as extremidades violeta ou verme
lha, conforme a estrela se aproxime 
ou se afaste. Com o as raias telúri
cas, por serem muito poucas, são 
facilmente identificáveis, torna-se 
simples reconhecer as interestela- 
res, que são as únicas que também 
permanecem estacionárias. Outro 
modo de identificá-las é o exame de 
estrelas da mesma classe espectral 
situadas a distâncias diferentes do

observador: quanto mais afastada 
a estrela, mais intensas as suas 
raias interestelares.

Quem primeiro sugeriu que a 
origem de algumas raias do espec
tro devia ser interestelar foi V. M. 
Slipher (1875- ) em 1909. mas 
a denominação de “interestelar” só 
foi dada depois de 1930.

A poeira deixa as estrelas 
vermelhas

Pode-se também estudar a absor
ção através da análise da mudança 
de cor da estrela. O Sol. por exem 
plo, apresenta-se vermelho durante 
o crepúsculo. Isso porque a luz 
azul, de comprimento de onda me
nor que a vermelha, sofre maior es
palhamento que esta, ao atravessar 
a atmosfera terrestre. Com o no fim 
do dia os raios solares percorrem 
a maior extensão possível da at
mosfera, esse espalhamento é o su
ficiente para fazer com que as com 
ponentes vermelhas cheguem ao 
observador muito mais intensa
mente. Estrelas distantes costumam  
ter luz mais vermelha do que seria 
de se supor, baseando-se em suas 
propriedades espectrais: é que sua 
luz, devido à poeira interestelar, so
fre um processo semelhante ao que 
avermelha o Sol no ocaso. Esse fe
nômeno é estudado comparando-se 
a cor observada com a cor verda
deira da estrela (a que teria se não 
ocorresse o espalhamento da luz 
pela poeira interestelar). Determi
na-se a cor verdadeira sem dema
siada dificuldade porque uma es
trela pode ser encarada como um 
radiador perfeito ou corpo negro 
(que absorve inteiramente todas as 
radiações que incidem nele) e, 
nessa condição, sabe-se sua cor 
verdadeira pela temperatura de sua 
superfície (calculada a partir da in
tensidade relativa entre certas li
nhas de seu espectro). Usando uma 
linguagem consideravelmente sim
plificada, pode-se dizer que a dife
rença entre a cor observada e a ver
dadeira é chamada de “excesso de 
cor” e o estudo deste “excesso”

Com o véus negros fugindo da "noite cósm ica", as manchas da nebulosa 
resultam da absorção da luz de suas estrelas pela m atéria interestelar.
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mostra que a cor das estrelas dis
tantes e dos aglomerados estelares 
é altamente absorvida (dispersa) 
pelapoeira interestelar. Essa absor
ção e inversamente proporcional ao 
comprimento de onda da cor.

Poeira de estrelas

D os elementos químicos respon
sáveis pela absorçao, os mais im
portantes são: o cálcio, o sódio, o 
potássio, o titânio, o ferro e m olé
culas de OH e CN (componentes 
dos gases interestelares). N ovos da
dos astronômicos levaram à desco
berta de outros tipos de materiais 
que integram a matéria interestelar. 
Por exemplo: com o a luz de muitas 
estrelas é polarizada, o estudo da 
correspondência entre o grau de 
polarização e a distância da estrela 
mdica que existem materiais inte
restelares que possuem estrutura 
cristalina.

A s partículas sólidas, responsá
veis pela maior parte do espalha
mento. são extremamente diminu
tas: de 0 , 1  a 1 0  mícrons de 
diâmetro. Elas “preenchem o va
z io” entre as estrelas, pois, apesar 
de sua distribuição ser extrema
mente rarefeita (aproximadamente 
TO- 8  ij/km 3  =  10- 3  g /cm 3), a 
distância entre as estrelas é tão 
grande que a poeira espalhada em 
sua extensão tem massa quase 
igual à da própria estrela.

A matéria interestelar nâo está 
uniformemente distribuída no Uni
verso. Aquela de que os astrôno
m os têm conhecimento espalha-se 
na parte média da Via-láctea. Fora 
dessa região, no espaço situado en
tre as galáxias, nao se constatou 
presença de matéria interestelar em 
quantidade mensurável. Dessa ma
neira, quase não há absorção da 
luz que nos chega de outras galá
xias, em razão do que às vezes é 
mais fácil estudá-las.

A absorção interestelar favorece 
o estudo do material interestelar, 
m as prejudica a visão da distribui
ção das estrelas. Por esse motivo, 
esse estudo é feito através de foto
grafia com luz infra-vermelha, so
bre a qual é menor o efeito do espa
lhamento.

A matéria interestelar tende a 
reunir-se em nuvens de tamanhos 
variáveis, algumas concentrando 
dez vezes mais matéria que a mé
dia. Pouco se sabe sobre a distri
buição dos gases interestelares, não 
obstante o estudo das nuvens de hi
drogênio constituir um dos campos 
mais importantes da astronomia 
moderna.

Alguns astrônomos acreditam 
que a poeira interestelar é um mate
rial expelido pelas estrelas, através 
do qual ela se liberta de pequenas 
parcelas de sua matéria (teriam as 
nuvens de poeira sido estrelas um 
dia?). Outros, com o Fred Hoyle 
(1915- ), julgam-na o material 
originário de todo o Universo, de 
cuja condensação nasceram estre
las, planetas e nebulosas. Ou esta
riam' essas duas interpretações se 
referindo a faces da mesma moeda?

VEJA T A M B É M : A strofísica; -4s- 
trometria; A stronom ia; Espectros- 
copia; Estrela; Nebulosas.

Abstinência

O conceito de abstinência refe
re-se à privação de certos alimen
tos, sejam sólidos ou líquidos, bem 
com o de relações sexuais em certas 
épocas, por proibição resultante de 
preceitos religiosos. O preceito de 
abstinência, permanente ou tempo
rária» vigora na maioria das reli
giões, inclusive nas dos chamados 
“povos primitivos”.

N o Antigo Testamento encon- 
tram-se, a esse respeito, muitas re
ferências, como em Números 30: 2, 
3, 4, 5, 7j 10, 13; Levítico 22: 2; 
Deuteronômio 23: 22. Ainda atual
mente vigoram, no judaísmo, nor
mas contrárias ao consumo de 
carne de porco, de animais que ras
tejam e do^ abatido^ por estrangu
lamento. E cortà-se o pescoço dos 
animais destinados à alimentação, 
para que escorra todo o seu sangue. 
A os sabados, os judeus devem abs- 
ter-se de fumar.

Os muçulmanos se abstêm, per
manentemente, da carne de porco, 
de bebidas alcoólicas e também do 
fumo.

Quanto ao catolicism o romano, 
o preceito de abstinência sofreu, 
nos últimos anos, várias modifica
ções. Assim, permaneceu a absti
nência na quarta-feira de Cinzas e 
na sexta-feira da Paixão, em sinal 
de respeito à tradição e como lem
brança do passado. Estando a fina
lidade principal da abstinência re
lacionada à idéia de sacrifício, 
penitência e amor a Deus, as co
m issões episcopais aconselham  
que, ao invés de se absterem de 
carne, os fiéis se privem de algo 
que represente um sacrifício real, 
com o fumar ou ingerir bebida al
coólica. Outra prática aconselhada 
é a de fazer algum ato de caridade 
específico: nesse sentido é que no 
Brasil foram organizadas as “cam 
panhas de fraternidade”.

VEJA T A M B É M : Bíblia; Religião.

Abstinência: um preceito bastante  
com um  na vida dos m uçulm anos.

Abstracionismo

A abstração, procedimento men
tal que permite separar dos objetos 
percebidos apenas alguns de seus 
aspectos ou algumas de s'uas pro
priedades, é tema filosófico desde a 
Antiguidade grega. Por abstrações 
sucessivas, Platão* descrevia a as
cese que deveria realizar o intelecto 
para chegar à contemplação das es
sências eternas. Para Aristóteles* 
seria também a abstração que leva
ria a inteligência a formular concei
tos (idéias abstratas). Na Idade 
M édia, Santo Tomás* de Aquino 
ocupou-se do assunto, insistindo 
sobre os diversos graus de abstra
ção: 1 .° —  o que apenas afasta as 
particularidades dos objetos (po

de-se pensar “m esa” com o objeto 
material, mas sem cogitar, da maté
ria de que é feita, de sua cor, etc.); 
2 °  —  o que afasta toda preocupa
ção com a matéria sensível dos ob
jetos, para levar em conta somente 
alguns de seus atributos (a forma, 
a extensão, a quantidade, etc.), 
com o faz a matemática ao falar, 
por exemplo, dè triângulo, círculo, 
etc.; 3.“ —  o que pretende atingir 
objetos que, além de pensados inde
pendentemente da matéria, pode
riam existir desse modo, quer como  
seres imateriais (Deus, forma pura, 
etc.), quer com o aspectos imate
riais de seres materiais (bondade). 
Esse terceiro grau de abstração se
ria, segundo vários pensadores, 
próprio das investigações metafísi
cas. Já na lógica* contemporânea, 
o conceito de abstração aparece es
treitamente ligado à noção de clas
ses de objetos (objetos relacionados 
entre si por alguma propriedade).

M esm o sem  chegar à abstração, os cubistas já  trabalhavam  com a decom 
posição das imagens em figuras geom étricas ("N atureza M o rta" , J . Gris)
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"B icho", escultura produzida em série visando à popularização da arte. Sua 
autora, Lígia C lark, integra o m ovim ento neoconcretista brasileiro.

As artes também vivem, à sua 
maneira, o problema da abstração, 
em diversos graus, em diferentes 
níveis de referência à realidade. A 
arte figurativa, pautando-se no prin
cípio da representação de um ob
jeto, é menos a reprodução da reali
dade, tal qual imediatamente 
percebida pelo espectador, do que 
a tentativa de manifestar o  que 
oculta: as essências, as idéjas, o 
universal (exemplo: arte alegórica).

Essa dimensão idealista e racio- 
nalista da arte foi progressivamente 
abandonada pela pintura moderna, 
que se voltou para a exploração 
das possibilidades ópticas e expres
sivas dos “materiais” pictóricos, o 
que culminou na arte que se con
vencionou chamar de “abstrata”. A 
arte abstrata, que surgiu inicial
mente com o um antinaturalismo 
(abandono de toda referência à rea
lidade), sempre desenvolveu-se 
mais no sentido de tornar absolutos 
os próprios materiais artísticos, daí 
a tentativa de Theo van Doesburg* 
de substituir o termo “arte abs
trata” por “arte concreta”.

Enquanto a abstração sempre foi 
aceita em artes como a arquite
tura* e a música*, as expectativas 
em relação à pintura* e à escul
tura* eram de que representassem 
o mundo. Pelo desejo de usufruir a 
mesma liberdade criativa de que 
desfrutavam a música e a arquite
tura, apareceram as primeiras 
obras de caráter abstrato. Com e
çava o movimento que ficou conhe
cido como “Abstracionismo”.

Num quadro abstrato, o pintor 
só utiliza o essencial à manifesta
ção de sua arte, ou seja, apenas o 
jogo de cores e o desenho. O as
sunto (que é tema reçresentado) é 
perfeitamente dispensável. O Abs
tracionismo na pintura visa a for
necer ao observador o conteúdo 
artístico puro através de meios pic
tóricos puros.

A fidelidade ao tema não é o que 
determina o valor de uma obra de 
arte. Se uma téla figurativa, na qual 
o assunto é óbvio, fosse bela e 
artística apenas por representar 
fielmente a realidade visível, a foto
grafia* teria substituído a pintura. 
A coincidência cronológica do da- 
guerreótipo (1839) com as transfor
m ações da pintura, a partir do sé
culo X X , evidencia o quanto a 
fotografia libertou os pintores da 
funçao.de retratistas.

Segundo Vassily Kandinsky*, o 
que realmente importa para a apre
ciação de'uma forma é saber se ela 
corresponde ou não a um impera
tivo interior do artista. O Abstra
cionism o busca, portanto, o que se 
convencionou chamar de “ arte 
pura”, uma arte que, sendo despida 
de elementos secundários, se volte 
a sua essencialidade: linhas, cores, 
massas e texturas.

Precursores do Abstracionism o

A concepção de arte abstrata já  
existia em Platão. Este considerava 
que copiar os objetos da realidade 
imediata significava lidar com mo
delos inferiores, cópias imperfeitas 
do mundo das idéias. O artista só 
deveria lidar com o absoluto. E o 
absoluto em arte seria o uso das 
formas geométricas, que persisti
riam sempre em virtude de serem

as únicas a permitir uma visualiza
ção do mundo das idéias. Essas 
formas seriam absolutamente belas 
porque inalteráveis: um triângulo 
será sempre uma forma geométrica 
com  três ângulos, essência da trian- 
gul aridade.

Desde o Romantismo*, manifes- 
tou-se uma forte tendência para a 
valorização do elemento imagina
tivo, de caráter interior, em contra
posição às formas objetivas que se 
obtinham através de métodos aca- 
demizados a partir dos clássicos. 
Mesmo o Realismo*, ao insistir no 
caráter puramente visível da pin
tura, daria chances ao Impressio
nismo* de procurar, neste campo, 
um objeto que lhe coubesse com 
exclusividade, quer com o fonte de 
conhecimento, quer com o forma de 
exercício da sensibilidade ou como  
motivo para a execução de obras. 
Destacando a luz e suas variações 
na atmosfera com o condição única 
e realidade exclusiva da pintura, o 
Impressionismo, ainda que perma
necesse comprometido com uma 
representação da realidade “obje
tiva”, já propunha uma arte 
“pura”. Arte que preservasse um 
caráter autônomo relativamente às 
outras, pois, do mesmo modo que 
as ciências positivas, detinha um 
objeto próprio e um método pecu
liar de tratá-lo. Dessa maneira, es
tava inaugurado o processo que 
culminaria na afirmação de possi
bilidades de uma expressão “ abs
trata”. Isto, pelo menos, em duas 
orientações principais: uma no sen
tido da busca de formas cada vez 
mais livres, mais imaginativas, “in
teriores” ou mesmo subjetivas; ou

tra, no sentido de uma exploração 
intelectual mais racional da forma 
e de suas leis construtivas ou de 
suas leis ópticas.

Neste processo, foram importan
tes tanto o Fauvismo* francês 
com o o Expressionismo alemão, 
pela ênfase que deram ao uso da 
cor pura e à consciência que adqui
riram do seu potencial de em oção, 
particularmente sob a inspiração

de Van* Gogh. A cor ganhava as
sim, na pintura, sua autonomia. A  
outra orientação inspirar-se-ia, 
principalmente, em Cézanne*, cuja 
preocupação maior foi a análise 
dos elementos constitutivos da 
forma visível, que lhe permitiu des
cobrir uma geometria inerente à 
percepção do real, possibilitando- 
lhe acentuar, em seus quadros, as 
leis ou princípios com positivos.

Nos trabalhos de Franz M arc —  um dos líderes do m ovim ento "Cavaleiro A zul", fundado em 1 9 1 2 , na Alemanha  
— , surgiriam alguns dos princípios que seriam  adotados pelo Abstracionism o. ("Form as em  C om bate", 1914 .)



22 Abstracionism o

Do Cubismo. M ondrian chegou a um Abstracionism o levado às últim as con
seqüências. ("Com posição com Verm elho, Am arelo e A zul", 1921 .)

para além do mero assunto repre
sentado. Esta lição “construtiva” 
foi desenvolvida pelo Cubismo*, 
que procedeu metodicamente à de
com posição geométrica das formas 
na elaboraçao pictórica, tendendo 
a uma abstração cada vez mais ra
dical na representação do objeto. 
Apesar disso, os cubistas, em parti
cular Picasso*, Braque* e Juan 
Gris*, não abandonaram jam ais a 
referência ao objeto real e se, numa 
primeira fase, o analisavam, de
compondo-o abstratamente, num 
segundo momento, trataram de sin
tetizá-lo, recompondo-o a partir de 
fragmentos mais ou menos geomé
tricos inicialmente isentos de signi
ficação representativa. Era a con
quista da autonomia da forma. 
Quanto às possibilidades de repre
sentação pictórica (e também es
cultórica) do tempo e do movi
mento, estas seriam exploradas 
pelo Futurismo*, na Itália e, em 
parte, pelo Raionismo. movimento 
de tendência abstrata criado por 
Mikhail Larionov (1881-1964), na 
Rússia.

N ascim ento e evolução  
do A bsolutisnlo

Datam de 1910 as primeiras 
aquarelas deliberadamente abstra
tas de Kandinsky. As formas eram 
organizadas de maneira espontâ
nea, desenvolvendo-se em ritmos, 
as cores proporcionando melodias, 
pretendendo constituir-se numa es
pécie de música visual. N o mesmo 
ano, o tcheco François Kupka 
(1871-1957), em Paris, executava 
seu primeiro quadro abstrato, vi
sando ao mesmo caráter musical. 
Entre os pioneiros do Abstracio
nismo figura ainda Robert Delau
nay*, cujo D iscos Sim ultâneos, de 
1912, constitui uma primeira mani
festação abstrata de caráter geom é
trico.

Passaria algum tempo, no en
tanto, para que uma arte pura
mente abstrata se afirmasse. 
Mesmo Kandinsky, antes de se de
dicar à abstração pura, percorreria 
um caminho ainda mais próximo 
do Expressionismo, juntamente 
com Franz Marc* no movimento O 
Cavaleiro A z u l  (D er B laue Reiter), 
fundado em 1912, na Alemanha. 
As bases teóricas desse movimento 
haviam sido lançadas por Kan
dinsky, na obra Sobre o E lem ento  
Espiritual na A rte  (U ber das Leis- 
tige in der K unst), em 1910.

Nessas antecipações imediatas 
da arte abstrata, destacam-se as 
contribuições do suíço Paul Klee*, 
que participaria da segunda exposi
ção do D er B laue Reiter. Sua obra 
não é propriamente abstrata, mas a 
representação nele é de tal modo li
vre, tão densamente carregada de 
intenções poéticas e de sugestões 
sim bólicas, que cumpre sua afirma
ção de que “a arte não reproduz o 
visível, ela torna visível” .

Foi na Rússia que surgiram ex
periências sistemáticas, condu
zindo a um abstracionismo geom é
trico. Malevitch* aboliu defi
nitivamente, em seus quadros, 
qualquer referência a objetos. Utili
zando simples formas geométricas, 
realizou obras com o Quadrado N e
gro sobre F undo Branco, em 
19 14-15, e Quadrado Branco sobre

F undo Branco  em 1919, em que o 
quadro é assumido com o absoluto, 
significando sua própria e autô
noma realidade, como objeto nas
cido de um ato criador, expres
sando puramente o contraste do 
negro sobre o branco ou o envolvi
mento do branco com o branco 
com o entidades-1  imite das possibi
lidades pictóricas. O Supre ma- 
tism o, como seria chamada sua 
tendência, foi simultâneo ao surgi
mento do Construtivismo russo, 
cujas figuras mais expressivas fo
ram os escultores Tatlin 
(1885-1956) e os irmãos Anton 
P e v s n e r *  e N a u m  G a b o  
(1890- ). A partir de 1913, Ta
tlin executa com posições pura
mente geométricas, feitas de diver

sos materiais, inspirado, sem 
dúvida, nas colagens cubistas.

Um poderoso impulso nos cam i
nhos do Abstracionismo foi a for
mação do grupo D e S tijl (O  Estilo), 
em 1917, na Holanda. Liderado 
por Theo van Doesburg e Piet 
Mondrian*, o grupo desenvolveu 
intensa atividade prática e teórica, 
através de uma revista com aquele 
nome. Mondrian é o grande nome 
do Abstracionismo holandês. Par
tindo do Cubismo, sua obra alcan
çará um abstracionismo rigoroso, 
levado às últimas conseqüências. 
Antes de integrar o grupo D e Stijl, 
trabalhava com sucessivas abstra
ções de um objeto, despojando-o de 
todo o particular, de todo o cir
cunstancial. para descobrir, gra

dualmente, as estruturas fundamen
tais da forma, que se reduziam a 
uns poucos tipos de linhas e cores. 
Radicalizando a questão, chegou a 
uma pintura que só utiliza elemen
tos mínimos, essenciais e indispen
sáveis. Reduz a variedade das li
nhas a dois tipos fundamentais: 
horizontais e verticais retas, cru- 
zando-se ortogonalmente. As cores 
são só as primárias: vermelho, 
amarelo e azul; além das não-co- 
res: negro, branco e cinza. Isso 
aplicado chapadamente sobre a su
perfície lisa, produzindo retângulos 
de cor, separados pelas retas ne
gras, num conjunto que, apesar de 
estático, apresenta-se harmonica- 
mente equilibrado, segundo propor
ções matemáticas.

Apesar da aparente frieza de sua 
obra, a maior ou menor “sonori
dade” de cada cor (isolada ou com 
binada) e o equilíbrio da com posi
ção buscam exprimir a estrutura 
intima da realidade. A influência 
de Mondrian ultrapassou o-campo 
da pintura, para se fazer sentir na 
arquitetura, na moderna arte indus
trial e até na moda. O Neoplasti- 
cismo, ou Concretismo*, de Mon
drian representa a primeira e mais 
significativa forma de abstração 
geométrica. Theo van Doesburg 
praticou a mesma linha pictórica 
de Mondrian, a partir de 1916. Em 
1924, publicou C onceitos Básicos  
da N ova  A rte  Gestáltica. Mais do 
que pintor, foi um teórico da abs
tração, pura ou concreta.

Após a Primeira Guerra Mun
dial, o belga Georges Vantongerloo 
(1886-1966) aderiu ao grupo, no 
qual desempenhou papel impor
tante com o pioneiro do Abstracio
nismo na escultura (C onstrução na 
Esfera, 1917). Em 1921, deixou o 
De S tijl e publicou, em 1924, A  
A rte  e seu Futuro. Entre 1931 e 
1937 foi vice-presidente do grupo 
“Abstração-Criação”, de Paris, 
que centralizava o movimento de 
arte abstrata mundial antes da 
guerra. Nessa época, interessou-se 
também por arquitetura e urba
nismo, fazendo maquetes para ae
roportos e para pontes. Em suas es
culturas empregava elementos 
científicos e novos materiais. Em 
certo sentido, Vantongerloo buscou 
a lei matemática que presidia os 
quadros de Mondrian, que a utili 
zava de maneira inconsciente.

Entre os fundadores do D e Stijl 
figuravam alguns arquitetos holan
deses, como Oud (1890-1963) e 
Van’t Hoff (1852-191 1), que apli
caram, com  êxito, os principios 
neoplásticos à edificação moderna. 
Pretendiam, com isso, estimular a 
unificação das artes sob a égide da 
arquitetura.

O mesmo espírito presidiu a fun
dação, em 1919, do Bauhaus*, em 
Weimar, na Alemanha, pelo arqui
teto Walter Gropius (1883-1969). 
Esse instituto de ensino artístico 
marcou época pelas soluções que 
trouxe aos problemas da arte con
temporânea nas suas relações com 
a_ nova sociedade industrial. Na 
síntese que procurava para as artes, 
não recusava os procedimentos e 
técnicas da indústria, buscando, 
pelo contrário, integrar o artista 
nos métodos modernos de produ
ção, determinando, assim, o surgi
mento de um novo tipo de ativi
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Através de uma pintura sem referência ao mundo exterior, Kandinsky procurou expressar uma "necessidade interior". 
As form as e as cores de seus trabalhos constitu íam  uma espécie de música visual. ("M ovim ento  I" .)

dade “artístico-índustrial” : o 
design. Pretendia abolir a diferença 
entre o artista e o artesão, redefi
nindo a obra de arte com o um pro
duto excepcional da técnica. Reu
nindo, entre seus professores, 
alguns dos maiores artistas do sé
culo —  Kandinsky (1866-1944), 
Klee (1879-1940), Schlemmer 
(1888-1943), Feininger (1871- 
1956), Albers (1888- ), 
M oholy-Nagy* e outros — , o Bau- 
haus nao deixaria de sofrer influên
cia direta do grupo D e Stijl, através 
de Van Doesburg, pois, a partir do 
contato deste artista e teórico com  
o Bauhaus, surgiu uma reorienta- 
ção na pintura de Kandinsky, que 
passou assim a adotar formas geo
métricas puras.

Expansão do m ovim ento

Entre os mestres da arte abstrata 
contemporânea encontra-se tam 
bém o italiano Alberto Magnelli 
(1888- ), que em 1915 execu
tou uma série de obras rigorosa
mente abstratas, geométricas e de 
poderoso colorido.

Vindos do Dadaísm o*, artistas, 
com o Francis Picabia*, Kurt Sch- 
witters (1887-1948), Hans Arp* 
(inicialmente poeta, depois pintor e 
escultor), se aproximariam de uma 
expressão abstrata, pela negação de 
qualquer sentido racional das for
mas. Arp, especialmente, passou a 
construir, depois da fase dadaísta, 
relevos abstracionistas-em madeira 
policrôm ica e a executar colagens 
em conjunto com''sua mulher, So- 
phia Taeuber (1889-1943). A partir 
de 1926, colaborou com a revista 
D e S tijl e participou do movimento 
surrealista em Paris. Sua mulher, 
ligada à tendência abstrata geomé
trica, integrou o grupo Círculo e 
Q uadrado, fundado em 1929, e em 
1937 editou, com  Cesar Domella 
(1900- ), a revista Plástica, que 
saiu até 1939.

Dom ella, que antes estivera li
gado ao D e Stijl, é responsável pela 
introdução de novos materiais —  
madeiras, metais, couros e plàsti- 
.cos —  na construção do quadro, 
rompendo a superfície em direção 
ao volume. Seus quadros são, as
sim, verdadeiros '‘objetos”, a meio 
caminho entre a pintura e a escul
tura.

A partir de 1920, apesar do re
cuo de alguns artistas que voltaram  
ao figurativismo (Delaunay, Pica
bia, etc.), o movimento recebeu vá
rias adesões, entre as quais a dos 
alemães Otto Freundlich (1878- 
1943), Friedrich Verdem- 
berg-Gildewart e Willi Baumeister 
(1889-1955), e mais tarde, em 
1930, dos antigos cubistas Serge 
Charchoune (1888- ), Alfred 
Reth (1886- ) e Auguste Her- 
bin (1882-1960).

Embora não seja propriamente 
um abstrato. o espanhol Juan Miró 
tem importância no desenvolvi
mento do Abstracionismo. Após 
um período naturalista, passou a 
pintar, com tons bem vivos, sím bo
los que se fundem numa atmosfera 
de sonhos e fantasia exuberante. 
Sua pintura adquire um caráter 
cósm ico e irônico, caricatural até 
certo ponto, em relação às figuras 
humanas.

Em 1930. realizou-se. em Paris.

a primeira exposição internacional 
de arte abstrata. Já se evidencia
vam, então, as duas tendências do 
Abstracionismo: o “geom étrico”, 
representado por Victor Vasarely 
(1908- ) e precursor da arte óp
tica (Op-art*); e o “lírico” ou “ in
formal’ , representado por Hans 
Hartung (1904- ) e precursor da 
pintura gestual (Action Painting).

Ainda em Paris, e no mesmo 
ano, fundou-se a revista C írculo e 
Q uadrado, da qual fazia parte, en
tre outros, o uruguaio Joaquim  
Torres Garcia, que fundou, mais 
tarde, em Montevidéu, uma escola 
de arte muito fluente e publicou vá
rios trabalhos em defesa da arte de 
vanguarda. Em sua pintura, que é 
uma combinação de elementos cu
bistas e abstratos, encontra-se o es

pírito de Paul Klee e certos traços 
da arte pré-colombiana. Em 1932, 
surge o album anual do grupo A bs- 
tração-Criação, que também orga
niza exposições. Essa corrente con
tava com o inglês Ben Nicholson  
(1894- ), que participou da ex
posição de 1933/34.

N os Estados Unidos, existia, 
desde a segunda década do século 
X X , um grupo abstracionista de 
tendência simbólica, como Georgia 
O’Keefe (1887- ), Mardsen 
Hartley (1887-1943). Max Weber 
(1881-1961), Josel Stella (1880- 
1946) e outros

Depois da guerra, o Abstracio
nismo impôs-se no mundo inteiro, 
mas começou a apresentar cisões 
que mostram seu caráter não-unitá- 
rio em torno de uma linguagem

geométrica ou mesmo racional. A 
partir de 1945, assiste-se a uma 
verdadeira dissem inação da arte 
abstrata, para a qual contribui sig
nificativamente o Salão das Novas 
Realidades, inaugurado em 1946, 
em Paris. Oficialmente foi o pri
meiro salão internacional de arte 
não-figurativa.

Em abril de 1949, o livro de Mi- 
chel Seuphor intitulado A  A rte  
A bstra ta  —  suas Origens, seus Pri
m eiros M estres estabelece definiti
vamente a importância histórica do 
movimento e de seus criadores. 
Seus nomes, até então desconheci
dos do grande público, tornam-se 
populares. Na França, logo depois 
da guerra, surge com Bissière 

1888-1964), Jean Bazaine
1904- ), Alfred Manessier
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J. Albers integrou o grupo norte-am ericano que, após a Segunda Guerra 
M undial, buscou novos caminhos para o Abstracionism o. ("Figura 1 92 1 " .)

(1911- ), Poliakoff (1906- ) e  
outros, o que seria chamado de 
“Abstracionismo lírico”, onde a 
forma “geométrica” é mais livre e 
imaginativa. Mas logo iria apare
cer, como contrapartida radical do 
geometrismo abstrato ou concreto, 
a facção “informalista” de Jean 
Fautrier (1898-1964), Hartung, 
Otto W ols (19Í3-1951), P. Soula- 
ges (1919- ), G. Mathieu 
(1921- ), etc.

Nos Estados Unidos, quase ao 
mesmo tempo, surgia um m ovi
mento abstracionista disseminado, 
cuja característica mais geral era a 
intensidade expressionista. Caligrá- 
ficos ou gestuais são Mark Tobey 
(1890- ), Franz Kline
(1910-1962), Robert Motherwell 

1915- ), Adolph Gotlieb  
1903-1970) e Mark Rothko 

(1903- ). Assim , quando Jack
son Pollock* criou a Action Pain
ting, a pintura norte-americana to
mou consciência de sua autonomia. 
Essa afirmação da importância da 
escola de Nova York, como a de 
São Francisco, propiciou a aber
tura para a Pop-art* dos fins da dé
cada de 1950.

Na Itãlia, depois do pioneirismo 
de Magnelli, em 1915, a arte não-fi- 
gur ativa, somente reaparece em 
1931/34, com Atanasio Soldati 
(1896-1953) e Enrico Prampolini

(1894-1956). Só depois da Segunda 
Guerra Mundial é que esse país se 
reintegrou nas grandes correntes 
artísticas européias. Embora o na
zismo* condenasse a arte de van
guarda, a Alemanha teve, no pós- 
guerra, continuadores do 
Abstracionismo. Theodor Werner 
1886- ), Fritz Winter
1905- ), Julius Bissier 
1893-1965), Kurt Sonderborg 
1923- ) e Willi Baumeister 

são representantes dessa tendência. 
M esmo o Bauhaus teria continua
ção na Escola de Estudos Superio
res de Desenho de Ulm, fundada 
por Max Bill (1908- ), antigo 
aluno da escola de Dessau.

Atualmente, o Abstracionismo 
está dividido entre a tendência “in
formal” (irracional) e a “geom é
trica” (racional). Entre elas situa-se 
a Op-art, derivada da obra do hún
garo Victor Vasarely, estritamente 
abstrata e construtivista, feita de 
múltiplas formas geométricas, rigo
rosas e regulares, mas animadas 
por ligeiros e surpreendentes desní
veis. A partir dessa corrente, surgiu 
a arte cinética, principalmente na 
França e na Alemanha.

O Abstracionism o no Brasil

No Brasil, o Abstracionismo foi 
ganhando adeptos através de infor-

Retirando de seus quadros quaisquer referências a objetos, M alevitch pre
tendia alcançar a realidade suprema da arte. ("Suprem atism o 1 91 5  ’.)

m ações que chegavam do exterior 
(irregulares durante a guerra) e, de
pois, com a inauguraçao de museus 
e a realização das primeiras bienais 
(1951 e 1953) e pela influência de 
artistas e críticos de arte, como 
Max Bill, Maldonado (1922- ) 
e Romero Brest. Em 1950, o pintor 
Samson Flexor (1907-1973) criou 
o Atelier Abstração, em São Paulo, 
destinado à difusão das artes plásti
cas.

Os artistas abstratos brasileiros 
filiaram-se a diferentes facções 
dessa escola. Entre os “expressio- 
nistas abstratos” estão Yolanda 
M ohalyi (1909- ), Tomás La- 
nelli (1922- ) e Manabu Mabe 
(1924- ).

No movimento Neoconcretista 
brasileiro, destacam-se o grupo do 
Rio de Janeiro —  mais lírico — , 
integrado por Lígia Clark 
(1920- ), Aluísio Carvão

(1918- ), Lígia Pape 
(1929- ) e alguns artistas-que 
se fixaram .no exterior, como Ma- 
vignier (1925- ) e Mary Vieira 
(1927- ); e o grupo de São 
Paulo, que inclui W illys de Castro 
(1926- ), Hércules Barsotti 
(1914- ), o húngaro Kazmer 
F ejer(1922- ), Waldemar Cor
deiro (1925-1973), Lothar Charoux 
(1912- ), Hermelindo Fia- 
minghi e Luís Saciloto 
(1924- ). Grande destaque no 
exterior obteve Antônio Ban
deira*, abstrato com recordações 
da realidade visível.

VEJA T A M B É M : Arquitetura; 
D esenho Industrial; Escultura; 
Form alism o; N aturalism o; P in
tura; Realism o; Surrealism o; Ta 
chism o.
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Absurdo, Teatro do

O teatro do absurdo coloca em cena toda a angústia da condição hum ana. 
("C em itério  de Autom óveis", peça baseada em  obras de Fernando Arrabal.)

O teatro do absurdo, importante 
tendência teatral da segunda me
tade do século X X , desenvolveu-se 
principalmente a partir dos anos 
50, centralizado em Paris. No en
tanto, isto não significa que ele seja 
essencialmente Francês: baseia-se 
largamente em antigas formas de 
expressão da tradiçao ocidental e 
seus principais dramaturgos não 
são franceses, embora _ escrevam  
principalmente em francês. M as foi 
a atmosfera de Paris que lhes per
mitiu fazer suas experiências com  
inteira liberdade.

O irlandês Samuel Beckett 
(1906- ), o romeno Eugène Io- 
n esco (1912- ) e o russo de ori- 

em armênia Arthur Adamov 
1908-1970) encontraram em Paris 

a oportunidade de verem suas 
obras montadas. Em menos de uma 
década essas peças se espalharam  

or todos os palcos do mundo e in- 
uenciaram inúmeras criações. 

Hoje o teatro do absurdo tem ex
poentes na Inglaterra, Espanha, 
Itália, Alemanha, Suíça e Estados 
Unidos, além da França.

Filosoficamente, o teatro do ab
surdo pode ser identificado com o o 
reflexo de uma atitude autentica
mente representativa da vanguarda 
intelectual de nosso tempo: consi
derar desacreditados as certezas e 
os valores tidos como básicos em 
épocas anteriores,. Sem tais certe
zas e valores, e sem a perspectiva 
de um futuro mais feliz, o indivíduo 
sente a inutilidade de comportar-se 
segundo os padrões estabelecidos. 
“Absurdo é aquilo que não tem ob
jetivo... Divorciado de suas raízes 
religiosas, metafísicas e transcen
dentais, o homem está perdido; to
das as suas ações se tornam sem 
sentido, absurdas, inúteis.” (Io- 
nesco em seu ensaio sobre Kafka*.)

Essa angústia gelo pretendido 
absurdo da condição humana é o 
tema central das peças de Beckett, 
Adamov, Ionesco, Genet e outros 
autores. No entanto, o tema é ne
cessário mas não suficiente para 
definir e destacar essa corrente do 
teatro, pois sentido filosófico pare
cido faz parte da obra de outros 
dramaturgos, como Anouilh 
(1910- ), Sartre* e Camus*. A 
distinção faz-se nas diferentes for
mas de apresentar visões semelhan
tes do mundo. Os que não estão li
gados a esse movimento expressam  
o absurdo da condição humana 
através de raciocínios extrema
mente lúcidos e logicamente cons
truídos, ao passo que os autores do 
teatro do absurdo apresentam sua 
mensagem (a insuficiência das ati
tudes racionais) repudiando 
abertamente qualquer recurso de 
racionalização, mesmo o pensa
mento discursivo. Buscam assim a 
unidade entre suas idéias básicas e 
a forma de exprimi-las: não falam  
sobre o absurdo —  apenas o apre
sentam, em imagens teatrais con
cretas.

O teatro do absurdo evita os diá
logos lógicos do teatro convencio
nal, não por desprezar a linguagem

verbal, mas para que a idéia seja 
transmitida principalmente por 
imagens concretas, objetivas, no 
próprio palco. Essas imagens trans
cendem e, não raro, contradizem as 
palavras ditas pelas personagens. 
Assim , a mensagem passa a ser’ge- 
rada pela cena como um todo, que 
as falas apenas integram.

A corrente definida com o teatro 
do absurdo não se compõe de auto
res reunidos com o propósito de 
criar este tipo de peças. Devido a 
suas diversas formações e ao seu 
distinto posicionamento frente ao 
mundo, os dramaturgos cujas 
obras se inserem nessa classifica
ção não proclamam nem admitem 
pertencer a nenhum movimento ou 
escola.

Apesar disso, têm muito em co
mum, pois suas obras, de excepcio
nal sensibilidade, igualmente cap
tam e refletem as angústias, 
em oções e idéias' de muitos dos 
seus contemporâneos ocidentais.

Samuel Beckett

A obra de Beckett é bilíngüe 
(francês-inglês) porque ele nasceu 
em Dublin mas está ligado à 
França desde 1928, quando foi le
cionar inglês na École Normale de 
Paris.

O prêmio Nobel, recebido em

1969, coroou uma série de êxitos 
iniciada com Esperando G odot, 
que estreou em 1953 no Théâtre 
Babylone. Foi um dos maiores su
cessos dò teatro do pós-guerra, 
com  cerca de quatrocentas repre
sentações em Paris. Traduzida para 
mais de vinte línguas, foi apresen
tada em vários países do mundo, 
inclusive no Brasil.

Beckett expressa o tema da inco- 
municabil idade. Os homens, 
quando estão juntos, o fazem ape
nas levados por suas angústias ou 
pelas suas necessidades. Os heróis 
Vladimir e Estragon, de Esperando  
G odot, monologam e esperam, en
tregues à solidão do seu _pensa- 
mento, uma vez que agir nao tem 
mais sentido.

Ao colocar em cena estados de 
profunda depressão, com o em Fim  
de Jogo, Beckett não visa a descre- 
ver? estados patológicos e sim a 
mostrar, explorando os elementos 
da experiência humana, até que 
ponto todo indivíduo carregaria em 
seu íntimo a semente da depressão 
e da desintegração de sua persona
lidade.

O uso que Beckett faz da lingua
gem é uma investigação de suas li
mitações como meio de com unica
ção, como veículo de verdades 
válidas e como instrumento de ex
pressão do pensamento. No palco

é possível prescindir _ completa
mente da função dos diálogosjógi- 
cos e expositivos (como quando a 
ação das * personagens contradiz 
suas falas), porque os fatos são re
velados por trás das palavras. Daí 
a importância da mímica, dos tom 
bos, das cabriolas côm icas e dos si
lêncios nas peças de Beckett. Sua 
obra toda persegue uma realidade 
que o simples raciocínio em termos 
de conceitos estabelecidos além de 
não alcançar, encobre. Busca ultra
passar o mesmo estágio que a pin
tura abstrata superou ao abando
nar a representação figurativa dos 
objetos naturais e tentar expressar- 
se através de cores e formas.

Outras de suas peças importan
tes são: O h ! Que Belos Dias, Tudo  
o que Cai, A  U tim a G ravação de 
K rapp, e Brasas.

Eugène Ionesco

Nasceu em Slatina, na Romênia, 
em 1912. Como sua mãe era fran
cesa, pouco depois do sêu nasci
mento seus pais se mudaram para 
Paris. O francês foi sua primeira 
língua —  só aprendeu a maior 
parte do seu romeno quando voltou 
a pátria, aos treze anos. Continuou 
estudando francês na Universidade 
de Bucareste e acabou lecionando 
esse idioma. Em 1938 voltou para 
a França, onde passou a residir.

Sua primeira peça, A  Cantora  
Careca, anunciada com o antipeça, 
após uma fracasso inicial no Theâ- 
tre de Noctambules, de Paris, em 
1950, passou a ser representada em 
quase todos os países do mundo.

As principais constantes de sua 
obra são a solidão e o isolamento 
do indivíduo, sua dificuldade em 
comunicar-se com os outros, sua 
sujeição a pressões degradantes (o 
conformismo m eçânico, automa- 
tico à sociedade). A construção ele
gante e lógica do teatro tradicional, 
Ionesco opõe a intensidade e o 
crescimento gradativo das tensões 
psicológicas. Para isso, não se li
mita a regras ou controles: “Tudo 
é permitido no teatro”, diz ele, “fa
zer viver uma personagem, bem 
com o materializar estados de an
siedade, presenças interiores. E as-

As peças de Beckett refletem  incer
tezas, obstáculos, depressão.
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"A Cantora C areca", primeira peça do romeno Eugène lonesco, foi recebida com m uita incompreensão. Depois 
de um fracasso inicial, em Paris, acabou sendo representada em quase todos os países do mundo.

sim, não é apenas permitido, mas 
aconselhável, que se faça o mate
rial de cerra participar da ação, fa
zer viver os objetos, animar o cená
rio, tornar concretos o s símbolos. 
Da mesma forma que as palavras 
são continuadas pelo gesto, pela 
ação mímica, que, no momento em 
que aquelas se tornam insuficien
tes, tomam seu lugar, também os 
elementos materiais do palco po
dem, por sua vez, intensificar estes 
últimos”. Na sua peça A s  C adei
ras, por exemplo, o palco vai se en
chendo delas durante o transcorrer 
do espetáculo.

Em Ionesco a linguagem tem 
uma função original. Segundo ele, 
o teatro não pode querer desafiar 
as formas de expressão em que a 
palavra.é inteiramente autônoma (a 
linguagem discursiva da filosofia 
ou a descritiva da poesia e da fic
ção), pois em teatro a linguagem  
verbal não é o único meio de ex
pressão, é só-um  entre m uitos.'O  
autor pode tratá-la livremente: fa
zer a «ação contradizer o texto ou 
permitir que os diálogos das perso
nagens se desconcatenem total
mente. “Para se dar ao teatro sua 
verdadeira dimensão, que reside em 
chegar ao excesso, a linguagem 
deve ser levada quase a explodir, 
ou a destruir, em sua incapacidade 
de conter seu significado”.

Essa liberdade no uso da lingua
gem é um dos recursos de que se 
utiliza lonesco pára, através da in
tensificação, da aceleração, do acú
mulo de diálogos e da proliferação 
dos elementos, atingir o paroxismo 
quando, as tensões psicológicas já 
são insuportáveis. Então lonesco 
alivrn essas tensões e traz uma sen
sação de serenidade através do 
riso: por isso suas peças são côm i

cas. “Só o côm ico é capaz de nos 
dar forças para suportar a tragédia 
da existência.”

lonesco opõe-se ao teatro polí
tico porque qualçjuer obra de arte 
que ibsse ideológica, e mais nada, 
não teria sentido ( . . . ) ,  seria infe
rior a qualquer doutrina que deve
ria exemplificar, que já teria sido 
expressa em sua linguagem ade
quada, ou seja, a demonstração dis
cursiva. Uma peça ideológica não 
pode passar da vulgarização da 
ideologia ( .  . .)”.

Entre as peças de lonesco salien- 
tam-se também: A  Lição, Tiago ou 
a Subm issão, A ssassino  sem Paga
m ento, O Pedestre do A r, A  Sede 
e a Fome, A g on ia  do R ei, Jogo do 
M assacre, Os R inocerontes, Cena 
a Quatro, Salão do A utom óvel.

Arthur Adam ov

Aos quatro anos deixou K islo- 
vodsk, no Cáucaso, onde nasceu em 
1908. Chegou a Paris em 1924, 
após ter estudado na Suíça e na 
Alemanha. Lá Adamov foi atraído 
pelos círculos surrealistas, editou 
um jornal de vanguarda, tornou-se 
amigo de Paul Éluard*, tendo parti
cipado ativamente da vida incon
formista dos m eios literários pari
sienses.

A base de sua obra é a concep
ção de que vivemos uma época de 
crise da fé e da linguagem: “As pa
lavras de nosso vocabulário decré
pito são com o pessoas muito doen
tes; pode ser que algumas 
sobrevivam, mas outras são incurá
veis”. Para Adamov, a degradação 
da linguagem está claramente rela
cionada com a perda da fé, com  o 
desaparecimento dos ritos e mitos 
sagrados, e propicia, por sua vez,

o desaparecimento do sentido do 
mundo. Mas não é o.caos: essa de
gradação e o desespero conse
qüente são estágios necessários no 
caminho de uma renovação que só 
exige do homem que ele arranque 
toda sua pele necrosada para “en
contrar a si mesmo na hora da 
grande nudez” . Ou seja: cabe ao 
homem, para a sua renovação e a 
do mundo, despir-se de artifícios e 
assumir a sua autenticidade.

Na esfera social e política, Ada
mov encontra solução numa visão  
muito pessoal do comunismo. Prin
cipalmente após a ascensão de De* 
Gaulle, aproximou-se cada vez 
mais das esquerdas. Mas ressaltou 
que isso não significava adesão

completa, pois não se manifestava 
pela ação. Baseava-se apenas numa 
esperança puramente negativa. Ele 
próprio declarou: “Quando os obs
táculos materiais tiverem sido su
perados, quando o homem não pu
der mais enganar-se a si mesmo 
sobre a natureza de sua infelici
dade, então aparecerá uma ansie
dade muito mais poderosa e muito 
mais fértil, por ter sido despojada 
de tudo aquilo que houvesse podido 
impedir a sua realização”.

Em sua importante peça Pingue- 
Pongue, Adamov tenta alcançar 
um equilíbrio extremamente instá
vel: “O teatro deve mostrar simul
taneamente, porém de formas bem 
diferenciadas, os aspectos curáveis 
e os incuráveis das coisas. O as
pecto incurável, sabemos todos, é o 
da inevitabilidade da morte. O cu
rável é o social”. Desta forma_ Ada
mov indica o caminho de fusão en
tre o teatro épieo-didático, de 
preocupações históricas e sociais, e 
o teatro do absurdo.

Apesar de no final de sua vida 
(1970) ter rejeitado esse rótulo para 
sua obra, é considerado um autor 
do grupo do absurdo. Seu teatro 
realmente se afasta dessa linha, na 
medida em que tende para o enga
jamento político. A coexistência 
das duas tendências opostas im
pede, pelo menos por enquanto, 
uma classificação definitiva de sua 
obra.

Suas peças mais importantes 
são: A  Paródia, A  Invasão, A  
Grande e a Pequena M anobra, O 
Professor, Taranne, Todos Contra  
Todos, O Sentido da M archa, P in
gue-Pongue  e Paolo-Paoli.

Harold Pinter

Nascido em Hackney, Londres, 
em 1930, é um dos grandes expoen
tes do teatro do absurdo em língua 
inglesa.

Reconhece ter sido influenciado 
por Kafka e Beckett: preocupa-se, 
com o esses dois escritores, com  o 
homem nos limites de sua existên
cia. Foi acusado de escrever peças 
sem preocupação com idéias e de 
trazer à baila apenas um aspecto 
muito limitado da vida de suas per
sonagens (sem mencionar suas po

lonesco (à esquerda) preocupou-se com a solidão e a incomunicabilidade  
hum anas; Arthur Adam ov procurou conciliar o teatro do absurdo ao épico.
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sições políticas, suas idéias e nem 
mesmo sua vida sexual). Pinter ex
plicou que focalizava suas persona
gens “no limite extremo da vida de
las, onde todas vivem em virtual 
solidão”, ou seja, numa ocasião da 
vida em que o homem só partilha 
a solidão de seu quarto com o pro
blema básico, que gera todos os ou
tros: o da existencia.

As personagens de Pinter são 
vistas num momento de crise do 
processo de sua adaptação essen
cial ao mundo, quando elas pró
prias se colocam  o problema de 
descobrir se serão capazes de en
frentar a realidade e adaptar-se a 
ela. Somente depois de haver atin
gido essa adaptação fundamental 
poderiam tornar-se parte da socie
dade e participar do jogo do sexo 
ou da política. Pinter nega que essa 
apresentação do homem nao seja 
realista. Se suas peças apresentam 
um paríodo curto mais crítico da 
vida de suas personagens, isso não 
exclui a possibilidade de, em outros

momentos, assistirem a com ícios 
políticos, terem namorados ou 
preocupações com idéias.

Embora só recentemente (1957) 
tenha aderido ao teatro, o volume 
e o êxito de sua obra colocam-no  
em lugar importante entre os dra
maturgos do século. Escreveu pe
ças para o palco e a televisão, entre 
as quais: A  Festa de Aniversário, 
O Inoportuno, Uma Ligeira Dor, 
N oite  de Folga, Os A noes, Escola  
Noturna, A  Coleção, O A m an te , 
Volta ao Lar, O Quarto, algumas 

já encenadas no Brasil.

Jean Genet

E o francês nato do grupo; nas
ceu em Paris a 19 de dezembro de
1910. Abandonado pela mãe, foi 
adotado por um casal de campone
ses e criado no Morvan, ao norte 
do maciço Central. Isso marcou 
Genet, com o ele próprio o con
fessa: “Abandonado pela minha 
família, pareceu-me natural agra

Em "Os Monstros", do brasileiro Denoy de Oliveira, o espetáculo (dirigido 
por J. Savary) extrapola o absurdo e entra no cam po do fantástico.

"O  Balcão", de Genet, mostra um ritual onde as figuras se transform am  
em  m itos, criando im agens de si mesmas, como uma galeria de espelhos.

var esse fato pelo amor com outros 
homens, e esse amor pelo roubo, e 
o roubo pelo crime ou pela cumpli
cidade com o crime. Desse modo 
repudiava de uma vez por todas um 
mundo que me repudiava”. E foi 
dessa maneira que ele se tornou la
drão e delinqüente.

Foi o tédio da prisão (onde pas
sou muitos anos) que o levou a es
crever. Passou gradativamente da 
poesia para a prosa narrativa e 
desta, finalmente, para a forma 
dramática. Seu teatro expressa a 
imagem do homem como perdido 
num labirinto de espelhos: aprisio
nado por seus próprios reflexos —  

ue se deturpam ao se tornarem re- 
exos de reflexos —  tenta estabele

cer contato com o que vê à sua 
volta, mas é rudemente impedido 
por barreiras de vidro.

A principal preocupação de suas 
peças é a de exprimir seu próprio 
sentimento de desproteção e soli
dão, ao tratar do desespero do ho
mem apanhado nessa sala de espe
lhos que considera a própria 
condição humana. A personagem 
básica de Genet não consegue 
orientar-se, pois suas únicas coor
denadas são essa seqüência sem 
fim de imagens deturpadas de si 
mesmas; fantasias que camuflam  
outras fantasias, mentiras a res
peito de outras mentiras, pesadelos 
alimentados por pesadelos dentro 
de outros pesadelos.

Genet repudia o teatro de mero 
entretenimento e não acredita que, 
no mundo ocidental, essa arte 
possa vir a ter o efeito de verda
deira comunhão, de verdadeira li
gação entre os seres humanos: “ No 
mundo ocidental, cadáver mais to
cado pela morte e dirigido para ela, 
o teatro não pode fazer mais que 
refinar-se até ser um reflexo: a co
média de uma comédia, o reflexo 
de um reflexo, cuja realização ceri
monial pode se tornar requintada

mas quase invisível. Quando se es
colhe imaginar a si mesmo mor
rendo deliciosamente é necessário 
procurar e providenciar rigorosa
mente os símbolos funerários. Ou 
então é preciso escolher viver e des
cobrir o inimigo. Para mim nunca 
mais haverá um inimigo em lugar 
nenhum, como nunca haverá uma 
pátria, nem mesmo abstrata e inte
rior. Se alguma coisa me comover, 
será a nostalgia do que uma vez foi 
minha terra natal. Só um teatro de 
sombras tem ainda a capacidade de 
me tocar”.

O teatro de Genet é, em seu sen
tido mais profundo, um teatro de 
crítica social. N o entanto, assim  
com o Ionesco e Adamov (antes da 
conversão deste ao realismo épico), 
rejeita decisivamente o compro
m isso político, o didatismo e a pro
paganda. Lidando com o mundo de

No "teatro pânico", as persona
gens reagem  como crianças.
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A Academ ia M ilita r das Agulhas Negras (A M A N ) tem  o objetivo de form ar oficiais para o Exército, fom ecendo-lhes  
a necessária cultura universitária e técnica, a lém  de proporcionar preparo fisico e educação moral.

sonhos do indesejável social, ele ex
plora o que considera com o sendo 
a condição do homem: sua aliena
ção, sua solidão, sua inútil busca 
de significado e de realidade.

Em suas peças —  A lto  Controle, 
A s  Criadas, 0  Balcão, Os N egros 
e Os B iom bos  —  Genet procura 
fazer um teatro ritual e cerimonial, 
com o foi o teatro grego.

Fernando Arrabal

Nasceu em Melilla (ex-Marrocos 
espanhol) em 1932. Vive na França 
desde 1954, escrevendo em francês.

Pertence ao grupo do teatro do 
absurdo, mas cognominou o seu de 
“teatro pânico”. O absurdo em Ar
rabal nasce intencionalmente da vi
são que suas personagens têm da 
situação humana, o que as impede 
de compreender aquilo que veem. 
Com o as crianças, suas persona
gens são por vezes inconsciente
mente crueis porque não entende
ram a lei moral, a noção de certo 
e errado Çou nem sequer notaram a 
sua existencia). Também como as 
crianças, elas sofrem a crueldade 
do mundo sem compreendê-la.

Arrabal preocupa-se com o pro
blema da bondade, como relação 
entre o amor e a crueldade. Sua 
obra corresponde a um exame de 
todos os critérios éticos consagra
dos, feito a partir do ponto de vista 
de um “inocente” pronto a aceitá- 
los desde que tenha condições de 
compreender as coisas.

Arrabal também mostrou inte
resse pelo desenvolvimento do tea
tro abstrato. Em sua peça O rques
tração Teatral, estreada em 1959, 
criou um espetáculo dramático 
constituído pela movimentação de 
formas abstratas tridimensionais, 
algumas mecanizadas, enquanto 
outras eram movimentadas por bai
larinos. As formas destes objetos 
baseavam-se nas pinturas dos artis
tas Klee*, Mondrian*. Delaunay* e 
nos móbiles de Calder.

O roteiro da peça, que não con
tém qualquer dialogo, assemelha-se 
a um gigantesco jogo de xadrez 
(Arrabal é um enxadrista apaixo
nado) ilustrado por diagramas co
loridos fascinantes.

Sua primeira peça foi Piqueni
que no Fronte. Seguiram-se, entre 
outras, Fando e L is, O A rquite to  e 
o Im perador da Assíria , Jardim  das 
D elicias, Oração, Os D o is Carras
cos, Primeira C om unhão  e C em ité
rio de A u to m ó ve is  (cuja montagem  
correspondeu à sua fusão com  as 
três peças anteriores).

Outros autores

São ainda considerados repre
sentantes significativos do teatro 
do absurdo os seguintes autores de 
diferentes nacionalidades: Edward 
Albee (1928), Dino Buzzati (1906), 
Ezio d'Errico (1892), Max Frisch 
(1911- ), Giinter Grass (1927), 
Wolfang Hildesheimer (1916), Ma
nuel de Pedrolo (1918), Robert Pin- 
get (1919), Norman Frederick 
Simpson (1919), Jean Tardieu 
(1903) e Boris Vian*.

VEJA T A M B É M : C am us; E xis
tencialism o; Teatro.

Academia
Militar

Na maioria dos países existem  
academias militares que têm por 
fim a formação básica de oficiais 
para as forças armadas. Suas ori
gens datam do estabelecimento de 
frotas e exércitos permanentes, na 
Europa em fins do século XVII, e 
da conseqüente necessidade de for
mar um quadro de oficiais treina
dos para dirigi-los. Mesmo assim, 
as primeiras academias só surgi
ram na segunda metade do século 
XVIII e no início do século pas
sado. N o século X X  criaram-se, 
em alguns países, academias sepa
radas para as forças aéreas. Com  
o aumento do papel da tecnologia, 
das ciências e da organização nas 
guerras modernas, o currículo das 
academias ampliou-se. Depois da 
Segunda Guerra Mundial, sobre
tudo, deu-se mais importância às 
ciências e à cultura geral na forma
ção dos oficiais.

N os Estados Unidos, além da 
academia em West Point. fundada 
em 1803, que é sem dúvida a mais 
importante e a mais conhecida, 
existem ainda a Air Force Aca- 
demy, a US Merchant Marine Aca- 
demy, a US Coast Guard Academy 
e a academia naval de Annapolis.

Em West Point admitem-se tam 
bém candidatos estrangeiros prove
nientes das Filipinas, das Repúbli
cas latino-americanas e do Canadá.

Na França existe a École Spécial 
et Militaire de St. Cyr, fundada por

Napoleão em J802, a École Navale 
de Brest e a École de 1’Air em Sa- 
londe-Provence. N a Inglaterra as 
academias militares são em nú
mero de três: Dartmouth (Mari
nha), Cranwell (Aviação) e Sand- 
hurst (Exército).

A Academ ia Militar das 
Agulhas Negras

No Brasil, a função de formar 
oficiais para o Exército é exercida 
pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (A M A N ), que acolhe jo 
vens de todas as partes do país e 
submete-os a intensa preparação, 
conferindo-lhes cultura universitá
ria e técnica, além de preparo físico  
e educação moral.

A A M A N  localiza-se na cidade 
de Resende, no Estado do Rio de 
Janeiro, às margens do rio Paraíba 
do Sul, a 143 km do Rio de Janeiro 
e 261 km de São Paulo. Sendo ser
vida pelo principal eixo rodoferro- 
viário do país, é ponto de acesso re
lativamente fácil. Suas instalações 
ocupam uma área de 67 km 2  que 
vai dos contrafortes da serra da 
Mantiqueira até o sopé do maciço 
das Agulhas Negras.

Chamava-se originariamente 
Academia Real Militar e foi criada 
pelo Príncipe Regente Dom João 
(depois Dom João* VI) em 1810, 
tendo sido instalada primeiramente 
(abril de 1811) na Casa do Trem, 
na Ponta do Calabouço, onde hoje 
é o Museu Histórico Nacional, na 
cidade do Rio de Janeiro. Em 
1812, a Academia teve sua sede 
transferida para o Edifício do 
Largo de São Francisco de Paula, 
que havia sido projetado para ser
vir de sé ou de catedral para a c i
dade do Rio de Janeiro e onde.

mais tarde, funcionou a Escola de 
Engenharia. Depois da independên
cia do país, em 1822, a Academia 
passou a denominar-se Imperial 
Academia Militar, embora admi
tindo a freqüência de civis em suas 
aulas. Em 1832, passou a cha- 
mar-se Academia Militar da Corte, 
reunindo-se à Academia dos Guar- 
da-Marinhas, junção que durou 
apenas um ano. A partir de 1839, 
passou a denominar-ge simples
mente Escola Militar. Nesse tempo 
já existiam cursos para as três ar
mas (infantaria, cavalaria e artilha
ria) e os de estado-maior e enge
nharia, que deviam ser 
com pletados em cinco anos. Em 
1858, transformou-se na Escola 
Central, destinando-se ao ensino 
das matemáticas, ciências físicas e 
naturais, e à formação não somente 
de oficiais para o Exército, mas 
também de engenheiros civis, tor
nando-se o núcleo da antiga Escola 
Politécnica do Rio.

Desde 1855, existia na fortaleza 
de São João, na Praia Vermelha, 
também no Rio de Janeiro, a Es
cola de Aplicações, que passou a 
chamar-se Escola Militar e de Apli
cações, e era destinada especial
mente ao ensino técnico e prático 
das disciplinas militares para ofi
ciais e praças das diferentes armas 
do Exército; em 1860, ela recebeu 
o nome de Escola Militar. A Escola 
Central, com seu currículo de enge
nharia civil, passou à jurisdição do 
Ministério do Império, em 1873, e 
todo o ensino militar concentrou-se 
na Escola Militar da Praia Verme
lha. Em 1889, a Escola Militar 
contava com  duas escolas prepara
tórias, uma no Realengo (RJ) e ou
tra em Rio Pardo (RS). Em 1904, 
a Escola Militar da Praia Vermelha
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foi extinta, criando-se dois anos 
mais tarde a Escola de Guerra de 
Porto Alegre, que funcionou até
1911. Em 1913 abriu-se a Escola 
Militar do Realengo, nome que 
conservou até 1944, quando deu lu
gar à Escola Militar de Resende 
(RJ), que finalmente, em 1951, re
cebeu nome definitivo: Academia 
Militar das Agulhas Negras.

O nome Agulhas Negras vem de 
um maciço de rochas sienítico-ne- 
felíticas, que se destaca das monta
nhas vizinhas por sua altura e 
forma. N o simbolismo que traz 
para o nome da academia, Agulhas 
Negras representa saber, força, au
toridade e tenacidade. E na AM AN  
que se processa, atualmente, a for
m ação profissional dos oficiais do 
Exército brasileiro, num currículo 
de quatro anos, para os quadros 
das armas de infantaria, cavalaria, 
artilharia, engenharia e com unica
ções e para os serviços de intendên
cia e material bélico.

A formação dos cadetes

Para ingressar na A M A N , o 
candidato deve satisfazer às seguin
tes condições: ser brasileiro e sol
teiro, ter entre 17 e 23 anos de 
idade no ano da inscrição, ciclo co
legial completo, consentimento do 
pai ou responsável (caso não tenha 
ainda 18 anos), estar em dia com  
as obrigações militares e possuir an
tecedentes e predicados morais 
que o recomendem ao oficialato do 
Exército. Satisfazendo a esses re
quisitos e sendo aprovado nos exa
mes físicos, de saúde, de escolari
dade e psicológico, o candidato 
pode tornar-se cadete, que é a de
nominação oficial dos alunos da 
A M A N . O currículo compreende 
as seguintes matérias: matemática, 
física, química, história militar, ad
ministração, contabilidade, direito, 
balística, desenho técnico, econo
m ia e finanças, eletricidade, eletrô
nica, estatística, geometria descri
tiva, mecânica, psicologia, 
resistência dos materiais, termodi
nâmica e topografia. O currículo 
dá maior importância às ciências 
físicas e matemáticas nos primeiros 
anos, e o último ano é dedicado 
quase exclusivamente às ciências 
sociais. Durante todo o curso, o ca
dete é submetido a um programa 
intenso e progressivo de educação 
física, destinado a desenvolver nele 
os atributos físicos essenciais à 
vida e à carreira militar.

Assim como outras academias, a 
A M A N  tem uma série de tradições. 
Um a delas é o zelo para com  as 
nove bandeiras históricas do Brasil, 

ue sempre merecem posição de 
estaque em todos os desfiles e co

m emorações da escola. Outra tra
dição é a do espadim, que é entre
gue aos novos cadetes numa 
cerimônia realizada no dia 2 0  de 
agosto. Esse espadim, que sim bo
liza a honra militar, é uma minia
tura perfeita da espada de ouro que 
o duque de Caxias* recebeu do 
povo brasileiro após o término da 
Guerra do Paraguai*.

VEJA T A M B É M : A eronáutica: 
Exército: M arinha de Guerra; Or
ganização M ilitar.

Academicismo

Os críticos de arte costumam  
definir o academicismo como uma 
imitação pura e simples de modelos 
ultrapassados, ou seja, um fenôme
no de esclerose que atinge certas 
formas artísticas, nas quais predo
minam expressões ou soluções este
reotipadas e um respeito servil aos 
preceitos de determinada escola.

O termo academicismo deriva de 
Academia, porém de uma modali
dade específica de academia que se 
desenvolveu na França a partir do 
século XVII e cujos pressupostos 
condicionaram, depois da Revolu
ção Francesa*, o aparecimento de 
um estilo artístico que se conven
cionou chamar “estilo acadêm ico”.

O conceito de Academia com o 
entidade oficial, com finalidade 
normativa, surgiu no século XVII 
na França. A Academia Real de 
Pintura e Escultura, que iniciou 
suas atividades em 1648 como as
sociação livre e integrada por 
membros que gozavam de direitos 
iguais, foi reconhecida pelo go
verno em 1655, passando a receber 
subvenção real, sobretudo a partir 
de 1644, quando Colbert*, no
meado “superintendente das cons
truções”, converteu-se numa espé
cie de primeiro-ministro das 
Bei as-Artes. Subordinada, então, 
diretamente ao rei, essa instituição 
começou a exercer o monopólio do 
ensino, a receber encomendas de 
entidades governamentais e a dis
tribuir prêmios e honrarias. Deti
nha de tal forma o controle da cria

ção e difusão artísticas que 
somente seus filiados tinham per
missão para participar das exposi
ções realizadas regularmente a par
tir de 1673. Mas, em 1791, a 
Assembléia Legislativa derrogou 
os privilégios dos acadêmicos, con
cedendo a todos os artistas o di
reito de expor nos salões. Dois 
anos mais tarde. a Academia desa
pareceria para dar lugar à Comuna 
de Artes, entidade livre e democrá
tica fundada pelo pintor Louis D a
vid*, que seria posteriormente suce
dida pela Sociedade Popular e 
Republicana das Artes e pelo 
Clube Revolucionário das Artes.

A  restauração do elitism o

Em 1795, com a organização da 
IV Seção do Instituto de França, 
ressurgiu, mais fortalecido, o es
pírito elitista e normativo da velha 
Academia, o qual nâo só estabele
ceu normas mais restritas para a 
admissão dos membros (que passa
ram de quarenta para apenas 2 2 ) 
com o adotou um estilo rígido. Esse 
rigor formal produziria o chamado 
“academicismo”, em cuja forma
ção e desenvolvimento a pintura 
neoclássica de David desempenhou 
um papel particularmente impor
tante. Com o ressurgimento do 
Classicismo* no final do século 
XVIII, a tendência romanizadora 
passou a influenciar não apenas os 
estudos de arte e história com o  
também os costumes. Roma antiga, 
predecessora da nova França que 
emergiria da Revolução de 1789, 
tornou-se o tema favorito de David, 
pelo paralelismo que encontrava 
nas situações políticas e sociais. 
Após O Juram ento dos H orácios 
(1784), David tornou-se o artista

oficial, ao qual ficou subordinada 
toda a propaganda artística da.R e
volução e, depois, do Império, bem 
com o a poderosa IV Seção do Ins
tituto de França. Inaugurou o Neo
classicism o, ao qual se filiaram  
quase todos os jovens artistas do 
país e cuja influência, incontestável 
até meados do século X IX , ultra
passaria as fronteiras da França.

A contestação romântica 
e impressionista

A partir da transformação do 
Neoclassicism o em escola oficial, a 
Academia passou a rejeitar todas 
as correntes pictóricas que não se 
enquadrassem dentro do rígido for
malismo. Mesmo após o surgi
mento do Romantismo*, entre 
1820 e 1830, a Academia conti
nuou a promover o Neoclassi
cismo. Mas a separação entre arte 
acadêmica e moderna, delineada, 
sobretudo, a partir da consolidação  
dos ideais românticos, acentuou-se 
ainda mais com o advento' do Im
pressionismo* e de movimentos 
posteriores, que apregoavam a li
berdade de criação. Os chamados 
“salões dos recusados”, nos quais 
se expunham as obras dos artistas 
rejeitados pela Academia, consti
tuíram. então, viçocoso estímulo 
para as novas tendências artísticas. 
E o termo academicismo passou a 
ser mais identificado com passa- 
dism o, com sujeição a modelos pre
estabelecidos, opondo-se à arte mo
derna, que reflete o espírito da 
época em que foi concebida.

VEJA T A M B É M : C lassicism o; 
R om antism o.

A obra neoclássica de Louis David desempenhou im portante papel no estabelecim ento do academ icism o, ocorrido 
na França a partir do século X V III. ("Os Liteireiros que Trazem  a Brutus os Cadáveres de seus Filhos".)
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Acampamento

O hábito de acampar difundiu-se 
por todo o mundo: é a maneira 
mais econômica de afastar-se por 
alguns dias da vida movimentada e 
barulhenta das grandes cidades e 
propiciar ao corpo e à mente um 
repousante e sadio contato com  a 
natureza. N os países europeus, 
principalmente durante o verão, 
nascem nas praias ou nas monta
nhas verdadeiras “cidades” de bar- 
rac as coloridas.

Com o aumento do número de 
campistas, surgiu a necessidade de 
organizar também a vida ao ar li
vre. Começaram a aparecer os 
“cam ps”, organizados em localiza
ções pitorescas, onde os campistas 
não precisam abdicar de todos os 
recursos de conforto doméstico, de 
com unicação, assistência e servi
ços. N o mundo todo o número des
ses “camps” aumenta constante
mente e a maioria deles está filiada 
à Federação Internacional de Cam- 
ping e Caravaning, cujo número de 
associados já ultrapassa os 2 0  mi
lhões e que controla cerca de 
20 000 “camps” em 29 países.

Com o acampar

Um bom campista é aquele que 
é capaz de superar as dificuldades, 
utilizando ao máximo os seus ape
trechos, bem com o os recursos que 
a natureza lhe oferece. Ele vai 
acampar com o fim de passar um 
tempo agradável ao ar livre e de 
voltar com mais saúde e vigor. E 
isso só é possível se usar roupa 
confortável, dormir bem e comer 
o necessário.

A tenda é o abrigo do campista: 
ela deve ser leve e portátil e ainda 
facilmente montável em curto es
paço de tempo. Existem diversos ti
pos e sua escolha depende do nú
mero de campistas, do lugar onde 
se acampa e dos meios de trans
porte disponíveis.

A tenda com suporte central tem 
geralmente a forma de uma pirâ- 
mide,de base quadrada ou retangu
lar. É preciso que a base tenha no 
mínimo 2  metros de comprimento 
para que haja espaço suficiente 
para um saco de dormir. O incon
veniente desse tipo é seu pequeno 
espaço interno ja  que a montagem  
é feita com um suporte no meio da 
tenda. A tenda semipiramidal evita 
o inconveniente do modelo ante
rior, já que o suporte fica na en
trada, de maneira a deixar mais es
paço livre. A tenda para tetos de 
automóveis é ideal para o camping 
itinerante de duas pessoas, po
dendo ser adaptada ao teto de qual
quer tipo de carro. Parece uma 
mala; porém, ao abrir-se a tampa, 
dela sai sanfonada a barraca que se 
arma automaticamente. A coloca
ção e a retirada duram no máximo 
cinco minutos. O chão é um col
chão de espuma.

A tenda deve ser absolutamente 
impermeável. Lona comum só evita 
a passagem da água se estiver esti
cada num ângulo de pelo menos 45 
graus; porém, o menor toque ou es

barrão na parede interior torna-a 
permeável. Mas é possível imper
meabilizá-la em casa usando para
fina, métôdo simples e barato. Co- 
loca-se a tenda sobre uma mesa e 
esfrega-se sua parte exterior com  
parafina ou cerasina até se ter uma 
camada distribuída uniformemente. 
Depois usa-se um ferro de passar 
roupa, com temperatura média, 
para derreter a camada que penetra 
então nos poros do tecido. Em lu
gares infestados por mosquitos é 
aconselhável que a tenda tenha um 
pico impermeável e cortinas de 
gaze na porta e nas janelas. Para 
lugares quentes, convém ter uma 
janela defronte à porta a fim de 
possibilitar a circulação de ar.

Lugar bom para acampar é 
aquele que tem água potável, lenha 
para fazer fogo e proteção contra 
ventos e tempestades.

A tenda deve ser montada de tal 
maneira que fique na sombra du
rante o período mais qjiente do dia 
(das 2 às 4 da tarde). E aconselhá
vel evitar lugares úmidos ou de ve
getação cerrada, que geralmente 
são infestados por enxames de inse
tos. O terreno deve ser levemente 
inclinado para permitir o escoa
mento de água pluvial. Evite-se 
montar a tenda em depressões, 
onde após as chuvas possam for
mar-se poças ou alagadiços. Impe- 
de-se a entrada de agua de chuva 
cavando uma vala de 15 centíme
tros ao redor da tenda na parte su
perior do terreno. É ideal um es
paço aberto, onde a tenda possa  
secar rapidamente após as chuvas 
e onde não há perigo de árvores 
caírem. Deve-se evitar também a 
proximidade de árvores com galhos 
secos.

A cama mais simples e barata é 
um saco de lona que o campista en
che de folhas ou capim secos. Exis
tem também sacos de dormir e col
chões pneumáticos; estes, quando 
não inflados, ocupam  um espaço  
mínimo. Quanto aos cobertores, 
convém lembrar que dois leves es
quentam mais do que um pesado.

Ao ar livre, o organismo sente 
mais necessidade de proteínas e de 
açúcar, exigência esta a ser consi
derada quando da compra dos 
mantimentos. É mais prático levar 
consigo uma grande variedade de 
alimentos, mesmo que em pequenas 
quantidades. Os melhores utensí
lios para cozinhar no acampa
mento são os de alumínio, devido 
ao seu peso reduzido. A s fogueiras 
devem ser sempre pequenas. Antes 
de deixar o lugar do acampamento 
é necessário apagar completamente
o fogo , jogando água de m odo a 
não deixar brasa alguma.

A vestimenta deve ser a mais 
confortável possível, principal
mente os sapatos. Em regiões frias, 
a melhor roupa de baixo é a de lã, 
pois este tecido não absorve a 
transpiração.

Todo campista carrega consigo 
uma pequena farmácia e, se possí
vel, alguns apetrechos de primeiros 
socorros. O lugar do acampamento 
deve ser deixado limpo para que 
outros também possam usufruir do 
contato com a natureza.

VEJA  T A M B É M : Lazer.

Fugir do m ovim ento e do barulho das grandes cidades está se transfor
mando num  hábito cada vez mais difundido em todo o mundo: acam par.

Alguns equipam entos e um plano organizado são suficientes para evitar que 
um alegre passeio se transform e numa aventura desagradável.
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Aceleradores de 
Partículas

No gerador eletrostático Van der Graaf, do Departam ento de Física da Universidade de São Paulo, vê-se o longo 
tubo que guia as partículas aceleradas até os seus alvos. Os blocos de concreto são para bloquear radiações.

As forças nucleares, que mantêm 
coesas entre si as partículas nuclea
res (prótons, nêutrons), são tãò for
tes que o núcleo só pode ser “que
brado” se for “bombardeado” por 
partículas atômicas (prótons, partí
culas alfa, etc.), dotadas de energia 
conveniente. Estas partículas po
dem provir de em issões naturais de 
elementos radiativos, mas nesse 
caso possuem energia relativa
mente baixa, sendo incapazes, por
tanto, de atuar nas camadas pro
fundas da matéria. Uma fonte 
natural de partículas de alta ener
gia são os raios cósm icos. Estes, 
porém, não podem ser controlados 
em intensidade e direção. Construí
ram-se, então, os aceleradores, ca
pazes de fornecer a energia para o 
estudo do átomo.

Os aceleradores de partículas 
são instrumentos que aceleram 
partículas que estão eletricamente 
carregadas (elétrons, prótons, íons 
pesados, partículas alfa) até que 
elas obtenham altas energias. Usa
das no “bombardeio” de alvos con
venientes, provocam transforma
ções no interior da matéria ou 
em issões de raios* X.

Foram concebidos para servir 
com o um instrumento de pesquisa 
da física atômica (e, posterior
mente, da física nuclear), possibili
tando um estudò mais preciso dos 
átomos e dos íons, da estrutura do 
núcleo atômico e da natureza das 
partículas elementares. Depois, 
suas possibilidades de aplicação 
aumentaram bastante. Os gerado
res Van der Graaf, cíclotrons e ace
leradores lineares de elétrons são 
usados também para a polimeriza- 
ção de plásticos (principalmente 
em filmes delgados), para a esterili
zação de alimentos e estudos do 
efeito das radiações. Geradores ele- 
trostáticos, bétatrons e acelerado
res lineares de elétrons são fonte? 
de raios X  de alto poder pene
trante: estes, como feixes de elé
trons e feixes de prótons (obtidos 
com  sincrocíclotrons), são aplica
dos na terapia do câncer localiza
do. Os bétatrons são produzidos co
mercialmente nos EU A  e na 
Europa para uso na medicina, 
exame radiográfico de seções del
gadas de aço e de outros materiais.

U m  possante cam po elétrico

Um dos mais famosos acelerado
res é o gerador eletrostático Van 
der Graaf, que acelera prótons, 
dêuterons (núcleos de hidrogênio 
com  um próton e um nêutron), 
partículas alfa e elétrons. Trabalha 
com  energias até 20 MeV. (MeV  
significa 1 milhão, de elétron-volts. 
O elétron-volt é a unidade de me
dida da energia empregada na 
física nuclear. Corresponde à ener
gia adquirida por um elétron acele
rado por uma diferença de poten
cial de 1 volt.)

O primeiro gerador Van der 
G raaf foi construído em 193 1. com

base numa sugestão feita por Lord 
Kelvin* (1824-1907) sobre a possi
bilidade de se usarem correias para 
transportar cargas elétricas. É 
constituído por uma esfera de me
tal apoiada numa coluna cilíndrica 
de material isolante. Uma cinta gi
ratória vai transportando cargas a 
ela fornecidas por m eio de um 
pente metálico situado na base do 
gerador, elevando-as até a esfera, 
que as capta através de um outro 
pente metálico. A s carças vão se 
acumulando na esfera ate consegui
rem produzir um alto potencial ele- 
trostatico sob a ação do qual as 
partículas são aceleradas. Com o há 
um limite para o acúmulo de carga 
na esfera, após o qual o gerador se 
descarrega através de uma faísca,

costuma-se colocar o gerador den
tro de um tanque cheio de material 
mais isolante que o ar.

O cíclotron é usado para acele
rar prótons, dêuterons, partículas 
alfa e íons pesados. Foi primeiro 
construído por E. O. Lawrence 
(1901-1958) e M. S. Livingston, em 
1930. É constituído por dois elétro- 
dos ocos, chamados “dês” por te
rem forma de semicírculo. Estão 
colocados numa câmara de vácuo, 
situada por sua vez entre os pólos 
de um forte ímã. Uma diferença de 
potencial pequena, mas de alta fre
qüência, aplicada aos “dês”, pro
voca a aceleração da partícula. O 
processo pode ser ilustrado da se
guinte forma: um íon positivo, en- 
contrando-se entre os “dês” , é

atraído por um deles (carregado ne
gativamente) e repelido pelo outro 
(carregado positivamente), o que o 
faz penetrar no “dê” negativo ao 
mesmo tempo que descreve uma 
trajetória circular provocada pela 
açao do ímã. Os “dês” mudam de 
polaridade. O “dê” negativo onde o 
íon se encontra torna-se positivo, 
repelindo o íon para o outro “dê”, 
que agora esta negativo. Pene
trando nele, a polaridade inverte-se 
e o processo continua. Em cada 
fase, ao passar de um “dê” para o 
outro, o íon é acelerado.

Isto provoca um aumento do 
raio da órbita circular, em cada 
fase, da mesma forma que se au
mentarmos a velocidade de rotação 
de uma pedra presa a um elástico, 
este se estica e a pedra passa a gi
rar numa órbita de raio maior. 
Com o conseqüência, a partícula 
descreve uma órbita espiralada a 
partir do eixo do cíclotron. D u
rante essa trajetória ela vai ga
nhando energia até que esta se 
torne suficiente para permitir-lhe 
sair do cíclotron e fazer o “bom-
bard eam en to ”  do  a lvo .

Os cíclotrons são talvez os acele
radores mais famosos e os que são 
construídos em maior quantidade. 
Embora a energia que eles conse
guem imprimir as partículas seja li
mitada por razões de ordem física 
(aumento relativístico da massa), 
os cíclotrons possibilitaram gran
des avanços no estudo da estrutura 
da matéria. Com os cíclotrons iso- 
laram-se novas substâncias radiati
vas e estudaram se espalhamentos 
de prótons por prótons e de nêu
trons por protons.

A s órbitas sincronizadas

No cíclotron, quando a partícula 
atinge uma alta velocidade, sua

Câm ara de aceleração do protonsíncroton que o Centro Europeu de Pesqui
sas Nucleares instalou em  Genebra, S u íça : atinge cerca de 28  BeV.
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m assa fica sensivelmente sujeita a 
efeitos relativísticos (a massa au
menta à medida que a velocidade 
se aproxima da velocidade da luz). 
Este aumento da massa provoca 
uma diminuição da sua velocidade 
e, portanto, da sua freqüência de 
rotação (número de voltas que a 
partícula dá por segundo). Como 
no cíclotron esta freqüência de ro
tação está em fase com a freqüên
cia de oscilação do potencial elé
trico entre os “dês , quando a 
freqüência de rotação diminui, a 
partícula sai de fase e é desviada da 
sua órbita. Da mesma forma, a 
energia da partícula, a partir da
quele ponto, não pode mais ser 
cantrolada, pois este controle só é 
realizado enquanto a partícula per
manece numa “órbita de fase está
vel”  (órbita para a qual a freqüên
cia de rotaçao da partícula é igual 
à freqüência d eoscilação  do poten
cial entre os “dês”).

Para superar este problema pen- 
sou-se em construir um acelerador 
que “ajustasse” a órbita da partí
cula. Assim surgiu o “ sincrocíclo- 
tron”, também chamado “cíclotron 
de freqüência modulada”. Nele a 
freqüência de oscilação do poten
cial entre os “dês” é variável, o que 
permite ajustá-la sempre à freqüên
cia de rotação da partícula, fazen- 
do-a permanecer em órbita de fase 
estável. O primeiro sincrocíclotron 
começou a funcionar em 1946, em 
Berkeley.

Os sincrocíclotrons são práticos 
somente, para energias até 800 
M eV, pois acima delas tornam-se 
excessivamente caros. Assim, seria 
economicamente impraticável um 
sincrocíclotron que fosse conce
bido para produzir energias da or
dem de BeV (bilhões de elétron- 
volts). Os protonsíncrotons vieram 
resolver este problema.

Como no cíclotron, o próton é 
àqui acelerado por uma diferença 
de potencial de alta freqüência. 
M as, à medida que o próton é ace
lerado, aumenta-se também a inten
sidade do campo magnético, -em 
sincronia com a aceleração. A tra
jetória do próton, devido a isto, é 
um a circunferência.

A grande vantagem econôm ica 
do protonsíncroton é que seu ímã, 
em forma de anel, é muito menor 
do que os exigidos para cíclotrons 
e sincrocíclotrons. Além disso, ao 
invés de dois “dês”, sua câmara de 
vácuo é um tubo circular (toróide). 
Obtém-se com estes aceleradores 
energias altíssimas.

Tem-se uma idéia da potência de 
uma bomba de hidrogênio sabendo 
que sua espoleta é uma bomba atô
mica. Analogamente, para se fazer 
uma idéia da potência de um pro
tonsíncroton basta dizer que a ace
leração inicial dos prótons é produ
zida por um gerador Van der Graaf 
ou um acelerador linear, até que 
eles atinjam uma energia de 4 
MeV. Um campo elétrico auxiliar 
então os orienta até sua órbita.

Vários protonsíncrotons recebe
ram denominações especiais: o 
“cosmotron”, que funciona no La
boratório Nacional de Brookhaven 
desde 1952, foi o primeiro pro
tonsíncroton a entrar em funciona
mento. Produz prótons com ener
gia da ordem de 3 BeV. Na 
Universidade da Califórnia fun-

Esquema de um cíclotron: uma alta diferença de potencial alternada acelera 
as partículas, que são m antidas em  m ovim ento circular por um potente ímã.

V ista geral do eletronsíncroton do Laboratório Nacional de Frascati mos
trando a grande câm ara circular de vácuo onde o elétron é acelerado.

O bétatron foi o primeiro acelerador de partículas que empregou um campo 
m agnético variável. (Acim a, o bétatron Gilardoni, que atinge 35  M eV.)

ciona o “bevatron”, posto em fun
cionamento em 1954 e produzindo 
energia de 6,2 BeV (foi através dele 
que se descobriu o antipróton, cuja 
existência já era teoricamente ad
mitida); na URSS. em Dubna. fun
ciona o “ sincrofásotron” feito em 
1957 e operando com 10 BeV. Em 
1959, em Genebra, Suíça, passou a 
funcionar o “protonsíncroton 
C E R N ”, que atinge 28 BeV. O 
“protonsíncroton de gradiente 'al
ternado”, que atinge 33 BeV, fun
ciona no Instituto Nacional Brook
haven. Em Serpukhov, perto de 
M oscou, concluiu-se, em 1967, a 
construção de um protonsíncroton 
de gradiente alternado, que operou 
com  sucesso com energias de cerca 
de 80 BeV. Desde o inicio da dé
cada de 1960 estão sendo estuda
dos projetos para a construção de 
protonsíncrotons de energias altís
simas, de 300 a 1 000 BeV. Quase 
tudo o que se sabe a respeito das 
partículas instáveis e de vida curta, 
chamadas “partículas estranhas”, 
deve-se a experiências com pro
tonsíncrotons.

Aceleração de elétrons

O “eletronsíncroton” foi cons
truído pela primeira vez em 1946, 
na Inglaterra. Trabalhava com 
energia de 3 MeV. No ano seguinte, 
na Universidade da Califórnia, era 
construído o primeiro eletronsín
croton de alta energia, operando 
com  330 MeV. Seu funcionamento 
pode ser assim esquematizado: 
após serem injetados na câmara de 
vacuo, os eletrons são, como no 
protonsíncroton, acelerados à me
dida que um campo magnético au
menta. Com uma energia de 2 
M eV, a velocidade do elétron 
atinge um valor apenas 2 % menor 
que o da luz. Segundo a teoria da 
relatividade, a velocidade da luz é 
o limite máximo das velocidades 
possíveis: a aceleração subse
qüente, imprimida ao elétron por 
uma diferença de potencial osci
lante de alta freqüência (radiofre
qüência), não causará variação sig
nificativa na sua velocidade. O 
elétron se manterá numa órbita de 
raio constante, ao mesmo tempo 
que vai ganhando energia (esta 
atinge 300, 500 MeV ou mais). O 
oscilador é então desligado, e os 
elétrons chocam-se com um alvo, 
produzindo raios X de alta energia. 
Com estes provocam-se reações fo- 
tonucleares, cujo estudo é muito 
importante para o desenvolvimento 
da física nuclear.

Por outro lado, utilizam-se em 
hospitais eletronsincrotons de ener
gia até 100 MeV, para o trata
mento do câncer.

A aceleração de elétrons visa ge
ralmente a dois fins diferentes. Um 
deles é obter sua dispersão provo
cando choques elásticos de feixes 
de elétrons com núcleos (como, por 
exemplo, bolinhas de gude chocan- 
do-se com bolas de bilhar). Essa 
dispersão permite medir as distri
buições nucleares de cargas e estu
dar interações eletromagnéticas. 
Outro objetivo é a produção de 
raios X  de alta energia.

Outro tipo de acelerador de elé
trons é o “bétatron”. O princípio 
físico em que se baseia este acelera
dor é a indução eletromagnética.
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Para evitar que a velocidade crescente dos elétrons não os tire  de fase, os 
elétrodos do acelerador linear são construídos progressivam ente maiores.

Ao serem introduzidos num tubo 
de vácuo em forma de anel, os elé
trons sofrem _a influência de um 
campo magnético de intensidade 
crescente. Devido à variação do 
campo magnético, os elétrons estão  
sendo ao mesmo tempo acelerados 
e mantidos em órbita circular. A 
forma do eletroímã conserva para 
esta órbita circular um mesmo raio 
de curvatura.

O nome deste acelerador vem do 
fato de que feixes de elétrons são 
comumente denominados “raios 
beta”. De um m odo geral, funcio
nam na faixa dos 300 MeV. Os bé- 
tatrons construídos para fins médi
cos utilizam uma energia bem 
menor. Os bétatrons, produzidos 
atualmente em escala comercial, 
trabalham com energias entre 1 0  e 
30 MeV. Experiências muito im
portantes realizadas através de bé
tatrons foram, por exemplo, a pro
dução de pares elétron-posítron a 
partir de fotons e a produção de pa
res de mésons n , também a partir 
de fótons. O primeiro bétatron foi 
construído por D. W. Kerst 
(1911- ), em 1940.

Os “aceleradores lineares”, 
com o diz o nome, aceleram elé
trons em linha reta. São descenden
tes dos aceleradores de ressonân
cia, como o construído em 1927 
por R. Wideroe e nasceram a partir 
de pesquisas sobre o radar, na Se
gunda Guerra Mundial. O primeiro 
deles foi construído por D. W. Fry 
(1910- ), na Inglaterra, em 
1946. Não usam ímãs. São consti
tuídos por um longo tubo onde é 
feito o vácuo.

Esquematicamente, o funciona
mento desses aceleradores é bem 
simples: os elétrodos dispõem-se 
em linha reta e associam-se ele
tricamente entre si. de modo que 
dois elétrodos adjacentes possuem  
potenciais elétricos de sinal contrá
rio e mudam de sinal a cada meio 
ciclo. Os elétrodos têm forma que 
permite a passagem das partículas 
aceleradas (são, por exemplo, cilín
dricos). O efeito é que a partícula.

por exemplo, um elétron, quando se 
encontra no elétrodo negativo, é 
por ele repelida para o elétrodo ad
jacente que, estando com potencial 
positivo, a atrai. Então, a polari
dade se inverte e este elétrodo, fi
cando com o potencial negativo, re
pele o elétron para o próximo 
elétrodo, que o atrai. D isso resulta 
que a velocidade Çe por conseguinte 
a energia) do eletron vai aumen
tando cada vez mais.

O processo de funcionamento 
dos aceleradores lineares mais mo
dernos envolve detalhes técnicos 
muito complexos. O acelerador é 
percorrido por ondas eletromagné
ticas de alta freqüência e a partí
cula, que é introduzida no acelera
dor no momento conveniente 
(numa determinada fase da onda 
eletromagnética), é por esta acele
rada de maneira análoga ao que 
acontece com uma rolha na crista 
de uma onda do mar.

O desenvolvimento dos acelera
dores lineares deve-se, particular
mente, à Universidade de Stanford, 
Califórnia. O acelerador linear aí 
construído em 1951, e que opera 
com  75 M ey, foi posteriormente 
aumentado várias vezes: em 1953, 
produzia 600 MeV; em 1958, 900 
MeV; e em 1964, 1,2 BeV. Nesta 
mesma universidade foi construído 
um acelerador linear de 3 quilôme
tros de extensão, e que atinge uma 
energia de 21 BeV. Uma impor
tante experiência realizada com 
aquele acelerador por Hofstadter e 
colaboradores foi sobre a dispersão 
de elétrons de alta energia por 
partículas nucleares (prótons, nêu
trons). Esse estudo permitiu a deter
minação das dimensões do núcleo 
atômico com grande precisão. De- 
terminou-se também a relação en
tre a distribuição de carga e o nú
mero de partículas nucleares.
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Ácidos

Segundo a definição clássica, 
baseada na experimentação, os áci
dos são substancias que, em solu
ção aquosa, tornam vermelho o 
papel azul de tornassol; reagem 
com  bases*, produzindo sais (rea
ção de neutralização), e com alguns 
metais, libertando hidrogênio*.

A teoria iônica

Em 1887, Arrhenius* definiu um 
ácido como uma substância que em 
solução aquosa se dissocia parcial
mente, dando origem a íons H+, e 
sugeriu que suas propriedades, nes
sas condições, deviam-se ao íon 
hidrogênio H+.

Aventou, ainda, a hipótese de 
que o excesso de íons H+ das solu
ções aquosas de ácidos era determi
nado por um simples equilíbrio de 
ionização das moléculas do ácido 
ao se dissolverem em água.

HC1 í= 5  H + +  C l~
Sabe-se, hoje, que um próton 

(H + ) não pode existir como tal em 
solução aquosa, porém reage com a

água, dando o íon hidratado H 3 0 +, 
o íon hidrônio (também chamado 
hidroxônio).

Assim, a reação de ionização do 
HC1 em água deve ser escrita como  
se segue:

HC1 +  H ,O t 5  H30 + 4- C l -  
Generalizando, a ionização de 

qualquer ácido HA monoprótico 
(que liberta apenas um próton) 
pode ser representada pela seguinte 
equação:

HA +  H20  í= í H 30 + +  A '
De acordo com a teoria iônica 

de Arrhenius, um ácido é fo r te  
quando se dissocia quase total
mente na água (ex. HC1, H N 0 3) e 
fra c o  quando se dissocia muito 
pouco nesse meio, produzindo pe
quena quantidade de íons HaO+ , 
tais com o os ácidos acético 
(H 3 C-COOH) e cianídrico (HCN). 
Entre esses dois extremos existem  
os ácidos moderadamente fracos, 
com o, por exemplo, o fosfórico 
(H 3 P 0 4) e o ácido sulfuroso 
(H ,S O A

Tambem a neutralizaçao de áci
dos por bases pode ser explicada 
pela teoria de Arrhenius. Quando 
um ácido e uma base reagem entre 
si neutralizam-se, dando sal e água; 
se a reação é feita com quantidades 
equivalentes dos reagentes, há neu 
tralização praticamente total, pois

O ácido sulfúrico é um poderoso agente oxidante, sendo capaz de dissolver 
m etais, como o cobre, que não são dissolvidos por outros ácidos mais fortes, 
com o o HBr. É capaz tam bém  de oxidar carbono a C 0 2 e possui alto poder 
corrosivo. A cim a, o H 2S 0 4 exercendo sua atuação sobre o açúcar.
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a água se dissocia muito pouco em 
íons. Assim , a neutralização de 
HC1 por NaOH será:
H ,( )+ +  C l“ +  N a+ +

N a + +  C l "  +  2HOH
ou, simplificadamente, tjrandó os 
íons N a + e C l- , que não entram 
realmente na reação:

H nO + +  O H ' 2 H ,0
Um acido pode ionizar em água, 

libertando mais de um íon hidró- 
nio; são os ácidos polipróticos ou 
polibásicos, gue podem ser bibási- 
cos ou diproticos, como H ,S 0 4, 
H2 C 0 3, tripróticos —  HaP 0 4, te 
tapróticos —  H4 P2 0 7  , etc.

Os ácidos classificam-se, ainda, 
em inorgânicos e orgânicos, con
forme façam parte dos compostos 
da química inorgânica ou orgânica.

Com postos covalentes

Observou-se na reação de ioniza
ção do HC1:
HCI +  HiO — [H 301+ +  C l"  

que as propriedades de um ácido 
em solução aquosa são devidas ao 
íon H 3 0 +. D a mesma maneira, as 
propriedades das bases são deter
minadas pelo íon OH". Alguns 
com postos covalentes, com o, por 
exemplo, o N H 3  em solução aquo
sa, comportam-se com o bases, 
apresentando as suas ̂ propriedades 
características, mas dao concentra
ções relativamente baixas de OH- , 
sendo, portanto, consideradas 
bases fracas.

A reação de N H 3  com água 
pode ser assim representada:

N H 3 +  H 20  ; ^ | N H 4] + +  o h -
De modo geral, a reação de um 

composto covalente do mesmo tipo 
seria:

B +  H 20  í  B H * +  O H -
Se se observarem cuidadosa

mente as reações de ionização dos 
ácidos e das bases covalentes, veri- 
ficar-se-á que o cloreto de hidro
gênio, HCI, doa  um próton à água, 
ao passo que a amónia, N H 3, rece
be um próton da àgua.

Os ácidos, segundo 
Brõnsted-Lowry

Baseados nessa constatação, em 
1923 Brõnsted*. em Copenhague, e 
Lowry*, em Cambridge, chegaram, 
independentemente, a um conceito 
muito mais amplo de ácidos e 
bases.

Um ácido, segundo eles, é qual
quer substância que pode doar um 
próton a outra substancia, ou seja, 
e um doador de prótons; e uma 
base é qualquer substância capaz 
de aceitar um próton de outra subs
tância, sendo portanto, um receptor 
de prótons.

D e acordo com Brõnsted-Lowry, 
na ionização de um ácido ou uma 
base_ covalente existe sempre uma 
reação de equilíbrio que envolve 
dois pares de acido-base.

Assim, na reação:
HCI +  H20  H 3O + +  c r  
o HCI, que doa o próton à água, é 
um ácido; a água, que recebe o pró
ton, é uma base.

Se se considerar a reação inversa 
(da direita para a esquerda), o íon 
H3 0 + é o ácido, pois doa o seu pró
ton ao Cl", que é a base.

Observe-se que o ácido HCI, 
do.ando o seu próton, formou a

radical icldo

b ê ã ss te ,,  

m M  §

hidrogênio %&:■., /
dlsaoclável &  $

I ’

oxigênio

enxôfre

hidrogênio

Na composição da m olécula de ácido sulfúrico (H 2S 0 4), entram  dois hidro- 
gênios ácidos; quando em  solução, se dissocia em dois ions H e um íon 
S 0 4. A o reagir com um hidróxido como o de sódio (N aO H ), tem  os íons 
H + combinados com O H ", form ando água e diminuindo a acidez da solução.

base Cl"; diz-se, então, que Cl" ç 
a base conjugada  do ácido HCl. É 
evidente que qualquer ácido de 
Brõnsted possui sempre uma base 
conjugada, e qualquer base, um 
ácido conjugado.

De modo geral, os pares ácido- 
base conjugados podem ser assim  
representados:

- H  +
HA A "

+  H +
ac. conj. base conj.

__ Via de regra, escrevem-se as rea
ções de ionização da seguinte ma
neira:
ácido 1 +  base 2  ^  ácido 2  +  base I 
HCl +  H„r> 7 -  ■-*» H 30 * + C 1 " .

Segundo, ainda, Brõnsted- 
Lowry, o número de compostos 
gue podem ser classificados com o  
acidos e bases aumenta considera
velmente. Assim , por exemplo, o 
íon amónio (N H 4), que doa um 
próton, é um ácido, e o ânion clo
reto (Cl- ), que recebe um próton, é 
uma base.

O HCl é um ácido forte, isto é, 
tende a doar quase completamente 
o seu próton; a sua base conjugada, 
C l-  deve ser, pois, uma base fraca, 
isto é, tende muito pouco a se ligar 
ao próton.

Infere-se daí que, quanto mais 
forte o ácido, mais fraca será a sua 
base conjugada-e, inversamente, 
quanto mais forte apresentar-se a 
base, mais fraco deverá ser o seu 
ácido conjugado.

A concepção  
de Lewis

G. N. Lewis*, em 1923, ampliou 
ainda mais o conceito de ácidos e 
bases formulado por Brõnsted- 
Lowry, passando da noção de doa
ção e recepção de prótons para a 
de compartilhamento de pares de 
elétrons.

Na reação de um ácido com uma 
base, o próton doado pelo ácido li- 
ga-se a um par de elétrons não 
compartilhado da base. Lewis não 
se limita mais ao próton e consi
dera um ácido qualquer substância 
que, numa reaçao química, liga-se 
a um par não compartilhado de elé
trons de outra molécula. Um ácido 
é, então, um receptor de par de elé
trons e uma base, um doador de 
par de elétrons, enquanto a reação 
entre o ácido e a base é o comparti
lhamento desse par de elétrons pe
las duas moléculas. Por exemplo, o 
trifluoreto de boro reage com am ó
nia, segundo:

F H F li
F:B +  :N:H — F:B : N:H  

F H F H
N essa reação, o BF3  é o ácido e o 
N H j, a base.

Enquanto as bases de Lewis são 
essencialmente as mesmas de 
Brõnsted-Lowry, o conceito de 
ácido de Lewis aumenta considera
velmente o número de substâncias 
que podem ser incluídas nessa cate
goria. São exemplos o trifluoreto de 
boro, o cloreto de alumínio e o trió- 
xido de enxofre.

Com  o papel de tornassol, indicador universal, avalia-se a acidez da solução: 
se for ácida, fica verm elho, azul na alcalina e  a mareio na neutra.

VEJA T A M B É M : Bases; Q uím ica; 
Reação Q uím ica; Sais.



Ácidos
Carboxílicos

Os ácidos carboxílicos são com 
postos orgânicos com o grupa
mento funcional característico

- C * °
"OH

ligado a um grupamento alquila 
(alifático) ou arila (aromático).

As propriedades do grupamento
—  COOH são essencialmente as 
mesmas, esteja ligado a grupos ali 
fáticos ou aromáticos, substituídos 
ou não.

Os ácidos carboxílicos existem  
em abundância na natureza e parti
cipam dos processos metabolicos 
dos organismos vivos. São utiliza
dos em sínteses orgânicas e em pro
cessos industriais; sob este aspecto, 
o ácido acético é o mais impor
tante. Os ácidos carboxílicos de ca
deia normal, com número par e re
lativamente grande de átomos de 
carbono são chamados ácidos gra- 
xos, por terem sido isolados pela 
primeira vez a partir de gorduras.

Por serem conhecidos há longo 
tempo, os ácidos carboxílicos pos
suem nom es com uns, relativos 
mais às suas fontes de obtenção do 
que às suas estruturas químicas.

Os nom es oficiais derivam dos 
hidrocarbonetos correspondentes, 
pela substituição do o  final pelo su
fixo óico, procedidos da palavra 
ácido. Os primeiros membros da 
família são preparados por méto
dos especiais. O ácido fá rm ic o  
(H — COOH) é sintetizado pela 
reação entre monóxido de carbono 
e hidróxido de sódio, a altas pres
são e temperatura.

H +
CO 4- N a O H -* H C O O N C O O N a .

Obtém-se o ácido acético, o 
componente do vinagre, mediante a 
oxidação ao ar de álcool etílico, 
sendo catalisadores as enzimas 
bacterianas.

H ,C  —  CH 2OH +  O ,—«
' —> H3C —  COOH +  H20  

Também se prepara ácido acético 
pela oxidação ao ar de acetaldeído, 
que é obtido do acetileno.

Os ácidos graxos  resultam da hi
drólise das gorduras.

Existem alguns métodos gerais 
de preparação de ácidos carboxíli
cos. Num desses métodos, empre- 
ga-se a oxidação dos álcoois pri
mários correspondentes 

KMnO,
R -C H jO H  ------- *• R —COOH.

Em outro método, utiliza-se a hi
drólise das nitrilas (ou cianetos or
gânicos) correspondentes, por sua 
vez preparadas a partir dos haletos 
de alquila
R X +  C N _ —> R —  C = N  +  X -  

R —  C =  N +  H 3 0 + —>
—♦ R —  COOH +  NH 4 .

Num terceiro, é usado o reagente 
de Guignard
R — M g— X +  C 0 2—- R—  COO —

U +
—  M gX  —  R C O O H + M g+++ X - O ácido acético tem  grande im portância industrial, sendo utilizado para a fabricação de inúmeros produtos.
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Modelos moleculares do ácido butírico, encontrado na m anteiga rançosa, e do ácido benzóico (à direita).

As form igas ruivas constitu íram  a primeira fonte de obtenção do ácido que passou a ser denominado fórm ico.

■ H H H

Átomo de H 
dissociável

9  carbono 
O  hidrogênio 
9  oxigênio
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ALGUNS ÁCIDOS CARBOXÍLICOS

Fórmula Nome Comum Nome Oficial

HCOOH fórmico ácido metanóico
H3C -C O O H acético ácido etanóico
H3C - C H 2-C O O H propiônico ácido propanóico
H3C - ( C H 2) 2 -  COOH butírico ácido butanóico
H3C - ( C H 2)3 -C O O H valérico ácido pentanóico
H3C - ( C H 2) 4 -C O O H caproico ácido hexanóico
H3C - ( C H 2) 6 -C O O H caprílico ácido octanóico
H3C - ( C H 2)s -C O O H caprico ácido decanóico
H3C - ( C H 2) ,o -C O O H láurico ácido dodecanóico
H3C - ( C H j ) 12- C 0 0 H m irístico ácido tetradecanóico
H3C - ( C H 2) i „ - C 0 0 H palm ítico ácido hexadecanóico
H3C - ( C H 2) , 6-C O O H esteárico ácido octadecanóico
H C - I C H , ) ,  - C H ,  

II

H C - Í C H J ,  -C O O H oléico ácido cis-9-octadecenóico

Aromáticos (A r -  COOH)

<f~cT> -  COOH ácido benzóico ■ 0 2N — < fc T ) — COOH ácido p-nitrobenzóico

Ácidos Nucléicos

As funções do organismo celular 
estão subordinadas a informações e 
ordens que emanam do núcleo da 
célula. Formam-se nele os ácidos 
nucléicos, responsáveis pela multi

plicação diferenciada mas contro
lada das células.

São recentes a descoberta da es
trutura molecular dos ácidos nu
cléicos e a prova de que essa estru
tura carrega o “código” pelo qual 
as informações genéticas são trans
mitidas. Mas já em 1868 o pesqui
sador suíço Friedrich Miescher 
(18 1 1-1887) descobriu que os nú
cleos são compostos quase só por 
um ácido (depois chamado “nu-

Os ácidos carboxílicos são m olé
culas polares e podem formar pon
tes de hidrogênio entre si e com ou
tras moléculas. A solubilidade dos 
ácidos em água deve-se a sua pola
ridade e, assim sendo, diminui 
muito com o aumento da cadeia 
carbônica. Os ácidos carboxílicos 
de pequeno número de átomos de 
carbono são líquidos e têm odor in
tenso e característico. Os de C„ a 
C , 0  têm cheiro desagradável, e os 
de muitos átümos de carbono são 
quase inodoros.

Determina-se o comportamento 
químico dos ácidos carboxílicos 
pelo seu grupamento funcional
—  COOH; a primeira reação quí
mica importante é a sua ionizaçao, 
dando H3 0 + e, assim, uma solução 
ácida:
R -C O O H +H 2O í^ R - C O O  + h 3o  + 
Eles reagem, portanto, com bases, 
neutralizando-as.

R COOH + NaOH — ►
— ► R COO' Na^ +  HjO- 

Os sais alcalinos dos ácidos gra- 
xos são os sabões, que podem ser 
comuns (geralmente sais de sódio); 
de ácidos carboxílicos saturados 
(sabões duros); e de ácidos carboxí
licos insaturados (sabões moles).

Entre as inúmeras outras reações 
químicas dos ácidos, cabe salientar 
as que resultam na formação dos 
cloretos de acila:

^ O  SOCI2| ^ O
R - C  + PC13 -* -R -C

"O H  (PC15 | Cl
Esses cloretos são com postos ex

tremamente reativos, utilizados na 
formação subseqüente de outros 
derivados dos ácidos carboxílicos, 
com o, por exemplo, ésteres, amidas 
e anidridos:
R - C O -C I + R ’OH->RCOOR'+HCI

éster
R -  CO -  Cl + 2NH 3 ------- ►

--------► R - C  +  NH.CI
" N H 2

amida
R —CO —Cl +  R’COO Na" -------►

0 .̂
—*■ R - C  C - R ’ +  NaCI.

O
anidrido

Os ésteres também podem ser pre
parados diretamente pela reação 
entre ácido e álcool: 
R -C00H 4R;-O H í!pR-C00-R4-H 2 0 .

Esta reação é reversível podendo 
ser usada para se obterem os áci
dos a partir dos ésteres. A hidrólise 
destes é catalisada por ácidos for
tes ou bases fortes. Quando se uti
liza a hidrólise alcalina obtêm-se 
não os ácidos, mas seus sais, pro
cesso chamado saponificação, por 
ser usado na fabricação de saboes.

Importantes para o 
m etabolism o

Uma classe de imensa importân
cia é a dos ácidos a — aminocar- 
boxílicos, conhecidos com o os a —  
aminoácidos, que têm na posição  
alfa (primeiro carbono após a car- 
boxila) um grupamento amina,
—  NH2, substituindo um — H. Ex.: 

ac. carboxílico ã —  aminoácido 
H3C -  COOH H2C -  COOH

I
NHj

ac. acético ac. a aminoacético 
ou glicina 

Os a  —  aminoácidos são os 
constituintes das proteínas* —  
polímeros formados pela união de 
diversos d  —  aminoacidos entre si 
por ligações peptídicas. Os a —  
aminoacidos podem ser obtidos 
pela hidrólise das proteínas.

Os ácidos graxos fazem parte 
das gorduras, que são triglicerídios 
ou ésteres dos ácidos graxos com  
o triálcool, glicerol.

O ácido pirúvico (um cetoácido, 
ou seja, que possui um grupo car- 
bonila: _  H ,C -C -C O O H )

II
O

é importante intermediário no me
tabolismo dos carboidratos. Sua 
oxidação se dá em um ciclo de rea
ções no qual estão envolvidos di
versos ácidos carboxílicos com o in
termediários. O mesmo ocorre no 
metabolismo dos ácidos graxos.

VEJA T A M B É M : Á cidos; Proteí
nas.

ademna

cito sin a

K y
tim ina

g uan in a

timina
guanina

- _____

citosin a

Em a, síntese de proteínas: 0 
A RN -m ensageiro leva a cópia 
do código do A D N , prende-se 
ao ribossomo e atrai 0 A R N - 
transportador, onde está 
preso um am inoácido especí
fico. Em b, a duplicação do 
A D N : a dupla hélice desenro- 
la-se e serve de m atriz para 
nova hélice, form ando-se  
duas duplas iguais à anterior. 
A síntese do A R N  segue o 
m esm o esquem a. A dupla hé
lice de A D N  se abre, ocorre a 
pareação das bases especifi
cas para o A RN  que, após ser 
sintetizado, vai ao cito
plasm a, onde ocorre a síntese 
de proteínas. Em c, esquema  
das possíveis ligações entre  
bases nitrogenadas do A D N .

ARN ± :

transportador^

ARN
transportador

Seqüência de aminoácidos
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ácido
nuclélco

invólucro
protélco

As pesquisas sobre ácidos nucléicos desenvolveram -se especialm ente em  
torno da estrutura dos virus, constatando-se serem eles constituídos essen
cia lm ente  por A D N  ou A R N . conform e o tipo. (M odelo da cápsula virai.)

cléico”) que contém nitrogênio e 
fósforo. Mas o mecanismo bioquí
mico entre o núcleo e o resto da cé
lula só foi esclarecido a partir da 
segunda metade do século X X.

Análises físicas e químicas reve
laram a estrutura dos ácidos nu
cléicos, evidenciando a. existência 
de dois tipos deles: o “desoxirribo- 
nucléico” (A D N ) e o “ribonu- 
cléico” (ARN).

O A D N  está associado às proteí
nas*, e encontra-se nos crom osso
mos*. O A R N  forma-se no núcleo, 
tomando como matriz o A D N . D e
pois, emigra para o citoplasma, 
onde exerce sua função específica: 
dar “ instruções” para a fabricação 
de_ proteínas, inclusive enzimas. Há 
três tipos de A R N : o transportador 
(t-ARN), o ribossômico (r A R N ) e 
o mensageiro (m-ARN).

A estrutura dos dois ácidos é se
melhante: são com postos por uma 
molécula de ácido fosfórico 
(Hj P0 4), ligada a moléculas de um 
açucar com cinco átomos de car
bono (pentose), que estão unidas a 
bases nitrogenadas. A diferença é 
que no A D N  o açúcar é a desoxir- 
ribose e no A R N  é a ribose; são 
também diferentes as bases que 
ocorrem em um e outro ácido.

As “ordens” a serem seguidas 
pelas células, em sua reprodução, 
localizam-se nas moléculas de 
A D N , base material dos fatores 
que condicionam a atividade celu
lar. Para desempenhar papel tão 
importante, o A D N  possui duas 
propriedades essenciais: estabili
dade química e capacidade de d iv i
são sem perda de identidade. Gra
ças à estabilidade química (ou 
inércia metabólica), ele não se al
tera com as reações químicas das 
células; caso contrário, o “código” 
mudaria e, sem fatores condicio
nantes, poderiam ser geradas célu
las diferentes e alienadas de suas 
funções. A reprodução idêntica 
propicia a transmissão das infor

mações do “código” às células des
cendentes, garantido a continui
dade do processo e a identidade do 
indivíduo e da espécie, e permi
tindo que os tecidos se renovem 
sem que o ser perca sua identidade.

A sm oléculas de A D N  são estru
turas longas e não ramificadas, se
melhantes a uma escada em cara
col, da qual os “degraus” são 
representados pelas bases nitroge
nadas (adenina, timina, citosina e 
guanina). A adenina liga-se sempre 
a timina e vice-versa; a citosina 
une-se à guanina e vice-versa. (No  
A R N  as bases também são quatro, 
mas a timina é substituída pela ura- 
cila.) Esses degraus se mantêm uni
dos por ligações lábeis chamadas 
“pontes de hidrogênio”. Os “corri
m ãos” da escada são constituídos, 
alternadamente, por moléculas de 
fosfato e de açúcar. Cada base ni- 
trogenada está sempre ligada a 
uma molécula de açucar e a uma 
de fosfato, formando um conjunto 
triplico, o “nucleotídeo”.

Quando uma molécula de A D N  
“reproduz”, separam-se as duas fi
tas que a formam (os corrimãos) e 
em cada uma agregam-se os nu- 
cleotídeos então livres. Aos pou
cos, cada tira que se separou ad
quire uma segunda tira paralela e 
recompõe sua constituição inicial.

O estudo das funções dos ácidos 
nucléicos é importante para o co
nhecimento da fisiologia e da pato
logia celular. Há indícios de que 
vírus causadores de doenças como 
o câncer agem sobre os ácidos nu
cléicos. Causam neles alterações 
quantitativas e qualitativas, respon
sáveis pela proliferação das células 
“m alignàs” ou células-filhas “re
beldes" que não conservam as mes
mas características da célula-mãe.

VEJA T A M B É M : Célula; G ené
tica; Proteínas.

Aclimatação

Aclimatação é o processo pelo 
qual um ser vivo se ajusta a um 
novo ambiente. A maioria dos ani
mais e das plantas domésticos não 
se originou no meio em que vive, 
mas foi introduzida nele pelo ho
mem, aclimatando-se às novas con
dições. Originariamente, a acli
matação era entendida apenas com  
referência às novas condições cli
máticas a que os seres vivos teriam 
de se adaptar; o significado do 
termo se ampliou, porem, passando 
a incluir os demais fatores físicos 
ou biológicos que condicionam a 
vida em determinado meio am
biente, considerando inclusive a in
terferência do homem.

Vivendo da natureza, o homem  
selvagem teve pouca importância 
com o agente disseminador de espé
cies animais e vegetais. Mas, ao do
mesticar os bichos (pastoreio) e 
cultivar as plantas, imciava a for
mação de um novo ambiente artifi
cial —  roças, pastagens — , ao 
qual tiveram de se aclimatar as es
pécies introduzidas.

Com o tempo, a aclimatação 
passou a determinar o caminho 
evolutivo dos seres ambientados. E, 
de fato, qualquer aclimatação, na
tural ou artificial, de uma espécie 
(não de um indivíduo) é o inicio de 
um novo rumo evolutivo.

No decurso de sua história, a so
ciedade humana tem alterado a pai
sagem. A abertura de canais e a 
construção de barragens e lagos ar
tificiais modificaram a periodici
dade das chuvas em certas regiões, 
enquanto o aparecimento de con
centrações industriais mudou o 
meio ambiente. N o Canadá, por 
exemplo, a instalação de um 
grande centro produtor de níquel

levou o acúmulo de fumaça sulfu
rosa a destruir a vegetação de certa 
área. Apareçeram então liquens re
sistentes à poluição*. Quando se 
adotaram medidas antipoluentes a 
vegetação primitiva ressurgiu.

Com a intensificação da urbani
zação*. as cidades passaram a aco
lher cães, gatos, ratos, baratas e ou
tros animais, transformando-se em 
um novo habitat*.

A aclimatação inicial de alguns 
animais selvagens resultou numa. 
evolução especial, pois nenhum se 
assemelha aos das espécies origi
nais. Excelente exemplo de acli
matação é o da seringueira. Na 
Amazônia, quando plantada em 
bosques formados por árvores da 
mesma espécie, ela era atacada 
pela doença D othidella  ulei, o que 
não ocorria quando cultivada no 
meio de árvores de espécies diferen
tes. Mas no sudeste da Ásia, onde 
a enfermidade não existe, ela é 
plantada em bosques homogêneos 
sem qualquer problema. Verifica-se 
assim que as espécies se aclimatam  
de formas diversas a ambientes di
ferentes. Outro exemplo de acli
matação é o do aguapé, planta 
aquática flutuante da América tro
pical, levada junto aos lastros dos 
navios para outras regiões tropi
cais. N o sudeste da Ásia multipli
cou-se tão agressivamente que im
pediu a navegação nas 
proximidades de diversos portos e 
nos rios. A explicação desse tipo de 
aclimatação perfeita (que produz 
uma planta ou animal de cresci
mento e multiplicação excepcio
nais, superando as condições do 
habitat natural) reside no equilíbrio 
existente entre os seres vivos de vá
rias espécies, que se associam  
numa unidade ecológica natural 
(biocenose).

VEJA T A M B É M : Adaptação; 
Ecossistem a; Evolução.

O búfalo-d'água, originário da índia, aclim atou-se na ilha de M arajó .
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Do forno, o aço em  fusão é vasado em  um grande recipiente, cham ado de 
"pane la", o qual o distribui nas lingoteiras, onde se solidificará em  lingotes.

Aço

O aço é tenaz, dúctil e maleável. 
A tenacidade é demonstrada pela 
grande resistência ao choque; a 
ductilidade, pela facilidade com  
que pode ser transformado em fios 
finíssim os; a maleabilidade, pela 
possibilidade de ser deformado a 
frio, sem trincar; e a elasticidade 
por sua capacidade de recuperar a 
forma primitiva. Por tudo isso, é o 
produto industrial mais usado no 
mundo.

Até o século X IX , o aço era ob
tido em escala reduzida e por altos 
custos, o que fazia com que sua uti
lização fosse restrita. Atualmente, é 
útil na fabricação de inúmeros pro
dutos.

Apesar de o ferro ser o principal 
constituinte do aço, é o carbono 
que lhe atribui as principais pro
priedades, responsáveis pela multi
plicidade de aplicações industriais. 
Com efeito, aço é uma liga ferro- 
carbono, onde este último entra 
numa proporção que varia de 0,05 
a_2%. Acim a de 2% essa liga já 
não é considerada aço; passa a se 
chamar ferro fundido. O limite in
ferior, de 0,05%, corresponde aos 
produtos comerciais de mais baixo 
teor de carbono e a porcentagem de 
2 % à liga de mais baixo ponto de 
fusão (1 130° C). O teor de 2% é 
utilizado convencionalmente para 
distinguir o aço do ferro fundido.

Há dois grupos fundamentais de

aço: os aços ao carbono, em cuja 
com posição entram normalmente, 
além de ferro, manganês e carbono, 
elementos residuais com o enxofre, 
silício, fósforo, etc. (resultantes do 
processo de fabricação que não pu
deram ser retirados), e os aços li
gas, que possuem ferro, manganês 
e carbono e outros elementos inten
cionalmente adicionados, por me
lhorarem as propriedades do aço.

Qualquer tipo de aço contém um 
pouco de manganês, elemento 
acrescentado propositadamente 
para neutralizar a ação nociva do 
enxofre, que torna o aço quebra
diço a 1 300° C, temperatura utili
zada na lam inação e forjamento.

Alterações de propriedades

Vários fatores podem afetar as 
propriedades físicas dos aços. O 
principal é a sua com posição quí
mica, especialmente o conteúdo de 
carbono e a presença de elementos 
de liga. Contudo, os elementos resi
duais, com o silício, fósforo e enxo
fre, sempre presentes, também alte
ram suas características físicas.

As propriedades mecânicas do 
aço podem variar grandemente se 
as peças forem submetidas a trata
mentos térmicos diferentes, mesmo 
que a com posição química seja 
idêntica. Os tratamentos térmicos 
alteram a estrutura cristalina do 
aço e modificam, entre outras, suas 
propriedades de dureza, tenacidade 
e ductilidade. Os resultados dos 
tratamentos téfm icos, porém, estão  
subordinados à com posição quí
m ica do aço. Peças submetidas a 
temperaturas iguais durante tempo Chapas muito espessas são enviadas para a indústria mecânica pesada.

igual terão propriedades mecânicas 
diferentes em função de suas com 
posições químicas.

Outra causa de alterações im
portantes nas propriedades mecâni
cas do aço é a deformação plástica  
a frio que pode sofrer por determi
nados processos (trefilação, retorci- 
mento, laminação a frio, etc.); isto 
geralmente aumenta sua resistência 
e diminui sua ductilidade, com o  
ocorre no aço retorcido, usado na 
construção civil. As propriedades 
originais do aço assim tratado po
dem ser restabelecidas através de 
seu aquecimento a cerca de 500° C.

Toda peça em movimento sofre

um processo de desgaste sobre sua 
superfície. O desgaste do aço pode 
ser por frjcção (duas superfícies 
metálicas em contato); abrasão 
(atrito com substância ou material 
não metálico abrasivo); erosão 
(através de líquidos ou gases con
tendo substâncias abrasivas em 
suspensão).

Ò desgaste por fricção pode ser 
evitado com lubrificação ou pelo 
uso de ligas não ferrosas especiais. 
A os outros dois processos de des
gaste se opõem a dureza e a resis
tência mecânica, que, quanto mais 
altas, menos permitem que as partí
culas metálicas sejam arrancadas

V A * " - . * - s . '
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O aço doce (aum ento de duzentas vezes, à esquerda) é m aleável, pois con
tém  menos de 1% de carbono. O aço duro (à d ireita, aum ento de quinhentas 
vezes) é elástico, graças à hom ogeneidade dos com ponentes.



As form as que o aço adquire são tão m últiplas quanto suas utiliza
ções na indústria.

1) Na fabricação de um tubo de pequeno diâm etro , uma tira delgada 
de aço tem  suas bordas previam ente aquecidas: em conseqüência disto 
am olecem . A seguir, a tira atravessa um funil que lhe dá o form ato  
de tubo, ao m esm o tem po que suas bordas são soldadas, finalizando 
o processo.

2) Para a form ação de um tubo por perfuração, utiliza-se um cilindro 
maciço do diâm etro desejado, que é escavado internam ente por um  
mandril a girar continuam ente. Pelo lado de fora, concom itantem ente  
com o avanço da ponta do m andril, giram  dois rolos que m antêm  per
fe itam ente  cilíndrica a form a do tubo, im pedindo sua deform ação pela 
pressão exercida pelo mandril.

3) A viga em  I é obtida fazendo-se passar um travão de aço previa
m ente aquecido através de dois sistemas de cilindros lam inadores —  
um horizontal e outro vertical —  que rodam ao mesmo tem po, acha
tando o centro e realçando as bordas. Dão-lhe, assim, a form a exigida.

4) Cilindros de lam inação reduzem barras aquecidas a lâm inas com  
a espessura requerida.

Enrolado, o aço com  baixo teor de carbono é usado na construção civil.

da superfície. D os aços que apre
sentam resistência a esses tipos de 
desgaste, o mais comum é o que 
contém cerca de 1 , 1 0 % de carbono 
e de 10 a 14% de manganês.

Os aços de baixo teor de car
bono geralmente não apresentam 
grande resistência mecânica. São 
mais dúcteis e oferecem grande fa
cilidade de conformação, mas não 
suportam muita tração. Desti- 
nam-se à fabricação de chapas de 
aço comum, utilizadas nas indús
trias automobilísticas, de aparelhos 
eletrodomésticos ou, após recobri- 
mento com  estanho, na indústria de 
embalagens.

Os aços de baixo teor de car
bono também são empregados na 
produção de tubos para a constru
ção civil, onde encontram diversas 
aplicações: encanamentos, estrutu
ras, ornamentações e muitas ou
tras. Servem ainda, sob a forma de 
arame recozido, para a indústria de 
pregos, parafusos, rebites, etc. 
Quando e necessário que os tubos 
resistam a grandes trações, à fluên
cia (deformação progressiva do 
material sob a ação de um esforço 
m ecânico), à corrosão e à oxidaçao

(desgaste por exposição a altas 
temperaturas, ao ar ou a outro 
meio contendo oxigênio), usam-se 
os aços-ligas.

Ja o fio de aço, usado para mo
las e cabos, deve ter altas proprie
dades m ecânicas, sendo, por isso, 
fabricado com médio e alto car
bono ou com  elementos de liga.

O aço para trilhos é feito com  
teor de carbono de 0,60 ou 0,70%, 
o que lhe permite resistir às severas 
condições de serviço do material: 
além de choques e esforços de fle
xão alternativos, os trilhos estão 
sujeitos ao amassamento das extre
midades, produzido pela queda das 
rodas quando a com posição atra
vessa suas juntas, e ao desgaste, 
pelo atrito, de sua superfície.

Seleção das ligas

Modernamente foi desenvolvida 
uma família de aços contendo pe
queno teor de alguns elementos de 
liga. tais com o vanádio e boro, com  
resistência mecânica bem superior 
à dos aços ao carbono comuns, em
bora ainda inferior à dos aços espe
ciais, tratados termicamente. São

os aços denominados generica
mente “de alta resistência e baixo 
teor de J ig a ”, preferidos para a 
construção de estruturas, que resul
tam mais leves.

Os aços para matrizes e ferra
mentas são, certamente, os que me
recem maior atenção no processo 
de produção. D e maneira geral, 
apresentam teores de elementos de 
liga maior do que os aços-ligas para 
construção, sendo freqüente a pre
sença de cromo, vanádio, tungsté
nio, molibdênio e cobaltíji, elemen
tos que lhes conferem uma alta 
resistencia ao desgaste, tenacidade 
para absorver choques e grande re
sistência mecânica (propriedades 
imprescindíveis a sua função, na 
qual estão sujeitos a elevados esfor
ços mecânicos e, muitas vezes, a al 
tas temperaturas). Entre estes estão 
os chamados aços de corte rápido, 
com  até 2 0 % de tungsténio, que 
têm este nome por serem capazes 
de manter a dureza mesmo ao ru
bro, quando as ferramentas de 
corte trabalham a alta velocidade.

Apenas os' aços inoxidáveis, que 
contem teores de cromo da ordem 
de 12 a 30%, apresentam alta resis

tência à corrosão e à oxidação. É 
que nessa liga se forma uma ca
mada superficial de cromo, extre
mamente delgada e invisível, que, 
por ser impermeável, confere ao 
aço um elevado grau de passivi
dade, ou seja, torna-o inativo ante 
o oxigênio e outros m eios corrosi
vos. Esses aços podem ainda conter 
outros elementos, com o o níquel, 
que tanto aumentam sua resistência 
à corrosão com o sua resistência 
mecânica.

Os aços que contém cromo e 
níquel e, às vezes, alumínio, titânio 
e cobalto, são também os mais re
sistentes à fluência. Fabricam-se, 
com  esses aços, equipamentos de 
refinaria de petróleo, de aqueci
mento, de indústrias químicas e 
turbinas a gás e a vapor, expostos 
a altas temperaturas.

Alguns aços são feitos para 
apresentarem uma alta resistência 
elétrica e baixa capacidade de se 
conservarem magnetizados (baixa 
perda por histerese). Desta família, 
os mais importantes são os “ aços 
ao silício” , que contêm de 2,5 a 
4,5% de silício e são utilizados na 
fabricação de núcleos de transfor-
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Algumas Indústrias estão capacitadas a produzir milhares de toneladas  
anuais de trefilados de aço, empregando a deform ação plástica a frio.

madores, motores e geradores elé
tricos.

O aço é tambérn largamente em
pregado na fundição* de peças, de 
grande aplicação na indústria auto
mobilística, ferroviária, naval e de 
um modo geral em toda a indústria 
pesada. Quase sempre é um aço ao 
médio carbono, vasado em moldes 
de areia, onde se solidifica, adqui
rindo-lhes a forma e necessitando 
apenas de operações finais de usi- 
nagem para se ter um produto aca
bado^ Fabricam-se peças fundidas 
de até várias dezenas de toneladas 
de peso.

Contudo, o aço fundido é infe
rior ao trabalhado, quanto às pro
priedades mecânicas, e, além disso, 
as peças podem apresentar defeitos 
internos, inerentes ao processo de 
fundição. As vantagens que justifi
cam sua grande utilização são o 
seu mais baixo custo e a possibili
dade de se fabricar, com ele, muitas 
peças relativamente resistentes e de 
formas e tamanhos variados. A fa
bricação das mesmas peças, me
diante a utilização de máquinas de 
usinagem ou ferramentas, seria ex
tremamente onerosa e sua produ
ção em série, bastante lenta. Con
trariamente, a produção de moldes 
de fundição é mecanizável, inde
pendentemente da forma das peças 
a serem produzidas ao mesmo 
tempo, e o aço, fundido em fornos 
de grande capacidade, pode ser fa
cilmente vasado nos moldes, pro

duzindo-se muitas peças de forma
tos especiais, concomitantemente. 
A usinagem, por outro lado, pres- 
ta-se melhor a produção de peças 
de formato regular e simétrico.

Os aços de fácil usinagem carac
terizam-se por serem geralmente de 
baixo teor carbônico e apresenta
rem enxofre, manganês e, eventual
mente, fósforo, em proporções mais 
elevadas que o aço ao carbono co
mum. Estes aços são muito impor
tantes, por exemplo, na indústria de 
parafusos, produto que sofre in
tensa usinagem.

Os tipos de aço são classificados 
segundo vários critérios; são mais 
conhecidas e utilizadas as classifi
cações da Society o f Automotive 
Engineers (SAE) e do American 
Iron and Steel Institute (AISI). 
Ambas adotam o sistema numérico 
e são muito semelhantes: ba
seiam-se em quatro números, dos 
quais os dois primeiros indicam os 
elementos de liga presentes e seus 
teores e os dois últimos, o teor de 
carbono. Por exemplo: SAE 1050
—  aço ao carbono com 0,50% de 
carbono; SAE 4340 —  aço-liga ao 
níquel-cromo-molibdênio com cer
ca de 0,40%  de carbono.

VEJA  T A M B É M : Liga M etálica; 
M etalurgia; Siderurgia; Superfi
ciais, Tratam entos; Térm icos, Tra
tam entos; Trefilação.

Acre

S U M Á R IO

Localização geográfica: norte brasi
leiro

Limites: Amazonas (N e L); Bolívia 
(S): Peru (O)

Superfície: 152 589  km 2 
População; 21 5 299  hab.
Cidades principais:

Rio Branco (cap.; 83  9 77  hab.); 
Cruzeiro do Sut (43  6 68  hab.); 
Sena Madureira (22  649  hab.) 
(1970 )

R odovias: 1 72  1 km (est. 1973) 
Ferrovias: 232  km

O Estado do Acre foi ocupado a 
partir do fim do século XIX  por

populações luso-brasileiras em 
busca do látex das seringueiras. O 
clim a é quente e bastante úmido —  
com  um pequeno período de estia
gem no meio do ano —  e a floresta 
tropical cobre quase todo o seu ter- 
ritorio, que é constituído por terras 
baixas (mais de 80% abaixo de 300 
m de altitude). Predominam as cha
madas “terras firmes”, formando 
baixos planaltos de relevo pouco 
movimentado, sendo inexpressivas 
as “várzeas” ao longo dos rios 
principais.

A ocupação do Acre por popula
ções não-indígenas é relativamente 
recente. A descoberta do processo 
de vulcanização em 1884, fato im
portante para o emprego da borra
cha* em escala industrial, atraiu a 
atenção para a Amazônia, princi
pal reserva natural de árvores pro
dutoras de látex. O Acre revelou-se 
então favorecido pela maior con
centração da seringueira. Além de 
bem difundida ao longo dos rios,

O Estado do Acre caracteriza-se pelo baixo índice de desenvolvim ento ur
bano. A capital é uma exceção. (Palácio Rio Branco, sede do governo.)

Rio Branco ergue-se no sudeste do Estado, junto às águas do rio Acre.

I
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nas chamadas “ matas de várzea 
alta”, ela aí se desenvolveu ainda 
sobre os solos argilosos das "terras 
firmes”. Todavia, o vazio demográ
fico e a dificuldade de utilização da 
população indígena para o trabalho 
extrativo acarretaram a necessi
dade de imigração de mão-de-obra 
para toda a região, em particular 
para o Acre, ate então um território 
disputado pelo Brasil e pela Bolí
via.

A maior parte dessa mão-de- 
obra veio do nordeste, especial
mente do Ceará, atingido por 
grande seca em 1877/80. De 1870 
em diante, os imigrantes foram des
locados principalmente para os al
tos rios Purus e Juruá. Neles, o 
avanço brasileiro chocou-se com os 
vizinhos bolivianos que ocupavam  
a área através de alguns postos mi
litares. O conflito decorrente foi re
solvido pelo tratato de Petrópolis 
(1903), com a cessão por parte da 
Bolívia de 142 800 km 2  em troca 
da indenização de 2  0 0 0  0 0 0  de li
bras esterlinas e da construção da 
ferrovia Madeira-Mamoré.

Em 1904 criou-se o Departa
mento do Acre, que em 1920 pas
saria à condição de Território e, em 
1962, à de Estado da Federação. 
Em 1907, com mais de 11 000 t, o 
Acre tornou-se o principal produ
tor de borracha do país. Porem, na 
década de 2 0 , a concorrência dos 
seringais cultivados pelos ingleses 
na M aláisia alijou bruscamente a 
borracha brasileira do mercado in
ternacional, provocando estagna
ção na econom ia da Amazônia. 
Durante a Segunda Guerra Mun
dial, os problemas causados pelos 
japoneses nos cultivos da M aláisia 
possibilitaram, no entanto, um pro
visório aumento na produção de 
borracha.

Em 1970, a população do Es
tado elevava-se a 215 299 habitan
tes, que ocupam, principalmente, as 
áreas situadas ao longo dos gran
des rios, até hoje as vias de circula
ção mais usadas. A densidade de
mográfica do Estado é baixa (1,42 
hab./km 2), mas na região do alto 
Purus, onde fica a capital, Rio 
Branco, ela se eleva a 4,34 
hab./km 2.

A maior parte dessa população, 
que é constituída principalmente de 
brasileiros natos, habita zonas ru
rais (mais de 65%). A maioria é de 
estrangeiros (que vivem, em geral, 
do comércio) e tribos indígenas, 
ainda não de todo recenseadas.

A s atividades econôm icas

As atividades extrativas predo
minam sobre as demais. A agrope
cuária tem pequeno desenvolvi
mento, prejudicada pelo isolamento 
do Estado e pela pequena capaci
dade de consum o das cidades. As 
atividades agrícolas mais significa- 
tivas são praticadas nas chamadas 
“colônias’ , constituídas por maio
ria de colonos nordestinos.

A borracha é ainda a principal 
riqueza do Estado, que é o maior 
produtor do país, com 26 500 tone
ladas (1970).

O setor_ primário é o sustentá
culo econôm ico do Acre. As mo
destas atividades comerciais e in
dustriais lij>am-se estreitamente a 
ele. As industrias, concentradas em

particular na capital ou nas zonas 
rurais próximas a ela, transformam 
matérias-primas florestais e agro
pecuárias ou entãojiroduzem mate
riais para construção.

O comércio de exportação res
tringe-se aos produtos extrativos. O 
comércio de importação não se efe
tua apenas com bens manufatura
dos de consumo —  tecidos e pro
dutos farmacêuticos —  pu 
maquinaria simples, mas também 
com produtos alimentícios —  fari
nha, feijão, sal, etc.

As funções principais da vida ur
bana são ligadas ao comércio e in
dustrialização dos produtos da 
terra. Excetuada Rio Branco, a ca
pital, a maioria das sedes munici
pais apresenta baixo nível de desen
volvimento urbano.

As ligações entre a capital e as 
demais cidades são precárias. O 
problema é bastante sério nas cone
xões por terra entre cidades situa
das em bacias fluviais diferentes. A 
própria ligação fluvial extra-regio- 
nal é difícil na estiagem.

As rodovias são escassas e co
brem pequenas extensões. As mais 
importantes são: o trecho da R odo
via Federal BR-236 (Porto Ve
lho— Rio Branco), com 133 km no 
Acre, de abertura recente e ainda 
em condições precárias de tráfego; 
a BR-317 (Assis Brasil— Brasi- 
léia), com 341 km.

A deficiência de vias de circula
ção que ligam o Acre às cidades 
mais dinâmicas do país tem dificul
tado a maior exploração de seus re
cursos naturais. Porém, essa situa
ção deverá ser modificada pela 
abertura e melhoria da BR-236, li
gando o Acre a Brasília e, por
tanto, a todo o centro-sul do terri
tório nacionàl.

VEJA T A M B É M : A m azonas;  
N orte Brasileiro.Em 1 97 3 , a exploração da borracha ainda era a principal fonte de renda.

0  Cidade de 5 .00 0  . . .  . _
1 até 2 0 .0 0 0  hab. — Lim ite de Estado;
•  C id.até 5 .0 0 0  hab. -------Rodovias
• 4 88 Ponto cotado ------- Estradas

CÔRES HIPSOMÉTRICAS

2 0  4 0 0  m e tro s  
ESCALA 

P 2 5  5 0  7J5 1Q0  km

Projeção Policônica

68°Oeste de Greenwich 67°
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Açúcar

As gorduras e os carboidratos 
são a principal fonte de energia na 
alimentação humana. De um total 
de 3 000 quilocalorias que, em mé
dia, representa o consumo energé
tico diario de uma pessoa, cerca de 
2  600 quilocalorias são providas 
por aqueles alimentos. Os carboi
dratos, sobretudo o amido, conver- 
tem-se em açúcares no processo de 
digestão e passam, através das pa
redes intestinais, à corrente sanguí
nea. N o organismo, os açúcares 
têm duas funções principais: uma 
energética (ao oxidar-se despren
dem energia, em parte para a reali
zação do trabalho e em parte para 
conservar o calor do corpo) e outra 

lástica (fornecem o esqueleto car- 
ônico básico para asín tese de ou

tros compostos orgânicos, como  
gorduras e proteínas ).

O açúcar, assim comumente 
chamado, é a substância sacarose, 
quimicamente um glicosídeo, ca
paz, portanto, de se desdobrar err 
dois açúcares mais simples, a dex 
trose e a levulose, diretamente ab 
sorvíveis pelo organismo. E um só 
lido branco, cristalino, de saboi 
doce. Suas principais fontes de pro
dução industrial são a cana-de-açú
car e a beterraba açucareira. O seu 
alto poder energético lhe confere 
uma enorme importância na ali
mentação.

H istórico

A cana-de-açúcar é originária da 
Ásia, onde foi cultivada desde os 
tempos remotos. Na época de Ale
xandre, o Grande, difundiu-se pela 
Pérsia, Síria, Egito e Sicília.

Durante muito tempo o açúcar 
foi considerado uma substancia 
rara, usada com o remédio. Tinha 
valor muito elevado, chegando a 
ser incluído em testamentos, como 
o da mulher de Carlos* V, da 
França. Mas somente após o século 
X V  ele passou a ser produzido em 
grande escala, transformando-se 
num produto importante no mer
cado mundial.

N o mundo português, a cana foi 
introduzida pelo Infante Dom Hen
rique, no seculo X V , na ilha da 
Madeira. Cultivada no Brasil a 
partir do terceiro decênio do século 
XVI, desempenhou papel de relevo 
na evolução histórica do país e na 
formação de sua infra-estrutura 
econôm ico-social.

A cana-de-açúcar exige, para seu 
cultivo, grandes unidades de produ
ção, pois só gera lucro quando pro
duzida em larga escala. Dai as 
grandes extensões de terras distri
buídas e cedidas aos capitães dona
tários, na época da colonização. 
Assim , o tipo de cultura tropical 
determinou a formação de grandes 
propriedades —  latifúndios —  que 
até hoje subsistem como uma das 
características da estrutura fundiá
ria do país. A utilização de mão- 
de-obra escrava, originária da 
Á/rica, influenciou não só a forma
ção étnico-cultural, como o tipo de 
relações de produção que se con

servaram durante séculos. A agri
cultura monocultora voltada para o 
mercado esterno iniciou-se com a 
produção do açúcar no período co 
lonial e fundamentou a economia 
nacional até o século X X .

N o norte do país, os núcleos ini
ciais da produção canavieira locali
zaram-se ao redor da Bahia e Per
nambuco, de onde, acompanhando 
a costa, expandiram-se para o norte 
e para o sul de Pernambuco, per
manecendo estacionários na baía 
de Todos os Santos, que se trans
formou no maior centro produtor 
da colónia.

N o sul, a produção concentra- 
ra-se na vizinhança do Rio de Ja
neiro e São Vicente. Mas esses cen
tros, em virtude de sua localização  
distante do mercado europeu, não 
gozaram de grande prosperidade 
na primeira fase histórica do açú
car. Até meados do século XVII 
permaneceram em segundo plano. 
A cana, porém, nunca deixou de 
ser plantada e, posteriormente, ape
sar da concorrência do café nessa 
área, a lavoura canavieira paulista 
progrediu da região de Itu em dire
ção a Porto Feliz e Piracicaba, que 
passaria a ser o grande centro pro
dutor brasileiro.

O centro da vida, na sociedade 
colonial açucareira, era a grande 
propriedade produtora, que reunia 
um número elevado de indivíduos 
sob a direção do feitor ou do pro
prietário, e cujo elemento central 
era o “engenho” : fábrica onde se 
reuniam as instalações necessárias 
à manipulação da cana e ao pre
paro do açucar. Com o tempo, o 
nome engenho estendeu-se da fá
brica para o conjunto da proprie
dade, com  suas terras e culturas. 
Embora, em geral, o proprietário 
explorasse diretamente suas terras, 
havia casos em que cedia parte de
las a lavradores que cultivavam a 
cana por conta própria, obrigan
do-se, contudo, a moer sua produ-

são necessárias grandes unidades de produção.

A cultura da cana-de-açúcar exige clim a quente. (Nazaré da M ata , PE.)

M as para que se transform e em atividade a ltam ente  lucrativa

’



Açúcar 43

Nos países de passado colonial, a exploração açucareira legou métodos rudimentares de plantio e colheita.

çào no engenho do proprietário. 
Eram as chamadas fazendas “obri
gadas”, onde o lavrador recebia a 
metade do açúcar extraído de sua 
cana e ainda pagava pelo aluguel 
das terras que utilizava.

Além dos canaviais, as terras 
também tinham outras utilizações 
secundárias: pastagens para os ani
mais de trabalho, culturas alimen
tares e matas para o fornecimento 
de lenha e madeira de construção.

O problema da mão-de-obra na 
econom ia açucareira foi pratica
mente resolvido com o trabalho es
cravo. Os trabalhadores livres 
eram raros, ocupando apenas fun
ções especializadas ou de direção: 
feitores, mestres, purgadores, cai
xeiros (para acondicionamento do 
açúcar), etc. E mesmo esses traba
lhadores freqüentemente eram anti
gos escravos libertos. Assim, a vida 
da sociedade colonial açucareira 
girava em torno da grande proprie
dade integrada, simbolizada pela 
casa-grande e pelas senzalas. Prati
camente, não havia camadas inter
mediárias. Os lucros de toda a pro
dução concentravam-se nas mãos 
do senhor, e eram investidos na 
compra de equipamentos e de es
cravos. A renda gerada pelo açú
car, por isso, voltava rapidamente 
ao exterior.

O açúcar produzido na colônia  
constituía monopólio da Coroa 
portuguesa, sendo embarcado dire
tamente para os armazéns reais de 
Lisboa. N o entanto, a comerciali
zação final na Europa era feita pe
los holandeses, que controlavam o 
mercado. Portugal não passava de 
um entreposto.

A produção açucareira foi muito 
importante na evolução da história 
brasileira. Gerou a maior parte de 
seu comércio no período mercanti
lista e com seus lucros financiou os 
gastos da colonização do Brasil.

O complexo açucareiro nordes
tino cresceu com a colonização  
dessa região e teve seu apogeu no 
século XVII, época em que os dis
tribuidores holandeses consegui
ram ocupar o maior centro de pro
dução: Pernambuco. A Companhia 
Holandesa das índias Ocidentais 
beneficiou-se muito desse controle 
direto e financiou vários engenhos. 
Sua expulsão, no ano de 1654, pro
vocaria a decadência do açucar 
brasileiro, pois os holandeses se 
aliariam aos produtores das Anti
lhas Francesas e Inglesas, aí finan
ciando equipamentos, técnicas e 
obtendo fontes de suprimento de 
matéria-prima. O controle que ti
nham dos mercados consumidores 
alijou Portugal da posição m ono
polista da produção açucareira tro
pical. Embora nem a produção bra
sileira da cana nem a exportação 
tivessem sido interrompidas. Portu
gal não pôde evitar a decadência da 
econom ia colonial, situação que só 
foi remediada pela mineração, ini
ciada logo depois.

Maior produtor mundial de açú
car até meados do século XVII, o 
país passou a sofrer, nessa ocasião, 
a concorrência da América Central 
e Antilhas. No início do século 
XVIII surge outro concorrente no 
mercado mundial: as índias oci
dentais, que levavam vantagens 
graças a sua maior proximidade da 
Europa. A produção açucareira no

Brasil, devido à política isolacio- 
nista adotada pela metrópole por
tuguesa em relação à colônia, mos- 
irava-se tecnicamente atrasada em 
comparação com outros centros 
produtores.

Apesar disso, na segunda metade 
do século XVIII o país voltou a 
ocupar lugar de destaque no mer
cado mundial, em decorrência prin
cipalmente das agitações políticas e 
sociais nas colônias inglesas e fran
cesas das Antilhas. Esse refloresci
mento da cultura açucareira, mais 
tarde favorecido por medidas como 
a abertura dos portos e a em anci
pação política do país, teve, porém, 
curta duração, decaindo nova
mente em conseqüência da desfa
vorável conjuntura internacional. 
Com a expansão da cultura da be
terraba, no século X IX , o açúcar 
de cana produzido no Brasil foi ra
pidamente alijado dos mercados 
europeu e norte-americano. O país 
será atingido não apenas devido a 
sua posição geográfica desfavorá
vel, como, sobretudo, pelo nível ru
dimentar de sua técnica de produ
ção. Em meados do século, 
ocupava o quinto lugar entre os 
produtores mundiais de cana-de- 
açúcar, com menos de 8 % do total. 
Ao final do século, o declínio se 
acentuou e toda a economia açuca
reira entrou numa crise prolon
gada. Gradativamente excluído dos 
mercados mundiais, o país procu
rava reorientar sua produção para 
o mercado interno, cuja capacidade 
de consumo, no entanto, era limi
tada. A rigidez da estrutura econô
mica brasileira transformará as re
giões de monocultura açucareira 
em áreas estagnadas e de nível eco
nômico muito baixo.

A situação das antigas regiões 
açucareiras do nordeste se agra
vará mais ainda quando, em vir
tude das crises sucessivas do café,

Depois do corte, a cana é transportada para os engenhos. Em algumas re
giões, esse trabalho continuou sendo realizado com o em prego de animais
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As grandes propriedades produtoras, como o Engenho Real, em Pernambuco, constitu íam  o centro da vida social, econôm ica e política da colônia.

São Paulo se volta para a cultura 
canavieira, passando a abastecer o 
mercado do sul do país, que até en
tão consumia o açucar nordestino. 
Com a limitação da produção esta
belecida em 1933, toda a economia 
açucareira encerra-se num quadro 
rígido de cotas distribuídas entre as 
diferentes unidades produtoras 
(usinas e engenhos) do país, sob a 
direção do Instituto do Açúcar e do 
Á lcool, criado nesse ano, que se in
cumbiria de manter os preços num 
nível adequado, visando a uma 

olítica de proteção do produto 
rasileiro no mercado mundial.

A crise determinou a concentra
ção da produção em gigantescas 
usinas com  capacidade para moer 
milhares de toneladas diárias de 
cana. Impossibilitados de competir 
com  as usinas, os engenhos trans
formaram-se em meros fornecedo
res de matéria-prima, ficando uni
camente com a parte agrícola da 
produção. O controle dos negócios 
cai nas mãos dos usineiros que, aos 
poucos, adquirem as terras dos an
tigos senhores de engenho. Em
1970, a maior parte da propriedade 
açucareira do Brasil pertencia às 
usinas, cuja produção representava 
mais de 80% do açúcar do país.

O fornecedor de cana-de-açúcar 
tende a desaparecer em virtude do 
crescimento constante das lavouras 
próprias das usinas, que reduzem 
sua aquisição de matéria-prima, 
embora os fornecedores se mante
nham, no nordeste, como uma 
classe numerosa e politicamente 
forte.

Produção

Em 1972 o Brasil ocupava o se
gundo lugar entre os países produ

tores de açúcar —  considerando-se 
em conjunto a produção de açúcar 
de cana e de beterraba — , tendo 
produzido 6,151 milhões de tonela
das do produto. (Era também o pri
meiro produtor mundial de açúcar 
de cana, seguido por Cuba.) 0  pri
meiro produtor mundial de açúcar 
nesse ano foi a União Soviética, 
com  uma produção de 9,674 mi
lhões de toneladas, vindo em ter
ceiro lugar os Estados Unidos 
(5,494 milhões de toneladas) e 
Cuba (4,688 milhões de toneladas).

Em 1973, o Brasil produziu 
91,877 milhões de toneladas de ca
na-de-açúcar, assim distribuídas 
entre os diferentes estados: São 
Paulo apresentou uma produção de 
38,296 milhões; Pernambuco, 
15,759 milhões; Alagoas, 8,682  
miihões; Rio de Janeiro, 5,328 mi- 
lhões;M inas Gerais e Bahia, ambos 
com  produção superior a 4 milhões 
de toneladas de cana-de-açúcar.

Exportação

O Brasil, que ocupa o segundo 
lugar entre os exportadores, forne
ceu ao mercado mundial, em 1970, 
o total de 1,125 milhões de tonela
das de açúcar.

O principal comprador do açú
car brasileiro é o s Estados Unidos, 
mas a partir de 1972 o governo 
passou a adotar medidas destina
das a abrir novos mercados, inclu
sive na área socialista. Além de 
açúcar, o Brasil exporta quantida
des apreciáveis de álcool etílico, 
méis residuais e méis ricos inverti
dos, tendo obtido —  no ano de 
1970 —  uma receita cambial de 
aproximadamente 134 milhões de 
dólares.

A exportação de açúcar é impor

tante para a economia brasileira, 
porque, embora o café, o algodão 
e o minério de ferro proporcionem  
maior entrada de divisas, o açúcar 
é o primeiro produto industriali
zado de exportação nacional.

Açúcar de beterraba

A beterraba desenvolve-se bem 
em solos temperados ou frios, que 
contenham alta porcentagem de 
matéria orgânica. É uma planta 
herbácea, da família das Quenopo- 
diáceas  e pertence à especie Beta  
vulgaris, da qual existem numero
sas variedades, raças e híbridos 
cultivados.

A variedade açucareira, Beta  
vulgaris saccharifera, caracteri
za-se por sua grossa raiz tuberosa, 
carnosa e firme, com uma haste 
alta, reta e ramificada na parte su 
perior, que sustenta as flores. A 
raiz principal contém as substân
cias de reserva. Na variedade açu
careira, ela contém cerca de 70% a 
75% de água e de 25% a 30% de 
substância seca, sobretudo açúcar.

E uma planta bienal: no pri- 
meiro_ ano a raiz recebe todas as 
substâncias nutritivas das folhas, 
armazenando-as como reserva para 
o ano seguinte, quando a beterraba 
vai florescer e produzir frutos. A 
colheita é realizada no fim do pri
meiro ano.

Depois de lavadas, as beterrabas 
são cortadas em rodelas ou tiras fi
nas, das quais se extrai o sumo por 
difusão aquosa a 70% ou 80%. As 
polpas que sobram da secagem des
tinam-se à alimentação do gado, 
sob a forma de forragem. Acres
cido de pequena quantidade de cal, 
que provoca sua floculação, o 
sumo é a seguir parcialmente neu

tralizado por gás carbônico, o que 
propicia a formação de um fino 
precipitado de carbonato de cálcio, 
separado por meio de filtros. O 
sumo filtrado é clarificado e descal- 
cificado em permutadores de jo n s ,  
o que evita a ulterior formação de 
depósitos de carbonato de cálcio.

A seguir, o xarope é concentra
do sob vácuo e calor em um apa- 
rélho denominado múltiplo-efeito 
e depois evaporado novamente a 
80°C, em caldeiras de cozimento 
a vácuo. A mistura de cristais de 
açúcar, que então se formam, cons
titui a “massa cozida”, que é dei
xada a cristalizar por resfriamento. 
Um a turbinagem posterior nas cen- 
trifugadoras separa os cristais do 
mel, e uma lavagem, por água ou 
vapor, permite obter o açúcar 
branco. Os méis provenientes da 
centrifugação da massa cozida e 
dessa lavagem são novamente con
centrados e cristalizados, para o 
fornecimento de uma segunda 
forma de açúcar. O último mel, in- 
cristalizável. resultante da terceira
massa cozida, constitui o melaço 
ou mel exausto. E conservado em 
tanques, para ser reaproveitado 
com o matéria-prima de fermenta
ção, forragem para gado ou adubo. 
O açúcar cristalizado pode ser uti
lizado diretamente ou enviado às 
refinarias.

Cana-de-açúcar

A cana-de-açúcar é uma planta 
herbácea da família das Grami- 
neas, pertencentes ao gênero Sac- 
charum . Típica de clima tropical e 
subtropical, cresce favoravelmente 
nas regiões de temperatura média 
anual superior a 18° C. Requer 
chuvas na média de 1 2 0 0  milíme
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tros anuais e solos férteis e permeá
veis. Com o cruzamento de varie
dades diferentes obtêm-se espécies 
de melhor rendimento.

Podendo atingir de três a quatro 
metros de altura, a cana-de-açúcar 
tem grandes folhas verdes de forma 
alongada e suas flores são agrupa
das numa grande inflorescência, 
que pode alcançar até 90 centíme
tros de comprimento. O apareci
mento de flores indica que a cana 
já está madura para o corte. Cada 
planta possui um “rizoma”, gomo 
subterrâneo principal, que dá nas
cimento a vários gomos aéreos. Es
tes têm entre três e cinco centíme
tros de diâmetro e pesam no 
máximo 10 quilos. Podem ter di
versas cores, segundo a variedade, 
com  predominância do verde, vio
leta e amarelo. Possuem tecidos fi
brosos que Ficam repletos_ do 
líquido do qual se extrai o açúcar.

A fim de conferir à cana otimas 
qualidades industriais, numerosas 
pesquisas são desenvolvidas. Nas 
estações agronômicas especializa
das, investigam-se todos os aspec
tos da produção: variedades, espa
çamento e profundidade no plantio, 
adubação, irrigação, drenagem, re
sistência a pragas e moléstias.

Por meio de cruzamentos genéti
cos, centenas de variedades de cana 
têm sido produzidas. Essas varie
dades diferenciam-se entre si por 
uma série de caracteres morfologi- 
cos, tais como cor, grossura, com 
primento, etc.; caracteres de cul
tivo, com o exigências de solos e 
clim as, resistência a pragas e mo
léstias; caracteres fisiológicos, 
com o riqueza em fibras, sacarose e 
açúcares redutores.

Quando uma variedade reúne, ao 
lado das qualidades agrícolas, óti
mas qualidades industriais, ela se 
torna “comercial”. As “sementes” 
desta variedade são, a seguir, distri
buídas às diversas lavouras onde se 
multiplicarão por plantios sucessi
vos, até formarem novos canaviais. 
Para o bom êxito da lavoura cana
vieira é fundamental a criação de 
variedades híbridas, mais produti
vas e resistentes às moléstias. As 
mudas são obtidas no “viveiro”, 
onde constantemente se faz a sepa
ração de touças doentes.

A s novas variedades, que sur
gem quase todo ano, visam a tor- 
nar-se imunes ao “carvão”, ao 
“m osaico” e à escaldadura —  as 
piores doenças da cana. Essas va
riedades recebem as iniciais da es
tação experimental que as produ
ziu. N o Brasil, as estações 
experimentais são: CB, que signi
fica Campos Brasil, e IAC, Insti
tuto Agronômico de Campinas.

Plantio

Depois de preparada a terra, ini
cia-se a plantação de cana em sul
cos de cerca de 0,30 metro de pro
fundidade, onde são colocadas as 
mudas —  pedaços de colm o com  
três ou quatro gom os ou, mais m o
dernamente, a cana inteira, isto é, 
todo o colm o desprovido de folhas, 
com  exclusão apenas da ponta fina 
(que se chama palmito). De cada 
gom o, onde está a gema, nasce uma 
nova planta. A distância entre os 
sulcos varia entre um metro e me
tro e meio, conforme as condições

e fertilidade do solo. O plantio ê ge
ralmente feito a mão, mas no cen
tro e sul do Brasil já  se emprega o 
plantio m ecânico, com maquinas 
que efetuam simultaneamente o 
sulcamento, adubação, plantio e 
cobertura das mudas. N os cana
viais das grandes usinas utilizam-se 
cultivadores mecânicos.

Enquanto a cana está em fase de 
crescimento, é preciso protegê-la 
dos insetos, pulverizando-a cons
tantemente com inseticidas. Ela 
pode ser cortada após dezoito me
ses, mas depois do primeiro corte 
basta esperar doze meses para o se
gundo. Â cana rende três ou quatro 
colheitas (boas), sendo, em seguida, 
replantada. O corte é feito bem 
junto ao solo, pois seus gomos 
mais ricos são os inferiores. A co
lheita pode ser feita manual ou me
canicamente. N o  primeiro caso, 
utilizam-se facões, que são cons

tantemente desinfetados para evitar 
a transmissão de doenças de uma 
soqueira para outra. Na colheita 
mecânica, empregam-se colhedei- 
ras, implementos dotados de dois 
discos rotativos que cortam os col
mos em baixo e em cima, encami
nhando-os, em seguida, ao veículo 
de transporte ou distribuindo-os 
para posterior carregamento. Uma 
colhedeira realiza a tarefa de trinta 
trabalhadores.

Depois de cortada e desfolhada, 
a cana segue para a usina, onde ini
cialmente é pesada e escoimada das 
impurezas mais grosseiras. Passa, 
em seguida, à moagem para a ex
tração do caldo, que contém saca
rose.

Nessa fase do processo, os col
m os, transportados por esteiras, 
passam pelas moendas, onde são 
esmagados sob alta pressão, ex
traindo-se, assim, o caldo, e fi

cando o bagaço, que pode ser 
usado com o combustível, alimento 
para o gado ou matéria-prima na 
fabricaçao do papel. O caldo de
pois de filtrado é submetido a um 
tratamento para libertá-lo de impu
rezas que contém em suspensão co- 
loidal (ceras, proteínas, etc.). Para 
isso, é tratado a quente com leite 
de cal que faz flocular os colóides. 
Assim purificado passa para os 
vácuos (evaporadores), onde sofre 
uma primeira concentração, e daí 
aos cozinhadores, num processo 
análogo ao empregado para a be
terraba. D os cozinhadores a 
“massa cozida” é despejada nas 
centrífugas (turbinas) a fim de se
rem separados os cristais do me
laço. Este é encaminhado para a 
destilaria, onde sofre fermentação 
alcoólica, ou é usado na fabricação 
de bebidas (cachaça, rum), ou des
tinado à alimentaçao dô  gado.

Se os cristais de açúcar sofrem 
uma lavagem nas centrífugas, ob
tém-se o açúcar cristalizado que 
pode ser entregue ao consum o ou 
sofrer um processo de maior purifi
cação (açucar refinado). Quando a 
separação entre os cristais de saca
rose e o melaço é incompleta, ob
tém-se um produto escuro que é de
nominado açúcar mascavo ou “de- 
merara”.

Açúcar, porém, não é o único 
produto da indústria açucareira, 
em particular da indústria de cana. 
Álcool etílico, álcool butílico, gli
cerina e celulose são alguns de seus 
subprodutos. Todos empregam 
com o matéria-prima o bagaço, a 
torta ou o mel, resíduos separados 
durante o processo de tratamento 
da cana.

VEJA T A M B É M : Escravidão; 
Gram íneas.

A com petição m ercantil forjou novos m étodos de produção. Os velhos engenhos foram  substituídos por usinas.
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Os acumuladores são dispositivos capazes de transform ar energia química  
em  energia elétrica. Nos autom óveis são utilizados acumuladores de 
chum bo, capazes de produzir uma força eletrom otriz superior a 2  volts.

Acumuladores

No ano de 1859, Gaston Planté 
(1834-1889) enrolou duas folhas de 
chumbo, separando-as por pedaços 
de flanela tirados da anágua de sua 
esposa, e colocou tudo numa solu
ção diluída de ácido sulfúrico. Ve
rificou que o conjunto armazenava 
eletricidade. Assim nasceu o pri
meiro acumulador.

Como as pilhas*, os acumulado
res são dispositivos capazes de 
transformar energia química em 
energia elétrica. Ao contrário da
quelas, entretanto, as reações quí
micas que neles ocorrem são re
versíveis, isto é, verificam-se em 
um sentido, quando fornecem cor
rente elétrica (descarga), e no sen
tido oposto, quando recebem cor
rente (carga).

Costuma-se classificar os acu
muladores em dois tipos: “acumu
ladores de chumbo" e “acumulado
res de níquel” ; nos primeiros usa-se 
um ácido como eletrólito (substân
cia que, em solução, tem as suas 
moléculas dissociadas em íons), e 
nos de níquel uma solução alcalina. 
Os acumuladores fornecem a ener
gia* elétrica necessária para suprir 
o sistema elétrico do automóvel (lu
zes, ignição, etc.). Na indústria são 
utilizados para operar carretas elé
tricas, e tornam-se indispensáveis 
em certas situações em que é difícil 
ou impossível o apelo a outras fon
tes de energia elétrica ou onde po
dem ocorrer situações de emergên
cia: minas de carvão, campanhas 
militares, trens e estações ferroviá
rias, alarmas, salas de operação, 
fotografia, iluminação de fazendas, 
navios, etc. São também utilizados 
nos serviços de telefones e telégra
fos.

Tipos de acumuladores

Largamente empregados, os 
acum uladores de chum bo  são cons
tituídos por recipientes contendo 
uma solução diluída de ácido sulfú
rico (que é o eletrólito do acumula
dor), onde estão mergulhados seus 
elementos positivos e negativos, 
que são várias placas reticuladas 
feitas com  uma liga de chumbo: 
umas cobertas por uma camada de 
chumbo poroso (as placas negati
vas); as outras (placas positivas) 
por uma camada de dióxido de 
chumbo. O funcionamento do 
acumulador acarreta uma diminui
ção progressiva do ácido sulfúrico, 
reduzindo, em conseqüência, a den
sidade da solução.

Devido a esse fato, o estado de 
carga do acumulador pode ser me
dido com um densímetro. O valor 
da densidade do eletrólito em um 
acumulador carregado situa-se em 
torno de 1 380 g /cm 3  e a força ele- 
tromotriz produzida é um pouco 
maior que 2 volts. Esse tipo de 
acumulador apresenta, no entanto, 
algumas desvantagens. Se, por 
exemplo, permanecer completa
mente descarregado, ocorre, em 
suas placas, um acúmulo de dió
xido de chumbo; em conseqüência 
disso, a sua resistência elétrica au

menta a ponto de não se poder 
mais utilizá-lo. Além disso, o dió
xido de chumbo provoca corrosão 
nas placas positivas, o que pode 
ocasionar um curto-circuito no 
acumulador. Outros inconvenientes 
são a necessidade de substituir a 
água (que evapora), o seu peso rela
tivamente elevado e os gases noci
vos que exala.

Os acum uladores de níquel cád
m io  foram desenvolvidos no início 
do século X X .

As placas são de níquel e cadmio

e o eletrólito é uma solução de hi
dróxido de potássio (KOH) em 
água destilada. A placa negativa é 
feita de hidróxido de cádmio mistu
rado na proporção de 25% do peso 
com  óxido metálico. N a confecção 
da placa positiva usa-se o hidró
xido de níquel Ni (OH)3, misturado 
em 25% de seu peso com grafita, 
para aumentar a condutividade elé
trica, pois o Ni (OH ) 3  é, pratica
mente, um não-condutor.

Empregam-se esses acumulado
res nos motores Diesel, em serviços

da Marinha, com o luz de emergên
cia, nas ferrovias, etc. Os cuidados 
de que necessitam são poucos (lim 
peza externa e verificação espo
rádica do nível e da densidade 
do eletróHto). Resultando da 
decom posição parcial do óxido de 
níquel, a força eletromotriz deste 
acumulador e da ordem de 1,30 
volts. Embora mais leve que os 
acumuladores de chumbo, seu ren
dimento é menor. Entretanto, não 
possui nenhuma das desvantagens 
a que estão sujeitos os acumulado
res de chumbo.

O terceiro tipo de acumulador, 
comercialmente importante, é o 
que Edison inventou em 1908, e 
que leva seu nome. É também cha
mado de “acumulador alcalino” ou 
“acumulador de ferro”. Estrutural
mente assemelha-se ao acumulador 
de níquel-cádmio. Seu pólo posi
tivo é constituído por um óxido ou 
hidróxido de níquel e seu pólo ne 
gativo é constituído de ferro. O ele 
trólito é uma solução de KOH, de 
densidade 1 200. Para aumentar a 
tensão, a capacidade e a duração 
desse acumulador, costuma-se adi
cionar ao KOH um pouco de hi
dróxido de lítio. Esses acumulado
res são mais caros que os de 
chumbo, porém mais resistentes; 
embora tenham capacidade maior, 
sua força eletromotriz é mais baixa 
(depois de ter atingido cerca de 
1,48 V, logo após ser carregado, es
tabiliza sua tensão, em alguns dias, 
em 1,35 V).

Acumulador de consumo limi
tado é o de prata-zinco. É dez a 
trinta vezes mais caro que o acu
mulador de chumbo, embora tenha 
uma alta potência e pese pouco.

V EJA  T A M B É M : Energia; Ener
gia Elétrica; Pilha.
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Na figura a, esquem a do processo de descarga num acum ulador de chum bo: diluído em  água, o ácido sulfúrico 
(H 2S 0 4) fica dissociado em  íons H + e S 0 4 : 2 H 2S 0 4< '̂ 4 H  + +  2 S 0 4~. A placa negativa recebe um íon S 0 4" ,  
que, ligando-se a um dos átom os de chumbo de que é revestida, produz sulfato de chumbo (P b S 0 4) e liberta dois 
elétrons: Pb +  S 0 4 ^ ? P b S 0 4+ 2 e . A placa positiva recebe o outro dos íons S 0 4 e os íons H +, que, junto com  o dióxido 
de chumbo, subm etem -se à reação: P b 0 2 +  S 0 4~ + 4 H ~  +2e<=íP b S 0 4+ 2 H 20 .  Se o circuito for fechado por uma lâm 
pada, os elétrons irão da placa negativa para a positiva. No processo de carga (figura b ), as reações se invertem , 
e se restabelecem  as prim itivas condições do acum ulador: som ando-se as três equações acim a, obtém -se a equação 
da reação que ocorre em cada ciclo de carga-descarga: P b +  P b 0 2+ 2 H 2S 0 4̂ 2 P b S 0 4 +  2 H 20 .
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Acústica
Arquitetônica

O Estádio Gilberto Cardoso _—  
o Maracanãzinho —  foi construído 
no Rio de Janeiro para a apresenta
ção de com petições esportivas e es
petáculos circenses. Quando, em 
1966, se decidiu realizar nesse re
cinto o I Festival Internacional da 
Canção, foi necessário introduzir 
diversas alterações nas suas insta
lações. Construiu-se um novo teto 
de material apropriado e espalha
ram-se por toda a sua área 23 cai
xas de som. Era preciso melhorar 
as condições acústicas do am
biente. Os resultados foram bons, 
mas não inteiramente satisfatórios.

No ano seguinte, novas modifi
cações foram introduzidas: rebai
xamento do teto, nova disposição 
dos refletores de som, mais 17 cai
xas acústicas. Houve alguma me
lhoria, mas o recinto não funcionou 
a contento. Isso só foi conseguido 
com  uma aparelhagem especial
mente instalada, em 1968.

Idênticos problemas surgiram 
com  a Primeira Igreja do Amanhã, 
edificada em Oklahoma nos EUA. 
Na construção, com  forma de abó
bada, os ecos prejudicavam muito 
os sermões. Tentou-se usar_ um 
enorme pires de 6  metros de diâme
tro para anulá-los, mas não foi sufi
ciente. Somente a utilização de 
uma rede de alto-falantes distribuí
dos pelas paredes evitou o efeito 
desagradável.

Esses exemplos mostram os ob
jetivos do ramo da engenharia de
nominado acústica arquitetônica e 
sua importância no estabeleci
mento de boas condições acústicas 
nas construções. Ela é responsável 
pela redução a um mínimo dos 
sons desagradáveis que invadem  
um ambiente; pelo isolamento 
acústico dos compartimentos de 
uma residência; pela garantia de 
uma perfeita audição nos auditó
rios e salas de concertos.

A acústica de um recinto é con
trolada por meio da utilização de 
materiais absorventes ou refletores 
de som e pela distribuição de modo 
conveniente das fontes sonoras.

O projeto de um edifício deve 
sempre considerar as condições 
acústicas criadas com a sua cons
trução. As características acústicas 
de um determinado local só podem  
ser estimadas se for conhecida a 
forma de suas paredes e tetos. 
Constroem-se para isso pequenos 
m odelos em escala, estudando ne
les o comportamento do som. Os 
resultados são, então, extrapolados 
para as dimensões reais do local, 
permitindo medir o grau de absor
ção das suas paredes e o material 
absorvente de que elas serão feitas: 
borracha, cortiça, plásticos, cerâ
m ica porosa, lã de vidro, serragem 
de madeira e até a aplicação de câ
maras de ar.

A reverberação

As paredes construídas de con
creto ou de metal não constituem Num  auditório ao ar livre, fileiras concêntricas perm item  m elhor captação de sons produzidos sob a concha.

boas separações isolantes, pois as 
vibrações sonoras, ao atingirem um 
dos lados, da parede, fazem vibrar 
sua estrutura rígida, sendo assim  
transmitidas para o outro lado.

Num auditório ao ar livre, es
tando o orador situado no mesmo 
nível da audiência, o som por ele 
emitido ao falar espalha-se em on
das esféricas, que, passando pelas 
pessoas, vão sendo absorvidas. Em 
conseqüência, o som que chega às 
pessoas sentadas nas ultimas filei
ras é muito fraco.

Já nos teatros gregos, as fileiras 
eram concêntricas e dispostas em 
degraus sucessivos e ascendentes, 
com o num estádio de futebol.. 
Quando o orador falava, o som  
atravessava o ar sem encontrar ne
nhum obstáculo, indo atingir dire
tamente o ouvinte.

Situação inteiramente diferente é 
a dos auditórios fechados, onde o 
som se reflete nas paredes e, princi
palmente, no teto. O som refletido 
soma-se ao som direto,, reforçan
do-o, e o ouvinte das últimas filei
ras já pode ouvir melhor. Por isso, 
um auditório deve sempre evitar te
tos que absorvam o som desde que 
não apareça outro problema: a re
verberação. A liás, os auditórios 
modernos possuem a disposição do 
espaço interno e as superfícies das 
paredes propícias a provocar ecos. 
Para evitá-los, faz-se uso, às vezes, 
do seguinte artifício; instalam-se 
painéis ou “nuvens”, que são sus
pensos no teto. Esses painéis “ que
bram” o som, difundindo-o. O 
efeito desse recurso é “abaixar” o 
teto. Tem a vantagem de acrescen
tar um elemento estético a mais ao 
ambiente: o escultor Alexander 
Calder (1898- ), criador dos 
móbiles, decorou a Aula Magna, 
da Universidade de Caracas, com  
a utilização de tais painéis, obtendo 
dessa maneira um excelente resul
tado artístico.

Numa sala fechada, normal
mente o som não é simplesmente 
recebido com o som direto e som re
fletido. Antes de atingir o ouvido.A boa acústica depende da form a e dos m ateriais empregados no am biente.
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ele reflete-se várias vezes nos tetos 
e paredes. É por isso que, mesmo 
depois de ser interrompido, um 
som demora para desaparecer. Esse 
fenômeno é chamado “reverbera
ção” e o intervalo de tempo que o 
som  gasta, a partir de quando foi 
interrompido até sua intensidade 
decrescer para 1 milionésimo do 
valor inicial, denomina-se “tempo 
de reverberação” . Os recursos em
pregados para controle da reverbe- 
raçao são um dos fenômenos mais 
importantes da acústica arquitetô
nica. Numa igreja, a reverberação 
é conveniente, já que a música deve 
ser prolongada o maior tempo 
possível. Numa conferência ela 
pode prejudicar o bom entendi
mento das palavras do orador: uma 
sala de conferências necessita 
um tempo de reverberação inferior 
a 1 segundo, em média.

Separação de ambiente

Um dos muitos problemas práti
cos que a acústica arquitetônica- 
procura solucionar aparece 
quando, em um mesmo local, um 
compartimento deve comportar ba
rulho, enquanto outro precisa ser 
silencioso (por exemplo, o pátio e 
a biblioteca de uma escola). Neste 
caso, costuma-se construi-los de 
m odo que fiquem tanto afastados 
quando possível.

A acústica de uma sala vazia é 
muito diferente da de uma sala 
cheia de móveis. O uso de móveis 
feitos de materiais absorventes 
pode ajudar a controlar a sua acús
tica. Tapetes, cortinas, ladrilhos 
acústicos, etc., podem amortecer 
até 95% do som de uma sala. A ne
cessidade de portas e janelas 
opõe-sé ao isolamento com pleto do 
compartimento. As portas dos ve
lhos tempos, espessas e absorventes, 
permitiam um ótimo isolamento. 
Um bom isolamento exige portas e 
janelas duplas. A s cabinas telefôni
cas, instaladas em locais de muito 
movimento, bloqueiam os sons do 
exterior, bem com o eliminam sons 
provenientes do interior, graças a 
materiais altamente absorventes, 
com o painéis de lã de vidro ou ma
teriais rígidos revestidos de algo
dão absorvente.

Quando se torna necessária a 
distribuição uniforme do som.

com o nos estúdios de rádio ou tele
v isão e salas de gravação, o em
prego de paredes revestidas de sa
liências onduladas, hemisféricas, 
cilíndricas ou angulosas é um 
ótim o recurso.

Perfume acústico

Um som deve ser considerado 
não apenas em termos de sua inten
sidade mas também do seu signifi
cado psicológico: pode-se dormir 
bem com os ruídos de uma tempes
tade e não se conseguir dormir com  
a água pingando na pia. Em certas 
situações, mesmo os barulhos inter
nos ou externos são considerados 
com o fatores acústicos.

N o primeiro caso, tem-se por 
exemplo um escritório, onde os ruí
dos dos ventiladores e máquinas de 
escrever criam, naturalmente, um 
ambiente propício ao ritmo do tra
balho. No caso do ruído externo, 
quando é considerado “indiscreto”, 
por penetrar demasiadamente no 
recinto, costuma-se usar o cha
mado “perfume acústico” : pro
duz-se um som no interior para 
provocar a sensação de “afastar” o 
som  externo. Um a livraria ou a 
sala de espera de um consultório 
médico comumente usa música 
suave com essa finalidade.

Com o progresso das tecnologias 
associadas a produção sonora 
(principalmente a eletrônica), surgi
ram novas necessidades acústicas. 
As preocupações com a boa distri
buição sonora adicionou-se a preo
cupação com o caráter espacial do 
som. Apareceram os sistemas de 
som  estereofônico. A arte contem
porânea reflete bem essas novas 
preocupações: uma obra musical 
com o H ym nen , de Stockhausen*, 
foi executada num imenso auditó
rio com oito vias de som operando 
em alto volume. O efeito é o de um 
completo envolvimento do ouvinte 
no turbilhão sonoro, com o som 
“brotando de todos os pontos do 
espaço”. Para a música popular 
moderna, por outro lado, o eco em 
grandes auditórios torna-se um ele
mento musical a mais.

V EJA  T A M B É M : Arquitetura; 
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Adaptação

A adaptação representa, do 
ponto de vista biológico, um dos 
principais fatores da evolução*. 
Consiste no ajustamento e no 
equilíbrio, tanto morfológico 
quanto fisiológico, do organismo 
áo seu meio ambiente. Pode-se di
zer que um organismo está adap
tado ao seu meio quando ele apre
senta condições otimas para a 
continuidade da espécie.

A transmissão dos caracteres he
reditários dos seres vivos depende 
do A D N  (ácido desoxirribonu- 
cléico), que, em geral, se encontra 
nos cromossomos*. Por influência 
de fatores externos (como radia
ções) ou internos (por exemplo: 
substâncias químicas) o crom os
som o pode, ao duplicar-se, assumir 
novas características, ocasionando 
mudança em algum aspecto do or
ganismo. Esse fenômeno é conhe
cido com o mutação*. A s mutações 
são ínfimas e aleatórias, mas à 
custa de muitas mutações o orga
nismo sofre transformações —  be
néficas ou maléficas. São benéficas 
quando resultam em melhores con
dições de adaptação ao meio am
biente. Neste caso, o organismo 
tende a se reproduzir com maior fa
cilidade, transmitindo as novas ca
racterísticas resultantes das muta
ções qué com o correr do tempo 
generalizam-se. Assim se processa 
a chamada seleção* natural, resul
tante da reprodução diferencial dos 
organismos melhor adaptados a 
seu meio.

O processo de adaptação é bas
tante demorado. Milhares de gepa- 
ções são nectissárias para que uma 
forma mutante e mais bem adap
tada aumente a sua freqüência de
1 0  para 2 0 % em uma população. O 
fenomeno mais rápido, devido ao 
pouco tempo de duração de cada 
geração, é o das bactérias que se 
tornam resistentes a antibióticos*. 
Entretanto, o que ocorre, na reali
dade, é a substituição da forma 
sensível, eliminada pela ação do 
antibiótico, pela forma resistente, 
que invade o ambiente. A forma re
sistente, que antes aparecia com  pe
quena freqüência, passa a dominar 
o ambiente onde a outra forma foi 
extinta.

Dentro do processo evolutivo, os 
biólogos distinguem dois fenôme
nos relativos à adaptação: a adap
tação convergente e a irradiaçao 
adaptativa. A primeira refere-se 
aos organismos que, embora sigam 
linhas de evolução diferentes, ten
dem a chegar ao mesmo resultado. 
Por exemplo, a primitiva asa do 
pingüim e a primitiva pata da ba
leia se transformaram em nadadei
ras para melhor adaptação desses 
animais ao ambiente aquático. Já a 
irradiação adaptativa representa o 
desenvolvimento e a expansão de 
uma forma bem sucedida. Na es
cala evolutiva, por exemplo, houve 
um período em que predominaram  
os mamíferos marsupiais*, na 
época os mais evoluídos; esse 
domínio dos marsupiais, todavia, 
durou pouco: enquanto os marsu
piais, ao nascerem, eram pouco  
maduros, outros animais ja nas
ciam “prontos”, com melhores con
dições de sobrevivência. Acabaram  
por dominar o ambiente e por ex
pulsar os marsupiais.

O organismo adapta-se ao m eio. O desenvolvim ento de marsupiais foi 
possível onde as condições não favoreciam  os m am íferos placentários.
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O .m im etism o é uma form a de adaptação que ocorre em inúmeras espécies.

Tanto quanto as demais carac
terísticas biológicas, o comporta
mento* sofre influência da evolu
ção, pelos mecanismos de seleção 
natural. Assim, o animal que não 
reagir prontamente em situações 
que requeiram urgência terá dim i
nuída sua probabilidade de sobrevi
ver e, portanto, de deixar descen
dentes; o animal que não dedicar à 
prole os cuidados necessários terá 
menos descendentes; aquele que 
não escolher adequadamente seus 
alimentos também terá menor pro
babilidade de deixar filhos, e assim  
sucessivamente. Assim, como os 
ambientes estão em lenta mas cons
tante mudança, não apenas vão 
sendo eliminadas as inadequações 
comportamentais, como vão se de
senvolvendo novos comportamen
tos. Também a capacidade de 
aprender, presente nos animais e 
tao elevada no homem, é produto 
da evolução.

A adaptação do com portam ento

N a caça, na defesa e na alimen
tação, os animais oferecem muitos 
exemplos de adaptação comporta- 
mental.

Na caça: uma espécie de coruja 
reconhece suas presas tanto pela 
forma física (no caso de pássaros 
que são percebidos por sua forma, 
e capturados mesmo que estejam 
imóveis) como pelo movimento (no 
caso de ratos que são atacados se 
estiverem andando; aparentemente, 
a  c o ru ja  não os distingue se estive
rem parados). Com o ela caça na

hora do crepúsculo, quando a 
maioria dos pássaros está dor
mindo, mas os ratos estão ativos, 
seus mecanismos de reconheci
mento das presas estão adaptados 
à situação em que caça.

Na defesa: as reações de escape 
e defesa dos corvos diferem con
forme o predador que os ameaça. 
Diante de um falcão peregrino, os 
corvos se encolhem e ficam imó
veis; mas diante de um gavião, nas 
mesmas condições, os corvos 
voam. Essas reações são adaptati- 
vas, pois os falcões caçam a presa 
em vôo, enquanto o gavião a apa
nha no chão.

Muitos animais apresentam co
lorações que os escondem no am
biente (mimetismo*). Não basta, 
entretanto, que o corpo do animal 
tenha a coloração adequada, é ne
cessário que ele se comporte de 
forma a aproveitar essa coloração. 
A s lagartas que apresentam contra- 
sombreamento, por exemplo, sem
pre tomam uma posição na qual o 
lado mais escuro fica voltado para 
cima. Espécies com o D icranura vi- 
tiula e Sm erin thus ocellatus, que 
são escuras no lado ventral, voltam  
este para cima, enquanto espécies 
com o G onepteryx rham ni, que têm 
o ventre claro, voltam o <|orso es
curo para cima. Muitas espécies de 
peixes são contra-sombreadas, es
curas nas costas e claras no ventre; 
mas há uma espécie que tem o con- 
tra-sombreamento inverso. Esse 
peixe, o Synodon tis batensoda, é 
visto freqüentemente nadando de 
barriga para cima.

A posição adotada por várias 
larvas de insetos que se alimentam  
em agulhas de pinheiro exibe uma 
correspondência com a coloração. 
Foram observadas na Holanda sete 
espécies que têm um padrão de lis
tras longitudinais verdes e brancas 
alternadas: todas adotam uma po
sição em que as agulhas de pi
nheiro ficam paralelas às listras. 
As larvas de H yloicus p inastri pos
suem também esse padrão longitu
dinal, mas com o desenvolvimento 
o padrão se interrompe em peque
nos intervalos; correspondente
mente, os animais deixam de se ali
nhar paralelamente às agulhas, e se 
colocam  paralelos ao caule. Além  
disso, algumas dessas espécies têm 
a cabeça marrom, exatamente da 
cor das folhas marrons da base das 
agulhas, enquanto outras têm a ca
beça verde. As primeiras sempre 
adotam uma posição com a cabeça 
entre as folhas marrons; as últimas

se colocam  com a cabeça entre as 
agulhas.

N a alimentação: gaivotas de ca
beça negfa em cativeiro exibem flu
tuações regulares nas preferências 
por tipos de alimento. N o princípio 
da primavera (do hemisfério norte) 
preferem peixes; de março a julho 
recusam peixes e comem insetos. 
De agosto a outubro voltam a pre
ferir peixes, mas de novo os aban
donam no inverno. Essas variações 
sazonais dos pássaros cativos coin
cidem com  as flutuações da popu
lação livre da qual provêm. As gai
votas livres não pescam durante a 
estação de reprodução e inverno, 
mas o fazem no outono e no princí
pio da primavera.

VEJA T A M B E M : A lim entação; 
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A daptando-se às folhas, certas lagartas confundem -se com as nervuras.

C om  m ecanism os de reconhecim ento adaptados aos hábitos, a coruja faz 
a tranqüila e noturna caçada a pequenos seres que the servem de alim ento.
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Adesivos

Há registros de que certas subs
tâncias, obtidas de plantas ou ani
m ais, eram usadas na Antiguidade 
para manter unidas, por adesão, 
duas superfícies: a civilização egíp
cia comprovadamente utilizava 
colas ou adesivos. Apesar de tão 
longo uso, a tecnologia da adesão 
continua a ser mais experimental 
do que teórica: ainda não se conhe
cem perfeitamente as causas do 
fenômeno.

As colas podem ser classificadas 
em dois grandes grupos: naturais e 
artificiais. Colas naturais têm ori
gem animal ou vegetal. A s primei
ras, de natureza protéica, são fabri
cadas a partir de ossos ou de peles: 
constituem, na realidade, uma 
forma impura de gelatina. Ou então 
são preparadas a partir da proteína 
do leite, a caseína.

As colas naturais de origem  
vegetal dividem-se em dois tipos 
principais: as gomas, obtidas basi
camente a partir do amido das 
plantas (goma de polvilho, por 
exemplo); e as resinas (com o a 
goma-arábica). Situam-se entre os 
adesivos de origem vegetal as colas 
que se fazem com  o latex da serin
gueira e de outras espécies.

O único tipo de adesivo natural 
de origem mineral é o silicato de 
sódio, capaz de suportar tempera
turas de até 250° C, mas de uso 
limitado: com o tempo cristaliza-se 
e torna-se quebradiço.

De modo geral, as colas naturais 
são empregadas para a junção de 
materiais porosos, que lhes absor
vem a água em que estão dissol
vidos ou suspensos. Fisicamente, 
tais adesivos se apresentam sob a 
forma de uma suspensão coloidal 
(um gel), tendo a água como meio 
dispersante. Retirado este meio, as 
partículas da suspensão se agluti
nam (floculam) e aderem às super
fícies.

Cada vez m ais, os adesivos natu
rais vêm enfrentándo a competição 
de colas sintéticas que, apesar de 
mais caras, atendem a uma especi

ficação mais variada quanto à sua 
adaptação a diversos^materiais, sua 
durabilidade e resistência. A partir 
de 1930, um grande número de 
novos adesivos foi descoberto, em 
conseqüência do desenvolvimento 
da indústria química e da própria 
demanda.

Tais adesivos, além de ocuparem  
o lugar das colas naturais, substi
tuem ainda outros recursos tradi
cionais de união de materiais, 
com o o uso de parafusos, rebites e 
soldas. N a construção de automó
veis, de aviões, de barcos e de equi
pamentos eletrônicos, adesivos sin
téticos dos mais variados tipos têm 
largo uso.

Qualidades dos sintéticos

A resina sintética epóxi, por 
exemplo, é a base de adesivos utili
zados para colar chapas de alumí
nio na fuselagem de certo tipo de 
aviões: evitam-se a ss im o s  rebites, 
prejudiciais à aerodinâmica dos 
aparelhos.

Essa resina apresenta-se sob um 
aspecto pastoso e não endurece 
mesmo quando exposta ao ar. O 
seu endurecimento' apenas se dá 
quando lhe é juntada uma subs
tancia que provocará a união de 
suas moléculas em grandes cadeias. 
Por isso, o adesivo é apresentado 
comercialmente em dois recipien 
tes: um contém a resina e o outro o 
endurecedor. A mistura das duas 
substâncias é feita imediatamente 
antes do processo de colagem. Em 
condições normais, a adesao neces
sita ae cerca de dez horas para 
alcançar boa resistência. Aquecen- 
do-se, porém, a 100° C, a cola 
endurece em menos de uma hora; a 
180° C, leva poucos minutos. E 
apropriada para unir superfícies 
nao porosas com o metais ou vidro.

Uma cola muito conveniente do 
ponto de vista de custo, utilidade e 
facilidade de aplicação ê a em ulsão  
poliacetovinílica, resina plástica de 
aspecto pastoso. Fora do contato 
com  o oxigênio do ar e à tempera
tura ambiente, permanece nesse es
tado por muito tempo, até mesmo 
alguns anos. Para protegê-la do 
endurecimento costuma-se emulsio- 
ná-la numa finíssima suspensão em 
água. Quando esta suspensão é

Entre os ac esivos de origem  vegetal destaca-se a cola obtida do látex.

Adesivos naturais (direita) são eficientes em  m ateriais porosos. Mas sofrem  
a concorrência dos sintéticos (esquerda), cuja base é a "epóxi".

aplicada, a água se evapora e as 
partículas de resina, expostas ao ar, 
endurecem. Uma vez endurecida, 
não mais de dissolve em água, 
resistindo por muito tempo à ação 
da umidade. Com ela impregnam- 
se facilmente a madeira, o papel, fi
bras têxteis e muitas outras superfí
cies porosas e rugosas, conse
guindo-se uma colagem altamente 
resistente.

O látex da seringueira (borracha 
natural), solvido em benzeno ou 
outros solventes orgânicos, consti
tui um adesivo apropriado a múlti
plos fins e capaz de ligar forte
mente materiais diversos, princi
palmente quando um deles é a pró
pria borracha.

Espalha-se o adesivo sobre as 
superfícies, deixa-se secar por um 
curto espaço de tempo e, a se
guir, pressionam-se as peças uma 
contra a outra. A delgada camada 
de látex, que se formou por evapo
ração do solvente, solda-se às duas 
áreas e o restante do adesivo endu
rece por secagem posterior.

Um adesivo deve apresentar-se 
primeiramente sob a forma líquida 
(ou pastosa), de modo a permitir 
seu espalhamento com perfeita ade
rência sobre as superfícies que se 
vão unir. E deve tornar-se rígido a 
seguir, para garantir a união. N os 
exemplos mostrados, essa transfor
m ação ocorre de duas maneiras. 
N o caso dos adesivos à base de re
sinas epóxi, o endurecimento se dá 
em razão de m odificação interna 
da estrutura do adesivo. Nas colas 
gue usam o látex, o que acontece 
e uma evaporação do solvente.

Há outro grupo de adesivos sin

téticos, que são feitos à base de re
sinas fenólicas e têm grande impor
tância industrial. São usados 
dissolvidos em solventes voláteis e 
endurecem, portanto, por evapora
ção. Para maior resistencia da liga
ção, costuma-se fazer com que essa 
evaporação se processe sob calor e 
pressão. A mais usada dessas resi
nas, o fenolformaldeído, em disper
são aquosa, é ótimo adesivo para 
materiais porosos. O formaldeído 
forma também com  a uréia resinas 
de largo emprego como cola, utili
zadas principalmente em materiais 
porosos, com o é o caso de com pen
sados de madeira. O seu endureci
mento dá-se jjor aquecimento com 
a participaçao de uma substância 
catalisadora (que acelera a reação 
interna), geralmente o cloreto de 
amónio. Não é muito indicada para 
materiais com o o vidro e metais, 
para os_quais são preferidas as resi
nas vinílicas. Outras resinas sintéti
cas que encontram aplicações 
com o colas e adesivos sao os po- 
liésteres, as resinas alquílicas e os 
polímeros* derivados da celulose.

Os adesivos costumam ser clas
sificados de inúmeras maneiras: 
por sua origem, com posição quí- 
m icav utilização mais apropriada, 
resistência ao calor e outras. Uma 
delas considera a principal função 
que eles desempenham no pro
cesso. Assim , há os adesivos “es
truturais”, os de “junção” e o s de 
simples “vedação”.

V EJA  T A M B É M : Plásticos; Polí
m eros.
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As modernas doutrinas adm inistrativas sofreram  influência de M . W eber.

Administração

N o século X X , desenvolveu-se a 
administração científica, com o ob
jetivo de produzir um coipo de co
nhecimentos cuja aplicaçao prática 
resultasse no funcionamento efi
ciente da empresa* económica. Ba- 
seia-se na aplicação de teorias e in
formações oriundas das ciências 
exatas e humanas.

O desenvolvimento da adminis
tração com o campo de conheci
mentos aparece em resposta aos 
problemas encontrados pelas em
presas com  o avanço da Revolução 
Industrial*.

Com efeito, a mecanização, a 
automação*, a produção e o con
sumo em massa foram acompanha
dos por grande aumento no tama
nho, capital e número de 
empregados das empresas. N essas 
condições, os padrões tradicionais 
de direção e controle tornavam-se 
sobremodo inadequados; a posição 
do capitão-de-industria, do empre
sário tradicional que tudo contro
lava pessoalmente foi abalada, e 
entào começaram a surgir os admi
nistradores profissionais.

Embora se orientando para o 
cumprimento de uma tarefa bas
tante complexa, o fenômeno admi
nistrativo é simples de ser enten
dido na sua natureza fundamental: 
todo grupo social enfrenta, com 
freqüência, o problema de decidir 
com o e onde concentrar esforços e 
recursos para atingir determinados 
objetivos. Para a maioria dos gru
pos sociais, esforços e recursos são 
sempre escassos, tendo em vista os 
fins que se deseja atingir. N essa  
perspectiva, a açao administrativa 
tem triplo caráter: a) influenciar a 
seleção de objetivos e fins, face aos 
recursos disponíveis; b) providen
ciar recursos e estabelecer normas 
convenientes e adequadas para que 
os objetivos sejam atingidos; e c) 
implementar o funcionamento das 
normas e a aplicação dos recursos 
de acordo com o planejado, intro
duzindo correções e retificações na 
medida em que haja indicações de 
que os recursos e normas não eram, 
ou deixaram de ser, convenientes e 
adequados em face dos objetivos 
preestabelecidos.

Embora essas três fases possam  
não aparecer de forma clara e cons
ciente, e na ordem descrita, todas 
elas fazem parte da ação adminis
trativa, a qual se desenvolve em to
dos os setores da vida em socie
dade. A administração se faz 
presente na família e na grande em
presa, no clube de bairro e no Es
tado Nacional. Por conseguinte, o 
objeto de estudo da administração 
é a relação meio-fim, e o seu condi
cionam ento recíproco.

A preocupaçao sistemática com  
um corpo de conhecimento sobre 
administração teve origem no iní
cio do século X X , com estudiosos 
americanos, franceses e ingleses. 
Entre os pioneiros, destacam-se o 
americano Frederick Taylor* e o 
francês Henri Fayol (1841-1925), 
fundadores do que se convencionou 
chamar de Escola Clássica de Ad

ministração Científica. Taylor se 
preocupou, basicamente, com a si
tuação concreta de trabalho na fá
brica, com a racionalização de ta
refas, com  os estudos de tempos e 
movimentos por ele criados, e com  
a descoberta da melhor maneira de 
se fazerem as coisas, aumentando 
a produtividade e superando a ine
ficiência. Fayol procurou enumerar 
e analisar as funções administrati
vas, e estabelecer um conjunto de 
princípios orientados para a identi
ficação e especificaçao de tarefas 
propriamente administrativas em 
face das atividades rotineiras das 
organizações. Ambos tentaram 
produzir um corpo de idéias sobre 
administração que tivesse validade 
universal.

Após T aylor e Fayol, outros teó
ricos desenvolveram doutrinas ad
ministrativas de sofisticação cada 
vez maior, até a recente aplicação 
de modelos matemáticos à tomada 
de decisões* e adoção de técnicas 
extremamente com plexas, deriva
das dos últimos desenvolvimentos 
das ciências sociais. As tendências 
mais importantes que se seguiram à 
Escola Clássica estão ligadas à Es
cola  das Relações Humanas, de 
Elton M ayo, e à teoria weberiana 
da burocracia*.

Atualmente, o refinamento que 
foi alcançado pelas teorias admi
nistrativas e o alto grau de institu
cionalização da profissão de admi
nistrador nos países desenvolvidos 
são fatores determinantes da supe
ração definitiva de crenças tradi
cionais neste campo. D essa forma, 
a crença no homem de gênio, com  
dons inatos, com o sendo o adminis

trador mais capaz, caiu definitiva
mente por terra. Ademais, os tipos 
autoritarios e carismáticos de lide
rança deixaram de ser considerados 
com o condição necessária para as 
inovações e a boa administração. A 
falta de condições de trabalho e de 
facilidades para indivíduos criati
vos dentro da organização formal 
vem sendo discutida e duramente 
criticada.

Todavia, na medida em que 
crenças mais antigas eram derruba
das, outras surgiram. Expressão 
máxima da ideologia da nova cate
goria profissional e a crença na “re
volução dos gerentes” com o a 
grande classe inovadora e moderni- 
zadora segundo as teorias de James 
Burnham e de Peter Drucker 
(1909- ) , por exemplo. A cres
cente divisão entre propriedade e 
controle das empresas, com o con
trole das decisões passando para os 
novos profissionais, não foi cabal
mente comprovada, e a impor
tância política da nova categoria 
profissional com o classe autônoma 
e consciente é algo de extrema
mente duvidoso. Distanciando-se 
da posição pouco crítica desses 
autores, Walter Thompson, Chris 
Argyris e Wright* Mills, entre 
outros,__ procuram demonstrar as 
distorções ideológicas e o caráter 
conservador das abordagens con
vencionais sobre a administração 
cientifica. Suas críticas têm contri
buído para chamar a atenção para 
um fato importante: a empresa eco
nômica não pode ser estudada e 
analisada independentemente da 
sociedade à qual pertence. Com  
exceção dos weberianos, estudiosos

da burocracia, e de alguns outros 
autores, a maioria não se preocupa 
com  uma abordagem histórica. 
Max Weber* partiu de um dado 
histórico concreto para a elabora
ção de sua teoria: as grandes estru
turas da administração pública, 
que acompanharam o desenvolvi
mento do moderno Estado* ociden
tal. Sua perspectiva ajuda a com 
preender por que a administração 
científica, tanto com o campo de 
conhecimento quanto de_ prática, 
Surgiu a partir das condições histó
ricas peculiares aos países desen
volvidos.

Assim sendo, torna-se fácil en
tender por que as sociedades subde
senvolvidas são as que apresentam 
as formas aparentemente mais frá
geis e menos eficientes de organiza
ção em qualquer nível, tanto no que 
se refere à empresa privada quanto 
no que diz respeito à estrutura 
governamental.

O que muitas vezes parece ser 
ineficiencia, se analisado-no quadro 
de referências dos países desenvol
vidos, pode representar, na realida
de, recursos altamente funcionais e  
adequados, do ponto de vista das 
instituições econôm icas e governa
mentais dos países subdesenvol
vidos.

A  administração pública 
brasileira

N o caso brasileiro, técnicas de  
alcance médio têm se firmado gra 
dativamente, com o é demonstrado 
pela longa e lenta evolução da 
administração pública no nosso 
país. Três grandes fases podem ser 
assinaladas na evolução da admi
nistração pública brasileira: a) até 
1930, ela absorvia mão-de-obra 
excedente entre pessoas letradas 
que somente tinham a obrigação de 
conhecer leis, regulamentos e pra
xes. N essa fase predominam preo
cupações de carater jurídico-legal; 
b) de 1930 até 1945, surge a preo
cupação com a eficiência; c) de 
1945 em diante, a preocupação bá
sica está cada vez mais ligada à 
idéia de planejamento.

Essas três fases correspondem à 
transformação de uma sociedade 
que se torna cada vez mais com 
plexa e interdependente, e na qual o 
Estado assume responsabilidades 
cada vez maiores, tanto no campo 
econôm ico quanto no sócio-cul-
tural. T odavia, é necessário lem 
brar a natureza conservadora da 
organização burocrática para com 
preender o dilema dos países sub
desenvolvidos em  relaçao à admi
nistração __ cientifica: _a 
modernização da administração 
tem sido considerada uma pré-con- 
dição para o desenvolvimento da 
sociedade. Além disso, quando sis
temas mais modernos de adminis
tração são adotados nos países 
subdesenvolvidos, torna-se neces
sário grande esforço para romper o 
seu caráter conservador, caso se 
pretenda que a administração mo
derna seja uma contribuição real
mente positiva.

V EJA  T A M B É M ; Em presário; F a
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A adoção é um meio de am enizar os problemas de crianças sem fam ília . Saindo do universo in fantil, o adolescente vai assumindo a fase adulta.

Adoção

A adoção pode ser definida 
com o um meio de propiciar pais a 
quem não os tenha, e filhos aos que 
os desejem.

No Brasil, qualquer pessoa 
maior de 30 anos, casada ou sol
teira, homem ou mulher, pode fazer 
uma adoção; basta que haja uma 
diferença de 16 anos entre o ado- 
tante e o adotado. Duas pessoas 
podem ser adotantes, desde que se
jam  casadas há cinco anos, evitan 
do-se que o cásal que não tenha fi
lhos imediatamente após o  
matrimônio recorra a uma adoção 
precipitada.

Se o adotado for maior de idade 
e juridicamente capaz, a adoção só 
se realizará com seu consenti
mento, passando a usar o nome da 
nova família, caso o deseje.

Uma vez preenchidos todos os 
requisitos fixados pela legislação, 
cria-se um vínculo fictício de pater
nidade legítima.

_ O efeito mais importante da ado
ção é o estabelecimento de um pa
rentesco civil entre as partes —  que 
se limita às pessoas diretamente en
volvidas. Ou seja: o adotado não se 
torna parente dos parentes do ado- 
tante, nem este fica de qualquer 
maneira ligado aos parentes do 
adotado. Os direitos e deveres do 
adotado com  relação aos seus pais 
de sangue, e vice-versa, não se ex
tinguem (segundo o Artigo 378 do 
Código Civil Brasileiro), com exce 
ção do pátrio poder —  direito de 
criar e educar o f i lh O j  tè-lo em sua 
companhia, representá-lo até os de

zesseis anos nos atos da vida civil, 
etc. — , que passa para o adotante.

Nesses casos, o mais importante 
juridicamente é o efeito patrimo
nial, que dá ao adotado o direito à 
sucessão e à prestação de alimen
tos. Porém, nao receberá nenhuma 
herança caso o adotante já  tenha fi
lhos; se concebê-los posteriormente 
àquela data, o adotado herdará a 
metade do legado dos filhos de!san
gue. Além da adoção, pode-se 
recorrer à “legitimação adotiva”. 
Esta só pode ser efetuada quando o 
adotado é menor de sete anos, 
abandonado, órfão oií desampa
rado, sendo adotante um casal com  
mais de cinco anos de matrimônio, 
sem filhos legítimos, legitimados ou 
naturais reconhecidos. Além disso, 
um dos cônjuges deverá ser maior 
de 30 anos.

A principal diferença entre a le
gitimação e a adoção é que esta 
não rompe definitivamente a liga
ção do adotado com  sua família de 
sangue, nem o integra irrevogavel- 
mente na nova família. A legitima
ção adotiva, ao contrário, incorpo- 
ra-o ao novo lar, onde ele passa a 
desfrutar de condição jurídica idên
tica à dos filhos legítimos, elim i
nando todos os vínculos com  a 
família de origem. Dessa forma, 
substituem-se legitimamente os 
pais de natureza pelo casal em tudo 
que concerne ã relação de paterni
dade. Esse ato é irrevogável.

A Lei 4 655, de 2 de junho de 
1965, ao regulamentar a legitima
ção adotiva, prescreve ainda que 
ela deve estar garantida por se
gredo. A violação sujeita o respon
sável a penalidades.
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Adolescência

Adolescência pode ser definida 
com o o período durante o qual o 
indivíduo em crescimento passa da 
infância à idade adulta. Embora 
não seja possível fixar limites uni
versais exatos para a sua duração, 
a adolescência com eça mais ou me
nos aos 1 2  anos, quando o jovem  
apresenta os primeiros sinais de pu
berdade, estendendo-se até os 2 0  

anos aproximadamente, quando o 
indivíduo está sexualmente maduro 
e tenha praticamente alcançado o 
seu crescimento máximo e seu de
senvolvimento mental.

Característica de grande impor
tância do desenvolvimento do ado
lescente consiste nas diversas alte
rações que ocorrem em seu corpo. 
Antes dessas alterações, o adoles
cente “não passa de uma criança”, 
e, depois que elas surgem, tanto o 
rapaz quanto a moça já  se encon
tram aptos a procriar e a participar 
do mundo dos adultos. Essas m odi
ficações corporais mostram-se ex
tremamente variáveis quando são 
comparados os diversos jovens en
tre si, mas podem ser tomadas 
com o indicadoras do início da ado
lescência.

Em ambos os sexos, o início do 
crescimento se manifesta nas extre
midades —  pescoço, braços, per
nas —  mais que no tronco. Nos 
meninos há marcado alargamento 
dos ombros, enquanto nas meninas 
alargam-se os quadris. Especial
mente nestas, desenvolve-se uma 
camada gordurosa subcutânea que 
arredonda e suayiza os contornos

do rosto e do corpo. Os meninos 
também estão sujeitos a ciclos de 
desenvolvimento do tecido gordu
roso subcutâneo, mas ele é geral
mente menos pronunciado que nas 
meninas e subordinado ao desen
volvimento de músculos e ossos. 
Mudanças ocorrem na superfície 
do corpo. A mais notável talvez 
seja o crescimento de pêlos: pêlo 
pubico e axilar para os dois sexos, 
e pêlo na face e no peito para os 
meninos. Tanto nos meninos como 
nas meninas a pele torna-se mais 
áspera, os poros maiores e as glân
dulas sebáceas, mais ativas, produ
zem uma secreção oleosa. Como 
resultado, os jovens nessa idade es
tão sujeitos a acnes e cravos. A 
com posição do suor é alterada, tor
nando mais forte o seu odor.

Do ponto de vista fisiológico, 
são mudanças críticas aquelas que 
diretamente expressam a maturi
dade sexual. N as meninas, a “ me- 
narca” ou primeira menstruação, 
embora não signifique que ela es
teja sexualmente madura no sen
tido de estar apta a produzir óvulos 
férteis, é o primeiro sinal de eviden
tes transformações internas. Nos 
rapazes, não ha nenhum sinal tão 
evidente que se possa usar como 
critério de puberdade. A condição 
básica é o aparecimento da capaci
dade de produzir espermatozóides 
que, no início, se manifesta por 
em issões noturnas, involuntárias. 
Quanto às características sexuais 
secundárias, a mais importante nas 
meninas é o aumento do volume 
dos seios. N os meninos, o traço se
xual secundário mais perceptível é 
a “ mudança de voz , devido ao 
alargamento da laringe. A chave de 
todas essas alterações está na 
“glândula pituitária’ , glândula en- 
docrina (de secreção interna) que se
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O fisico e o com portam ento são im pulsionados por m odificações internas.

localiza na base do cérebro. O au
mento da atividade da pituitária in
fluencia o crescimento e a atividade 
de todas as outras glândulas e, 
através delas, atua sobre o cresci
mento fisico.

Amplas são as variações indivi
duais no ritmo de maturação, ocor
rendo desvios da média, que podem  
contribuir para sentimentos de de
sajuste do adolescente.

A psicologia do adolescente

Identificar as características da 
adolescência tem sido, há muito, 
objeto de estudo dos psicólogos. 
Stanley Hall*, em 1904, conside 
rou-a com o um novo nascimento, 
um período dramático marcado 
por fortes conflitos e tensões. No 
entanto, estudos posteriores m os
traram que a adolescência não é 
obrigatoriamente uma idade de 
conflitos intensos e mudanças ex
tremas para todos os jovens; é ao 
mesmo tempo um fenomeno cultu
ral e de desenvolvimento.

Nas sociedades “primitivas” , 
por exemplo, não há indícios de 
tensões, de conflito e agressão 
nesse período de transição. Em al
gumas delas, a passajem  de uma 
epoca para outra é tao suave que 
nem se nota. Em outras, e isso é 
m ais freqüente, o jovem é subme
tido ao cerimonial de adolescência, 
chamado “rito de puberdade",por
que geralmente é realizado no co
m eço da maturidade sexual. Esses 
rituais variam em complexidade: 
desde o simples corte de cabelo até 
a extração de dentes e períodos de 
jejum e isolamento. Terminado o 
ritual, concede-se ao jovem  a con
dição de adulto, que ele assume 
sem qualquer sensação de tensão 
ou conflito. Não apenas é oficial
mente adulto, com o ele e as outras 
pessoas sabem que está pronto 
para atividades adultas, inclusive o 
casamento.

A medida que as sociedades se 
tornam mais complexas, desenvol
ve-se um intervalo de aprendiza
gem entre a maturidade biológica e 
a maturidade social. Assim, os

acontecimentos psicológicos da 
adolescência nas sociedades “civili
zadas” não são necessariamente 
decorrentes das mudanças físicas. 
São, antes, fenômeno cultural, pro
duto do crescente retardamento na 
tomada das responsabilidades 
adultas, do descompasso entre a 
maturidade social e biológica. 
Muito do que é considerado “tipi
camente adolescente”, ou do que é 
esperado dos adolescentes, apenas 
reflete a cultura particular em que 
vivem os jovens. Além disso, na 
mesma cultura há diferenças entre 
os grupos sociais, no que diz res
peito à época de atribuição do “ sta- 
tus” de maturidade. Em geral, é 
concedido relativamente cedo nas 
classes populares e mais tarde nas 
classes media e alta. Talvez isso 
seja explicado pelo fato de que os 
jovens de nível sócio-econom ico  
mais baixo são levados^ mais cedo 
à independência econôm ica com  
relação aos pais. Já os longos pe
ríodos dedicados aos estudos sao, 
muitas vezes, os maiores responsá
veis pelo prolongamento artificial 
da adolescencia.

De qualquer forma, o importante 
é que não há um critério único pelo 
qual o adolescente possa saber que 
foi reconhecido como adulto. E 
ainda mais: a extensão em que ele 
realiza as suas potencialidades e o 
m odo pelo qual emprega seus re
cursos inatos são influenciados pe
las pressões e oportunidades exis
tentes no ambiente em que foi 
cri ado.

O tema central da adolescência, 
do ponto de vista psicológico, é a 
descoberta de si mesmo. O adoles
cente deve aprender a conhecer um 
corpo novo, com seus potenciais de 
sentimento e comportamentp, e 
ajustá-lo à sua auto-imagem. E um 
período no qual, mais do que em 
qualquer outra fase da vida, é im
portante para os jovens formar 
convicções a respeito da sua identi
dade. E não se trata só de ver a si 
próprio com o é; precisa projetar-se 
no futuro, definir o lugar que ocu
pará na sociedade adulta. Sabe 
desde já  que não poderá ser ao

mesmo tempo um padre, um pirata, 
um professor, um filósofo, um em
presário e um intelectual. Ao plane
jar o seu futuro, porém, é possível 
que suas fantasias entrem em cho
que com a realidade, de tal forma 
que se faça necessária a revisão dos 
seus sonhos e projetos.

Importante parte do processo de 
estabelecimento da sua identidade é 
a definição e a aceitação do seu pa
pel sexual. Parece ser mais difícil 
par a as meninas aceitarem a su a fe
minilidade do que a aceitação da 
masculinidade pelos meninos. Não 
há dúvida quanto às razões cultu
rais para essa diferença; ela reflete 
o duplo padrão que ainda predo
mina na nossa sociedade em rela
ção às atribuições dos dois sexos.

Se o principal problema prático 
do adolescente é encontrar uma se
gura definição de si mesmo, tarefa 
das mais difíceis é conquistar a in
dependência em relação aos pais, o 
que freqüentemente envolve al
guma luta. Precisa vencer sua de
pendência infantil, mas dificil
mente o faz com segurança e sem 
pesar. Reclama direitos mas acha 
onerosas as responsabilidades cor
respondentes. Em outras palavras, 
quer ter os privilégios tanto de 
criança com o de adulto.

Os pais, por outro lado, querem 
que seus filhos tenham desenvolvi
mento normal, mas freqüentemente 
resistem a renunciar à autoridade 
que exerceram durante tanto 
tempo. Em conseqüência, tomam  
atitudes ambivalentes. Querem sa

ber tudo o que o filho faz fora de 
casa e, ao mesmo tempo, mostram  
insistentemente a necessidade de 
que ele se torne responsável por 
seus atos e comece a pensar e agir 
com  seriedade. Tendem a exagerar 
nos cuidados de que o jovem  neces
sita, criando ambiente de superpro- 
teção que pode levar à dependência 
excessiva. Algumas vezes a luta 
pela emancipação é calma e o ado
lescente assume firmemente, e cada 
vez mais, as responsabilidades para 
si próprio; outras vezes é verda
deira guerra turbulenta, cheia de 
conflitos e carregada de angústia, 
ta n to  p a ra  o  jo v e m  q u a n to  p a ra  
seus pais.

Dividido entre o mundo adulto e 
o infantil, numa sociedade que às 
vezes exige atitudes maduras e em 
outras manifesta expectativas de 
que se deve comportar com o  
criança, o adolescente se sente bem 
melhor agindo em grupo. Procura 
integração junto a companheiros, 
formando, então, a sua “turma”, 
com  regras próprias de conduta. Os 
integrantes do grupo falam, ves
tem-se e penteiam-se de modo ca
racterístico; marcam, assim, a dife
rença que os separa das crianças e 
do meio adulto visto com o estra
nho e onde não encontram plena 
receptividade.
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O jovem  não vive necessariam ente um período de tensões e conflitos. Num  
clim a de am or e com preensão, responsabiliza-se com  progressão e calm a.
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Adubação

Com  os adubos, são repostos no solo os elem entos quím icos necessários para o desenvolvim ento das plantas.

Ao contrário dos animais*, que 
se alimentam das plantas ou de ou
tros animais, os vegetais* sinteti
zam seus próprios alimentos, reti
rando do solo, do ar ou da água os 
elementos químicos com  que os fa
bricam. O carbono, p or  exemplo, 
que provém do gas carbônico 
(C O j) existente na atmosfera, é_ab
sorvido pelas folhas; o hidrogênio 
é proveniente da água (HaO) que 
pode entrar na planta pelas raízes 
ou também pelas folhas; o nitrogê
nio, o  fósforo e o potássio são reti
rados do solo.

Estes três últimos, e outros mais 
com o o cálcio, o magnésio, o ferro, 
o zinco e o molibdênio, devem ser 
repostos pelo homem quando o 
solo cultivado não os contém em 
quantidades sufucientes, seja por 
pobreza natural ou por esgota
mento. A essa reposição chama-se 
adubação.

Os arqueólogos demonstraram  
que o homem, para aumentar a 
produtividade da terra, já  há cerca 
de mil anos, descobriu a grande uti
lidade dos excrementos de animais, 
e utilizava-os sistematicamente 
para esse fim.

Entre os primeiros adubos em
pregados figuravam, além do es
terco, as cinzas, os resíduos de pei
xes, os calcários e as margas 
(mistura de calcário e argila). Xe- 
nofonte* observou que uma pro
priedade agrícola se arruinou por
que “alguem não sabia que era 
bom estercar a terra” ; Plínio* ensi
nava que o calcário deveria ser es
palhado sobre a terra e que assim  

era sufuciente para muitos anos” ; 
a adubação verde (enterrar a parte 
não utilizada da planta; já era pra
ticada pelos macedônios; Catão*, o 
Censor, igualmente registrava o 
uso dos fertilizantes.

Na América, os conquistadores 
verificaram que os indígenas co
nheciam o valor da adubação e 
usavam, no Chile e no Peru, o 
guano (excremento acumulado de 
aves marinhas).

O uso de adubos químicos só 
pôde estabelecer-se, porém, quando 
ficaram conhecidos os princípios 
que governam a alimentação dos 
vegetais.

Em meados do século X IX , Jus- 
tus von Liebig*, químico alemão da

Universidade de Giessen —  consi
derado o pai da química agrícola 
— , assinalou a necessidade de su-

firir as plantas com os elementos 
ósforo e potássio. Daí por diante 

desenvolveram-se rapidamente as 
pesquisas que levaram à descoberta 
dos elementos que intervem no pro
cesso de desenvolvimento das plan
tas.

Dessa forma, a indústria quí
m ica adquiriu mais um importante 
setor: o dos fertilizantes artificiais.

A  nutrição dos 
vegetais

São os seguintes os elementos 
considerados essenciais ao cresci
mento das plantas: carbono (C), hi
drogênio (H), oxigênio (O), nitrpgé 
nio (N), fósforo (P), potássio (R), 
cálcio (Ca), magnésio (Mg), enxo
fre (S), ferro (Fe), manganês (Mn), 
cobre (Cu), boro (B), molibdênio 
(M o), zinco (Zn) e cloro (C l). D os 
solos, as plantas retiram em maior

CLASSIFICAÇÃO DOS ADUBOS

Adubos minerais d) com nitrogênio, fósforo e potássio: nitrofosca e outras mis
turas comerciais do tipo

1 —  Com macronutrientes NPK granuladas ou em pó
A — Nitrogenados solúvel

a) naturais: salitre do Chile 2 —  Com micronutrientes
b) artificiais: nitrato de sódio, nitrato de cálcio, cloreto de amónio, A —  com boro: bórax, ácido bórico

sulfato de amónio, calnitro, nitrocálcio, sulfenitrato B —  com cloro: cloreto de sódio (sal comum)
de amónio C —  com cobre: sulfato de cobre

B — Potássicos D —  com ferro: sulfato de ferro
a) naturais: sais de Stassfurt, do Novo México, carbonato de po E —  com manganês: sulfato de manganês

tássio, cloreto de potássio F —  com molibdênio: ácido molíbdico, molibdato de sódio e amónio
b) artificiais: sulfato de potássio, sulfato de potássio e magnésio, 

bicarbonato de potássio, silicatos potássicos
G —  com zinco: sulfato de zinco

C — Fosfatados
a) naturais: apatitas, fosforitas, farinha de ossos

Adubos orgânicos

b) artificiais: superfosfatos simples, duplo e triplo, fosfato bicál- A —  Nitrogenados
cico, escórias de Thomas, metafosfato a) artificiais: uréia, cianamida cálcica, oxamida, uréia-formal-

D — Mistos deído
a)' com nitrogênio e fósforo: superfosfato amoniacal, nitrofosfatos B —  Mistos
b) com nitrogênio e potássio: nitrato de amónio e potássio, nitrato a) naturais: estercos, adubos verdes, resíduos de esgotos, re

de potássio síduos de indústria, 'farinha de ossos, farinha de
c) com fósforo e potássio: metafosfato de potássio, escória carne, chifres, pêlos, torta de oleoginosas (mamo

potássica na, amendoim e algodão)

■V" * ‘ 'i*V.
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quantidade o nitrogênio, o fósforo, 
o potássio, o cálcio, o enxofre e o 
magnésio, os quais, por esta razão, 
são chamados de m acroelem entos 
ou m acronutrientes. Também pelo 
mesmo motivo são esses elementos 
os que exigem maior reposição, 
sendo por isso normalmente usadas 
nas adubações. Os m icroelem entos 
ou m icronutrientes são mobiliza
dos pelas plantas em pequenas 
quantidades, servindo com o catali
sadores nos processos vitais. A de
ficiência de manganês, por exem 
plo, provoca o aparecimento de 
pequenas manchas brancas entre as 
nervuras das folhas do cafeeiro, as 
quais se tornam depois necrosadas 
nas pontas e nas margens.

A deficiência do nitrogênio em 
um solo retarda o crescimento dos 
vegetais e resulta geralmente em 
colheitas pobres: as plantas tor
nam-se enfezadas e suas folhas ad
quirem uma tonalidade mais clara 
que o normal.

Adequadas quantidades de fós
foro são necessárias aos diversos 
processos fisiológicos que ocorrem  
nas plantas; ele permite além disso  
que se desenvolva um bom sistema 
radicular e estimula o amadureci
mento precoce dos frutos. O potás
sio está associado à síntese das 
proteínas e dos carboidratos: sua 
deficiência reduz a atividade fotos- 
sintética e diminui a resistência da 
planta à falta de água e ao frio ex 
cessivo.

Assinale-se, finalmente, que nu
m erosos fertilizantes nitrogenados 
e potássicos, pelo fato de serem 
muito lixiviáveis, isto é, fáceis de 
serem arrastados pelas águas das 
chuvas, contribuem, de certa 
forma, para a adubação do plancto 
que se encontra nos mares e gran
des lagos, desenvolvendo, dessa 
maneira, a alimentaçao e a produ
ção de peixes, com o também de ou
tros animais marinhos.

A plicação dos 
adubos

Não basta aplicar os adubtis nas 
fórmulas corretas e de acordo com  
as exigências que uma análise do 
solo acusou.

Para a garantia do seu real apro
veitamento, é preciso levar em 
consideração diversos fatores, 
com o os tipos de solos, as condi
ções climáticas, a época e o modo 
de aplicação dos adubos.

Existem solos dotados de maior 
ou menor capacidade de retenção 
de bases. Os solos arenosos, por 
exem plo, devem ser adubados por 
parcelamento (em cobertura), en 
quanto os argilosos adsorvem os 
nutrientes, dispensando o parcela
mento.

Por outro lado, a técnica de apli
cação moderna é tão importante 
quanto a dosagem e a qualidade da 
fórmula dos adubos. Os fertilizan
tes devem ser colocados um pouco  
abaixo e lateralmente à linha de se
meadura, a fim de evitar o contato 
direto com  as sementes, que pode
riam, de outra maneira, ser ‘ quei
madas” , prejudicando a germina
ção  e ocasionando falhas na 
plantação.

O nitrogênio normalmente é exi
gido pela planta durante toda a sua 
vida. em decorrência do seu papel

de produtor de matéria verde. Pela 
possibilidade de ser levado pelas 
aguas das chuvas e das irrigações, 
deve ser aplicado sobre o solo nas 
épocas em que o crescimento das 
plantas é mais intenso. A regra ge
ral é a aplicação de uma pequena 
dose de adubo nitrogenado no 
plantio, juntamente com  o fósforo 
e o potássio.

Estão garantidas dessa forma as 
exigências iniciais da planta. En
quanto ela vai se desenvolvendo, 
fazem-se adubações adicionais, até 
completar a dose final recomen
dada.

Por ser essencialmente impor
tante para o desenvolvimento ini
cial e para a formação de um bom 
sistema radicular, o fósforo é forne
cido em proporções exatas pouco  
antes do plantio.

Como a formação de frutos e se
mentes depende muito deste ele
mento, são necessárias outras do
ses que são aplicadas na época da 
frutificação. O mesmo deve ser 
feito com o potássio.

Os adubos podem ser distribuí
dos sobre a superfície^ do terreno 
(em cobertura) ou, então, nos sul
cos de plantio. Quando ocorre a ne
cessidade de uma rápida absorção 
do elemento por parte de plantas já 
crescidas, adubos solúveis podem  
ser aplicados dissolvidos em água 
por meio de pulverizações direta
mente sobre as folhas (adubação 
foliar).

O uso de misturas fertilizantes 
(nitrogênio, fósforo e potássio) em 
proporções balanceadas para cada

O esterco anim al é um  poderoso fertilizante  orgânico m isto. Depois de acu
m ulado é misturado com palha e outros resíduos (em  cim a). Na arm azena
gem , a ferm entação continua decompondo a m atéria orgânica. Em seguida, 
o adubo é espalhado sobre o cam po (em baixo) para exercer sua ação.
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I podem ser misturados somente no momento 
do uso
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videira
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trigo

I cálcio

I potássio

I anidrido 
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□  nitrogênio

Nem todos os adubos podem 
ser misturados e 
distribuídos simultaneamente. 
Antes de proceder 
a sua aplicação 
é necessário levar 
em conta eventuais 
reações negativas 
(gráfico acim a).
À esquerda, confronto 
entre a quantidade 
de alguns elementos 
fertilizantes  
extraídos do solo 
pelo tabaco, pela 
videira, pela batata 
e pelo trigo.
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Adultos, 
Educação de

A expressão Educação de Adul
tos tem sido empregada em sentido 
amplo para designar praticamente 
todas as possibilidades educativas 
abertas aos membros adultos da 
sociedade. Nessa acepção, abrange 
práticas educacionais sistematiza 
das ou assistemáticas de conteúdos 
amplamente variáveis: cursos de 
aperfeiçoamento, de “extensão” 
universitária ou de “extensão” cul
tural, cursos por correspondência, 
iniciação profissional, aprendiza
gem no trabalho, centros de deba
tes, ações comunitárias, etc. N o  sé
culo X X , todavia, o conceito 
ganhou maior especificidade, pas
sando a designar sobretudo “ativi
dades e programas especialmente 
organizados’ com  vistas à educa
ção do adulto.

O educador Arnold Hely associa  
a expansão da educação de adultos 
à rigidez do ensino escolar tradicio
nal. Mostra ainda que é necessário 
dar aos adultos a possibilidade de 
adquirir a formaçao que lhes per
mita enfrentar os problemas de seu 
tempo.

E precisamente a parte da educa
ção que se coloca após a conclusão 
dos estudos escolares —  quer se 
trate do nível primário, do secun
dário ou do superior —  é que cons
titui o objeto do que se denomina 
“educação de adultos”.

Freqüentemente, a expressão 
Educação de Adultos é empregada 
para designar as atividades e os 
programas organizados para os 
adultos que nao receberam sufi
ciente educação escolar durante a 
infância.

N a medida em que a caracte

rística cultural comum entre esses 
adultos é o “analfabetismo”, a edu
cação de adultos, na prática, vem 
se confundindo com a “educação 
de adultos analfabetos”.

Conceituação  
de analfabetismo

A definição de analfabetismo en
contra numerosas dificuldades. A 
principal consiste em estabelecer o 
nível de conhecimentos que distin
guiria o alfabetizado do analfabeto.

A UNESC O  recomendou aos 
países membros a adoção dos se
guintes critérios de classificação: 
“Analfabetos” : todos os indivíduos 
incapazes de ler com compreensão 
e de escrever um breve e simples re
lato de fatos de sua vida diária. 
“Semi-alfabetizados” : indivíduos 
incapazes de escrever, mas capazes 
de ler com compreensão um breve 
e simples relato de fatos de sua 
vida diária. “Alfabetizados” : in
divíduos capazes de ler com. com 
preensão e de escrever um breve e 
simples relato de fatos de sua vida 
diária. Esses critérios definiriam os 
“níveis mínimos” de instrução e ca
racterizariam, portanto, o denomi
nado “analfabetismo absoluto”. 
Alguns autores subdividem os 
analfabetos absolutos em dois ou
tros subgrupos: “pré-analfabetos” e 
“analfabetos propriamente ditos”. 
Os primeiros seriam os membros 
de comunidades que não possuem  
a linguagem escrita, e o s segundos, 
os iletrados de comunidades que 
dominam a linguagem escrita.

Outro conceito —  o de “analfa
betismo funcional” —  se apóia em 
níveis mais avançados de instru
ção. Ainda segundo a U NESC O , 
seriam funcionalmente alfabetiza
dos somente “os indivíduos cujos 
conhecimentos teóricos e práticos 
fundamentais lhes permitam atua
ção no grupo e, mais ainda, cujo 
domínio da leitura, escrita e cal
culo seja suficiente para permitir-

No plantio, convém  aplicar pequenas doses de adubo nitrogenado. Pouco 
antes, o lavrador fom ece o fósforo, garantindo o bom sistema radicular.

tipo dé cultivo e de solo é cada vez 
mais comum na agricultura. As 
porcentagens de cada elemento (N, 
P e K) são calculadas em termos 
de nitrogênio, de pentóxido de fós
foro (PjO j) e de oxido de potássio 
(K 2 0 ) . Isto significa que um adubo 
misto de tipo N PK  e  de fórmula 
20-6-5 contém 20% de N, 6 % de 
P2 0 6  e 5% de K ,0 .  A  mistura de 
substâncias para formar um adubo 
misto exige que não haja nenhuma 
incompatibilidade prejudicial entre 
elas no sentido de que, interagindo 
entre si, venham a prejudicar o for
necimento dos elementos de que a 
planta necessita.

A incompatibilidade pode ser 
física ou química. E física, por 
exemplo, quando uma das substân
cias é fortemente higroscópica 
(ávida de água). Ao absorver umi
dade do ar, ela transforma a mis

tura em uma massa pastosa de difí
cil manuseio. É química quando, 
reagindo entre si, os componentes 
da mistura dão origem a produtos 
insolúveis de difícil assimilação pe
las jjlan tas.

E o caso, por exemplo, da mis
tura de superfosfato (que contém  
fosfatos solúveis) com cal ou 
mesmo calcário, provocando a for
m ação de fosfatos tricálcicos. A in
compatibilidade química ocorre 
também na mistura de sais amonia- 
cais com óxido de cálcio: há perda 
de nitrogênio sob a forma de am o
níaco, reduzindo a disponibilidade 
daquele elemento.

V EJA  T A M B E M : N itrogenados, 
C om postos Orgânicos; N utrição  
M ineral.

A rápida diminuição da taxa dè analfabetism o é um dos principais itens nos 
program as de governos que se preocupam  com a educação de adultos.



Adultos, Educação de 57

lhes continuar utilizando os conhe
cimentos adquiridos em beneficio 
de seu próprio desenvolvimento in
telectual”. O número de analfabe
tos funcionais é sempre maior que 
o de absojutos.

N a maioria dos países, as infor
m ações dos recenseamentos carac
terizam o denominado analfabe
tism o absoluto. Isso ocorre, por 
exemplo, no Brasil, onde os indiví
duos são recenseados com o analfa
betos quando “não são capazes de 
ler e escrever um bilhete simples, 
em qualquer idioma”. O número de 
analfabetos divulgado pelos recen
seamentos nacionais, portanto, em 
geral se encontra sempre considera
velmente abaixo do total de indiví
duos incapazes de utilizar a escrita 
e a leitura.

A s informações sobre o analfa
betismo na América Latina indi
cam, em primeiro lugar, que a por
centagem de analfabetos nas 
populações adultas vem dim i
nuindo.

A tendência à redução des
sas taxas aparece claramente nos 
dados censitários relativos ao Bra
sil, num período mais longo:

T A X A S DE ANALFABETISM O
NO BRASIL DE 1920 A 1970

(população de 15 anos ou mais)

A no do censo (%)

1920 64,9
1940 56,2
1950 50,7
1960 39,5
1970 32.1
1973 27,5

Essa tendência à diminuição das 
taxas de analfabetismo está asso
ciada à expansão do ensino de nível 
primário. Com efeito, os elevados 
índices de analfabetismo nas popu
lações adultas devem-se, antes de 
m ais nada, ao fato de os indivíduos 
não terem freqüentado a escola pri
mária enquanto crianças. Isso ex
plica a posição comum entre mui
tos educadores que recomendam, 
com o solução para a “erradicação” 
do analfabetismo, uma política de 
expansão e aperfeiçoamento da es
co la  primária infantil. A s perspecti
vas abertas, a longo jirazo, por 
uma política de expansao e m elho
ria do ensino infantil, não resol
vem, porém, a situação dos consi
deráveis contingentes de 
analfabetos ainda existentes nas 
populações adultas. N a verdade, 
embora as taxas de analfabetismo 
nos países latino-americanos este
jam diminuindo, o número abso
luto de adultos analfabetos conti
nua aumentando. Esse grande 
contingente de adultos iletrados ex
p lica a ênfase emprestada pelos po
deres públicos e pelas associaçoes 
educacionais internacionais aos 
programas com vistas à educação 
de adolescentes e adultos analfabe-
tOSj

E importante observar, por outro 
lado, que mesmo entre os adultos 
que já passaram pela escola primá
ria encontram-se consideráveis 
contingentes de analfabetos. A ine
ficiência do ensino primário em  al
guns casos, a interrupção precoce 
dos estudos em outros e a nao utili

zação posterior dos conhecimentos 
adquiridos determinaram seja a 
ausência dg aprendizagem, seja a 
regressão dos níveis de instrução 
alcançados na infância. Tal fenô
meno, denominado “analfabetismo 
regressivo”, é comum também 
entre indivíduos que freqüentaram 
cursos de alfabetização de adultos.

Principalmente nas áreas mais 
atrasadas, onde não há livros, jor
nais e revistas, nem quaisquer ou
tros veículos de com unicaçao escri
ta, e onde os contatos entre as 
pessoas são feitos oralmente, os 
conhecimentos elementares de lei
tura e escrita são facilmente esque
cidos.

O analfabetismo vem sendo 
apontado, freqüentemente, como 
uma das múltiplas expressões do 
subdesenvolvimento. N a verdade, 
suas raízes não podem ser procura
das apenas no terreno da cultura, 
m as também, e principalmente, nas 
características históricas, políticas, 
econôm icas e sociais que explicam  
um estado geral de pobreza. Por 
isso  mesmo, a educaçao de adultos 
não pode ser reduzida à simples 
aprendizagem de técnicas elemen
tares da escrita, leitura e cálculo. 
Os habitantes das áreas atrasadas 
precisam encontrar no processo 
educativo sobretudo um elemento 
de valorização das suas condições 
de produção e de vida. Os educado
res vêm insistindo em que a educa
ção do adulto deve ser entendida, 
fundamentalmente, com o uma edu
cação de base. Um programa de 
educação de base divulgado pela 
U N E SC O , em 1949, inclui, além 
da leitura e da escrita, a divulgação 
de conhecimentos relativos à orga
nização do trabalho, às técnicas de 
produção e de conservação do solo, 
aos cuidados com  a saúde e alimen
tação, à educação sanitária, etc. O 
aprendizado das técnicas de leitura 
e escrita seria apenas um dos ele
mentos de programas de educação 
de base.

Üm programa de educação de 
base para adultos deve inspirar-se 
nas condições de vida e nas exigên
cias educacionais peculiares às di
ferentes localidades.

Nas últimas três décadas, o 
desenvolvimento da educação de
adultos foi im pulsionado, em larga 
medida, pelas atividades da U N E S
CO. Deve-se a esta organização  
uma ação sistemática de incenti
vos, apoio e assistência técnica âôs 
governos dos países interessados na 
execução de programas educacio
nais para adultos.

A  educação de adultos 
no Brasil

A educação de adultos passou a 
contar entre as preocupações da 
administração publica brasileira 
após 1945. Nesse ano o governo 
federal destinou importante soma 
de recursos financeiros do Fundo 
Nacional de Ensino Primário à 
educação elementar de adoles
centes e adultos analfabetos. Esses 
recursos do fundo, a criação de um 
Serviço de Educação de Adultos no 
Ministério da Educação e Saúde e 
os estímulos do movimento interna
cional em prol da educação de 
adultos patrocinado pela UNESC O  
criaram as condições propícias à

Com  o ensino profissional procura-se equipar os adultos com  conhecim en
tos que lhes facilitem  a superação de problemas no mercado de trabalho.
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Após a educação específica, haverá melhores condições de integração.

Aerofotogrametria

Método de fazer levantamentos 
topográficos por meio de fotogra
fias aéreas, a aerofotogrametria ini
ciou seu desenvolvimento no inter
valo entre as duas guerras 
mundiais. É a sucessora da fotogra- 
metria, cujas origens remontam a 
1851, quando Aimé Laussedat or
ganizou um mapa a partir de dados 
obtidos com fotografias. Os primei
ros resultados práticos desse pro
jeto, entretanto, só surgiram cin
qüenta anos mais tarde, com  E. 
Deville, progredindo rapidamente a 
partir de então, até culminar com  
a fotogrametria aérea ou aerofoto- 
grajnetria.

É uma das maneiras mais rápi
das, precisas e econôm icas para o 
levantamento de grandes áreas. 
Transformando a projeção cônica  
(a fotografia) em projeção ortogo
nal (mapa cuia escala aproximada 
é dada por f / h  onde f é  a distância 
focal da maquina fotográfica e h ,  a 
altitude do avião, medida a partir 
do nível médio do solo), a aerofoto
grametria permite o estudo de re
giões inacessíveis por outros meios. 
Facilita o uso da terra e ajuda a ex
ploração e a descoberta de recursos 
naturais (é muito 'útil na exploração 
do petróleo e das estruturas geoló
gicas a ele associadas).

Contudo, a sua utilidade esten- 
de-se a todos os setores que neces
sitam de dados sobre distribuições 
e processos que envolvem grandes 
extensões: na agricultura, possibi
lita a descoberta de terras cultivá
veis e a classificação dos solos,

bem como a delimitação das suas 
fronteiras; na arqueologia, auxilia 
o planejamento de escavações e a 
descoberta de sítios arqueológicos; 
na fitogeografia, o estudo da exten
são das florestas, tipos de vegeta
ção e sua distribuição. Fotografias 
de uma região, feitas em tempos di
ferentes, mostram as transforma
ções produzidas pela erosão e pelo 
uso humano dos solos. As Forças 
Armadas utilizam os processos ae- 
rofotogramétricos para localizar as 
regiões propícias às suas operações 
militares. A etnologia, a meteorolo
gia e, obviamente, a cartografia 
também ganham muito com  ela.

A aerofotogrametria ajuda tam
bém a solucionar problemas do trá
fego urbano, principalmente o con
gestionamento.

Uma façanha da fotografia aérea 
foi a descoberta de um lençol de 
água no Kuwait, pequeno país do 
Oriente Médio, onde a falta de 
água é um dos mais graves proble
mas. A escolha do local onde se 
construiu Brasília foi feita a partir 
de estudos realizados sobre dados 
aerofotogramétricos, que indica
ram a conveniência da região do 
ponto de vista das condições do 
solo, abastecimento de ãgua, facili
dade de com unicação e transporte.

Um a das aplicações mais origi
nais da aerofotogrametria pren
de-se ao planejamento de estradas 
de rodagem. Com o auxílio de 
computadores, obtém-se a projeção 
continua, sob forma de filme, da 
nova estrada, tal com o ela será 
vista pelos usuários, permitindo 
prever as necessidades de sinaliza
ção, em função de velocidades va
riáveis e suprimir defeitos de visibi
lidade. O próprio traçado da 
rodovia, calculado automatica
mente pelo computador, depende

í v f *  ’
*  P U §  i

r . ' * 1

instalação da “Campanha de Edu
cação de Adultos’ . Inspirado e 
dirigido por Lourenço Filho  
(1897-1970), esse movimento, inau
gurado em 1947, visava a promo
ver a criação e a expansão de uma 
rede nacional de ensino supletivo

&ara adolescentes e adultos analfa- 
etos. Ainda em 1947 a Campanha 

já havia instalado 1 0  0 0 0  desses 
cursos em todo o território nacio
nal. N os anos seguintes, a Campa
nha procurou aprofundar sua ação 
educativa mediante a organização 
de “missões rurais” , “centros so
ciais de comunidades” e “centros 
de iniciação profissional”. Em seus 
primeiros tempos, a Campanha de 
Educação de Adultos teve um 
acentuado caráter de “movimento 
social” de arregimentação de esfor
ços públicos e particulares com vis
tas ao desenvolvimento da educa
ção popular. Pouco a pouco, 
todavia, os trabalhos passaram a 
integrar se na rotina administrativa 
do sistema oficial de ensino.

Após a Campanha, a educação 
de adultos no Brasil registra muitos 
outros movimentos importantes, 
com o a Campanha de Erradicação 
do Analfabetismo, iniciada em 
1957; o M ovimento de Educação 
de Base, da Conferência Nacional 
dos Bispos Brasileiros, pioneira no 
Brasil na utilização do rádio com o  
instrumento de educação de adul
tos (1961); o Movimento Paulo 
Freire; a Cruzada ABC, etc. Em 
1967, o governo federal criou o 
M ovimento Brasileiro de Alfabeti
zação (M OBRAL), que centraliza 
no Ministério de Educação e Cultu
ra as atividades referentes à educa
ção de base a nível nacional para 
adultos. Trata-se de um programa 
de ação integrada, intensiva e con
tínua, cujo objetivo é a erradicação 
do analfabetismo no país.

VEJA  T A M B É M : A lfabetização;  
Educação; Ensino.
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A erofo togram etria: rapidez e precisão no levantam ento de grandes áreas.
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de informações que lhe são forneci
das pela aerofotogrametria.

A importância da aerofotogra
metria para as geociências permite 
falar de uma aerofotogeologia, téc
nica que possibilita a elaboração de 
mapas de grande interesse para os 
diversos ramos de ciências ■ da 
Terra: paleontologia, geologia es
trutural, litologia, geomorfologia, 
etc. A s cartas geológicas completas 
devem indicar pormenores estrutu
rais da região fotografada, reprodu
zir a litologia e, tanto quanto possí
vel, estabelecer a idade das rochas 
de cada unidade geológica impor
tante de uma determinada área. Es
ses mapas, elaborados a partir de 
cartas preliminares baseadas nas 
fotografias, são depois corrigidos 
pelos geólogos, adquirindo então 
forma definitiva.

Outro tipo de aerofotogrametria 
consiste em usar filmes sensíveis à 
radiação infravermelha para foto
grafar em altos vôos (cerca de
1 1  2 0 0  m) as “paisagens térmicas 
das regiões (não é a luz que excita 
o filme e sim a radiação térmica).

Essas fotografias, feitas com um 
radiômetro de microondas, têm a 
aparência de uma pintura abstrata
e, com o cada cor está diretamente 
associada a uma temperatura, são 
verdadeiros “mapas de calor” das 
regiões, possibilitando assim o es
tudo da distribuição do calor nas 
áreas da Terra. Õ radiômetro foi 
desenvolvido para um possível uso 
em satélites*, visando a confecção  
de mapas de regiões de chuvas, pa
drões do terreno e condições do 
solo. Importante aplicação desse 
tipo de aerofotogrametria é o le
vantamento de temperaturas da 
água, localizando regiões propícias 
a instalações industriais.

A s fotografias tiradas pelos as
tronautas e pelos satélites indicam
o novo campo aberto à aerofoto
grametria. A primeira fotografia da 
Terra vista do espaço foi obtida em
17 de fevereiro de 1959. A seguir, 
foram tomadas 22 952 fotografias 
com  o Tiros I, lançado em 1.° de 
abril de 1960.

A grande vantagem da fotografia 
por satélites é permitir a cobertura 
de áreas de enorme extensão: são 
necessárias 2 500 fotografias tira
das por um avião em alto vôo para 
enfocar a mesma área coberta por 
uma única fotografia por satélite. 
Três limitações às condições 'im
postas à fotografia aérea sao assim  
superadas: combustível, tempo e 
fronteiras nacionais. Fotografias ti
radas em três minutos por um Ge- 
mini possibilitaram traçar um 
mapa do Peru, cobrindo uma área 
de 2 500 km 2.

A aerofotogrametria por satéli
tes tem se destinado sobretudo a 
fins m eteorológicos e militares. En
tretanto, seu campo de aplicação é 
bastante amplo, abrangendo, por 
exemplo, o estudo das geleiras, dos 
deslocamentos das dunas de areia, 
dos leitos de rios, das correntes ma
rinhas, e outros objetivos da ocea
nografia, como a relação entre a 
cor da água e a topografia do fundo 
dos mares e oceanos.

V EJA  T A M B É M : Cartografia; Sa 
télites Artificiais.

De elevadas altitudes, os aparelhos detectam  não apenas as condições do relevo, mas tam bém  da tem peratura.

Os urbanistas usam o m étodo na resolução de problemas em velhas cidades e na programação de novos centros.
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A aeronáutica responde por operações m ilitares no ar, entre elas as de reconhecim ento, caça e bombardeio.

são secundária, a guerra tática, que 
consiste no ataque ao inimigo —  
quase sempre apoiando as forças 
terrestres — , incluindo operaçoes 
de bombardeio e transporte nas 
vizinhanças do campo de batalha.

O avião foi utilizado inicial
mente com o recurso bélico com ple
mentar em 1914. Mas, em 1909, 
30 0Ô0 dólares já  tinham sido for
necidos pelo governo americano à 
aviação militar. Nesse mesmo ano 
instituía-se, nos Estados Unidos, o 
primeiro programa de treinamento 
de pilotos, no College Park. Em 
1911 a Marinha americana criaria 
também uma escola de treinamento 
em Anápolis. E, em janeiro desse 
mesmo ano, as primeiras bombas 
lançadas por meio de avião explo
diam num campo experimental.

Com a eclosão da Primeira 
Guerra Mundial, inicia-se um pe
ríodo de rápido desenvolvimento 
da aviação militar; o número de 
aviões franceses, que em 1914 era 
de 150, subiu para 3 600 em 1919. 
E os aviões já começavam a m os
trar um emprego especializado: 
aviões de reconhecimento, caça, 
bombardeio. As possibilidades da 
aviação militar foram seriamente 
estudadas, na época, por franceses, 
ingleses e alemaes. A pós a guerra 
teve rápido desenvolvimento a 
aviação comercial e científica.

A Segunda Guerra Mundial deu 
mais um impulso à aviação militar, 
salientando-se, principalmente, a 
invenção das bombas V -l e V-2 e 
a dos motores de propulsão a jato, 
patenteados em 1935, após pesqui
sas secretas das bombas V -1 e V-2.

Força Aérea Brasileira

A FAB, instrumento militar do 
poder aéreo brasileiro, compreende 
o conjunto das organizações, insta
lações, equipamentos e pessoal em
penhados no cumprimento da mis
são militar atribuída ao Ministério 
da Aeronáutica. Suas raízes histó
ricas podem ser encontradas, em 
certo sentido, na própria Guerra do 
Paraguai*: em 1867, no acampa
mento brasileiro de Tuiuti, por or
dem de Caxias*, foram instalados 
e operados equipamentos para a as
censão de ba lõ es  com a  fin a lid a d e
de observar e reconhecer as linhas 
inimigas. Essa atividade —  que 
hoje se refere à missão de reconhe
cimento aéreo, u m a  d a s  m issões c a 
racterísticas da FAB —  represen
tou o primeiro emprego militar das 
aeronaves no Brasil. Desde o início 
do século, após as experiências e o 
êxito de Santos* Dumont, surgiram 
no Brasil vários pioneiros, entu
siasmados com a idéia de aplicação 
militar da aeronáutica. A idéia to
mou corpo com a organização da 
Escola de Aviação Naval (1916), e 
da Escola de A viação Militar 
(1918), que marcaram a adoção 
oficial, pela Marinha e Exército, da 
nova arma, cuja eficiência militar 
já fora demonstrada durante a Pri
meira Guerra Mundial.

A Escola de Aviação Militar, do 
Exército, instalou-se cm Marechal 
Hermes, no Campo dos Afonsos 
(RJ). Recebeu logo a cooperação 
de uma missão militar francesa e 
operava com aviões vindos da 
França. Em 1927 foram criadas a 
Arma da Aviação e a Diretoria da

Aeronáutica

A aeronáutica é o componente 
aéreo das forças militares. Consiste 
em pessoal, equipamento (que vai 
do helicóptero ao míssil), instala
ções e organizações cujo objetivo é 
realizar operaçoes militares no ar. 
A organização das forças aéreas 
compreende grupos diferenciados 
em função do tipo de operação mi
litar que cada um executa: caça, 
bombardeio, transporte, reconheci
mento, etc. Mas a divisão básica da 
aeronáutica militar consiste nos se
tores defensivo e ofensivo. O setor 
defensivo tem a função de proteger 
de ataques aéreos a naçao e as 
áreas que se encontram dentro de 
sua jurisdição, bloqueando ou anu
lando a ação do inimigo. O setor 
ofensivo compreende, com o missão 
primária, a guerra estratégica, que 
visa ao aniquilamento da nação ini
m iga mediante a destruição de seu 
complexo industrial, e, com o mis- A eclosão das guerras do século XX impulsionou a indústria aeronáutica.

I



Aeronáutica 61

Aviação Militar. De 1931 data a 
organização do Correio Aéreo Mi
litar, atividade que acarretou notá
vel progresso para a aviação, ao 
mesmo tempo que se desbravavam  
largos trechos do território nacio
nal. A s duas organizações fundi
ram-se (1941) para formar o Cor
reio Aéreo Nacional.

Em 1941, foi criado o Ministério 
da Aeronáutica, reunindo as avia
ções militar e naval, bem com o o 
Departamento de Aeronáutica 
Civil (D A C ), atualmente denomi
nado Departamento de Aviação 
C ivil, que até então fazia parte do 
Ministério da Viação e Obras Pú
blicas. A parte militar do novo 
Ministério recebeu a denominação 
de Forças Aéreas Nacionais, mais 
tarde mudada para Força Aérea 
Brasileira, que até hoje conserva.

Em 1942 a Força Aérea Brasi
leira foi chamada a cooperar na 
Segunda Guerra Mundial. Inicial
mente, cabia-lhe proteger o litoral 
brasileiro e os com boios que nave
gavam no Atlântico sul. A missão 
de dar segurança ao litoral^ exigia 
grande esforço de organização bem 
com o de equipamento. Com auxílio 
americano instalaram-se bases aé
reas no Nordeste* a região mais crí

tica para a segurança do litoral. Pro
gressivamente, a patrulha do litoral 
e a proteção aérea dos com boios 
passaram a ser feitas com maior 
participação dos aviões brasileiros, 
organizados em unidades de patru
lha instaladas em Fortaleza, Reci
fe, Salvador e Rio de Janeiro. 
Gradativamente foram liberadas as 
esquadrilhas americanas, que até 
então se incumbiam da missão.

Outro aspecto da atuação da 
FAB na Segunda Guerra Mundial 
foi sua presença nas operações do 
Mediterrâneo. A FAB executou aí 
mais de quatrocentas missões, com  
um número total de 2 550 sortidas 
de aviões, voando mais de 6  0 0 0  

horas e lançando mais de 4 000 
bombas.

O pára-quedas

Embora tenha sido concebido no 
século XVI por Leonardo* da 
V inci,o  pára-quedas somente com e
çou a se transformar em realidade a 
partir de fins do século XVIII. 
Durante o século passado os “balo- 
nistas” experimentaram-no algu
m as vezes. Mas foi um militar, 
Capitão Berry, quem fez a primeira 
experiência bem sucedida, saltando

No Brasil, a FAB seleciona engenheiros e form a técnicos especializados.

Em suas missões, a força aérea utiliza tam bém  tropas de pára-quedistas.

de um aeroplano em 1912 (St. 
Louis). N os dois anos seguintes 
estudou-se a possibilidade de usá-lo 
para escapar de aeroplanos, mas as 
dificuldades inerentes a um recurso 
que apenas com eçava restringiram 
seu uso a uns poucos saltos de 
balões de observação. Utilização 
intensa ocorreu apenas nos últimos 
meses da Primeira Guerra Mun
dial, pelos alemães. Após cerca de
1 5 00 saltos bem sucedidos, o Exér
cito dos Estados Unidos adotou-o 
com o parte do equipamento regu
lar, em 1919. Como os pilotos, 
naturalmente, tivessem medo, seu 
emprego tornou-se obrigatório em 
1922, sendo logo adotado pela 
Royal Air Force da Inglaterra. 
Desenvolvido no intervalo entre as 
duas juerras por italianos, russos e 
alemaes, transformou-se em recur
so básico na Segunda Guerra Mun
dial. Mas foi a Rússia que primeiro 
usou, com sucesso, tropas de pára- 
quedistas na sua campanha contra 
a Finlândia, durante o inverno de 
1939/1940. Igualmente bem suce
dida foi a invasão alemã da Norue
ga, pelo ar, em abril de 1940. D evi
do a esses dois sucessos militares, 
os EUA organizaram sua primeira 
tropa em Fort Benning.

0  interesse do Brasil pelo uso 
militar do pára-quedas também

com eçou com a guerra, cresceu nos 
anos posteriores até que, em de
zembro de 1968, o Núcleo de D ivi
são Aeroterrestre foi transformado 
em Brigada. Registraram-se cerca 
de 400 000 saltos até 1970. A Bri 
gada mantém muitos cursos de trei
namento e comando.

Junto com o pára-quedista caem  
30 quilos de armas, ração, cantil, 
roupas e cinto de munição para 72 
horas. Após o quinto salto, o pára- 
quedista recebe duas distinções: o 
‘ brevet” no peito e um “but” mar
rom nos pés. A rapidez na execu
ção das operações militares —  
facilitando a penetração em áreas 
difíceis ou inacessíveis —  e a pres
tação de primeiros socorros em 
situações de emergência são dois 
objetivos básicos do pára-quedismo 
militar. O que o soldado aprende 
no Curso de Comando da uma 
idéia mais precisa do uso militar do 
pára-quedas: destruição e sabota
gem, guerrilha e contraguerrilha, 
montanhismo, operações aquáticas, 
guerra na selva, desembarque de 
viaturas em movimento, guerra re
volucionária, etc.

O Parasar

Um grupo de pára-quedistas es
pecial, capaz de saltar em qualquer
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local, sob quaisquer condições, é o 
“Parasar” . São especialistas em so
brevivência nas selvas e em locais 
difíceis e contam até com  alpinistas 
na equipe.

Além de preparo técnico e físico, 
esses pára-quedistas conhecem pri
meiros socorros e utilizam equipa
mento de com unicações, além de 
uma série de outros conhecimentos 
específicos. N a queda de qualquer 
avião, são os homens do Parasar 
que conseguem descer junto aos so
breviventes, prestando os socorros 
médicos necessários, abrindo uma 
pista de pouso improvisada para os 
helicópteros e providenciando o 
deslocamento e a remoção dos so
breviventes.

Fazendo parte da Força Aérea 
Brasileira, o Parasar é uma equipe 
de um organismo mais amplo, o 
SA R  —  sigla internacional: 
“Search and Rescue” — , criado 
em 1950 e com jurisdição em todo 
o Brasil. O SAR tem por objetivo 
localizar aeronaves, embarcações 
desaparecidas em todo o território 
nacional e águas vizinhas; resgatar 
sobreviventes de acidentes aereos 
ou marítimos; prestar assistência, 
sempre que necessária, na salva
guarda de bens do patrimônio na
cional; ajudar nas situações de ca
lamidade pública para atenuar seus 
efeitos. A sede do Parasar está lo
calizada na Escola de Aeronáutica, 
no Campo dos Afonsos (RJ).

Cursos de form ação

O Ministério da Aeronáutica 
mantém diversos cursos destinados 
à formação de especialistas para a 
Força Aérea Brasileira. Alem do 
Instituto Tecnológico de Aeronáu
tica, destacam-se a Escola de Espe
cialistas de Aeronáutica (Eeaer), 
com  sede em Guaratinguetá (SP), 
que prepara sargentos para execu
tar tarefas técnicas na FAB; Escola 
Preparatória de Cadetes do Ar (Ep- 
car), em Barbacena (M G), e Acade
mia da Força Aérea (A FA ), em Pi
ras sununga (SP), destinadas à 
formação de oficiais aviadores e 
oficiais intendentes; Escola de Ofi
ciais Especialistas e de Infantaria 
de Guarda (EOEIG), em Curitiba 
(PR); Instituto Militar de Engenha
ria (ÍME), no Rio de Janeiro; Es
cola de Aperfeiçoamento de Ofi
ciais da Aeronáutica (Eaoar), em 
Cumbica (SP); e Escola de C o
mando e Estado-Maior da Aero
náutica (Ecemar), no Rio de Ja
neiro. Eventualmente, para 
completar seu quadro de oficiais, a 
FAB seleciona, através de con
curso, engenheiros formados por 
outros estabelecimentos de ensino.

Instituto T ecnológico de 
Aeronáutica (ITA)

O Instituto Tecnológico de A e
ronáutica, ligado ao Centro Téc
nico Aeroespacial, é um estabeleci
mento de ensino superior 
responsável por várias inovações 
introduzidas no campo da instru
ção técnica nõ país. Além de ser o 
unico estabelecimento a formar en
genheiros aeronáuticos e o pri
meiro a diplomar engenheiros ele
trônicos, coube tambem ao ITA o 
mérito de ter implantado no Brasil 
os cursos de pos-graduação, bem

com o o ensino da técnica de com 
putação eletrônica e de processa
mento de dados.

Os alunos civis, que são todos 
bolsistas da FAB, freqüentam, du
rante os dois primeiros anos do 
curso de cinco, o Centro de Prepa
ração de Oficiais da Reserva, tor- 
nando-se, assim, aspirantes a ofi
cial da reserva do Corpo de 
Oficiais Engenheiros da Força A é
rea Brasileira. Além dos alunos ci
vis, que representam cerca de 80% 
do seu corpo discente, estudam no 
ITA oficiais da FAB e das Forças 
Aéreas de diversos países da Am é
rica Latina.

A implantação da indústria ae
ronáutica no Brasil somente se tor
nou possível depois que o ITA for
mou um número apreciável de 
engenheiros aeronáuticos.

Instalado inicialmente na cidade 
do Rio de Janeiro, onde funcionava 
no edifício da então Escola Técnica 
do Exército (atual Instituto Militar 
de Engenharia), o ITA foi .transfe
rido, em 1950, para São José dos 
Campos (SP).

Academ ia da Força Aérea 
(A F A )

Sucessora da Escola de Aero
náutica, que funcionava no Campo 
dos Afonsos, no Rio de Janeiro, a 
Academia da Força Aérea, com  
sede em Pirassununga, em São 
Paulo, destina-se à formação de 
oficiais aviadores e oficiais inten
dentes da FAB. A matrícula é fran
queada aos que tiverem com ple
tado o curso da Escola 
Preparatória de Cadetes do Ar ou 
o curso secundário dos colégios mi
litares, ou, ainda, aos que obtive
ram aprovação em concurso pú
blico realizado pela academia.

Institutos e centros técn icos da aeronáutica também desenvolvem  pesqui- VEJA T A M B E M : Aeronavegação, 
sas sobre construção civil e  indústria mecânica. (Brasil. CTA e  ITA.) A viação; Pára-quedismo.

Com a importação dos Mirage F-103, a FAB deu seqüência ao seu programa de modernização de equipamentos.
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Aeronavegação

Até que os balões se tornassem  
dirigíveis, o que só veio a ocorrer 
com  Santos* Dumont, em 1901, a 
aeronavegação era impraticável, já  
que o homem não podia exercer 
efetivamente seu governo sobre os 
aeróstatos*. cujo destino dependia 
do vento.

O controle da descida era reali
zado a partir de estimativas nem 
sempre seguras, abrindo-se as vál
vulas de gás para que o balão se 
fosse esvaziando e perdendo altura. 
Regulava-se a subida por inter
médio de um lastro de sacos d'e 
areia, que eram lançados fora 
quando se desejava subir mais.

Somente quando um avião deco
lou com a incumbência de atingir 
determinado destino, teve início a 
aeronavegação, que é, precisa
mente, o processo de dirigir uma 
aeronave de um ponto para outro.

Antes, os rudimentos de aerona
vegação estavam restritos ao mapa 
geográfico, à luneta e ao próprio 
olho humano, que até certo mo
mento foram suficientes para as 
necessidades de orientaçao. D e
pois, com o progresso dos dirigí
veis*, a aeronavegação foi enrique
cida pela adaptação dos métodos 
da navegação marítima, aprovei- 
tando-se a estreita analogia entre os 
dois tipos de navegação.

O desenvolvimento da aeronáu
tica*, os diversos tipos de aviões 
que passaram a ser construídos, as 
grandes distâncias a serem cober
tas, muitas delas em regiões desco
nhecidas ou sobre os oceanos, con
duziram ao aperfeiçoamento e à 
sistematização dos métodos de na
vegação aérea.

Os métodos mais usados são a 
pilotagem, o “dead reckoning” (li
teralmente: ajuste morto ou calculo 
morto), a navegação celeste e a 
navegação pelo rádio. A tecnologia 
dos satélites* artificiais está em 
vias de fornecer o mais importante 
e seguro método de navegação 
aérea de todos os tempos. Desde 
1960, quando foram colocados em 
órbita quatro satélites experimen
tais do tipo “Transit”, vêm sendo 
feitas experiências que possibilitam  
estabelecer novos métodos de auxí
lio à aeronavegação. Através de 
satélites, e pela primeira vez, pode- 
se obter uma cobertura com pleta de 
toda a superfície terrestre. O siste
ma “Transit”, propriamente, com 
preende quatro estações que se
guem a rota dos satélites e um 
computador que prevê suas posi
ções nas doze horas seguintes. Um  
receptor em terra capta as trans
m issões dos satélites. A análise da 
variarão da freqüência das trans
m issões, provocada pelo efeito* 
Doppler, permite determinar, com  
precisão, a posição da aeronave.

N o entanto, a pilotagem é o mé
todo mais usado ainda hoje, princi
palmente em aviões que alcançam  
pouca altitude. E um método prati
camente visual, em que o piloto 
identifica numa carta aeronáutica, 
confeccionada quase sempre de 
conformidade com  a projeção de

Lambert, os marcos que reconhece 
na superfície da terra, com o aciden
tes geográficos (montanhas, fagos, 
rios) ou algumas construções (fer
rovias, faróis, etc.,). Freqüente
mente, a pilotagem é realizada com  
o auxílio de instrumentos eletrôni
cos. O rádio e o radar, por exem
plo, são usados para distâncias 
relativamente curtas, enquanto se 
empregam sistemas especiais para 
as longas distâncias.

N o “dead reckoning” , a posição 
da aeronave é determinada com  
base numa estimativa da distância 
e do trajeto percorridos, a partir de 
uma posição predeterminada. Por
tanto, o emprego do “dead recko
ning” requer, necessariamente, o 
conhecimento prévio da direção e 
da velocidade do avião. Uma bús
sola e um medidor de velocidade 
são suficientes quando o ar está 
parado. Mas, quando há vento, o 
piloto precisa conhecer sua veloci
dade e direção.

Em seguida, representando as 
velocidades do vento e do-avião por 
segmentos de reta de comprimento 
proporcional ao valor das mesmas, 
traça dois vetores de velocidades 
obedecendo à direção do movimen
to. Isso feito, constrói o “triângulo 
de velocidade” : o segmento da reta 
que fecha o triângulo representa a 
velocidade e a direção resultantes 
em que o avião efetivamente se 
move.

D ois novos sistemas

Recentemente, foram desenvol
vidos mais dois sistemas para a 
aplicação do método de “dead 
reckoning” : a navegação Doppler e 
a navegação inercial. Esses siste
m as medem automaticamente a 
direção e a velocidade do avião 
relativas ao solo e fornecem indica
ções contínuas de sua posição.

No sistema Doppler, ondas da 
rádio ou de radar sao transmitidas 
do avião ao solo, que a seguir as 
reflete de volta, constatando-se 
uma mundança aparente na fre
qüência dessas ondas, proporcional 
à velocidade do avião. O máximo 
deslocamento Doppler (a máxima 
variação de freqüência) ocorre na 
direção do movimento do avião, 
possibilitando, dessa forma, que 
sejam determinados sua velocidade 
e seu “ângulo de deriva”. E o “ ân
gulo de deriva” que informa em 
quanto o curso do avião diverge da 
sua rota. (Curso é a trajetória que o 
avião segue; e rota, a projeção do 
curso sobre a terra.)

O sistema inercial emprega dois 
tipos de aparelhos —  o acelerô- 
metro e o giroscópio —  cuja fun
ção é determinar as acelerações da 
aeronave nas várias direções. Atra
vés de um processo de integração 
de informações, são obtidas as 
componentes da velocidade e da 
distancia nessas várias direções. 
Ao mesmo tempo, um computador 
fornece indicações contínuas da 
posição da aeronave.

Já o método de navegação celes
te consiste em tomar os astros e 
planetas como pontos de referên
cia: determina-se _ a posição da 
aeronave pela distância que separa 
o observador de pontos da terra em 
relação aos quais certos corpos 
celestes se encontram no zénite. Os

A aeronavegação com eçou a se to m a r praticável quando os balões se to m a 
ram  dirigíveis, e o hom em  passou a com andar o destino dos aeróstatos.

O m étodo da pilotagem , com  o auxílio de instrum entos eletrônicos, é o mais 
usado, principalm ente em  aeronaves que alcançam  baixas altitudes.
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Instrum entos bastante aperfeiçoados asseguram uma navegação eficiente.

corpos celestes mais usados com o  
pontos de referência são a Lua, o 
Sol, alguns planetas e cerca de 
vinte ou trinta estrelas.

Esse método é utilizado princi
palmente em vôos de longo per
curso sobre oceanos e nas regiões 
polares, onde não há marcos terres
tres. Ele requer apenas um sextante 
para a determinação da altura dos 
corpos celestes, um relógio de alta 
precisão, um almanaque aéreo e 
um conjunto de tabelas que são uti
lizadas para a conversão do tempo 
e da altitude.

A navegação pelo rádio

A navegação pelo rádio é um 
método que possui vários sistemas, 
sendo mais utilizados os sistemas 
“loran” e “consol”, ambos desen
volvidos durante a Segunda Guerra 
Mundial, o primeiro pelos aliados 
e o segundo, pelos alemães.

O sistema “loran” é constituido 
por pares de transmissores distri
buídos em cadeia ao redor de toda 
Terra. D uas estações —  uma ma
triz e outra filial —  transmitem im
pulsos pelo rádio que são visualiza
dos na tela luminosa de um 
receptor especial, onde devem se 
superpor.

A diferença de tempo entre a re
cepção dos dois sinais é medida, e 
com  essa diferença determina-se a 
primeira linha de posição numa 
Carta Loran. Através de outro par 
de transmissores, obtém-se a se
gunda linha de posição. A interse
ção destas duas linhas dará, final
mente, a posição da aeronave. 
Baseados nos mesmos princípios 
que o “loran” há ainda os sistemas 
“gee” e “decca”.

A aeronavegação conta ainda 
com  um recurso de notável impor
tância, que é o radar: as ondas emi
tidas pelo radar da aeronave refle-

te-se tanto no solo como nos 
obstáculos que existam pela frente 
e retornam à aeronave, onde são 
visualizadas numa tela luminosa, 
permitindo determinar os obstá
culos e a distância deles em relação 
ao avião, mesmo que estejam a 
dezenas de quilômetros.

Além dos métodos de aeronave
gação, o piloto tem, no próprio 
avião, recursos necessários a orien
tação do aparelho. No plano opera
tivo, os recursos são: os ailerons —  
lingüetas m óveis localizadas na 

arte posterior das asas, que possi- 
ilitam a inclinação do aparelho; 

os profundores —  dispositivos pre
sos ao estabilizador horizontal da 
cauda que, abaixando e levantando 
a proa por meio de movimentos 
verticais, fazem o avião subir ou 
descer; o leme-de-direção —  preso 
ao estabilizador vertical, que per
mite manobrar o avião lateral
mente. O leme é comandado por 
pedais e os ailerons e profundores 
são acionados pelo manche (vo
lante).

N o plano instrumental, o piloto 
obtém dados que auxiliam a aero
navegação através do altímetro, 
que mede a altura em que se encon
tra o avião relativamente ao nível 
do mar; da bússola, comum ou gi- 
roscópica, que dá orientação rela
tiva aos pontos cardeais; do cronô
metro,_ que mede o tempo com  
precisão; do indicador de veloci
dade do ar, que mede a velocidade 
dos ventos; do derivômetro, que 
mede o ângulo de deriva da rota; 
e de inúmeros e complexos instru
mentos, que variam de acordo com  
as características e a finalidade do 
avião.

VE JA  T A M B É M : A erósta to; 
A viação; E feito Doppler.

Aeroporto

Os futuros aeroportos supersôni
cos serão verdadeiras cidades aero- 
viárias, devendo oferecer aos pas
sageiros todos os serviços e 
comodidades próprios do centro de 
negócios de uma grande metrópole. 
Seu campo operacional também 
será diferente dos que existem: só 
a pista deverá ter 4 000 m de exten
são e 30 cm de espessura em con
creto protendido.

Há pouco mais de meio século, 
quando os primeiros e ainda precá
rios aeroplanos começavam a desa
fiar as leis da gravidade, algumas 
dezenas de metros de solo relvado 
bastavam para efetuar uma decola
gem e uma aterrissagem perfeitas. 
M as, a aeronáutica* desenvol
veu-se e com ela evoluíram não só 
os aparelhos, mas também os cam 
pos de pouso, as instalações e os 
serviços, cujo conjunto resultou no 
aeroporto moderno.

Essencialmente, um aeroporto 
compõe-se de torres de controle, 
instalações e equipamentos de na-, 
vegação aérea, pista, estaciona
mento e estação de passageiros, 
sendo definido com o “o lugar físico  
que é destinado para chegadas e 
partidas de aeronaves, transpor
tando passageiros e mercadorias”.

Nenhum avião pode decolar sem 
autorização da torre de controle, 
onde esta instalado o serviço local 
de navegação aérea, que regula o 
tráfego aéreo em todo o aeroporto 
e na região ao redor. Quando o 
avião ultrapassa o limite da sua 
área de operações, a torre estabe

lece para ele outros contatos com  
os serviços regional, nacional ou 
internacional de tráfego aéreo; de 
forma que um avião durante o vôo 
está sempre em contato com uma 
torre de controle na terra.

D a mesma forma, nenhum avião 
ode aterrissar, mesmo que faça 
om  tempo (a não ser numa emer

gência), antes de a torre de controle 
indicar a pista que deve ser usada 
e as condições meteorológicas em 
terra, com o temperatura, direção 
do vento, pressão do ar e teto —  
que é a altura que vai da pista até 
a primeira nuvem. Em condições 
de má visibilidade —  teto baixo 
— , a aeronave é guiada na aproxi
m ação e na descida por instrumen
tos de precisão e suas manobras e 
pilotagem passam a ser inteira
mente automáticas.

N os aeroportos internacionais 
de grande movimento, com o, por 
exemplo, o de Orly, em Paris, e o 
Kennedy, em N ova York, a estação 
pode ser considerada já  com o uma 
pequena cidade, onde os passagei
ros encontram, geralmente, todos 
os tipos de serviço. Há ali agências 
de correios e telégrafos, agências 
bancárias e de automóveis, restau
rante, barbearia, livraria, farmácia, 
lojas, e até mesmo hotel e um pe
queno hospital, sem contar os ser
viços próprios do aeroporto, com o  
polícia, alfândega, agências das 
companhias de aviação, e um com 
pleto sistema de administração 
local. A estação é circundada pelo 
parque de estacionamento, com ofi
cinas e setor de abastecimento.

A evolução da técnica aeronáu
tica, possibilitando a produção de 
aparelhos maiores e mais potentes, 
passou a exigir pistas mais longas 
e mais resistentes ao desgaste pro
vocado pela aterrissagem. Assim ,

A torre  de controle regula.todo o tráfego aéreo em torno do aeroporto.
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quando o DC-4 substituiu o D C -3, 
as pistas tiveram de ser aumenta
das de 1 200 para 1 500 m. Por 
volta de 1946, apareceram os 
Constellation, e as pistas, desta 
vez, passaram para 1 800 m. D e
pendendo da direção dos ventos 
predominantes, alguns aeroportos 
são obrigados a ter mais de uma 
pista, embora o aumento da potên
cia dos motores e da velocidade 
dos aviões, verificado nos últimos 
tempos, já  permita a decolagem e 
aterrissagem em ângulo com o 
vento.

Além da pista de aterrissagem, 
um aeroporto tem ainda uma pista 
de taxiamento, onde são feitos os 
embarques de passageiros, e uma 
pista de rolamento, por onde os 
aviões são levados às areas de esta
cionamento ou aos hangares, de
sobstruindo dessa maneira as pis
tas principais.

De acordo com  o tamanho da 
pista principal, o s aeroportos clas- 
sificam-se em cinco categorias: A, 
com  pista superior a 2  1 0 0  metros 
de extensão; B. entre 1 500 e 2 099; 
C, entre 900 e 1 499; D , entre 750 
e 899; e E, entre 600 e 749 metros.

Dada a complexidade dos seus 
serviços, a construção de um aero
porto exige, previamente, a elabo
ração minuciosa de um projeto que 
leve em conta todas as implicações 
dos seus aspectos técnicos, científi
cos, práticos e econôm icos, e ainda 
uma projeção do tipo e da extensão 
das suas atividades futuras. Ao 
passo que o preço de um avião é 
amortizado num prazo de sete a 
dez anos, os gastos com a constru
ção de um aeroporto demandam  
cerca de trinta anos para serem res
gatados.

O primeiro problema a ser resol
vido é o da localização do aero
porto. Deve ser um terreno amplo, 
que possibilite a sua expansão fu-

Localizado quase no centro da cidade, o aeroporto de Congonhas em  São Paulo é o mais m ovim entado do mundo

O de Orly, em Paris, é uma pequena cidade a serviço de seus passageiros.

tura. A o mesmo tempo, o terreno 
deve estar convenientemente locali
zado em relação à comunidade a 
ser servicta, nem muito perto, para 
não criar problemas de ruídos, nem 
tão longe que possa dificultar o 
acesso. Considerando-se o preço 
das construções e a segurança das 
operações, o aspecto físico do ter
reno é também um fator impor
tante. De modo geral, um terreno 
elevado apresenta menos barreiras 
naturais aos vôos de aproximação, 
menos nebulosidade, ventos mais 
uniformes e um escoamento natural 
de águas. Por outro lado, os vales 
apresentam menos problemas de 
nivelamento do solo, e são mais 
acessíveis.

O número e os tipos de avião 
que utilizarão o aeroporto são dois 
fatores decisivos no planejamento, 
assim com o a previsão do número 
de passageiros, do movimento de 
carga aérea e do volume dos negó
cios que deverão ser realizados em 
suas instalações. As necessidades 
de tráfego aéreo também'são consi
deradas. Estudam-se a dissipação 
da névoa, problemas provocados 
por ruídos, a proteção contra a des
carga dos jatos, a resistência das 
pistas.

A névoa, por exemplo, é um dos 
problemas que mais preocupam, 
pois depende dela, numa proporção 
muito alta, a segurança da aterris
sagem. Nenhum avião é autorizado 
a aterrissar se a visibilidade no ae
roporto não atingir 800 m e o teto 
for inferior a 60 m: a orientação 
transmitida pelo rádio pode condu
zir os aparelhos até as proximida
des da pista, mas não fornece ga
rantia dè pouso.

Devido aos enormes prejuízos 
que os retardamentos de pouso e 
desvios de rota acarretam, diversos 
países estão empenhados em desen
volver dispositivos que são capazes 
de assegurar uma aterrissagem au
tomática em condições de visibili
dade e de teto nulos.

Enquanto isso, empregam-se di
versos sistemas que apressam a dis
sipação da névoa. N o aeroporto de 
Orly, por exemplo, provoca-se a 
precipitação de bruma seca (que 
ocorre quando a temperatura é in
ferior a 0 o C), em forma de neve, 
disseminando-se gelo seco na at
mosfera. Já a nevoa úmida (que 
pode aparecer quando a tempera
tura é superior a 0o C) precisa ser 
vaporizada para que se dissipe. D u
rante a última guerra na Inglaterra, 
experimentou-se queimar petróleo 
à beira da pista numa tentativa de 
vaporizar a névoa úmida, mas o 
processo revelou-se insatisfatório. 
O emprego de geradores de ar 
quente é dispendioso, -resultando 
econôm ico, no entanto, em aero
portos de grande movimento.

O problema dos ruídos, agra
vado com a entrada em serviço dos 
aviões a jato, pode ser resolvido no 
âmbito da indústria aeronáutica, 
pelo uso de uma tecnologia mais 
avançada, que produza propulsores 
mais silenciosos, melhores dese
nhos de escapamentos e escolha de 
materiais mais apropriados. Existe 
uma solução aparente para o pro
blema: regulamentar a ocupação 
do solo^ urbano, interditando a 
construção de casas residenciais na 
vizinhança dos aeroportos.
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O grande uso de aviões a jato introduziu inúmeros problemas no planejam ento dos aeroportos. (Nova York.)

A lém  de um bom serviço de m anutenção, um aeroporto bem equipado deve favorecer condições de m uita segurança.

O uso de aviões a jato introduziu 
um problema a mais no planeja
mento dos aeroportos: a necessi
dade de se construir barreiras que 
protejam os passageiros, o pessoal 
de serviço, equipamentos e instala
ções contra a descarga dos propul
sores. N o aeroporto de Paris, o 
problema foi resolvido com a cons
trução de uma barreira em metal 
laminado, com aproximadamente 
1,80 m de altura.

Os aeroportos das grandes cida
des apresentam ainda um problema 
suplementar, devido ao atravanca- 
me nto do espaço aéreo. O grande 
movimento dos aeroportos de Lon
dres, Paris, N ova York obriga os 
aviões a esperarem no solo até que
o céu esteja livre para poderem de
colar, ou então a ficarem voando a 
certa distância, dentro de um es
paço e de uma altura definidos, até 
que a torre de controle lhes dê per-

m issão para pousar. Essa situação 
é determinada pela aplicação de re
gras de segurança, que estabelecem  
distâncias mínimas nas três dimen
sões entre as aeronaves, a fim de 
evitar colisões.

Na construção de novos aero
portos e na ampliação dos antigos, 
os Estados contratantes da Organi
zação da A viação Civil Internacio
nal (OACI), com  sede em Mon
treal, Canadá, procuram seguir as 
recomendações do Anexo 14 ao 
Convênio de Aviação Civil Inter
nacional, assinado em Chicago, em 
1944, mesmo que não se destinem  
ao tráfego internacional.

No Brasil, o Ministério da Aero
náutica classificou os aeroportos 
em cinco categorias: I —  para ati
vidades aerodesportivas e pequenos 
táxis aéreos, com um comprimento 
mínimo de 500 m de pista; II —  
para escalas, regulares ou nâo, de

empresas de transporte e táxis aé
reos, com um comprimento 
mínimo de 900 m de pista; III —  
com  um comprimento mínimo de
1 2 0 0  m de pista, que pode ser pa
vimentada ou não, considerados 
aeroportos médios; IV —  aeropor
tos grandes, com um comprimento 
mínimo de 1 800 m de pista pavi
mentada; e V —  aeroportos espe
ciais, com um comprimento 
mínimo de 2 550 m de pista pavi
mentada.

Entre os aeroportos brasileiros, 
apenas quatro estão classificados 
na categoria especial: o do Galeão, 
no Rio de Janeiro, com 3 300 me
tros de pista; o de Viracopos, em 
Campinas, São Paulo, com 3 240; 
e o s  de Brasília (D F ) e São José dos 
Campos (São Paulo), com 3 000  
metros cada.

A Empresa Brasileira de Infra- 
Estrutura Aeroportuária (Infraero),

vinculada ao Ministério da Aero
náutica, e constituída por força,da 
Lei n.° 5 862, de 12 de dezembro de 
1972, administra e mantém catorze 
aeroportos: Belém (PA), Belo Hori
zonte (M G), Boa Vista (RR), Brasí
lia (D F), Curitiba (PR), Florianó
polis (SC), Foz do Iguaçu (PR), 
Fortaleza (CE), Goiania (GO), 
Joinvile (SC). Manaus (AM ), Porto 
Alegre (RS), Recife (FE) e Salva
dor (BA). A empresa cuida do re
forço da pavimentação das pistas, 
de balizamentos diurnos e notur
nos, iluminação de pátios, reparos, 
adaptações e ampliação das esta
ções de passageiros, além da aqui
sição de mobiliário e equipamentos 
necessários aos aeroportos.

A administração dos aeroportos 
de São Paulo (Congonhas) e Cam 
pinas (Viracopos) compete ao D e
partamento Aeroviário da Secreta
ria de Transportes do Estado de 
Sâo Paulo.

Os aeroportos Santos Dumont, 
do Galeão e de Jacarepaguá, no 
Rio de Janeiro, são administrados 
pela Aeroportos do Rio de Janeiro 
S.A. (Arsa), criada pelo Decreto 
71 820, de 7 de fevereiro de 1973.

Duas com issões especiais do Mi
nistério da Aeronáutica —  CCPAI 
e CCPAIM  —  supervisionam a 
construção e instalação, respectiva
mente, dos aeroportos internacio
nais do Galeão e de Manaus, o pri
meiro dos quais com eçou a receber, 
a partir de 1974, aviões do tipo 
wide body: Boing Jumbo 747 e 
Douglas DC-10.

O Brasil está construindo o seu 
primeiro aeroporto supersônico, 
aproveitando o do Galeao, no Rio 
de Janeiro; depois de concluído, em 
1990, abrangerá uma área de 
2 0 0  0 0 0  metros quadrados e terá 
capacidade para cerca de 1 0  mi
lhões de passageiros por ano.

A expressão “supersônico” é 
usada para designar o aeroporto do 
futuro, que receberá aviões com  ca
pacidade de até 1 0 0 0  passageiros 
cada.

No entanto, pelos cálculos dis
poníveis, as aeronaves supersôni
cas, como o Concorde franco-britâ- 
nico, não deverão exigir nenhuma 
obra, equipamento ou instalação de 
monta, diferentes das que estão 
sendo feitas para atender às gran
des aeronaves subsônicas.

Um aeroporto em condições de 
receber, por exemplo, um Boing 
747 (Jumbo-Jet) ou um D C - 8  ver
são alongada, pode atender perfei
tamente um avião supersônico, 
pois as velocidades de aproxima
ção, raio de curvatura e ângulos de 
planeio desses aviões não sao mais 
críticos do que os do Boing 707 e 
dos D C - 8  comuns.

Assim, os grandes problemas 
dos aeroportos supersônicos do fu
turo não serão provocados pelos 
aviões supersônicos propriamente 
ditos, que têm uma capacidade re
lativamente pequena de passagei
ros, e sim pelos aviões do tipo 
Boing 747, que interligam quase to
dos os continentes e que podem 
transportar até 490 passageiros 
cada.

VEJA  T A M B É M : A eronavegação; 
A viação .
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Usados como alim ento para as populações nativas ou para a industrialização 
e exportação do astracã, os rebanhos têm  papel destacado no país.

Aeróstato

Todo corpo que pese menos do 
que o volume de ar qiie ele desloca  
está submetido na atmosfera a um 
impulso vertical de baixo para 
cim a —  princípio de Arquimedes* 
— , maior do que seu próprio peso.. 
Portanto, ele tende a subir no ar. E 
o caso dos balões, cheios de ar 
quente, menos denso que o ar frio.

Os aeróstatos são também ba
lões, munidos de cabos que susten
tam um cesto de vime, a barquinha. 
Surgiram no século XVIII, através 
de experiências desenvolvidas pelos 
irmãos Joseph (1740-1810) e .Jac- 
ques Étienne Montgolfier 
(1745-1799). Em 1783. ambos 
construíram uma esfera de seda in
flada de vapor, conseguindo assim  
voar. Na presença da multidão que 
lotava a praça Annonay (Paris), o 
balão subiu a 2  0 0 0  metros de alti
tude, num vôo de cerca de vinte mi
nutos. Em 1709, ocorreu a expe
riência do padre brasileiro 
Bartolomeu Lourenço de Gus
mão*, com sua “passarola”, cheia 
de ar quente.

As experiências se multiplica
ram, até que o físico francês J. A. 
C. Charles (1746-1823) lançou-se à 
construção de um balão semelhante 
ao dos irmãos Montgolfier, mas 
utilizando o hidrogênio. Menos 
denso que o ar, o hidrogênio levou 
o balão a 3 000 m de altitude e a 
uma distância de 25 km. Mas esse 
gás consegue atravessar membra

nas porosas. Acabado o gás, o ba
lão esvaziou-se, caiu e o s campone
ses, aterrorizados, destruíram-no.

As façanhas sucederam-se: em 
1785, travessia do canal da Man
cha; 1794, as primeiras aplicações 
militares, entre as quais desta- 
cou-se o emprego de balões cativos, 
presos ao solo por um cabo, e desti
nados ao reconhecimento das fren
tes inimigas; em 1932, a ascensão 
de Auguste Piccard* a 16 200 m; 
em 1957, a de D. G. Simons, que 
subiu 31 km.

Durante o longo tempo de sua 
evolução, as modificaçoes impor
tantes por que passou o aeróstato 
foram: o invólucro do balão (plás
tico, ao invés de seda), o gás (hidro
gênio, hélio, ao invés de ar quente) 
e a sua dirigibilidade.

A possibilidade de serem dirigi
dos foi estudada durante a primeira 
metade do século X IX . Foi a in
venção do motor a gasolina que 
tornou possível controlar a direção 
dos engenhos. Santos* Dumont ga
nhou um prêmio em 1901, com um 
giro perfeitamente dirigido em 
torno da torre Eiffel (Paris). O ge
neral alemão Conde von Zeppelin 
(1838-1917) dedicou-se à constru
ção de dirigíveis rígidos e de gran
des dimensões.

Hoje os balões são empregados 
principalmente em pesquisas aéreas 
e metereológicas. Alem disso, é 
também utilizado num esporte cha
mado balonismo.

VEJA T A M B É M : Aeronavegação; 
A viação; D irigíveis; Santos D u 
m ont.

Afeganistão

A f e g a n i s t ã o

S U M Á R IO

Localização: sudoeste da Ásia 
Limites: URSS (N); Irã (O): Paquistão 

(S e L )
Superfície: 647  497  km 2 
População: 18 2 9 0  0 0 0  hab. 
Cidades principais:

Kabul (capital -  3 1 8  0 9 4  hab.): 
Kandahar (1 40  0 2 4  hab.); Bagh- 
lan (110  8 7 4  hab.); Herat 
(108  7 5 0  hab.)

Id iom a: Pushtu e Dari Persa (dialeto 
persa)

Religião: islamismo 
Aeroportos principais: Kandahar e 

Kabul 
Rodovias: 2 0 0 0  km 
Unidade m onetária: Afegani

O Afeganistão é um país de en
cruzilhadas. Devido a sua posição 
geográfica no interior do conti
nente asiático, sua história apre
senta uma evolução bastante con

turbada. O país sempre foi 
diretamente atingido pelos interes
ses comerciais e de expansão terri
torial dos Estados e povos que es
tão situados ao seu redor.

Na Antiguidade, toda a região 
foi ocupada pelos drávidas e inva
dida por vários povos: os iranianos 
(Império Aquemênida —  século V 
a.C.), macedônios (impérios de 
Alexandre e Selêucida —  século IV 
a.C.), árabes* (século VII d.C.), 
mongóis* (século XIII d.C.), além 
de hindus, persas, turcos, citas, 
kuskas, etc.

Depois, permaneceu por muito 
tempo com o um conglomerado de 
pequenos Estados sob regime tri
bal, ou colocado no centro de gran
des impérios dominados por ára
bes, mongóis, ou, periodicamente, 
subdividido entre povos vizinhos.

O Estado moderno afegane só 
surgiu com o entidade política, com  
território definido, constituição 
própria e governo de um soberano 
nativo independente, a partir do sé
culo XVIII (1747), com a expulsão 
dos persas pelos pathans. Destes 
últimos originaram-se as classes di
rigentes do império.

O novo Estado, no entanto, co
nheceu logo a decadência: o impé
rio desagregou-se em menos de 
m eio século e tornou-se objeto de 
disputa entre a Rússia e a Ingla
terra, cada uma delas tentando ob
ter controle sobre o país a fim de 
impedir o avanço da outra no con
tinente asiático.

i
Aeróstatos: usados na ciência e no esporte. (Balão de Santos Dum ont
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Na primeira metade do século 
X IX , o império afegane tentou uma 
maior aproximação com a Ingla
terra, mas uma serie de desentendi
mentos diplomáticos detonaria a 

rimeira guerra entre os dois países 
1838-1842).

Derrotado, o Afeganistão perdeu 
praticamente a sua autonomia. A s
sim, em 1878, quando se realiza
vam as gestões para uma maior 
aproximação com a Rússia, o país 
foi invadido pelos ingleses e subme
tido à condição de protetorado bri
tânico (tratado de Gandamak de 
1879).

A independência do Afeganistão 
só viria em 1919, sob o reinado de 
Amanullah Khan. O soberano esta
beleceu relações com as principais 
potências mundiais e buscou incen
tivar a modernização do país. Um  
passo decisivo nesse sentido foi 
dado no governo de Muhamad Za- 
hir, que assumiu o trono em 1933: 
em 1964 entrou em vigor uma nova 
Constituição e, no ano seguinte, 
realizaram-se as primeiras eleições 
parlamentares.

Em 1973, porém, Zahir seria de
posto por um golpe militar che
fiado pelo general Muhamed Daud, 
que proclamou a República, tor
nando-se seu presidente.

A spectos físicos

Trata-se de um país predominan
temente montanhoso, com  cerca de 
80% de seu território ocupado pelo 
m aciço de Hindu-Kush e suas ra
m ificações, que dividem o Afega
nistão em três regiões: a monta
nhosa central e as duas faixas de 
terras baixas, ao norte e ao sul.

Neste quadro morfológico de 
difícil ocupação (as regiões monta
nhosas são povoadas somente ao 
longo dos vales que as entalham; as 
duas faixas de terras baixas têm 
nítida tendência para a aridez), en- 
contra-se uma população de cunho 
predominantemente rural.

O Turquestão Alfa (ou Bac- 
triana), planície baixa e árida, si- 
tua-se entre o vale Amu Daria 
(Oxus) e os maciços montanhosos 
do Hindu-Kush. Seus rios, de mon
tanha, encaminham-se para o 
Oxus, mas se perdem nas dunas e 
pantanais.

Outrora essa zona era irrigada, 
rica e muito fértil; hoje é insalubre 
e escassamente povoada (sobretudo 
por turcomanos).

O Hindu-Kush constitui um 
complexo montanhoso de difícil 
acesso, quase inteiramente estéril e 
desabitado. Suas populações, kaf- 
firs a leste e hazaras (de origem  
mongol) no centro e a oeste, são de 
pastores e agricultores. A altura 
média das montanhas é de 4 500 
metros, com  cumes nevados que

chegam a atingir 5 400 metros.
O Badakhshan, a noroeste, in

cluindo os Pequenos Pamir, se es
tende até o Amu Daria, e fica com 
pletamente isolado do resto do 
país, devido à cadeia principal do 
Hindu-Kush. Seus vales são culti
vados ou aproveitados para a cria
ção. A população é basicamente 
constituída pelos badakhshins.

Kabulistão é uma série de planí
cies aluviais com 1 500 a 1 800 me
tros de altitude, de grande fertili
dade, situada ao redor da capital, 
ao sudoeste do Hindu Kush.

E ligado ao Paquistão através do 
passo de Khyber. Sendo a região 
mais desenvolvida e de população 
mais densa do país, forma, porem, 
um mundo econôm ico e político à 
parte, o que é bastante agravado 
pelo difícil contato com as demais 
províncias. Estas, por sua vez, ten
dem a manter relações, preferen
cialmente, com as áreas mais pró
ximas dos países limítrofes. Kabul, 
capital nacional desde 1773, é uma 
cidade em rápida modernização. A 

opulação dominante é a dos pat- 
ans.

A Hazara, região montanhosa 
no centro do país, é bem regada pe
los rios mas muito pouco povoada 
pelos hazaras, de origem mongó- 
lica, pastores e agricultores.

Os desertos meridionais e do 
oeste cobrem 25% do país e são 
cortados pelos oásis do vale do 
Helmand, que separa Seisten (a 
oeste) do Registan (a leste). A o sul 
fica o domínio dos baluchis, povos 
nômades, e, ao norte, predominam  
os tadjiks, de origem iraniana.

O clima do país é, no conjunto, 
semi-árido e árido, mas com gran
des variações em virtude do relevo 
montanhoso, onde as regiões de 
mais de 1 0 0 0  metros de altitude 
possuem invernos frios e verões 
quentes. As regiões mais baixas 
tem invernos mais suaves e verões 
muito quentes. A vegetação é pre
dominantemente de estepes e re
giões áridas, ainda que existam flo
restas nas zonas de altitudes 
médias.

Os cursos de água têm regime 
bastante irregular, chegando a se
car completâmente durante a maior 
parte do ano.

D esenvolvim ento social 
e econôm ico

O islamismo*, que substituiu o 
budismo* a partir do século X , é o 
fator de homogeneização dos vá
rios grupos internos conflitantes e 
a base de toda organização política 
do país. As sucessivas com oções 
externas, porém, truncaram o de
senvolvimento social e econôm ico 
do Afeganistão.

Somente 20% de seu territórioé 
fértil. A maior parte da população 
dedica-se à agricultura intensiva ao 
longo dos oasis de fundo de vale, 
com  sistemas primitivos de irriga- 
tivos de irrigação.

Também pratica o pastoreio de 
carneiros, bois, cavalos e camelos, 
e a transumância (movimento sazo
nal de pastores e rebanhos:'para as 
montanhas no verão e para os vales 
e planícies no inverno). Tais reba
nhos servem de alimento às popula
ções nativas, e são importantes, por 
exemplo, para a industrialização e 
exportação do astracã.

A agricultura é praticamente su
ficiente para o consumo interno, 
produzindo cereais, beterraba, ca- 
na-de-açúcar, algodão e frotas me
diterrâneas (entre as quais sobres
sai a uva) para cr mercado externo.

As atividades extrativas mine
rais —  apesar das amplas poten
cialidades regionais em carvão, 
ferro, cromo, asbesto, enxofre, co
bre, ouro e pedras preciosas e semi
preciosas —  são fracamente desen
volvidas principalmente pela 
ausência de capitais, mercados or
ganizados e vias de escoamento.

A produção petrolífera, iniciada 
pelos americanos e prosseguida pe
los soviéticos, na região de Herat, 
mostrou-se satisfatória.

Também foram localizadas di
versas jazidas de gás natural na 
área de Shebergan. Mazar-i-Sharif 
liga-se à fronteira russa por um ga
soduto de aproximadamente 1 2 0  

quilômetros de extensão.
A capacidade hidrelétrica do 

país é de 500 000 KW /h. Duas no
vas hidrelétricas estavam sendo 
construídas em 1970, em Sarobi e 
Mahipar, para ampliar 100% a ca
pacidade energética.

O grande esforço governamental 
para industrializar o país, após 
1932, gerou um desenvolvimento 
escalonado mas bastante modesto. 
As indústrias, que se localizam  
principalmente em Kabul-i- 
Khumri, Gulbahar e Jabal-us-Se- 
raj, são basicamente têxteis. Tam 
bem surgiram as de couro, 
alimentaçao, cimento; no artesa
nato, destacam-se os tapetes.

Apesar dos diversos projetos em 
andamento, o país ainda não pos
sui ferrovias, mas procura fixar e 
ampliar uma custosa rede rodoviá
ria que já liga as várias regiões do 
país, e que está em conexão com as 
ferrovias da União Soviética e do 
Paquistão.

VEJA T A M B É M : Á s ia ; Budism o: 
Islam ism o.
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O afresco durante a Renascença: "Jesus Abençoando no Trono", de G iotto. E revivido pelos muralistas mexicanos. ("O H om em  de Fogo", de Orozco.)

Afresco

O afresco é  uma antiga e difícil 
técnica de pintar, valorizada ao 
máximo pelos artistas italianos da 
Renascença* e modernamente revi
vida pelos muralistas mexicanos e 
por alguns artistas brasileiros, 
com o Portinari*, Antônio Gomide 
(1895-1967) e Volpi (1896- ).

Embora o termo circule comu- 
mente com o sinômino de mural, 
afresco é uma técnica de pintar so
bre argamassa úmida. Daí a deno- 
minaçao “fresco” , em italiano.

A particularidade do afresco em 
relaçao às demais técnicas de pin
tura está em que, uma vez seca a 
argamassa, a imagem pintada não 
fica simplesmente aplicada sobre 
um fundo, mas se incorpora ao re
boco, tornando-se parte integrante 
dele. Deve-se esse processo a modi
ficações físicas e químicas que 
ocorrem na argamassa durante a 
secagem: com a evaporação da 
água, o pigmento de tinta se liga ao 
gesso, o gás carbônico do ar com 
bina-se com a cal e a converte em

carbonato de cálcio, completando a 
adesão do pigmento.

Por tudo isso, o trabalho de pre
paração da parede passa a ser uma 
etapa muito importante ao se pin
tar um .afresco: sobre uma superfí
cie um pouco áspera, conseguida a 
golpes de martelo, coloca-se uma 
camada de uns 2  centímetros de ar
gamassa de consistência granulosa, 
com posta de areia, cal e água, que 
os pintores chamam de arricciato. 
Em seguida, cobre-se essa arga
massa com uma camada de gesso 
finíssima, e muito lisa, chamada in- 
tonaco. E essa última camada que 
recebe a pintura.

Como o afresco só pode ser pin
tado sobre parede úmida, o into- 
naco  é colocado aos poucos. A 
quantidade que não foi pintada é 
retirada no fim do dia e refeita no 
dia seguinte. Observando-se um 
afresco de perto, percebem-se os 
pedaços executados sucessiva
mente: entre um e outro há um pe
queno sulco.

Até o Renascimento, os pintores 
traçavam seus esboços diretamente 
sobre o arricciato. Como a técnica  
do afresco não permite correções 
posteriores, os pintores, procu
rando diminuir a margem de erros, 
passaram a preparar um cartão

com  o estudo preliminar, em tama
nho natural, da obra a ser execu
tada. D e acordo com o desenho, os 
contornos são perfurados na pa
rede com uma agulha, de modo que 
o traço apareça sobre o intonaco  
ao se passar um pouco de pó negro 
sobre o cartão.

Por ser pintado sobre uma arga
m assa de agua, cal e gesso, mate
riais que provocam alteração de 
pigmentos, a transformação das co
res de um afresco é difíçil de ser 

revista. O pintor italiano Cima- 
ue*, por exemplo, usava o branco- 

prata para colorir as figuras dos 
santos: Com o tempo, essa cor se 
alterou, transformando-se num 
marrom escuro, quase preto, com o  
se fosse uma imagem fotográfica 
em negativo.

Essa técnica de pintar sobre ar
gam assa úmida era chamada pelos 

intores italianos do século X V  de 
uon fre sco , em contraposição ao 

fre sco  secco, técnica em que os pig
mentos colorantes são misturados 
com  ovo e aplicados sobre o gesso  
seco. Era a técnica preferida por 
Giotto*, que pintava primeira
mente a argamassa úmida, deixava 
secar e efetivava o acabamento 
com  ovo. N o século XVI, no en
tanto, o buon fre sco  passou a ser

a técnica mais usada, recorrendo-se 
ao fre sco  secco  para retocar as 
obras já  prontas.

D as decorações feitas a buon  
fre sco  no Renascimento, ficaram 
famosas a de Rafael* nas câmaras 
do Vaticano e a de Michelangelo* 
na Capela Sistina, e outras feitas 
por Giotto, Uccello*, M asaccio* e 
Correggio*.

Apos o Renascimento, a técnica 
do afresco caiu em desuso. N o iní
cio do século X X , foi restaurada 
por artistas mexicanos, influencia
dos pelas pesquisas do antropólogo 
Manuel Gambio sobre a cultura az- 
teca*. Na década de 20, artistas 
com o Diego Rivera*, Orozco*, 
Fernando Leal, Charlot, Siquei- 
ros*, iniciaram o movimento mura- 
lista mexicano.

Esse movimento exerceu muita 
influência nos Estados Unidos. 
N ão só Rivera e Orozco pintaram 
muitos murais naquele país, como 
o próprio governo de Franklin 
Roosevelt* incentivou a decoração 
dos bancos locais, estações ferro
viárias e edifícios públicos.

VEJA  T A M B É M : Pintura: Renas- 
cen ça.
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África

Tradicionalmente considerada 
com o parte do Velho Continente, a 
África, com o unidade territorial, só 
foi efetivamente revelada ao mundo 
quando a Revolução Industrial* e 
o fim da colonização da América 
exigiram da Europa a conquista 
desse território, que em pouco 
tempo saiu da esfera das lendas 
para se incorporar, bastante divi
dido, à história contemporânea.

Com quase um quinto das terras 
emersas do globo, a África forma 
um bloco planáltico bastante com 
pacto, de litorais pouco recortados. 
Seus 28 000 km de costa não apre
sentam portos naturais, e quase to
das as ilhas (a exceção é a Repú
blica Malgaxe*, com 587 041 km 2) 
são de pequeno porte: Madeira, 
Canárias, Cabo Verde, São Tomé, 
Ascensão e Santa Helena, no 
Atlântico; e Comoras, Seicheles, 
Socotra, Mascarenhas, Almirantes, 
Réunion e Maurício, no oceano In
dico.

Cortada ao meio pelo equador, 
chega à latitude de 37°21 norte 
(cabo Branco, na Tunísia*) e à de 
34°51’ sul (cabo das Agulhas, na 
África do Sul), distantes entre si 
8  000  quilómetros. Os 7 000 quiló
metros entre seus extremos les
te— oeste (cabo Hafun. na Somá
lia*, a 51°28’ e cabo Verde, no 
Senegal*, a 17°32’) lhe conferem 
equilíbrio de massa, com  a parte 
norte disposta no sentido dos para
lelos e a parte sul, no sentido dos 
meridianos.

O clima —  denominador da ca
racterização natural —  vai do sub
tropical mediterrâneo (seco) ao 
equatorial superúmido, passando 
pelo desértico e o tropical. A vege
tação, igualmente, apresenta tanto 
arbustos quanto florestas densas e 
exuberantes, sem excluir estepes e 
savanas. O clima separa, também, 
os dois grandes conjuntos cultu
rais: a África mediterrânea e saa- 
riana, de civilização muçulmana, e 
a África ao sul do Saara, de popu
lação negra.

O quadro natural

Semelhante ao,caráter compacto 
de sua forma é o relevo, uma 
grande m assa planáltica, de alti
tude média abaixo de 1 0 0 0  metros 
ao norte e centro-oeste, e acima, ao 
sul e leste. Isso, somado à exigüi- 
dade de planícies costeiras, difi
culta a penetração no interior. Esse 
relevo corresponde, geologica
mente, ao antigo continente de 
Gondwana, do qual, segundo a teo
ria da deriva dos continentes (We- 
gener), teriam se deslocadora penín
sula Árábica. o Brasil, a Índia e a 
Austrália Ocidental.

De sybstrato rochoso muito ve
lho, a África é sustentada por um 
escudo cristalino pré-cambriano. 
As cadeias de montanhas que pos
suiu na direção SO — NE, nascidas 
de esforços orogênicos antiquíssi
mos, foram totalmente desgasta
das. Grandes peneplanícies poem à 
mostra o complexo cristalino da O continente ainda guarda os restos da ocupação estrangeira. (Basílica de Apolônia. construída no século V.)

Os negros constituem  a m aior parte da população, mas diferem  em  aspectos lingüísticos, culturais e étnicos.



África 71

base, ao lado de extensas áreas se
dimentares elevadas nas bordas ex
ternas (produto correlato da longa 
e lenta erosão que culminou no Pe 
riodo Jurássico Superior). Ainda 
na Era M esozóica, conheceu o con
tinente grandes transgressões ma
rinhas que levaram agua ao seu 
interior, sobretudo à parte ociden
tal. Novo período de erosão se ins
talou, que foi seguido, já no Pe
ríodo Terciário, pela orogênese 
alpina.

A base cristalina não resistiu e, 
no conjunto, surgiram bacias e ma
ciços. N a costa do oeste, do Marro
cos* à Tunísia, alteraram-se as ca
deias do Atlas. Gigantesco 
conjunto de falhas dirigidas fratu
raram a meseta da parte oriental, 
formando as terras altas, com pos
tas por fossas tectônicas (Great 
Rift Valley).

A atividade vulcânica foi in
tensa: lençóis de lava emanaram  
das fraturas e de vulcões enormes, 
com o o Kflimanjaro (5 895 me
tros), o Quênia (5 199 metros) e o 
Ruwenzori(5 122 metros).

Apesar de os aspectos gerais 
proporcionarem certa homogenei
dade ao continente, há sensíveis di
ferenças regionais: o Atlas, ao 
norte; o deserto de 6  m ilhões de 
km 2, pedregoso e montanhoso, no 
centro; as bacias cercadas de eleva
ções, na porção centro-ocidental; a 
grande diagonal de terras elevadas, 
a leste; o vasto planalto meridional, 
de bordas abruptas voltadas para o 
mar, com o deserto de Kalahari, ao 
cen tro.

A posição da África favorece 
uma certa simetria na distribuição 
dos quadros climáticos e de forma
ções vegetais: correm praticamente 
em faixas que acompanham os pa
ralelos.

A relativa uniformidade do re
levo determina a existência de con
dições térmicas bastante estáveis, 
sem acentuada oscilação da média 
anual (mais de 20°C). As varieda
des de climas e vegetações de
vem-se à distribuição desigual das 
chuvas. Os dois centros de alta 
pressão (sobre o Saara, ao norte, 
sobre o Kalahari, ao sul) presidem 
a circulação atmosférica do conti
nente. A presença constante da 
“Fit” (Frente Intertropical: faixa de 
baixas pressões) junto ao golfo da 
Guiné causa precipitações freqüen
tes: de 1 600 a mais de 3 000 milí
metros anuais de chuva na bacia do 
Congo e na costa do golfo, a região 
das florestas sempre verdes. Ao 
norte e ao sul da area de ação da 
“F it” (20° de latitude N  e S), nos 
desertos, o regime das chuvas é de
terminado por células anticiclonais 
que não lhes permitem receber a 
umidade marinha. Com o o centro 
de ação dessas células não é fixo, 
nas bordas do Saara há mais possi
bilidade de precipitações que na 
parte central, na qual a única vege
tação é a dos oãsis (afloramentos 
de lençóis subterrâneos). Entre os 
desertos e o centro-oeste úmido, 
ocorrem faixas de passagem gra
dual do seco para o superúmido, 
com  duas estações (seca e chu
vosa). Sucedem-se, ao mesmo 
tempo, grandes faixas de vegeta
ção: aos tipos subdesérticos (tufos 
isolados de plantas adaptadas à 
falta de água) seguem-se estepes. África Negra: a sobrevivência dos rituais. (Cerim ônia de circuncisão.)

savanas e florestas. Em toda a 
parte oriental dos maciços tectôni- 
cos, as faixas clim áticas estão es
tratificadas verticalmente. No 
Atlas, ao norte, e no extremo sul, 
o verão é seco e o inverno pouco  
ch uvoso.

O s habitantes: quais, quantos 
e onde

Cerca de 370 000 000 de africa
nos habitavam em 1973 o segundo 
continente menos povoado da 
Terra. A densidade média (pouco 
mais de 1 2  hab./km 2) somente su
pera a da Austrália (2,2 hab./km2). 
Segundo estimativas (não existem  
levantamentos oficiais), a popula
ção da África, que era de 1 0 0  mi
lhões, em 1650, teria caído para 95 
milhões, em 1850, e depois se ele
vado para 1 2 0  milhões, em 1900, 
e 254 milhões, em 1960.

Nas áreas desérticas, como na 
faixa montanhosa oriental e em 
grandes regiões da floresta do cen
tro, a densidade é inferior a 2  

hab./km 2. Em contrapartida, há lo
cais em que ultrapassa a 40 
hab./km 2, como, por exemplo, no

A África do Norte é habitada principalm ente por árabes e berberes. (M ercado em  Banako, República do Mali.)
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A África do Sul é ainda dominada pela minoria européia. (Richm ond.)

litoral da Nigéria*, Africa do Sul e 
Tunísia; na Argélia*, junto aos la
gos orientais e no vale do Nilo 
(que, em seu baixo curso e no delta, 
chega a 600 hab./km2).̂

Grosso modo, três Áfricas dife
rentes podem ser identificadas: a 
África do Norte, de características 
mediterrâneas, em  que predomi
nam habitantes de pele branca, no- 
tadamente árabes e berberes, a 
África Central, do Saara para 
baixo, quase inteiramentetropical, 
habitada por povos que têm com o  
traço físico comum a cor negra da 
pele; e, ao sul, uma África que pos
sui uma larga faixa de clima tempe
rado e permanece ainda em grande 
parte, dominada por europeus e 
seus descendentes, embora estes 
elementos representem uma parcela 
ínfima em relação às populações 
nativas.

A chamada Africa Negra com 
preende a porção central do conti
nente que se limita ao norte pelo 
Saara e ao sul pelas fronteiras de 
Angola, Rodésia e Moçambique, 
numa linha imaginária e sinuosa 
que liga o oceano Atlântico ao 
oceano Indico.

' Os negros, dois terços da popu
lação total, pertencem ao tronco 
melano-africano, mas encon
tram-se diferenciados em numero
sos grupos lingüísticos, culturais e 
étnicos.

A partir dos troncos lingüísticos, 
identificam-se dois grupos princi
pais: o dos bantus* (275 dialetos 
distintos), agrupando povos que 
habitam a costa atlântica e o cen- 
tro-sul da África; e o dos sudaneses 
(quatrocentos dialetos), no su
doeste do Saara e sul do Sudão.

Existem ainda grupos com ou
tras raízes lingüísticas, em geral re
lacionados a tribos de cultura 
pouco elaborada. E o caso dos pig
meus da floresta congolesa, dos ho- 
tentotes e bosquímanos do su
doeste, e dos hovas, originários de 
Madagáscar.

A s tribos mais atrasadas sobre
vivem à custa da caça e da coleta 
itinerante, enquanto as outras, que 
constituem ,o cerne das modernas 
nações da África, formam povos de 
agricultores estabelecidos entre a 
floresta, estepe e a savana.

A princípio, cultivavam a man
dioca, o milho e a banana, mas a 
introdução das plantations  na 
época da colonização levou-os a 
praticar as grandes lavouras de ex
portação como, por exemplo, ca
cau, café, algodão, etc.

A religião dos povos negros em 
geral consiste em práticas tribais de 
caráter fetichista e totêmico, sem 
pre com um teor ritualístico mais 
ou menos elaborado.

Afora os negros, o terço restante 
da população africana compõe -se 
da maioria branca, numericamente 
predominante nos países do norte, 
desde o Marrocos até a Etiópia. 
São árabes de idioma semita, cuja 
homogeneidade é ditada, não tanto 
pela etnia, mas sobretudo pela reli
gião que assimilaram a partir do 
século VII.

Mas, ainda ao norte, subsistem  
outros dois grupos brancos: o dos 
berberes, de origem étnica desco
nhecida e identificados pela língua 
semita, que habita as regiões dos 
montes Àtlas na Argélia e Marro

cos, constituindo a tribo dos tuare- 
gues; e os abissínios (mistura de di
versos povos), descendentes de uma 
civilização muito antiga que sofreu 
acentuadas influências do cristia
nism o; habitam o planalto etíope e 
estão reduzidos a pequeno número 
de indivíduos.

Sobrevive, ainda, na África, o 
cristianismo de rito copta (Etiópia) 
e existem várias colônias de israeli
tas espalhadas por todo o norte. Se
gundo as condições clim áticas, as 
populações brancas se dedicam ao 
pastoreio nômade ou à agricultura 
sedentária.

Como resíduo da colonização vi
vem no continente africano cerca 
de 7 milhões de habitantes de ori
gem européia, que se concentram, 
principalmente, nas zonas tempera
das.

Os do norte, descendentes de 
franceses e italianos, praticam o 
catolicism o e constituem colônias 
nos países árabes. Os do sul, de ori
gem inglesa e holandesa, são pro
testantes; embora minoritários, 
mantêm posição privilegiada na 
Rodésia e África do Sul. Em An
gola, Moçambique e Guiné-Bissau 
vivem principalmente populações 
de ascendência portuguesa.

Por fim há também contingentes

asiáticos (chineses, indianos e pa
quistaneses) estabelecidos, sobre
tudo, nas ilhas do Indico e no lito
ral do continente.

C olonização moderna 
e partilha

A parte setentrional do conti
nente (ao sul do Saara) abrigou c i
vilizações do porte da egípcia; 
manteve estreitos contatos com  
gregos, fenícios e romanos; e assis
tiu a expansão muçulmana (50 mi
lhões de negros se converteram ao 
islamismo). Não obstante, até bem 
pouco tempo era desconhecida.

A navegação oceânica enseja os 
primeiros contatos da Europa com  
a África, nos séculos XV e XVI. 
A os portugueses seguem-se os es
panhóis, ingleses e franceses. Em 
1652 os holandeses se estabelecem  
na extremidade meridional. A Eu
ropa, voltada para a exploração 
das terras americanas, comercia  
com  a África através de poucos es
tabelecimentos esparsos pelo lito
ral, levando mais de 1 0  milhões de 
negros escravos e introduzindo ca
na-de-açúcar, banana, mandioca, 
batata-doce, cacau, amendoim, cra- 
vo-da-índia, etc.

Em meados do século X IX  os

valores econôm ico-sociais nascidos 
com  a Revolução Industrial * não 
permitem ignorar o continente afri
cano. Efetuam-se, então, as primei
ras explorações do interior. N o  sé
culo seguinte, interesses religiosos, 
científicos e comerciais servem de 
pretexto para a incorporação do 
rico território: às expedições de Li- 
vingstone*, Stanley* e outros, se
guem-se as de caráter político-mili- 
tar. Logo a África é percorrida em 
todos os sentidos.

A incorporação ocorre condi
cionada à disputa entre as potên
cias de então: é preciso que o Con
gresso de Berlim (1885) sancione 
“amistosamente” a partilha. Portu
gal e Espanha, apesar de primeiros 
instrumentos da colonização, são 
Estados secundários nessa fase do 
capitalismo europeu e cedem o co 
mando da repartição à Inglaterra, 
França, Alemanha, Bélgica e Itália. 
Em 1875, as potências européias 
dominam 1 0 % dgs terras africanas; 
em 1900, 90%. As vésperas da Se
gunda Guerra Mundial, apenas a 
Libéria* e a Etiópia* são indepen
dentes —  formalmente.

Adotando uma colonização de 
exploração, a Europa limita-se a 
obter matérias-primas minerais e 
vegetais e produtos agrícolas pelo 
menor preço possível. A s vias cria
das pelas metrópoles no continente 
africano atendem apenas à circula
ção de mercadorias do interior 
para a costa. A partilha não res
peita as unidades territoriais dos 
muitos grupos nativos, que têm, 
além disso, de se adaptar rápida e 
violentamente aos novos valores e 
são aproveitados, quase compulso- 
riamente, como mão-de-obra.

A produção

A agricultura tradicional dos a- 
fricanos foi pressionada por inte
resses dos grandes mercados. Ver
dadeiras empresas, as grandes 
plantações associadas a grupos ca
pitalistas forçam a substituição da 
produção autóctone (extensiva e es
peculativa) pela de exportação. 
M esmo os nativos não engajados 
em plantações, pressionados pela 
econom ia monetária introduzida, 
abandonam suas culturas de sub
sistência e adotam a monocultura 
comercial. Amendoim, palma, bor
racha, coco, café, cacau, algodão, 
vanil, sisal, tabaco, banana, ananás 
e cana-de-açúcar formam o rol dos 
produtos tropicais de exportação, 
base, ainda hoje, da econom ia de 
muitos Estados africanos. Na 
faixa de clima mediterrâneo, a vini
cultura é importante: Argélia, 
Tunísia, Marrocos e África do Sul.

A atividade pastoril, responsável 
por boa parte dos rebanhos ovino 
e bovino, çhamou a atenção do co
lonizador, nas partes sul e oriental, 
para a criação extensiva ou asso
ciada à agricultura. A carne, a lã 
e o, leite ainda são fontes de renda.

É desprezível o valor da indús
tria de transformação, em fase ini
cial. A necessidade sentida pelo 
mundo industrializado da materia- 
prima africana restringiu essa ativi
dade a uma indústria extrativa mi
neral e vegetal.

As florestas equatoriais são 
grandes exportadoras de madeiras. 
Além disso, a África se ofereceu ao
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P R I N C I P A I S  RIOS

E xten são  (km) E m bocadura

NILO 6 .700 Mediterrâneo
CONGO 4 .6 0 0 Atlântico (Golfo da Guiné)
NIGER 4 .2 0 0 Atlântico (Golfo da Guiné)
ZAMBEZI 2 .7 0 0 Indico
KASAI 2 .10 0 Rio Congo
ORANGE 2 .080 Atlântico
NILO AZUL 1.900 Nilo

P R I N C I P A I S LAGOS

S u p erfíc ie  (k m 2) L ocalização

VITÓRIA 69 .0 0 0 Quênia - Uganda - Tanzânia
TANGANICA 32 .6 0 0 Tanzânia - Zaire
TCHAD 2 5 .0 0 0 Tchad - Nigéria
RODOLFO 8 .6 0 0 Quênia
ALBERTO 4 .5 0 0 Uganda - Zaire
MWERU 4 .8 5 0 Zâmbia - Zaire
TA NA 3 .0 6 0 Etiópia
KIVU 2 .6 5 0 Ruanda - Zaire
BANGWEULO 2 .3 0 0 Zâmbia

R eflorestam ento: um dos cam inhos para o desenvolvim ento da agricultura.

P R I N C I P A I S PIC O S

A ltitu d e (m ) L ocalização

KILIMANJARO 5.895 Tanzânia
QUENIA 5.199 Quênia
MERU 4 .565 Tanzânia
RAS DACHAN 4 .6 2 0 Etiópia
KARISSI MBI 4 .507 Congo - Ruanda
ELGON 4 .253 Quênia - Uganda
BATU 4 .307 Etiópia
GUNA 4.231 Etiópia
GUCHE 4 .2 0 0 Etiópia

P R I N C I P A I S C ID A D E S

P o p u lação País

CAIRO 4 .9 6 1 .0 0 0  (1) Rep. Árabe do Egito
ALEXANDRIA 2 .0 3 2 .0 0 0  (1) Rep. Árabe do Egito
JOHANNESBURG 6 5 4 .6 8 2  (2) Rep. Sul-Africana
CASABLANCA 1 .3 7 1 .33 0  (2) Marrocos
KINSHASA 1.814.587  (3) Zaire (ant. Rep. Dem. do Congo)
ARGEL 9 0 3 .5 3 0  (4) Argélia
DURBAN 7 2 9 .85 7  (2) Rep. Sul-Africana
LAGOS 9 0 0 .9 6 9  (1) Nigéria
CIDADE DO CABO 6 9 1 .2 9 6  (1) Rep. Sul-Africana
ADDIS-ABEBA 1.011 .565  (3) Etiópia
IBADAN 7 5 8 .3 3 2  (1) Nigéria
ACCRA 5 6 4 .1 9 4  (2) Gana
TÚNIS 4 6 8 .9 9 7  (4) Tunísia

Dados da ONU
( 1 ) Estimativa para 1971 ;
(2) Censo de 1970:
(3) Estimativa para 1973;
(4) Dados de 1966.

colonizador com o um pródigo con
tinente mineiro. O minério de ferro 
é abundante e de teor elevado: nas 
grandes reservas do Gabão*, Mau
ritânia*, África do Sul e Nigéria, 
oscila de 64 a 72%. São grandes os 
recursos em cobre: em algumas mi
nas de Katanga o rendimento é dez 
vezes maior que o das americanas. 
As reservas de bauxita de Gana 
correspondem a 1/5 do total mun
dial conhecido e ainda há jazidas 
em exploração na Guiné. O manga
nês aparece em Gana*, Congo e 
Gabão. Petróleo e gás no Saara, 
Nigéria, Gabão e Camarões*. Há 
ainda, além do ouro e dos diaman
tes da parte meridional, urânio, tó- 
rio, chumbo, cromo, zinco, cádmio, 
cobalto e amianto.

O pouco carvão localizado é 
compensado por um potencial hi
dráulico correspondente a 40% do 
total mundial, graças à riqueza de 
declive de seus cursos de água, 
ainda hoje muito pouco utilizados.

Mas a maior parte dessa riqueza 
pertence a grandes monopólios in
ternacionais (capitais ingleses, 
americanos, alemaes, franceses, ita
lianos, belgas, etc.) que, interessa
dos apenas na exportação, não pro
vocam os efeitos multiplicadores 
que proporcionaria a industrializa
ção local.

Esse panorama não deixa lugar 
senão a manifestações primárias da 
indústria de transformação, ajusta
das ao processo da semi-elabora- 
ção e exportação do produto. Daí 
o fato de serem geralmente instala
das em portos.

A única exceção é a África do 
Sul, que, após a Segunda Guerra 
Mundial, deixou de ser apenas for
necedora de matérias-primas para 
ingressar numa fase de industriali
zação completa, baseada na ri
queza do país e na_s suas condições 
especiais de colônia de povoa

mento (3,5 milhões de europeus ra
dicados: 19% da população) e Es
tado segregacionista (governado 
por uma minoria branca, oferece 
estabilidade política e segurança às 
aplicações de capitais estrangei
ros). Não chega, porém, a modifi
car o panorama do continente.

Os m ercados e as 
cidades

Devido às vias de comunicação, 
essencialmente de penetração, aos 
pólos litorâneos de com ercializa
ção (conseqüência do desenvolvi
mento da colonização) e ao tipo de 
com posição do,território, 90% das 
transações da África são efetuadas 
com  o exterior, principalmente com 
a América do Norte e a Europa.

Excetuando-se as dos velhos nú
cleos setentrionais, as cidades se 
justapõem a aldeias nativas, resul
tado que são de duas organizações 
diferentes do espaço. As da parte 
su] do Saara e boa parte das da re
gião setentrional, pelas funções que 
exerceram na administração econô
mica da colônia, têm fisionomia 
européia. As do Mediterrâneo 
guardam certa duplicidade: são ci
dades árabe-européias. Dada a de
sarticulação da economia nativa, 
todas elas exercem forte atração 
migratória, compondo um quadro 
urbano pobre em número de ele
mentos e com as feições caracterís
ticas do subdesenvolvimento.

A Segunda Guerra Mundial 
marcou o início do rápido desen
volvimento da emancipação polí
tica das colônias. Em 1945 os paí
ses independentes eram três: a 
Libéria (Estado formado por escra
vos americanos independentes, 
desde 1822), a Etiópia (sob domí
nio italiano de 1936 a 1941) e o 
Egito (protetorado britânico até 
1922). Em 1975, as únicas exce-
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ções eram os enclaves espanhóis 
(Ceuta e Melila) e as pequenas 
ilhas dominadas pela Espanha, In
glaterra e França.

Há, porém, situações particula
res: a Rodésia, juridicamente colô
nia autônoma do Reino Unido, 
proclamou unilateral mente, em 
1965, a sua independência; e a 
África do Sudoeste , antigo territó
rio alemão, está sob a tutela da 
África do Sul, que a anexou sem o 
reconhecimento da ONU.

Esse novo estatuto político, de 
que quase toda a África desfruta, 
cristaliza uma divisão territorial 
que não corresponde a qualquer 
unidade de fato. A fase colonial, 
contudo, despertou certo senti
mento de nacionalismo e uma 
consciência generalizada de seus 
problemas, que vêm garantindo a 
estrutura política. Ãmeaçam-na, 
porém, freqüentes lutas internas.

A África nasce para o mundo in
dependente, mas, por enquanto, a 
estrutura global deixada pelo co lo 
nizador a condena a ser mais um 
grande bloco subdesenvolvido.

Línguas africanas

A classificação das línguas afri
canas (mais de setecentas) oferece 
muitos problemas. Podem ser con
siderados dez grupos, dos quais os 
quatro principais são:

LÍN G U A S NÍGER-CO NG O, 
distribuídas ao longo desses siste
mas fluviais. Estão neste grupo as 
línguas bantus.

L lN G U A S CH ARI-NILO , de 
vasta distribuição geográfica, in
cluem as sudânicas, com o a dos 
Efe.

L ÍN G U A S AFRO-ASIÁTI- 
C A S, compreendendo as hamito- 
semíticas, delas fazendo parte os 
idiomas de civilizações antigas 
com alfabetos; com o o árabe e as 
línguas da Etiópia.

L ÍN G U A S K H O ISA N , desig
nação que deriva do nome que os 
hotentotes dão a si mesmos (Khoi) 
e aos bosquímanos* (San). Estas 
línguas se distinguem por uma ca
racterística fonética especial: os 
“clicks”.

A  característica fonológica, mais 
importante das línguas da África 
negra é a presença de tom fonê- 
m ico, isto e, altura musical dife
rente da vogal, implicando uma 
mudança de sentido. Há geral
mente cinco a sete vogais, nao se 
encontrando praticamente vogais 
semelhantes a “ã” “õ”, “ü” do ale
mão.

Certas línguas —  o fato foi espe
cialmente estudado nas línguas 
bantus —  possuem morfemas de 
classe, isto e, uma série de prefixos 
especiais dos quais um se junta 
obrigatoriamente ao verbo e ao 
substantivo, categorizando-os. Não 
foi possível, no entanto, encontrar 
razoes lógicas para tal categoriza- 
ção, como também acontece na di
visão dos substantivos em portu
guês, em masculinos e femininos. 
Quanto à atribuição dos morfemas 
de classe a substantivos e verbos, 
deve-se levar em conta que a divi
são rígida, que se faz entre tais

P A ÍSE S DA Á FRICA

P ais A no da S u p erfíc ie P opu la çã o C apital
In d ep en d ên cia em km 2 em mil

Alto Volta 1960 2 7 4 .2 0 0 5 .740 Ouagadougou
Angola 1975 1 .2 4 6 .70 0 5 .8 0 0 (7 2 ) Luanda
Argélia 1962 2 .381.741 15.770 Argel
Ascençào (Brit.) 88 1,3 Dep. Sta.Helena
Botswana 1966 6 0 0 .3 7 2 6 50 Gaberones
Burundi 1962 2 7 .8 3 4 3 .600 Bujumbura
Cabo Verde (Port.) 4 .033 2 80 Praia
Camarões 1960 4 7 5 .4 4 2 6 .1 7 0 Yaoundé
Centro-Africana, Rep. 1960 6 2 2 .9 8 4 1 .6 4 0 (7 1 ) Bangui
Ceuta (Esp.) 19 75  (75) (Dep. da Prov. 

de Cádis)
Comoras (Fr.) 2.171 2 9 0 Moroni
Congo, Rep. Dem. do (Zaire) 1960 2 .3 4 5 .4 0 9 2 3 .5 6 0 Kinshasa
Congo, Rep. Pop. do
(Brazzaville) 1960 3 4 2 .0 0 0 1.000 Brazzaville
Costa do Marfim 1960 3 2 2 .4 6 3 4 .6 4 0 Abidjan
Daomé 1960 112 .622 2 .9 1 0 Porto Novo
Egito, Rep.Árabe do 1922 1 .001 .449 3 5 .6 2 0 Cairo
Etiópia - 1 .2 2 1 .90 0 2 6 .0 8 0 Addis-Abeba
Gabão 1960 2 6 7 .6 6 7 520 Libreville
Gâmbia 1965 11.295 4 9 0 Bathurst
Gana 1957 2 3 8 .5 3 7 9 .3 6 0 Accra
Guiné 1958 2 4 5 .8 5 7 4 .2 1 0 Conacry
Guiné Equatorial 1968 28.051 300 Santa Isabel
Guiné-Bissau
(Ant. Guiné Port.) 1974 3 6 .1 2 5 5 10 Bissau
Lesotho 1966 3 0 .3 5 5 9 9 0 Maseru
Libéria 1822 11 1.369 1.660 Monróvia
Líbia 1951 1 .7 5 9 .54 0 2 .1 6 0 Tripoli
Madeira (Port.) 7 4 0 2 7 0 (7 5 ) Funchal
Malawi 1964 118 .48 4 4 .7 9 0 Zomba
Malgaxe, Rep. (Madagáscar) 1960 587 .041 6 .7 5 0 (7 0 ) Tananarive
Mali 1960 1 .2 4 0 .00 0 5 .380 Bamako
Marrocos 1956 4 4 6 .5 5 0 16 .310 Rabat
Maurício 1968 2 .045 8 7 0 Port-Louis
Mauritânia 1960 1 .0 3 0 .70 0 1.260 Nouakchott
Melilla (Esp.) 12 79 (75) (Dep. da Prov. 

de Málaga)
Moçambique 1975 7 8 3 .0 3 0 8 .8 2 0 Lourenço Marques
Niger 1960 1 .2 6 7 .00 0 4 .3 0 0 Niamey
Nigéria 1960 9 2 3 .7 6 8 5 9 .6 10 Lagos
Quênia 1963 5 8 2 .6 4 6 1 2 .480 Nairobi
Réunion (Fr.) 2 .5 1 0 4 7 0 Saint Denis
Rodésia 1965 3 9 0 .5 8 0 5 .900 Salisbury
Ruanda 1962 2 6 .3 3 8 3 .980 Kigali
Saara Espanhol (Esp.) 2 6 6 .0 0 0 100 El-Aiún
Santa Helena (Brit.) 1 2 2 6 (7 5 ) Jamestown
São Tomé e Príncipe 1975 9 6 4 80 São Tomé
Seicheles (Brit.) 376 60 Vitória
Senegal 1960 196 .192 4 .2 3 0 Dakar
Serra Leoa 1961 7 1 .7 4 0 2 .8 6 0 Freetown
Somália 1960 6 3 7 .6 5 7 3 .000 Mogadiscio
Sudoeste, África do (Naníbia) 1971 * 8 2 4 .2 9 2 6 7 0 Windhoek
Sul Africana, República 1910 1 .221.037 2 3 .7 2 0 Cid. do Cabo (Jud.) 

Pretória (Adm.)
Suazilândia 1968 17.363 4 6 0 Mbabane
Sudão 1956 2 .5 0 5 .8 1 3 16.900 Khartum
Tanzânia 1964 9 4 5 .08 7 14.380 Dar-Es-Salaam
Tchad 1 960 1 .2 8 4 .00 0 3 .870 Fort Lamy
Território dos Afares
e Issas (Ant. Somália Fr.) (Fr.) 22.000 100 Djibuti
Território Brit. no Oc.índico (Brit) 78 2 Victória
Togo 1960 5 6 .0 0 0 2 .12 0 Lomé
Tristão da Cunha (Brit.) 104 0,3 (Dep. Sta. Helena)
Tunísia 1956 1 63 .61 0 5 .510 Tunis
Uganda 1962 2 3 6 .0 3 6 10.810 Kampala
Zâmbia 1964 7 5 2 .6 1 4 4 .6 4 0 Lusaca

TOTAL 3 0 .3 2 0 .0 0 0 3 7 4 .0 0 0 .0 0 0

* Reconhecida pela ONU a independência.
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Séc. VII a X : 
Conquista muçulmana-

6 40 /750  —  os árabes apoderam-se 
do Egito, da Cirenaica, Tripolitâ- 
nia e Maghreb. Prolongada resis
tência berbere. A África do Norte 
permanece englobada no Império 
Árabe.
750 —  tendência ao desmembra
mento durante a dinastia dos Abás- 
sidas.
969 —  dinastia dos Fatímidas: ten
tativa de unificação.

Séc. XIII a X V I: 
Islamização

M onopólio do comércio pelos ára
bes; cidades —  feitorias ao longo 
da costa; adoção da civilização is
lâmica pela população e penetra
ção das caravanas para o interior 
(África Oriental). Islamição da 
África Ocidental e dos reinos ne
gros (Império Songai de Ago, Man- 
dingo do Mali, Reino Bornu, Reino 
Darjur, Estados H aussas).'

Séc. X V : Primeiros 
contatos corn a Europa

Os portugueses instalam postos de 
ocupação em Marrocos e os espa
nhóis no litoral argélio-tunisiano. 
1,418/60 —  viagens em torno da 
África impulsionadas pelo Rei 
Henrique, o Navegador.
1487 —  Bartolomeu D ias dobra o 
cabo da Boa Esperança.
1497/99 —  Vascq da Gama per
corre as costas da África.
Séc. XVI e XVII —  estabeleci
mento de feitorias: portuguesas —  
Angola e Moçambique; holandesas 
e inglesas —  Guine; francesas —  
Senegal, Guiné, fie de France 
(atual Maurício) e ilha Bourbon 
(atual Réunion).
1664 —  exploração pela Com pa
nhia Francesa das índias Ociden
tais.

Séc. X V III e X IX :  
Exploração do continente

1768/1800 —  o interior africano 
permanece desconhecido, salvo al
gumas explorações: N ilo Azul (Ba- 
har el Azrak), Níger, Líbia e 
Bornu; instalações dos holandeses 
na África do Sul.
1823 —  expedição do escocês 
Clapperton ao Tchad.
1825/27 —  Clapperton no Níger. 
1828 —  o francês Callié explora a 
região de Timbuctu.
1830/31 —  o inglês Lander ex
plora a região do Níger inferior. 
1843 —  a Inglaterra anexa Natal, 
república fundada pelos bôeres (co
lonos holandeses).
1847 —  a França finaliza a con
quista da Argélia, iniciada em 
1830; proclamação da República 
Negra da Libéria, sob proteção dos 
Estados Unidos.
1848 —  ingleses e bôeres em 
guerra.
1849/56 — o escocês Livingstone 
atravessa a África de leste a oeste. 
1850/55 —  expedição do alemão 
H. Barth no Sudão.
1852 —  a Inglaterra reconhece a 
independência da República dos 
Bôeres, no Transvaal.
1854 —  o francês Faidherbe reúne 
as feitorias do seu país, e se torna

A lém  de florestas e desertos, o território africano abriga cidades modernas com o Argel, capital da Argélia.

classes de paiavras, não subsiste 
diante dos fatos observáveis nas 
línguas africanas e em muitas lín
guas faladas do mundo.

As línguas dos países coloniza
dores (inglês, francês, italiano, por
tuguês e espanhol) estão difundidas 
principalmente nos centros urbanos 
e nas regiões que tiveram profun
dos e freqüentes contatos com  os 
europeus. Deve-se dar destaque ao 
afrikaans, forma simplificada do 
holandês, que é uma das línguas 
oficiais da África do Sul, com im
portante papel na sua literatura.

História da África
Antiguidade

5 0 0 0  a.C. —  nasce a civilização  
egípcia.
Sec. XII a.Ç. —  primeiras feitorias 
fenícias na África.
Séc. XI a IX a.C. —  expansão da 
civilização mercantil fenícia em di
reção ao interior.
814 a.C. —  fundação de Cartago 
pelos fenícios.
663 a.C. —  conquista do Egito pe
los assírios.
525 a.C. —  conquista do Egito pe
los persas.
332 a.C. —  conquista de Alexan
dre : helenização do Egito.
Séc. III e II a.C. —  Guerras Púni
cas e eliminação de Cartago por 
Roma (146 a.C.).
Séc. 1 a.C. —  criação da província 
romana da África.
Séc. I a.C. a séc. I d.C. —  expan
são romana: Cirenaica (74 a.C.), 
Egito (30 a.C.), Numídia (25 a.C.) 
e Mauritânia (42 d.C.).
Séc. III d.C. —  comércio trans- 
saariano (escravos, mármore, ouro) 
e cristianização.
428/442  —  invasão dos vândalos 
de Genserico e organização da 
Africa Vândala.
533 —  reconquista bizantina (Beli- 
zário).

A Segunda Guerra M undial foi responsável pelo início do rápido acelera- 
m ento da emancipação política das colônias. (D akar, capital do Senegal.)
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governador do Senegal.
1856/60 —  expedição dos ingleses 
Burton e Speke na região dos 
Grandes Lagos. O francês Grandi- 
dier explora Madagáscar.
1859/61 —  expedição do francês 
Duvevrier ao Saara.
1869 —  abertura do canal de Suez. 
1869/75 —  expedição do alemão 
Nachtigal ao Tchad e a Darfur. 
1874/77 —  expedição do inglês 
Stanley à África equatorial.
1877/79 —  os ingleses entram em 
guerra com os bôeres, e anexam_o 
Transvaal; expedição do português 
Serpa Pinto à bacia do Zambese e 
Du rban.
1879 —  criação da República do 
Transvaal.
1880 —  Stanley e Brazza explo
ram o Congo, respectivamente a 
serviço da Bélgica e da França: 
descoberta de jazidas de diamantes 
no Transvaal, o que leva os ingle
ses à tentativa de reconquistá-lo; 
derrota dos ingleses pelos bôeres.
1881 —  Inglaterra reconhece a in
dependência do Transvaal.
1882 —  ingleses invadem o Egito 
transformando-o em protetorado.
1883 —  instauração de proteto
rado francês sobre a Tunísia; os 
franceses ocupam Madagáscar.
1884 —  a Alemanha ocupa Cam a
rões e Togo.
1885 —  sob proteção belga, parte 
do Congo se torna independente. 
Tratado de protetorado francês so
bre Madagáscar.
1889/96 —  a Abissínia sob prote
torado italiano; protetorado ita
liano sobre a Somalia (tornada co
lônia a partir de 1905).
1890 —  Zanzibar sob protetorado 
britânico.
1891 —  África Oriental torna-se 
colônia alemã.
1895 —  formação da África Oci
dental Francesa.
1896 —  derrota dos italianos pelos 
abissínios em Adua.
1898— anexação de Madagáscar 
pela França.
1899/1901 — nova invasão inglesa 
em repúblicas, bôeres (Orange e 
Transvaal).
1901 —  vitória dos ingleses sobre 
os bôeres: anexação de Orange e 
Transvaal às colônias Cabo e Na
tal (ambas inglesas.)
1904 —  crise no Marrocos, entre 
franceses e ingleses contra alemães.

L utas pela partilha

1906 —  Conferência de Algeciras; 
internacionalização econômica do 
Marrocos, com posição privile
giada para a França. Criaçao pela 
Inglaterra de protetorado na Nigé
ria do norte e do sul.
1907/08 —  o Congo se torna co lô
nia belga (Congo Belga).
1910 —  formação da União Sul- 
Africana, englobando colônias in
glesas.
19 12 —  a França cria protetorado 
sobre Marrocos. Anexação da 
Líbia pela Itália.
1914 —  a Inglaterra unifica a N i
géria e estabelece protetorado so
bre o Egito.
1920 —  o Quênia torna-se colô
nia inglesa; mandato da Inglaterra 
sobre Tanganica.
1922 —  fim do protetorado britâ
nico sobre o Egito.
1923 —  Ruanda-Urundi é colo-

Devido às vias de acesso e ao tipo de composição do territó rio, a maior 
parte das riquezas extraídas do solo africano acaba sendo exportada.

cada sob mandato belga (ex-África 
Oriental Alemã).
1924 —  assassinato do governa
dor inglês d<5 Sudão; violentos con
flitos com a Inglaterra.
1936 —  a Italia conquista a Etió
pia.
1942 —  ofensiva alemã no Egito. 
1945 —  formação da Liga Árabe 
(incluindo Egito, Iraque, Síria, 
Líbano e Jordania).

A p ó s  1945:  
em a n c ip a çã o  p o lít ic a

1951 —  formação do Estado In
dependente da Líbia (Cirenaica e 
Tripolitânia); os ingleses ocupam  
militarmente o canal de Suez.
1953 —  proclamação da Repú
blica do Egito por Nasser; Repú
blica Árabe Unida.
1954 —  luta armada na Argélia 
pró -independênci a.
1956 —  o Egito nacionaliza o ca
nal de Suez; independência do 
Marrocos, Sudão e Tunísia.
1957 —  Gana torna-se indepen
dente.
1958 —  independência da Guiné.
1960 —  tornam-se independen
tes: Alto Volta, Camarões, Tchad, 
C ongo Belga, Costa do Marfim, 
Daom é, Gabão, Mauritânia, Níger, 
Nigéria, República Centro-Afri- 
cana, Togo, República Malgaxe, 
Zaire, Senegal, Mali e Somália.
1961 —  a União Sul-Africana 
desliga-se da Comunidade Britâ
nica e torna-se república. Indepen
dência da África do Sul. Serra 
Leoa e Tanganica.
1962 —  independência !a Argé
lia, Burundi, Ruanda e U :anda.
1963 —  independência de Quênia 
e Zanzibar.
1964 —  Malawi e Zâmbia tor- 
nam-se independentes. Zanzibar 
une-se a Tanganica, formando a 
República da Tanzânia.
1965 —  independência de Gâm
bia e da Rodésia do Sul.
1966 —  Botswana e Lesotho tor- 
nam-se independentes.
1967 —  proclamação da Repú
blica de Biafra; início da guerra an
ti-separatista.
1968 —  independência de Maurí
cio, Suazilândia e Guiné Equato
rial. A O N U  declara extinto o 
mandato da Rejmblica da África 
do Sul sobre a África do Sudoeste, 
q uepassa a se chamar Namíbia.
1970 —  Biafra deixa de existir.
1971 —  a Corte Internacional de 
Justiça ordena que Namíbia seja 
entregue à tutela da _ONU. O Egito 
deixa a República Árabe Unida, o 
que decreta a extinção da R.A.U.
1974 —  a Guiné-Bissau toma-se 
independente.
1975 —  Cabo Verde, Ilhas Ca- 
moras, Moçambique, São Tomé, 
Príncipe e Angola conquistam a in
dependência.

VEJA T A M B É M : A fricana, A rte; 
Á sia ; Bantu; B izantino; Im pério; 
Bosquim anos e H otentotes; C olo
nialism o; Colonização; C onti
nente; D escobrim entos M arítim os; 
Egito, H istória do; Europa; Isla- 
m ism o; M editerrâneo, M ar; Nuer; 
Oriente, Questão do; O tom ano, 
Im pério; R o m a  A ntiga; Suez, Ca
nal de.
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Quando se fala em arte africana 
pensa-se principalmente em escul
turas de madeira, fetiches e m ásca
ras. Embora hoje sejam bastante 
conhecidas outras manifestações 
artísticas dos povos africanos, foi 
principalmente através da aprecia
ção de estatuetas profanas, objetos 
de culto, reproduções de animais e 
utensílios da vida diária que a cul
tura ocidental entrou em contato 
com  a arte do continente negro. E 
esse contato foi tão profundo a 
ponto de influenciar vários artistas 
plásticos europeus, notadamente os 
cubistas e surrealistas.

Uma compreensível predileção 
pela madeira fez com que grande 
parte das obras antigas se perdesse: 
são raras as esculturas com mais 
de um século. Além desse material, 
porém, são utilizados outros, com o  
o marfim e metais, mas raramente 
a pedra. Para as máscaras empre
gam-se cascas de árvores, couro ou 
frutas.

Sendo arte típica de uma socie
dade comunitaria. a produção 
artística tem papel de relevância na 
vida dos grupos. Ela é essencial
mente religiosa, sem a preocupação 
de efetuar uma reprodução realista 
da figura humana. Somente em cer
tos casos, como a representação de 
reis ou heróis, há algum cuidado 
em manter as proporções dos ele
mentos humanos.

A pintura é empregada na orna
mentação das paredes dos palácios 
reais, nos celeiros, nas choupanas 
sagradas, nos balaústres e nos lei
tos. Seus motivos são os mais va
riados possíveis, desde os desenhos 
puramente geométricos até a repro
dução de cenas de caça e guerra. 
As cores mais utilizadas são o ver
melho, o branco e o negro. O apa
recimento de outras cores geral
mente indica uma influencia 
estrangeira. O trabalho de pintar, 
com  poucas exceções, cabe normal
mente às mulheres.

Além das tatuagens, adornos 
corpóreos, artesanato têxtil, cesta
ria e olaria, as vestimentas e os en
feites possuem para os africanos a 
maior carga de significação. Não 
são objetos complementares ou for
tuitos, mas símbolos de uma posi
ção social e/ou de prestígio. Para 
ter seu corpo enfeitado, o africano 
não mede sacrifícios, dos quais o 
rçienor é seguramente a dor física. 
E na corte, onde os problemas da 
aparência e do protocolo são mais 
agudos, que os enfeites representam 
o mais destacado papel. Sua con
fecção exige o emprego de técnicas 
complexas com que são trabalha
dos as fibras, as plumas, as peles, 
as conchas, as grutas e os pós co lo 
ridos de origem tanto vegetal 
quanto mineral.

Uma generalização da arte afri
cana é extremamente arriscada, 
pois existem centros de arte negra 
completamente diferentes em maté
ria de criação artística. Ao invés de 
analogias cômodas, porém superfi
ciais, o mais conveniente é assina
lar uma divisão por regiões com

grande produção em esculturas. Es
sas divisões não correspondem às 
divisões políticas atuais, mas sim 
às zonas que sofreram uma influên
cia constante durante determinado 
período.

A região sudanesa compreende, 
além do Mali, grandes áreas do 
Volta e do norte da Costa do Mar
fim. A escultura em madeira apre
senta, em geral, formas despojadas 
tendendo para o geometrismo e a 
abstração. Existe aí uma influência 
da população muçulmana, e longin
quamente sente-se também a 
presença da arte egípcia.

A região da Guiné compreende, 
além da Guiné-Bissau, o Senegal, a 
República da Guiné (com  exceção  
das terras afastadas da costa), a 
Serra Leoa, a Libéria, e ainda (com  
exclusão de seus territórios seten
trionais) a Costa do Marfim, Gana, 
Togo, Daomé, a parte costeira da 
Nigéria e de Camarões, até o rio 
Sanaga, que é a fronteira cultural 
com  a vizinha região do Congo. E 
o lugar de encontro com o  passado, 
onde foram descobertas as mais an
tigas manifestações da cultura afri
cana: as terracotas e os bronzes de 
Ifé (anteriores aos últimos decênios 
do século XIII) e os bronzes e mar
fins do Bénim (que floresceu no sé
culo XIV).

A região do Congo, graças à 
Bélgica, é a região artística mais 
estudada. Abrange, além do Zaire, 
Camarões (ao sul do Sanaga), Ga
bão, norte de Angola e parte da 
Zâmbia. Apresenta uma diversi
dade de estilos e, em toda essa área, 
a arte em madeira manifestou de
senvolvimento extraordinário, dis
pensando o artista um cuidado 
todo especial à pátina e ao acaba
mento dos objetos.

A arquitetura africana está inti
mamente ligada à paisagem e às 
necessidades econôm icas dos ho
mens. As constantes migrações não 
permitiram a continuidade do es
tilo, produzindo uma incrível mul
tiplicidade de formas. Os materiais 
de construção são os encontrados 
pela vizinhança, nas regiões flores
tais: a madeira, as folhas de pal
meiras, os bambus e as folhas tran
çadas para a cobertura. Nas 
savanas emprega-se a terra dura de 
termiteiras, incorporada em galhos 
e estacas. Os pregos são substituí
dos por ligaduras de fibras vegetais 
e a pedra e pouco utilizada.

Desenvolvim ento da arte

A arte africana está estreita
mente vinculada à organização so
cial e cultural dos varios agrupa
mentos, '  sendo impossível a 
compreensão de sua produção sem 
o conhecimento da sociedade que a 
produz.

Num mundo em que a escrita é 
desconhecida, a arte, além de gerar 
objetos estéticos, é também um do
cumento para o conhecimento 
dessa sociedade. Os pesos para 
ouro dos países da Costa do Ouro, 
por exemplo, constituem uma ver
dadeira enciclopédia que se ex
prime por símbolos e alegorias.

O poder político, com seus va
riados cerimoniais e ritos, favorece 
uma rica criação artística: as tribos 
dos chefes importantes e os reinos 
tradicionais sao os que, na maioria

A arte africana é essencialm ente religiosa. Cabeças entalhadas em madeira  
são tem as comuns. Branco, preto e verm elho, as cores mais usadas.
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das vezes, possuem os maiores cen
tros artísticos da África ocidental e 
central.

A s manifestações artísticas tam 
bém estão estreitamente ligadas a 
tudo o que é sagrado. A vida reli
giosa africana é particularmente 
rica em símbolos materiais e obje
tos que se relacionam com o sa
grado. Além da religião, a magia 
também estimula a criação artis
tic a.

Atualmente, pode-se dizer que a 
produção tradicional está em vias 
de destruição. Esse processo foi 
causado, primeiramente, pela evo
lução religiosa: a assimilação com 
o islamismo* ou o cristianismo*, 
ou alterações nos tipos de cultos. 
Da mesma forma, a transformação 
social, imposta a grande parte dos 
povos africanos com a introdução 
de técnicas e produtos europeus, 
abalou a base material e a estrutura 
da sociedade tradicional.

O fator mais importante, porém, 
é a crescente influência das grandes 
cidades; as civilizações tradicio
nais são constituídas de campone
ses para os quais as ligações com  
a terra e com o meio natural têm 
grande importância para seu tipo 
de crença e culto, bem com o os ob
jetos artísticos a eles relacionados. 
A cidade corta essas ligações es
senciais. Assim, o que antes era 
cultura do continente passa a ser 
encarado como folclore, porque a 
arte africana tradicional vincula-se 
a um tipo de vida comunitária que 
vai desaparecendo. Por outro lado, 
o artista africano contemporâneo 
trabalha para um público de mer
cado, o que o leva a busca de novas 
formas de expressão.

A m úsica africana

Todas as considerações sobre as 
relações profundas entre a vida co
munitária e a produção artística

também são inteiramente válidas 
para a música africana.

Assim sendo, a variedade de ti
pos de música é enorme, causada 
pelas inúmeras formas de organiza
ção social existentes, pelas diversas 
influências estrangeiras, ou mesmo 
pelas diferenças de clima, vegeta
ção e solo das várias regiões. O 
unico denominador comum entre 
todas é o fato de serem músicas de 
tradição oral, produzidas para so
ciedades que vivem ao ar livre.

Por exemplo, no que se refere à 
tonalidade: 2 0 % das tribos utili
zam uma escala de cinco tons; ou
tras usam de seis e a maioria, de 
sete tons. A área de influência 
bantu* tem 130 tribos com  formas 
musicais diferentes e só em Uganda 
são encontrados 25 tipos diversos.

O ritmo* é um fator importantís
sim o na música africana, mas o 
que realmente se destaca em rela
ção a ele é a extrema complexidade 
que apresenta. Existem musicas em 
que o ritmo é reduzido a uma tênue 
pulsação, que apesar do vigor é 
quase imperceptível. Outras músi
cas, ao contrario, principalmente 
as utilizadas nas danças, dão ao 
ritmo o papel mais destacado. As 
com plicações rítmicas advêm não 
da participação de cada instru
mento isolado, mas das combina
ções estranhas e desconhecidas que 
adota.

Na música africana, tocam-se si
multaneamente várias partes dife
rentes, tanto na execução vocal 
com o na instrumental. Durante a 
execução, cada instrumento se 
atém a uma fórmula imutável, com  
exceção do instrumento principal, 
que faz todas as variações necessá
rias. Essa polifonia* de ritmos su
perpostos, porém, é totalmente des
provida de melodia*, eliminando o 
problema de harmonia*.

Como a história da África foi 
muito movimentada, nada há de es

pantoso no encontro de instrumen
tos e formas musicais pertencentes 
a diferentes estágios de desenvolvi
mento. Por exemplo, juntamente 
com  instrumentos bem rudimenta
res com o reco-recos, bastonetes ou 
arcos primitivos, existem cítaras, 
harpas ou mesmo xilofones (contri
buição da música africana à Eu
ropa).

O tambor é, sem dúvida, o ins
trumento que possui o maior nú
mero de variedades em toda a 
África. Com diferença de tamanho, 
forma, material empregado, ou na 
maneira de se tocar (com a mão ou 
com  o uso de bastões) pode ser uti
lizado na execução de solos ou, 
ainda, formando conjuntos de vá
rios componentes. Existem conjun
tos com até quinze tambores, cada 
um apresentando um ritmo dife
rente, mas que produzem um con
junto muito harmonioso.

Os instrumentos de corda tam
bém oferecem grande diversifica
ção, tanto no formato com o na dis
tribuição e quantidade de cordas. 
Podem ser simples arcos ou com 
plicadas cítaras. A  variedade de 
instrumentos de sopro também é 
grande, com objetos de vários me
tros e alguns tao pequenos com o 
um dedo.

O africano têm horror ao som 
puro, preferindo sempre um timbre 
muito rico. Nunca poupa seu senso 
criativo quando se trata de acres
centar harmónicos ao som funda
mental. Faz os mais variados ruí
dos pelo simples prazer auditivo 
ou, as vezes, para tornar o som 
m ais terrificante, pelo efeito estra
nho obtido.

Nestes casos as flautas e os api
tos têm papel importante; com o 
mesmo fim são utilizados os sinos, 
de madeira ou de ferro.

Os instrumentos musicais pos
suem uma utilização específica, 
conforme a função social ou ritual

A produção artística tem  grande im portância na vida grupai ( à direita, bastão típ ico). A arquitetura africana está 
ligada à paisagem e às necessidades do hom em . (Acim a, santuário feito pela tribo dongo, no M ali.)
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que preencham, bem com o os efei
tos musicais desejados. Ao lado de 
instrumentos tidos com o profanos, 
outros possuem importantes virtu
des religiosas ou magicas, podendo 
ser proibidos para mulheres e não 
iniciados, sob pena de morte. A l
guns deles são de uso limitado ou 
específico: só podem ser utilizados 
quando o rei está presente, ou toca
dos por ocasião de funerais, etc.

Tudo isso mostra a com plexi
dade e riqueza das com posições 
musicais africanas, que influencia
ram vários acontecimentos musi
cais pelo mundo afora.

Geraram, por exemplo, com posi
ções de melodia rica e indepen
dente, sem problemas de afinação 
ou de acordes: a mobilidade da cla
rineta, trombeta ou trombone no 
“dixieland” americano é um bom 
exemplo das repercussões da mú
sica africana. O samba brasileiro 
apresenta também uma nítida in
fluência africana..

O  cin em a

Até 1960, quando a África co
meçou a se tornar independente, 
seu cinema era um apêndice do 
americano e do europeu. A partir 
de 1^12 (com Pássaros Selvagens 
da A /rica , de Cherry Kearon) fil- 
mou-se muito no continente afri
cano, mas sermjre sob a direção de 
estrangeiros (sobretudo ingleses, 
franceses ou americanos). Alguns 
filmes, com o Viagem ao C ongo, de 
Léo Poirier (1927), serviram para 
promover o turismo, a indústria, ou 
mesmo a política colonialista  
(como Equador das C em  Fases, de 
André Cauvin, de 1949). Poucos se 
propuseram à exposição dos pro
blemas e peculiaridades dos africa
nos. Entre as exceções destacam-se 
os filmes de Jean Rouch (A  C ircun
cisão, de 1948, O s M estres Loucos, 
de 1955, A  Pirâmide H um ana, de 
1960, e outros) e de Alain Resnais 
(A s  E státuas Tam bém  M orrem , de

1952, proibido durante anos pelo 
governo francês). Também são im
portantes Á frica  50, de Jean, Vau- 
thier (1956), e Volte para a Á frica , 
de Lionel Ragosin (1958), realiza
dos secretamente.

Após a independência da m aio
ria das colônias, cineastas europeus 
ou africanos de formação européia 
iniciaram a produção nacional, não 
sem dificuldades: capitais conside
ráveis eram necessários e a África 
empregava todos os seus recursos 
no desenvolvimento industrial. 
Além disso, praticamente não há 
técnicos nem meios para a difusão 
de filmes, dificultada também pelo 
problema lingüístico. Não obs
tante, documentando aspectos polí
ticos, etnográfico^ ou turísticos de 
sua realidade, a África vem conse
guindo libertar também seu cinema 
do colonialismo.

Da mais recente geração do 
novo cinema africano, destacam-se 
O G aroto de H um asena, de Sean 
Granham, e N igéria , de Jori Iven, 
ambos de 1960, e Quênia 61
(1961), do americano Richard Lea- 
cock. Além destes, há o longa-me- 
tragem do francês Yves Ciampi, L i
berdade 1, filmado no mesmo ano
(1962) em que o negro Paulin 
Vieyra realiza seu documentário 
U m  H om em , Um Ideal, Uma Vida. 
Em 1966, À  N egra de  . . .,  pri
meiro filme do senegalês Ousmane 
Sombene, foi indicado para partici
par da Semana da Crítica do Festi
val de Cannes.

VEJA  T A M B É M : Á frica; A rtesa 
nato; Cerâmica; C ubism o; Jazz;  
Sam ba.Música e dança: unidade in tim am ente ligada a qualquer acontecim ento.

A arte africana exerceu grande influência sobre cubistas e surrealistas.
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Agência de 
Publicidade

O desenvolvimento industrial e 
comercial depende, cada vez mais, 
da atividade publicitária. E a agên
cia de publicidade que acompanha 
a empresa desde a escolha do logo
tipo, do nome, embalagem ou ró
tulo de um produto, ate seu lança
mento no mercado consumidor, 
difundindo-o através de uma cam 
panha e mostrando suas vantagens 
sobre os concorrentes. Dessa  
forma, ela se torna responsável 
pelo sucesso comercial de um pro
duto (ou serviço), e pela divulgação 
de uma determinada marca.

As primeiras agências de publi
cidade surgiram em Londres, no 
início do seculo X IX . Eram peque
nas firmas que recolhiam os anún
cios dos comerciantes, colocan
do-os nos jornais.

Com o correr do tempo, em vez 
de somente aconselhar o anun
ciante na compra de espaço para 
anúncios, o agente passou a auxi
liá-lo também na melhor maneira 
de utilizá-lo.

Atualmente uma agência presta 
ao cliente-anunciante os seguintes 
serviços básicos: a) estudo do ser
viço ou produto oferecido ao pú

blico, para caracterizar as vanta
gens que ele apresenta; b) análise 
do mercado real ou potencial onde 
o produto ou serviço deve encon
trar melhor possibilidade de aceita
ção; c) exame das condições e do 
sistema de distribuição e venda; d) 
seleção dos veículos de divulgação; 
e) formulação do plano dacam pa- 
nha publicitária; 0  execução desse 
plano, através da redação de textos, 
feitura de ilustrações, distribuição 
do material de publicidade; g) veri
ficação e controle da execução da 
campanha; h) cooperação com  a 
organização do cliente para assegu
rar o melhor rendimento do plano 
publicitário.

Uma agência de publicidade mo
derna incfui departamentos diver
sos: m arketing, criação (arte e re
dação), produção gráfica (jornais, 
revistas e impressos em geral) e au
diovisual (rádio, televisão, cinema), 
tráfego (circulação interna de servi
ços), mídia (veiculação do material 
publicitário), relações públicas.

N o Brasil, que ocupa o sexto lu
gar no mercado publicitário inter
nacional, precedido dos Estados 
Unidos, Austrália, Canadá, Ingla
terra e Japão, existem mais de 700  
agências de publicidade, todas filia
das à ABAP (Associação Brasi
leira de Agências de Propaganda).

VEJA T A M B É M : P ublicidade e 
Propaganda.

Agência Noticiosa

Quando o público recebe uma 
noticia através de um meio de in
formação, deve-o ao trabalho da 
agência noticiosa, que a transmitiu 
a seus assinantes: o rádio, a televi
são, os jornais, as revistas.

Em 1835, Charles Havas 
(1785-1858) fundou a primeira 
agência noticiosa em Paris, para 
distribuir informações financeiras e 
traduções de jornais estrangeiros. 
Seus assinantes eram principal
mente comerciantes e diplomatas. 
A nos mais tarde, quando Havas 
passou a utilizar o “telégrafo aé
reo”, e até porhbos-correio, alguns 
jornais começaram a usar a sua 
agência.

O campo de ação das agências 
foi crescendo, chegando a abranger 
a interpretação de notícias, a divul
gação de fotografias e filmes noti
ciosos para a televisão.

Com o telex, uma agência inter
nacional é capaz de enviar um bo
letim informativo a oitenta países 
em menos de um minuto.

Vários países possuem suas 
agências governamentais, que fun
cionam com o órgãos oficiais infor
mativos. E o caso da TASS na 
União Soviética, da A N SA  na Itá
lia, do USIS nos Estados Unidos. 
No Brasil, essa função é exercida 
pela Agência Nacional, fundada 
em 1934, sob o nome de Departa
mento de Propaganda e Difusão  
Cultural.

No mundo existem cerca de oi
tenta agências noticiosas importan
tes, mas apenas cinco delas podem  
ser consideradas como internacio
nais: a AP (Associated Press, EUA, 
desde 1848), a UPI (United Press 
International, EU A , desde 1958. 
que é uma fusão da UP-United 
Press, de 1907, e da INS-Interna- 
tional News Service, de 1909), a 
Reuters (inglesa, 1951), a AFP  
(Agence France Presse, sucessora 
da Havas) e a TASS (Telegrafnoye 
Agentstvo Sovietskogo Soyusa, de 
1925).

Duas dessas agências, a UPI e a 
Reuters, fazem parte de com pa
nhias para distribuição de filmes 
para televisão. A UPI, que tem um 
serviço regular de noticiário fil
mado para TV, associou-se à ITN 
(Independent Television News), de 
Londres, formando a UPITN. A 
Reuters, desde 1957, faz parte da 
Visnews com  a BBC, a Rank Orga 
nization, a Canadian Broadcasting 
Com ission e a New Zealand 
Broadcasting Comission.

N o Brasil, além da Agência Na
cional, há a JB (ligada ao Jornal do 
Brasil), a Meridional (ligada aos 
Diários Associados), a Abril Press 
(da Editora Abril), a Latin (con
sórcio de Jornais latino-america
nos, a A FP, a A N SA  (Agenzia Na 
zionale Stampa Associata), a AP, 
a D PA  (Deutsche Presse-Agentur) 
a Reuters Limited e a UPI.

Agnosticismo ,

Partindo da idéia básica de que 
nada se conhece além daquilo cuja 
existência possa ser comprovada 
através da experiência, T. Huxley* 
desenvolveu uma corrente filosó
fica que ele mesmo, em 1869, cha
mou de Agnosticism o, inspiran
do-se na inscrição “Agnosto Theo” 
(a um deus desconhecido) que, se
gundo São Paulo, foi encontrado 
num altarem A tenas(A tos, 17:23).

Literalmente, o termo agnosti
cism o significa doutrina do não co
nhecimento. Hoje em dia, no en
tanto, é usado em dois sentidos —  
um, propriamente filosófico, signi
ficando que a possibilidade de todo 
conhecimento absoluto é negada ao 
homem, restando possível apenas o 
conhecimento ligado à experiência 
imediata da vida diária e da ciên
cia, e outro, de conotação religiosa, 
que considera incognoscíveis o s fe
nômenos religiosos. Com o uso, 
o termo foi perdendo sua significa
ção científica até ser confundido 
com Ateísmo*: o agnóstico é erro
neamente chamado de ateu. O 
Ateísmo nega a existência de Deus, 
enquanto o Agnosticism o, mesmo 
possuindo algumas característicás 
do Ateísmo em suas idéias básicas, 
admite a possibilidade de se formar 
uma convicção sobre a existência 
ou não de Deus. Em outras pala
vras, o agnóstico não nega simples
mente a existência de Deus. C onsi
dera que ela é discutível, já que não 
pode ser comprovada.

Diversas correntes modernas da 
teologia acham, não obstante, que 
o Agnosticism o religioso contem  
em si a noção firmada de que Deus 
não pode ser reconhecido com o 
Deus, isto é, com os atributos e po
deres que a religião lhe confere. 
Com o essas correntes defendem o 
ponto de vista de que se pode al
cançar um conhecimento positivo  
da essência de Deus, o Agnosti
cismo, para elas, não apenas passa 
a ser uma elaboração filosófica  
mais requintada do Ateísmo como 
também um princípio filosófico que 
não resiste ao proprio método ex
perimental que tanto defende.

Em seu sentido estritamente filo
sófico, o Agnosticism o é também 
considerado por algumas correntes 
de pensamento como um tipo es
pecifico de Ceticismo*. No en
tanto, não se pode negar que haja 
uma diferença essencial, de princí
pio, entre os d o is . N o  A g n o s ti
cismo existe sempre a possibilidade 
de conhecimento futuro, através de 
te n ta tiv a s  b a se a d a s  em  ex p erim en 
tações posteriores. Já o Ceticismo 
nega essa possibilidade, conside
rando que e impossível chegar-se 
ao conhecimento perfeito.

Por ser uma corrente filosófica  
de base empírica, o Agnosticism o 
concorreu para o desenvolvimento 
das correntes materialistas da filo
sofia ocidental.

Tendo com o objetivo despertar ou aum entar o interesse do público por um  
determ inado produto ou serviço, fo i criada a agência de publicidade.

VEJA T A M B É M : Jornalism o: N o 
ticiário; Telégrafo.

VEJA T A M B É M ; A te ísm o; R e li
gião.
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ção pelos parceiros sexuais, e por
tanto tem por função selecionar os 
indivíduos mais fortes para a pro
pagação da espécie.

Uma investigação completa do 
comportamento de luta, no entanto, 
deve levar em conta outra observa
ção: as lutas entre indivíduos da 
mesma espécie quase nunca termi
nam na morte, e raramente resul
tam em ferimentos sérios para 
qualquer dos combatentes. Na ver
dade, elas são muitas vezes alta
mente ritualizadas, e se asseme
lham muito mais a um torneio do 
que a um combate mortal. Se não 
fosse assim, a luta poderia acarre
tar sérios danos para a espécie. O 
animal que perde uma luta não é 
necessariamente menos saudável 
ou menos viável do que o vencedor; 
pode ser apenas jovem, incapaz de 
resistir ao ataque do adulto.

Em vista das desvantagens dos 
ferimentos sérios em um membro 
da espécie, pode-se-ia esperar que a 
evolução tivesse exercido.uma forte 
pressão de seleção contra o com 
portamento agressivo. Mas aparen
temente, o espaçamento dos indiví
duos era muito importante e, dessa 
forma, a evolução não teve com o  
resultado o enfraquecimento das 
tendências agressivas. Na verdade, 
a agressividade parece ter sido fa
vorecida pela seleção* natural. Os 
m ecanismos que permitiram que o 
resultado da luta fosse o espaça
mento e não a morte ou ferimentos 
sérios tornaram-se estáveis durante 
a evolução.

Os animais que mordem e po
dem, portanto, matar ou causar fe
rimentos sérios um ao outro, em 
geral são também capazes de fugir 
rapidamente. E, assim, uma luta 
que certamente teria resultados 
mais graves termina com a retirada 
de um dos contendores, que pode 
também render-se, expor-se p a ss i
vamente, inibindo a agressao do 
vencedor.

Konrad Lorenz (1903- ) des
creveu esse comportamento em lo
bos e cães. A luta começa com uma 
troca de mordidas; mas, togo que 
um dos combatentes com eça a per
der, expõe ao oponente sua gar
ganta vulnerável. Este ato de sub
m issão inibe imediatamente outros 
ataques do rival. Um cachorrinho 
freqüentemente se submete, dei
tando de costas e expondo a bar
riga; assume esta postura quando é 
repreendido, bastando às vezes que 
seu dono eleve a voz. Lorenz suge
riu que os atos de submissão de
sempenham um papel semelhante 
nas lutas entre os homens: quando 
uma vítima se atira, indefesa, aos 
pés de seu inimigo, este se sente fre
qüentemente inibido para atacar 
outra vez. No caso do homem, este 
mecanismo pode ter perdido atual
mente seu valor adaptativo, inclu
sive porque as armas modernas 
matam tão rapidamente e a distân
cias tão grandes que o indivíduo 
não tem oportunidade de apelar 
para tal atitude.

A maioria dos animais, no en
tanto, não depende nem da fuga 
nem da rendição para evitar lutas 
perigosas. Em vez disso estabele
cem-se lutas cerimoniais, nas quais 
os combatentes medem suas forças 
sem se danificarem mutuamente. 
Freqüentemente, essas lutas come-

De m aneira geral, o com portam ento agressivo costum a ocorrer entre anim ais da mesma espécie e do mesmo sexo.

Agressão

Quando o comportamento de um 
animal causa ferimento em outro, 
diz-se que houve agressão. Cha
ma-se também de agressão —  
mesmo que não haja dano físico —  
aos padrões de comportamento que 
se assemelhem aos que costumam  
produzir ferimento.

O comportamento agressivo ma
nifesta se, na maioria dos casos, 
entre animais da mesma espécie, e 
em geral do mesmo sexo. Um ani
mal atacado por um predador pode 
lutar, mas poucas espécies desen
volveram esse tipo de luta, que é di
ferente da agressão intraespecífica.

A luta entre membros da mesma 
espécie é muito comum no reino 
animal. Embora, à primeira vista, 
isto possa parecer um comporta
mento prejudicial à espécie, tem 
provavelmente uma funçao adapta- 
tiva importante: os animais da 
mesma espécie, ocupando o mesmo 
nicho na natureza, precisam com 
petir pelo mesmo alimento, os mes
m os locais para construção de ni
nhos, os mesmos materiais de 
construção. A luta entre anim,ais da 
mesma espécie serve portanto à im
portante função de distribuir o s in
divíduos ou grupos na área que 
ocupam. Dessa forma, assegura 
para cada indivíduo ou grupo o ter
ritório mínimo necessário para a 
sobrevivência, impede a superpo
pulação e promove a disseminação. 
A luta surge também da competi- É uma form a de garantir um lugar e evitar a superpopulação. (Tropiduro.í
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çam com um duelo de ameaças —  
posturas, movimentos e ruídos — , 
cuja função é acovardar o inimigo. 
Algumas vezes bastam essas amea
ças para decidir a luta; mas em ge
ral elas são uma maneira de intro
duzir o torneio.

O lagarto Tropidurus albermar- 
lensis, das ilhas Galápagos, exibe 
um ritual de luta que começa 
quando os dois rivais se enfrentam 
face a face, abanando a cabeça. Su
bitamente, um deles corre para a 
frente, coloca-se ao lado do rival, 
e começa a chicoteá-lo com  a 
cauda, uma ou mais vezes, com  
golpes tão rijos que podem ser ou
vidos a certa distancia. O oponente 
pode replicar da mesma forma. En
tão, o atacante volta à posição ori
ginal, e tudo se repete até que um 
dos lagartos desista.

A ritualização do comporta
mento de luta assume uma impor
tância crítica nos combates entre 
animais dotados de armas mortais. 
As cobras venenosas, por exemplo, 
poderiam matar-se com uma única 
mordida; mas quando lutam entre 
si nunca mordem. O combate da

espécie C rotalus ruber foi descrito 
em detalhes por C. E. Shaw. As 
duas cobras se alinham lado a lado, 
com  o terço dianteiro do corpo er
guido. Nessa postura, empurram-se 
mutuamente as cabeças, cada uma 
forçando a outra para baixo, se
gundo regras estritas que lembram 
as do jogo de braço-de-ferro. A co
bra mais bem sucedida segura por 
um momento a perdedora contra o 
chão, com o peso de seu corpo, e 
deixa que ela se afaste.

N a espécie humana provavel
mente o comportamento agressivo 
evoluiu a serviço das mesmas fun
ções que servem no caso de outros 
animais.

Sem dúvida esse comportamento 
foi útil e adaptativo há milhares de 
anos, quando os homens viviam em 
grupos pequenos. Os danos e in
convenientes que hoje apresenta re
sultam de outras características das 
soc iedades.

V EJA  T A M B É M : C onflito ; 
Guerra; Psicanálise; Violência.

Agricultura

A palavra agricultura define o 
conjunto de operações que trans
formam o meio natural com o obje
tivo de torná-lo mais apto à produ
ção de animais e vegetais 
escolhidos e, além disso, melhora
dos. Ela denomina, portanto, o se
tor da economia que produz deter
minada classe de produtos, 
originários das plantas e dos ani- 
rríais (fibras e outras matérias-pri
m as utilizadas pela indústria, mas 
sobretudo alimentos), mediante o 
plantio ou a criação.

Origens e evolução

A agricultura é uma das ativida
des mais antigas que a comunidade 
humana já desenvolveu. Desde 
suas origens, o homem aproveita o 
fruto das árvores, recolhe grãos, fo
lhas, ramos e tubérculos. A coleta  
de vegetais logo se associou a ou
tras atividades, com o o aproveita
mento do mel e de alguns pequenos 
animais comestíveis. Mas ainda 
não praticava a agricultura, que só 
com eça com a execução de traba
lhos, voluntariamente aprendidos, 
destinados a conseguir uma co
lheita prevista.

A princípio, o cultivador primi 
tivo deve ter se esforçado para acli
matar e fazer crescer as plantas 
consideradas úteis que encontrava 
ao acaso. Em campos não delimita
dos e sem carater permanente, 
manteve cultivos de extrema varie
dade que mudavam de uma estação  
para outra. Nestas formas primiti
vas, o cultivo era muito superficial 
e as ferramentas, adaptações rudi
mentares: um bastão pontiagudo 
para abrir covas, ou um chifre de 
cervo à guisa de enxada.

Mas o que dá fisionomia própria 
ao cultivo primitivo é o seu caráter

itinerante. Sem adubação* conve
niente, o solo esgota-se com rapi
dez. Daí a necessidade de deslocar 
os cultivos, a fim de buscar novos 
campos férteis e permitir que os es
gotados se recuperem.

O passo dado no sentido de 
transformar o cultivo itinerante em 
cultivo sedentário, ou fixo, é um 
dos fatos fundamentais da evolu
ção humana: acha-se associado à 
sedentariedade dos homens.

A implantação do cultivo fixo, 
isto é, a utilização sucessiva do 
mesmo campo, está condicionada à 
possibilidade de restituir ao solo ao 
menos uma parte dos elementos nu
tritivos dele retirados com  o cresci
mento das plantas e a respectiva 
colheita. Nao se pode praticar o 
cultivo sedentário sem adubação 
ou deixar a terra sem cultivo du
rante intervalos mais ou menos 
prolongados.

Até um século atrás, a única 
coisa de que dispunham os agricul
tores para devolver ao solo a fertili
dade perdida eram os estercos: de- 
jeções humanas, restos de comida, 
excremento de animais, algas e 
lodo ricos em matéria orgânica 
(húmus). Ou, então, fazer o pousio.

O pousio não representa apenas 
o descanso periódico das terras. 
Quando um campo permanece em 
pousio por alguns anos, cobre-se de 
vegetaçao espontânea onde pasta o 
gado. Prepará-lo para novo cultivo 
significa enterrar as ervas e com  
elas o esterco deixado pelos ani
mais: o solo recupera assim sua 
fertilidade.

A Europa pós em prática dois 
sistemas principais de aplicação do 
pousio. Em um deles, cultivava-se 
a terra um ano sim, o outro não: 
era a rotação bienal. No outro, a 
terra repousava um ano em cada 
três: rotação trienal. Feita a co
lheita, os cam pos passavam a ser 
de uso coletivo e neles pastava o 
gado da aldeia.

Em tempos modernos, a pressão 
demográfica e a escassez de terra 
impuseram tipos de cultivo que dis-

A lém  do aspecto com petitivo, há sem pre um objetivo determ inado: a sobre
vivência. (Fases de um com bate entre uma aranha e um a vespa.)

Agricultura: uma das mais antigas atividades desenvolvidas pelo hom em .
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pensam o pousio. Além dos recur
sos de recuperação que a técnica 
colocou à disposição dos agriculto
res, verificou-se que alguns vege
tais, notadamente as leguminosas, 
têm a propriedade de fixar no solo 
o nitrogênio atmosférico, compen
sando assim a retirada exaustiva 
desse elemento. Introduziu-se então 
a prática de rotação de culturas.

A o  lo n g o  d a  h istória

Já no ano 2838 a.C. a China co
nhecia o arado, preconizado pelo 
Imperador Shen Nung, apelidado 
por isso de “fundador da agricul
tura”. N essa época, cultivavam-se 
o arroz, o trigo, a soja e a amoreira 
para criação do bicho-da-seda. Na 
índia, plantavam-se videira, tama
reira, mangueira e cajueiro. Muitos 
séculos antes da era cristã, flores
ceu no Egito uma agricultura 
adiantada que aproveitava as inun
dações do Nilo com canais de irri
gação e obras hidráulicas.

Na Grécia, no século II a.C.,
Teofrato e Xenofonte descreveram  
com  detalhes algumas questões 
agrícolas. Catão fala sobre o adian
tamento que a agricultura obteve 
em Roma, ao descrever o cultivo 
dos campos. Na Idade Média seu 
desenvolvimento foi pequeno.

A Revolução Industrial*, no fi
nal do século XVIII e início do 
X IX , criou condições para a cha
mada Revolução Agrícola. O aban
dono dos campos por centenas de 
milhares de pequenos agricultores 
expropriados de suas terras, que 
procuravam trabalho nas indus
trias, aliado à necessidade de au
mentar a produção de alimentos 
para atender ao crescente consumo 
urbano, determinou profundas alte
rações no setor agrario: a progres
siva capitalização dos campos pos
sibilitou a rotação de culturas, o 
emprego de adubação artificial, a 
construção de sistemas de irriga
ção; iniciou-se a mecanização.

A Revolução Agrícola coincidiu 
com  o incremento da emigração 
européia; além de desenvolverem o 
cultivo de produtos nativos (milho, 
cacau, mandioca, etc.), os colonos 
introduziram novas culturas (café, 
trigo, algodão, etc.), instalando o 
sistema de plantations.

A persistência, na maioria dos 
países, de sistemas superados de 
apropriação das terras, baseados 
no latifúndio improdutivo, que im
pedia a adoção de métodos mais 
eficientes de cultivo, fez surgir, a 
partir das primeiras décadas do sé
culo X X , a preocupação com pro
gramas de reforma agrária, funda
mentados na redistribuição das 
terras, política creditícia adequada, 
m ecanização, etc.

Depois da Segunda Guerra 
Mundial intensificou-se, especial
mente nos países industrializados 
da Europa e nos Estados Unidos, 
o processo de mecanização da agri
cultura, bem com o difundiu-se, em 
grande escala, o emprego de fertili
zantes, pesticidas, fungicidas. Além  
disso, os recursos da ciência e da 
tecnologia começaram a ser utiliza
dos de forma crescente, para incre
mentar a produtividade, notada
mente no âmbito da química e 
bioquímica (fertilizantes, hormô
nios, alimentos para animais) e da A cultura de cereais, por exem plo, só é rentável quando realizada em  áreas vastas ou grandes propriedades.

tensa de produtos de monocultivo. 
A cana-de-açúcar, trazida da ilha 
da Madeira, constituiu assim o pri
meiro dos’ grandes ciclos, conhe
cido como ciclo da cana-de-açúcar.

Escravos negros aprisionados na 
África forneceram a abundante 
mão-de-obra necessária a esse tipo 
de exploração agrícola. Alem 
disso, rumo ao oeste partiam do li
toral diversas expedições em busca 
de índios para serem utilizados 
com o escravos na lavoura.

N o período do governo geral, a 
agricultura desenvolveu-se bas
tante, surgindo então a pecuária. 
No fim do século XVI o Brasil ex
portava, além dos produtos da in
dústria extrativa, açúcar, algodão e 
fumo.

N o século seguintej graças aos 
ensinamentos dos jesuítas, os co lo 
nos plantavam árvores frutíferas, 
milho, feijão, batatas e hortaliças. 
A importancia do negro para a im
plantação da agricultura nacional 
pode ser medida pelo fato de que 
nessa época, para cerca dé 1 0 0  0 0 0  

brancos havia 175 000 escravos 
africanos.

Em 1727, o sargento-mor Fran
cisco de Melo Palheta trouxe da 
Guiana Francesa as primeiras mu
das de café, que foram plantadas 
no Pará. Durante cerca de um sé
culo o seu cultivo não se desenvol
veu, uma vez que as terras do norte 
e nordeste eram pouco adequadas 
a esse tipo de lavoura. No século 
X IX  ele atinge a região do atual 
Estado do Rio de Janeiro e o vale 
do Paraíba. Dom  João VI concede 
sesmarias à nobreza e aos amigos, 
concitando-os a cultivar o café com  
boa técnica, formando viveiros de 
mudas e plantando os cafeeiros em 
linha.

Com eçava então o chamado ci
clo do café e, já em 1840, o Brasil 
era o maior produtor mundial de 
uma riqueza que impulsionou todo 
o progresso do país, no Império e 
na República.

Durante o Império (1822/89), a 
agricultura brasileira se desenvol-

A lêm  de recursos m ateriais, o agricultor precisa ter conhecim entos razoá
veis sobre solos, plantas e anim ais. (Trigal no Rio Grande do Sul.)

genética (variedades precoces ou de 
rápida maturação, ou resistentes às 
secas e geadas).

A agricultura brasileira

A colonização do Brasil teve na 
agricultura um dos seus mais im
portantes componentes. Com a Re-

volução Comercial, a Europa care
cia de alimentos e estava à procura 
de abastecimento de produtos agrí
colas e matérias-primas.

Antes da chegada dos portugue
ses, os índios cultivavam o milho, 
o fumo, o amendoim e, principal
mente, a mandioca. Os colonizado
res iniciaram aqui a agricultura in-
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veu devido, principalmente, a três 
fatores: expansão da cafeicultura 
pelo vale do Paraíba, Zona da 
Mata de Minas Gerais e outras 
áreas; cultura do cacau no sul da 
Bahia, a partir de 1870; e coloniza
ção européia em Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. Com a Repú
blica são criados órgãos destinados 
a dar uma efetiva assistência à 
agricultura: o Ministério da Agri
cultura (1906), o Serviço de Inspe
ção Agrícola (1909) e o Aprendi
zado Agrícola de Barbacena 
(1910).

A exploração da terra

O objetivo principal da empresa 
agrícola é atingido através de três 
modalidades: a lavoura, a pecuária 
e a exploração mista (lavoura e 
pecuária).

Dependendo da natureza da 
planta em cultivo, as lavouras po
dem ser permanentes ou temporá
rias. São culturas permanentes, ou 
de ciclo longo, aquelas que utili
zam plantas capazes de produzir 
por períodos consideráveis, sem 
que haja necessidade de novo plan
tio. Exemplos deste tipo de lavoura 
são as de café, de cacau e de citros. 
N as culturas temporárias, ou dç. ci
clo curto, o vegetal tem um ciclo  
vegetativo que dura no máximo um 
ano (milho, arroz, feijão e algumas 
variedades de algodão).

As lavouras obedecem a dois sis
temas principais de cultivo, de 
acordo com  a distribuição espacial 
e cronológica das espécies por toda 
a área cultivada. O sistema de cul
tivo é chamado intensivo quando o 
trabalho humano é usadp abundan
temente em relação aos outros fato
res de produção envolvidos, que 
são terra e capital. Se, ao contrário, 
é o fator terra que predomina sobre 
os demais, o sistema de cultivo de- 
nomina-se extensivo. Evidente
mente, para um mesmo nível de 
produção, o primeiro dos sistemas 
e concernente às pequenas e médias 
propriedades, ao passo que o se
gundo, o extensivo, caracteriza os 
latifúndios.

A necessidade de aumento de 
produtividade, apoiada nas moder
nas técnicas agrícolas, faz com que 
o sistema intensivo seja o mais fre
qüente, principalmente nas regiões 
em que a terra é mais valorizada. 
D o ponto de vista estritamente eco
nômico, não existe uma correspon
dência necessária entre sistema in
tensivo e sistema racional de 
exploração da terra. Tudo depende 
do custo relativo dos três fatores. O 
agricultor age racionalmente se uti
liza uma combinação de fatores 
que torne máxima a relação recei
ta/custo.

D a mesma forma que os siste
mas de cultivo dependem da dispo
nibilidade dos três fatores que for
mam a produção, também não 
existe tamanho de propriedade 
único, ideal para todos os cultivos. 
A estrutura fundiária, ou seja, a 
distribuição de terras de uma área 
entre várias propriedades, é função 
da espécie cultivada. Existem cul
turas, com o a cana, o algodão, os 
cereais, que necessitam de áreas 
mais vastas, ou grandes proprieda
des, a fim de se tornarem rentáveis. 
Outros, com o as de produtos horti-

granjeiros, podem ser cultivadas 
em pequenas propriedades.

0  regime de exploração refere-se 
às relações entre o dono da terra e 
aquele que a cultiva. N o Brasil 
existem duas modalidades princi
pais: o arrendamento e a parceria. 
No arrendamento, é contratado um 
pagamento fixo (aluguel) por um 
prazo variável, geralmente de al
guns anos. Desse modo, o dono da 
terra não participa diretamente dos 
eventuais sucessos ou insucessos 
da empreitada. Na parceria, há 
uma divisão prefixada do produto 
da terra, entre o seu dono e o agri
cultor. Essa divisão pode estabele
cer parcelas iguais para os dois (a 
meia) ou destinar ao proprietário a 
terça parte do que for produzido (a 
terça). O estabelecimento da parti
lha leva em conta o tipo de cultura 
e a maior ou menor participação 
do dono da terra no fornecimento 
dos fatores de produção.

O homem que exerce a atividade 
agrícola de maneira idêntica à de 
seus antepassados não pode produ
zir a contento, apesar da riqueza da 
terra ou mesmo da intensidade do 
seu trabalho.

Mesmo que a terra seja pobre, o 
agricultor que possui recursos de 
investimento e um nível razoável de 
conhecimentos sobre solos, plantas 
e animais pode produzir alimentos 
em abundancia, desde que saiba 
utilizar esses instrumentos. Não 
precisará trabalhar tanto, e tão du
ramente.

Está, assim, em condições de 
produzir em tal quantidade que 
seus irmãos e alguns de seus vizi
nhos ficarão disponíveis para 
transferirem-se para a cidade, a fim 
de ganhar seu sustento. Suficientes 
produtos agrícolas poderão ser 
obtidos sem o concurso deles, em
penhados então em novos setores 
da produção.

Além da capitalização da agri
cultura e da utilização de equipa
mentos (mecanizados ou não), con
corre para essa transformação o 
conhecimento sempre atualizado 
das técnicas agrícolas.

Uma agricultura baseada inteira
mente nos processos de produção 
usados durante gerações pelos agri
cultores pode ser chamada de agri
cultura tradicional. O país depen
dente de uma agricultura 
tradicional é inevitavelmente pobre 
e, por ser pobre, gasta a maior 
parte de sua renda em alimentos. 
Quando, porém, desenvolve seu se
tor agrícola, tal como fez a Dina
marca, na Europa; Israel no 
Oriente Próximo; o M éxico, na 
América Latina; e o Japão, no 
Oriente, os alimentos tornam-se 
abundantes, a renda cresce e uma 
parcela menor é despendida com a 
alimentação.

A transformação da agricultura 
tradicional, pouco produtiva, de
pende basicamente dos investimen
tos nela feitos. O problema, porém, 
não se limita à obtenção de capi
tais, mas consiste principalmente 
em determinar as formas que esse 
investimento deve tomar. N a agri
cultura, a substituição de trabalho 
e/ou terra por capital depende do 
custo de cada fator e do valor al
cançado pelo produto no mercado. 
A agricultura moderna se caracte
riza por elevados salários (custo da
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sorver seus produtos: a indústria' 
venderá mais, terá menor custo e 
maior renda.

A  agricu ltu ra  n o  B rasil

A agricultura brasileira tem de
sempenhado importante papel no 
desenvolvimento econôm ico do 
país. Apesar do crescimento indus
trial e da expansão dos centros ur
banos, o setor agrário ocupa uma 
parcela considerável da população 
economicamente ativa e tem im
portante participação no produto 
interno bruto. Se, por um lado, a 
agricultura contribuiu decisiva
mente para a implantação do par 
que industrial do país, por outro 
fortalece o próprio processo de de
senvolvimento agrícola ao produzir 
cereais e matérias-primas tradicio
nalmente importados.

Apesar de alguns anos de ba[xa 
produção, provocada por situações 
climáticas desfavoráveis, a analise 
de um longo período da agricultura 
brasileira mostra um nível de oferta 
capaz de satisfazer a demanda de 
produtos alimentícios e matérias- 
primas do mercado interno, e criar 
excedentes exportáveis.

As principais culturas destina
das ao mercado interno são respon
sáveis por grande parcela da área 
cultivada no país e do valor total 
da produção agrícola. O arroz, o 
milho, a batata, o feijão, a soja, o 
trigo, o amendoim e a mandioca 
são cultivados em extensas áreas e 
utilizam grande parte dos fatores 
de produção (mão-de-obra, fertili
zantes, defensivos, equipamentos, 
crédito agrícola). De um total de 30 
milhões de hectares cultivados, os 
produtos mencionados ocupam  
cerca de 70%. Embora as culturas 
básicas de exportação sejam o café 
e o cacau, alguns desses produtos 
(arroz, milho, soja, algodão, amen
doim) têm participaçao apreciável 
no comércio internacional.

ARROZ —  O Brasil é o maior 
produtor no ocidente e seu con
sumo interno se expandiu sensivel
mente. As principais áreas produ
toras localizam-se nos Estados do 
Rio Grande do Sul, Goiás, São 
Paulo, Minas Gerais, Maranhão e 
Santa Catarina. Observa-se acen
tuada disparidade dos sistemas de 
cultivo, o que se reflete nos rendi
mentos obtidos. No Rio Grande do 
Sul, o uso da irrigação, de fertili
zantes e da m ecanização permite 
alcançar índices de produtividade 
bem mais elevados do que os regis
trados em Goiás e no Maranhão.

BATATA —  O consumo bra
sileiro da chamada batata inglesa 
ou batatinha situa-se num nível 
consideravelmente inferior ao dos 
grandes países consumidores, 
com o a Alemanha Ocidental, 
França, Canadá e Argentina. A 
produção nacional é maior em zo
nas limitadas dos Estados de São 
Paulo, Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul e Minas Gerais, também 
com  acentuado desnível de rendi
mento: a produção por hectare de 
São Paulo leva nítida vantagem so
bre a do resto do país.

MILHO —  Por sua participação 
com o matéria-prima para indús-

A mecanização agrária deu um grande impulso à produtividade, além  de favorecer a capacidade de exportação.

força de trabalho), alta renda 
(custo da terra) e custo relativa
mente baixo do equipamento, adu
bos, inseticidas, etc., além de pre
ços estáveis dos produtos agrícolas.

Pódem ser classificadas em 
cinco categorias as funções da agri
cultura no desenvolvimento econô
mico:
a) Fornecedora de alimentos: cabe 
à agricultura atender à necessidade 
de alimentos, não só da população 
rural com o também da população 
urbana.
b) Fornecedora de mão-de-obra: 
aumentando a produtividade e mo
dernizando-se, a agricultura tor- 
na-se capaz de fornecer igual ou su
perior quantidade de produtos com  
menor número de pessoas ocupa
das. O excedente de mão-de-obra 
fica assim disponível para a utiliza
ção na indústria ou nos serviços 
das cidades.
c) Fornecedora de capitais: no iní
cio do processo de desenvolvi
mento cabe à agricultura fornecer 
capitais para a implantação de um 
setor industrial.
d) Geradora de divisas: uma pro
dução agrícola abundante favorece 
a capacidade de exportar, criando 
em contrapartida uma capacidade 
de importar os equipamentos e ma
térias-primas necessários ao pro
cesso de industrialização.
e) Mercado consumidor: se a pro
dutividade agrícola se eleva, a po
pulação terá maior renda e poderá 
comprar os produtos fabricados 
pela indústria, tanto para uso pró
prio com o para utilização nas la
vouras. Por outro lado, é impor
tante para o setor industrial que a 
população rural seja capaz de ab- O café produz por longo período sem  que seja preciso um novo plantio.
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trias, na alimentação de animais e 
na exportação, o milho é um dos 
mais importantes cereais, a des
peito do seu pequeno consumo “in 
natura”, principalmente por parte 
das camadas da população de 
maior poder aquisitivo. A produ 
ção brasileira situa-se como uma 
das mais elevadas entre os países 
produtores, principalmente depois 
da introdução de sementes melho
radas: o chamado milho híbrido. 
N os principais Estados produtores 
(regiões sul e centro sul) a propor
ção de sementes melhoradas al
cança cerca de 40% do total plan
tado. Entretanto o rendimento por 
hectare é ainda reduzido, com pa
rado com outros países.

FEIJÃO —  O Brasil é o maior 
produtor mundial de feijão e tam 
bém seu principal consumidor. 
Apesar disso, a cultura do feijão 
ainda apresenta baixos índices de 
produtividade em todo o país. Os 
mais importantes Estados produto
res são o Paraná, Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul, Bahia e São 
Paulo.

TRIGO —  Um dos produtos 
mais importantes da dieta alimen
tar de quase todos os povos, o trigo 
tem um consumo relativamente ele
vado em nosso país. Sua produção, 
porém, é ainda muito deficiente, 
não alcançando sequer a terça 
parte do consumo. Daí a necessi
dade de se recorrer a países expor
tadores do cereal como os Estados 
Unidos e Argentina. As condições 
de natureza climática (e, portanto, 
a pequena extensão da área culti
vada), as pragas e doenças e a con
corrência da produção internacio
nal são fatores limitantes dessa 
produção. Cabe observar que o 
Brasil mantém corrente regular de 
comércio com a Argentina e 
grande parte das importações de 
trigo do país vizinho se faz com  a 
contrapartida de exportações de 
produtos agrícolas e industriais 
para aquele mercado.

CAFÉ —  É o principal produto 
nas exportações do país, contri
buindo com  uma parcela conside
rável do seu valor total.

Apesar dessa importância no 
conjunto das exportações brasilei
ras, o volume exportado tem osci
lado de ano para ano. A fim de as
segurar uma relativa estabilidade 
nesse comércio e disciplinar a pro
dução, foi feito, entre países produ
tores e consumidores, um convênio 
que atribui a cada um dos_produto- 
res uma quota de exportaçao.

PECUÁRIA —  O Brasil apre
senta excepcionais condições para 
o desenvolvimento da pecuária, ou 
seja, a criação de bovinos (de corte 
e leite), sumos, ovinos, caprinos e 
aves.

Com uma diversificação de cli
mas que admite perfeitamente 
desde as raças finas de clima tem
perado até os rústicos e resistentes 
zebus, a criação de gado bovino es
tende-se pelos Estados do Rio 
Grande do Sul, São Paulo, Minas 
Gerais, G oiás e Mato Grosso.

Contrapondo-se às enormes pos
sibilidades pecuárias, são desfavo
ráveis os índices que refletem o

A agricultura é um setor que tem  desem penhado Im portante papel no desenvolvim ento da econom ia brasileira.

nível geral de produtividade neste 
setor agrícola. E ainda baixa a taxa 
de natalidade dos rebanhos e verifi
cam-se condições não muito propí
cias de alimentação, manejo das 
pastagens e assistência sanitaria.

A extensão e a qualidade das 
pastagens no Brasil ainda não cor
respondem às grandes possibilida
des do setor. Apesar disso, a pro
gressiva substituição do pasto 
natural por pastagens artificiais 
tem ampliado a capacidade de cria
ção das áreas disponíveis.

O país possui um dos maiores 
rebanhos bovinos do mundo, ultra
passado apenas pela índia. União 
Soviética e Estados Unidos.

Também importante é o rebanho 
suíno, que se concentra, principal
mente, no sul do país, onde estão 
localizadas as maiores indústrias 
destinadas à produção de carnes e 
de laticínios.

Embora numeroso, o nosso reba
nho suíno caracteriza-se porém por 
um baixo padrão de qualidade. A 
criação faz-se sem maiores cuida
dos quanto à seleção de variedades 
apropriadas. N ão existem, em vo
lume significativo, raças especiali
zadas para a produção de carnes, 
sendo a maioria do rebanho desti
nada à extração de banha.

Entretanto, a criação de gado —  tradicional com plem ento do setor agrícola 
—  continua apresentando índices desfavoráveis de produtividade.

VEJA T A M B É M : A çú ca r; A g ro 
nom ia; A lgodão; Café; R eform a  
Agrária; S istem a Agrário.



Agronom ia 89

Agronomia

Em sentido estrito, agronomia é 
a ciência do uso do solo; em sen
tido amplo, é o conjunto de ramos 
da ciência que tem por objetivo 
descobrir técnicas e métodos capa
zes de obter, da exploração do solo 
agrícola, os melhores resultados 
econôm icos, sem prejudicar a terra.

A Escola de Agricultura Luiz de 
Queiroz, de Piracicaba, São Paulo, 
o mais tradicional estabelecimento 
de ensino agronômico da América 
Latina, inclui em seu currículo as 
seguintes disciplinas: agricultura e 
horticultura, botânica, ciências so
ciais aplicadas, engenharia rural, 
entomologia, física e meteorologia, 
fito patologia, genética, matemática 
e estatística, química, silvicultura, 
solos e geologia, tecnologia rural, 
zoologia e zootecnia.

A agronomia moderna vem de
senvolvendo em diversos países, in
clusive no Brasil, dois campos fun
damentais para a produção agrí
cola  destinada ao abastecimento 
alimentar e ao fornecimento de ma
térias-primas industriais a uma po
pulação que cresce explosivamente. 
Um deles é a aplicação de radiosó- 
topos (bomba de cobalto) com o 
objetivo de “produzir” novas varie
dades de plantas, de maior rendi
mento e resistência às doenças e 
pragas, mediante a alteração gené
tica “produzida” nos crom ossomos 
de plantas conhecidas. O outro 
campo é o da microbiologia agrí
cola, que utiliza, em determinadas 
condiçoes, a ação de microrganis
m os para transformar matérias im
prestáveis em proteínas capazes de 
melhorar o padrão alimentar dos 
povos.

A química agrícola estuda as 
reações bioquímicas relacionadas 
com  o crescimento das plantas e 
dos animais, descobre métodos 
para controlar essas reações e de
senvolver produtos que a agrono
mia utiliza na correção de deficiên
cias químicas. Colocando-se 
aditivos químicos na alimentação 
de animais, pode-se conseguir o au
mento de algumas toneladas no 
peso de um rebanho; o uso de her
bicidas no combate a ervas dani
nhas significa uma economia de 
trabalho, tempo e dinheiro.

Bioquímicos japoneses consegui
ram isolar, e hoje já se produz co- 
mercialmenteC um hormônio vege
tal —  a giberelina —  que regula o 
crescimento das plantas.

N a batalha constante dos agri
cultores contra os insetos nocivos, 
alguns produtos são de alta eficiên
cia. Substâncias atraentes, quase 
sempre relacionadas com o im
pulso sexual dos insetos, são usa
das como inseticida; a produção de 
leite aumenta quando as vacas são 
protegidas por repelentes contra 
moscas.

Já os problemas físicos com que 
a agronomia se defronta são resol
vidos com  o concurso da engenha
ria rural. A m ecanização do campo 
é uma das grandes responsáveis 
pela redução do trabalho braçal e 
animal e pelo aumento da produ

ção. O emprego do trator, com um 
alto rendimento por hora de traba
lho, possibilita melhor aproveita
mento das terras, colheitas mais 
abundantes e maiores lucros. As 
combinadas realizam diversas ope
rações agrícolas ao mesmo tempo: 
colhem, limpam e ensacam o algo
dão, por exemplo.

Também a secagem de diversos 
cereais pode ser feita artificial
mente, com o emprego de eletrici
dade, não se sujeitando o agricultor 
aos caprichos do tempo, que punha 
muitas colheitas a perder.

Mas a engenharia rural é um 
campo muito amplo, abrangendo 
ainda a construção de reservató
rios, drenagem e controle da ero
são, que concorrem para maior 
produção agrícola e preparam a in- 
fra-estrutura necessaria à mecani
zação. A cada ano, dezenas de 
agrônomos se dedicam a essa espe
cialidade, capacitando-se a projetar 
novas máquinas, equipamentos e 
construções rurais, inclusiye a utili
zar a energia elétrica no campo e 
no beneficiamento da produção 
agrícola.

São os engenheiros rurais que 
determinam ou não o uso das má
quinas agrícolas, já que a compra 
de um trator só se justifica quando 
seu tempo anual de uso seja no 
mínimo de 1 000 horas. A mesma 
exigência não se pode fazer a uma 
colhedeira que trabalha apenas em 
certas épocas do ano. Neste caso, 
é a quantidade do produto s ser co
lhido que determina seu uso.

Relações clim a-solo

A climatologia agrícola também  
é uma especialidade importante da 
agronomia: os serviços de meteoro
logia podem fazer a previsão de 
uma geada com algumas horas de 
antecedência, alertando os cafeicul
tores, que, por exemplo, podem  
produzir fumaça nos campos para 
proteger seus cafezais da ação des
truidora do gelo. Além disso, as re
lações entre clima e solo e os im
portantes fenômenos envolvidos no 
intercâmbio calor-umidade são de 
interesse vital para a vegetação e a 
vida animal. Prevendo uma ano de 
estiagem, os técnicos em clim atolo
gia agrícola induzem o agricultor a 
suplementar a falta de chuva, irri
gando sua cultura. Em regiões mais 
secas, com o o nordeste brasileiro, 
eles elaboram planos de nucleação 
artificial (chuvas artificiais).

Quando o homem aprendeu a 
domesticar os animais, ele satisfez 
suas necessidades imediatas de ali
mento, transporte e vestuário. As 
ovelhas foram, provavelmente, os 
primeiros animais a serem domesti
cados, fornecendo leite, carne e lã. 
Os animais têm pois um papel im
portante na sobrevivência do ho
mem. As ciências relacionadas 
com  a seleção, criação e organiza
ção dos animais domésticos para a 
produção de carne, leite, ovos, lã e 
outros produtos estão incluídas no 
campo da zootecnia.

O cruzamento genético pode 
criar uma raça nova, de caracterís
ticas mais resistentes a uma série 
de fatores. E o caso do gado Santa 
Gertrudes, resultante do cruza
mento do zebu com o shorthorn ob
tido no Texas, que constitui uma

A mecanização do cam po é uma das principais responsáveis pela diminuição  
do trabalho braçal e anim al, e pelo aum ento da produção intensiva.

Está provado que a produção de le ite  aum enta se as vacas estão protegidas 
contra as moscas; a quím ica agrícola fornece repelentes para tal fim .
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solar. N a prática, o homem tem 
pouco controle sobre o fotope- 
ríodo, mas, conhecendo a sensibili
dade das plantas à luminosidade, 
ele pode deduzir a época do ano 
mais propicia para o plantio de al
gumas culturas, embora várias de
las, como o cacau, a banana e o 
cravo, sejam quase insensíveis ao 
regime de luz.

O ato de revolver a terra e abrir 
sulcos, um dos primeiros pratica
dos pelo homem nas suas ativida
des agrícolas, faz parte das chama
das práticas culturais. A  
preparação da terra para o plantio 
e uma dessas práticas que hoje uti
liza arados de discos ou de aiveca, 
puxados por um trator, e não mais 
arados de madeira tirados a bois, 
com o se fazia antigamente. Os ara
dos de discos têm um dispositivo  
de discos laminares unidos por 
uma armação de metal que, acio
nada, vai revolvendo a terra con
forme a profundidade desejada, en
quanto os arados de aiveca cortam  
uma fatia do solo ao se deslocarem.

A aração é complementada pela 
gradeação, que consiste em dester
roar, controlar as ervas daninhas e 
nivelar o terreno, operação que é 
feita por uma “grade” de dentes, de 
facas ou de discos.

Plantio

Arada e gradeada a terra, proce
de-se ao plantio, que pode ser feito 
manualmente, jogando-se as se
mentes nas valas e cobrindo-as de 
terra com o auxílio de uma enxada. 
Mas existem também máquinas 
que realizam essa operação —  as 
plantadoras. São de quatro tipos: 
para pequenas sementes de cereais; 
para sementes semeadas em fila, 
com o as'd o  algodão e do milho; 
para as unidades reprodutivas, 
com o os tubérculos; e as chamadas 
transplantadoras, que servem para 
replantar pequenas mudas, com o  
as de fumo, couve, etc. Quando não 
há necessidade de se plantar em fi
las, a semeadura pode ser feita de 
avião ou por centrifugadoras.

Dentro das práticas culturais, 
existem ainda os “tratos culturais”, 
com o a pulverização, carpas, com 
pactação e rolamento do solo, com  
a finalidade de melhorar as condi
ções de aeração e temperatura. Es
ses dois fatores fizeram a agrono
mia estender seus conhecimentos 
às atividades de secagem e armaze
namento. A primeira pode ser feita 
ao sol ou artificialmente; já  a se
gunda se utiliza de silos, constru
ções cilíndricas para armazena
mento de grãos.

Com a crescente utilização dos 
herbicidas —  substâncias que con
trolam seletivamente as ervas dani
nhas que infestam as culturas — já 
se cogita de efetuar o “plantio di
reto”, sem os dispendiosos traba
lhos de aração, gradeação e outros. 
Com isso, procura-se não apenas 
reduzir os custos da produção, 
com o, principalmente, evitar os da
nos causados pela erosão que o re- 
volvimento continuado dos solos 
provoca.

17.7,1 T A M B É M : A dubação;  
A gricultura; N utrição Mineral.

raça mais resistente aos climas 
quentes e bastante produtiva. Na 
melhoria das raças, a zootecnia se 
vale do processo de inseminação 
artificial, em que os espermatozói
des de um touro de excelente linha
gem são colocados nos órgãos se
xuais de diversas vacas ao mesmo 
tempo, sem o contato direto.

Outra especialidade da agrono
mia é a bromatologia animal que, 
com  base em estudos feitos nos 
cam pos da fisiologia e da anato
mia, elabora fórmulas de dietas 
para a alimentação das criações, 
determinando as quantidades de 
proteínas, vitaminas, gorduras, car 
boidratos e sais minerais que de
vem entrar nas rações. Os broma- 
tologistas calculam os nutrientes 
digestivos totais (N D T) da ração 
suficientes para manter a capaci
dade de produção dos animais. Há 
vários padrões de alimentação e ta
belas para as diversas categorias de 
animais e regimes de criação.

D o lado vegetal, esses nutrientes 
são os fetilizantes, que podem ser 
incorporados às terras em determi 
nadas dosagens, dependendo da 
fertilidade do solo e da espécie de 
cultura que nele se faça.

Preparação do solo

Ainda no âmbito das ciências, a 
agronomia se vale dos estudos do 
fotoperiodismo para apressar o flo
rescimento das plantas, que têm 
comportamentos diferentes con
forme as variações da exposição

O uso de recursos quím icos de m uita eficiência contra insetos nocivos ou 
ervas daninhas significa uma econom ia de trabalho, tem po e dinheiro.

O estrum e anim al faz com que sejam incorporados à terra elem entos im portantes para a vida das plantas
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Água

Em fins do século VII a.C., Ta
les* formula uma explicação da 
origem do Universo, na qual a água 
é considerada o substrato de todas 
as coisas. Em meados do século 
X X , os cientistas estudam o estra
nho comportamento da água pura 
quando está contida em tubos capi
lares: a poliágua.

Em seus três estados, a água é a 
substância mais encontrada na na
tureza, tanto na atmosfera quanto 
na hidrosfera e na litosfera. Lord 
Cavendish* a decom pôs pela pri 
meira vez, em 1783; em 1805 Gay- 
Lussac* a sintetizou a partir de 
seus elementos. A água é consti
tuída de 11,19% de hidrogênio* e 
88,81%  de oxigênio* em massa. 
D ois volumes de hidrogênio e um 
de oxigênio reagem para compor 
dois volumes de agua (gás).

Ela é formada por moléculas in
teiras (H 2 0 )  e por íons hidrogênio 
(H +) e oxidrilas (OH- ) nos 
quais uma pequena parte das molé
culas se dissocia: 

n n t  -----» H" +  O H '
N ão obstante, como essa disso

ciação ocorre em escala muito re
duzida (à temperatura de 20° C 
uma molécula em cada 500 mi
lhões ioniza-se desse modo), a sim
plificação do estudo do comporta
mento da água permite consi
derá-la constituída apenas por mo
léculas não dissociadas de H 2 0 .

Por meio de determinações físi- 
co-químicas (análise do espectro de 
em issão e de absorção de vários 
comprimentos de ondas, e da cons
tante dielêtrica), chegou-se à con 
clusão de que as duas ligações O-H 
são iguais e formam entre si um ân
gulo de 104° 40’, do qual o átomo 
de oxigênio constitui o vértice e os 
dois de hidrogênio, as extremida
des. Os centros das cargas positi
vas (hidrogênio) e das negativas 

* (oxigênio) não coincidem devido a 
essa forma em V, o que a torna 
uma molécula polar. Pela sua loca
lização, o hidrogênio age sobre os 
elétrons do oxigênio da molécula 
vizinha, estabelecendo-se uma 
ponte de hidrogênio.

Capacidade solvente

A água é ótimo solvente para 
muitas substâncias, inclusive gases 
—  a chuva contém gases atmosfé
ricos dissolvidos. Essa capacidade 
deve-se à sua polarizaçao; desta 
forma, não é solvente para substân
cias não polares, como grande nú
mero dos compostos orgânicos (hi- 
drocarbonetos, gorduras, etc.).

Quando reage com alguns me
tais, há a liberação de hidrogênio 
e a formação de um hidróxido. No  
caso do potássio, a reação chega a 
ser explosiva, pois o calor gerado 
(é uma reação exotérmica) leva o 
hidrogênio liberado a queimar-se 
no ar:
2K +  2H20 --------- ► 2KOH + H2

Ao reagir com alguns óxidos de 
com postos não metálicos (óxidos 
ácidos), a água forma ácido corres
pondente; a reação com alguns óxi-

O ciclo da água : da Terra, a água evapora, form ando nuvens, que, em  contato com estratos da área fria da atm osfera, 
condensam -se, transform ando-se em chuva ou neve. Estas tornam  a cair sobre a Terra e reiniciam  o ciclo.

dos de metais (óxidos básicos) re
sulta na formação de bases 
correspondentes:
P,Os +  3 H , 0 ----------► 2 H, PO,

(ácido fosfórico)
CaO +  HjO------ ►Ca (OH),

(hidróxido de cálcio) 
Ligando-se os dois pólos de uma 

bateria à solução aquosa diluída de 
um sal, a corrente elétrica que 
passa decompõe a água: despren
de-se hidrogênio no cátodo (pólo 
positivo) e oxijgênio no ânodo (pólo 
negativo). A agua decompõe algu
mas substâncias e esta reação se 
chama hidrólise. Exemplo evidente 
de hidrólise é a formação de um 
ácido orgânico e de um álcool pela 
ação da agua sobre um éster.

Propriedades físicas da água

Incolor quando em pequena 
quantidade, a água em grande^ 
massas torna-se verde-azulada. E 
inodora e insípida e, à pressão de
1 atmosfera (760 mm de mercúrio), 
ferve a 100° C e congela a 0o C.

Quando em estado gasoso, a agi- 
taçao das moléculas é muito in
tensa para que sejam estabelecidas 
ligações entre elas. Abaixando a 
temperatura, as moléculas perdem 
energia e seu movimento se reduz 
gradativamente. Algumas conse
guem estabelecer as primeiras pon
tes de hidrogênio —  a água fica em 
estado líquido. Quanto mais baixa 
a temperatura, menor o movimento 

Devido à baixa tem peratura a que estão eternam ente expostos, picos muito molecular e mais dímeros (duas 
altos (como o monte Fuji, no Japão) estão sem pre recobertos de neve. moléculas iguais ligadas) se for-
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Disposição esquem atizada das m oléculas no gelo (figura à esquerda) e na água (à direita). Quando em estado liquido, 
as moléculas perm anecem  dispostas de form a bastante desordenada —  o que acaba perm itindo sua fluidez. No 
estado sólido, por outro lado, as moléculas ficam  dispostas de m aneira ordenada e estável no retículo cristalino, 
caracterizando, assim, uma form ação tetraédrica que confere rigidez à substância.

mam. Assim , várias moléculas en
contram-se no espaço onde antes 
havia somente uma, e o volume 
ocupado pela água diminui.

Em outras substâncias, a contra
ção continua enquanto a tempera
tura está caindo. A água, contudo, 
ao chegar a 4o C (à pressão de 1 
atmosfera) já  apresenta sua maior 
densidade, ou seja, seu menor vo
lume. N ão podendo mais con
trai r-se, vai se dilatando à medida 
que a temperatura ainda cai de 4 
para 0°C. A 0o C, com eça a se so
lidificar e dilata-se com o num 
“salto”. O gelo tem densidade me
nor que a água, a 0o C; diminuindo 
mais a temperatura, seu volume se 
reduz normalmente.

O fenômeno da dilatação anor
mal da água deve-se à formação 
das pontes de hidrogênio, que vão 
aumentando à medida que a tempe
ratura cai e as moléculas se aproxi
mam mais umas das outras. Cada 
átomo de oxigênio atrai para seu 
campo dois de hidrogênio, que es

tão ligados a outros de oxigênio. 
Destes últimos, cada um vai atrair 
mais dois de hidrogênio, forman- 
do-se assim um tetraedro em que 
cada molécula está circundada por 
quatro outras. Resulta daí uma es
trutura muito porosa. Isso faz com 
que o volume ocupado seja maior 
e, portanto, a densidade do gelo é 
menor que a da água.

Essa menor densidade em rela
ção à água é imprescindível para a 
continuidade da vida subaquática, 
pois permite que os invernos rigo
rosos só congelem a superfície dos 
rios e lagos —  por baixo da capa 
de gelo a água continua fluindo.

Muitos critérios de medida ba
seiam-se no comportamento físico 
da água: a escala de temperatura 
centígrada (Celsius) utiliza seus 
pontos de fusão e de ebulição como 
referências; a unidade de quanti
dade de calor (caloria) é o calor ne 
cessário para elevar de 14,5°C a 
15,5°C a temperatura de 1 grama 
de água. Aliás, esse calor específico

bastante alto da água (o do ferro é 
dez vezes menor) explica a ameni
dade do clima litorâneo: o mar ne
cessita de muito calor —  do meio 
ambiente —  para se aquecer.

Temperatura e pressão são fato
res decisivos para a mudança de es
tado de uma substância. Para a 
água, variando a pressão de 760 
mm Hg para 380 mm Hg, a tempe
ratura de fusão aumenta para 
0,005°C  e a de ebulição diminui 
para 82°C. Isso porque, diminuin- 
do-se a pressão, essas temperaturas 
tendem a se aproximar. Quando se 
encontram, o ponto onde coexistem  
os estados sólido, líquido e gasoso  
em equilíbrio é chamado de ponto 
triplo, definido por temperatura e 
pressão bem determinadas (4,58 
mm Hg e 0,0098°C , para a água).

Á gu a natural

A água mais pura que se encon
tra na natureza é a da chuva, que 
sofre um processo natural de desti

lação. A âgua de rios e fontes con
tém, geralmente, de 0 , 0 1  a 0 ,2 % de 
substancias sólidas, sobretudo sais 
minerais, os quais' emprestam seu 
nome às águas das fontes que os 
contêm em elevado teor. Estas últi
mas podem conter sais ferrosos 
(águas ferruginosas), gás sulfídrico 
(águas sulfurosas), emanações de 
rádio (águas radiativas), etc. A 
água do mar é a que contém sais 
minerais em maior quantidade 
(cerca de 3,5%, sendo quase 2,7% 
de cloreto de sódio).

Á gu a dura

A água que contém ions de cál
cio, bário, magnésio em solução re
cebe o nome de água dura. Quando 
os apresenta sob forma de bicarbo
natos, é conhecida por água com  
dureza temporária e, quando não, 
por água com dureza permanente.

Esses íons prejudicam a quali
dade da água, pois sua precipitação 
causa entupimentos; eles impedem 
que o sabão faça espuma, além de 
apresentarem outros inconvenien
tes. Mas não prejudicam a saúde, 
sendo inclusive agentes calcificado- 
res dos dentes. Existem diversos 
processos, para amolecer a água 
dura. Se sua dureza for temporária, 
pode ser amolecida com  agua de 
cal (hidróxido de cálcio)

Ca1 +  2 HCOj +  Ca(HO), 
-*• 2 CaCOi +  2 H ,0

A água é um agente de erosão tam bém  em estado sólido. A água que penetrou na rocha (a), por uma pequena 
fissura, ocupa todo o espaço da fenda. Logo o volum e da água preenche integralm ente o oco da rocha (b). Quando 
a tem peratura baixar até 0 o C ou menos, a água se congelará. O aum ento de volum e que ocorre na passagem da 
água para gelo determ ina nas paredes da fenda enorm e pressão (c) que agirá como uma cunha alargando-a.

N o amolecimento em escala co
mercial, usam-se as chamadas resi
nas trocadoras que têm a proprie
dade de retirar íons m etálicos. . . .  
(Ca++, Mg++, Na+ e outros) da 
agua, trocando-os por íons hidrogê
nio H.

Á gu a pesada

Água pesada é um com posto si
milar à água, onde o hidrogênio foi 
em parte ou totalmente substituído 
por deutério (um isótopo de hidro
gênio com  número de massa igual 
a 2 representado por D). Assim, 
sua fórmula pode ser D ,O  ou 
H D °

Alguns centímetros cúbicos 
dessa substância foram obtidos 
pela primeira vez em 1933, por Le- 
wis e M acDonald, na eíetrólise, 
mas o método mais vantajoso de 
extraí-la da água é o da destilação 
fracionada. E usada com o refrige
rador e, em reatores nucleares, 
com o moderador.

Á gu a oxigen ad a

A água oxigenada H2 0 2  (peró- 
xido de hidrogênio) é um líquido 
incolor, xaroposo, com a densidade 
de 1,46 g /cm 3. Solidifica-se a 
1,7°C em cristais semelhantes a 
agulhas.

O peróxido de hidrogênio é uma 
substancia bastante instável: de
compõe-se com facilidade, espe
cialmente por ação da luz, em água 
e oxigênio. Durante muito tempo 
foi preparada, fazendo-se reagir pe
róxido de bário BaO, com ácido 
sulfúrico H ,S 0 4.

Os métodos eletroquímicos per
mitem obtê-la em altas concentra
ções (85 a 96%). Um deles consiste 
na eíetrólise de uma solução con
centrada de ácido sulfúrico, com
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A eletrólise da água no voltâm etro: dos pólos de uma bateria saem  fios de 
cobre recobertos de níquel nas extrem idades (os elétrodos); um recipiente  
com  água (acrescida de ácido sulfúrico diluído) e duas provetas. A eletrólise 
consiste na separação do oxigênio e do hidrogênio. O oxigênio se concen
trará na proveta correspondente ao elétrodo positivo e o hidrogênio ficará 
na outra, ao passar a corrente elétrica pela água.

formação do ácido peroxidissulfú- 
rico. Esse ácido é, era seguida, 
aquecido brandamente em presença 
da água, o que o hidrolisa, forman 
do-se então água oxigenada e rege
nerando o ácido sulfúrico.

A água oxigenada é empregada 
sobretudo como agente descorante 
de tecidos, papel, peles, ceras, cabe
los, etc. Em baixas concentrações é 
usada também como antisséptico e, 
em concentrações elevadas, com o  
combustível liquido para foguetes.

No organismo vivo, ela se forma 
durante alguns processos de oxida
ção biológica. Nesses casos, seu 
acúmulo é evitado por enzimas que 
favorecem sua decomposição.

Poliágua

Observações sobre as caracterís
ticas físicas de líquidos contidos 
em tubos capilares levaram alguns 
cientistas, por volta de 1960, a des
cobrir que a água bidestilada, após 
a permanência durante algum 
tempo nesses tubos, apresentava 
características estranhas ao com 
portamento físico da água em ge
ral. Sua viscosidade torna-se cerca 
de 40% maior e ela apresenta den

sidade máxima a — 40°C, tempera
tura que corresponde ao seu ponto 
de fusão. Seu ponto de ebulição 
também muda, passando para 
quase 500°C.

A princípio, julgou-se que impu
rezas contidas nos tubos fossem  
responsáveis pelas variações. Con
tudo, trocados os tubos, houve no
vamente formação de água polí- 
mera, com  o mesmo com por
tamento físico.

A explicação mais verossímil 
que se encontrou foi a de que, na
quelas condições', as moléculas da 
agua encontram-se ligadas, for
mando longas cadeias, nas quais as 
forças de atração são muito mais 
fortes que na água normal, resul
tando daí o aumento de sua densi
dade. Apenas alguns milímetros 
cúbicos dessa água foram fabrica
dos, mas o suficiente para que os 
cientistas se dediquem ao seu es
tudo. Principalmente para a biolo
gia a água polímera abre novo 
campo de pesquisas.

VEJA  T A M B É M : M atéria, Esta
dos da.

Águas Continentais

Em todos os tipos de relações 
entre a fauna, a flora e o clim a da 
Terra, inclusive os desertos, a água 
está presente em alguma de suas fa
ses. Embora dependam das terras 
que as rodeiam, as águas possuem  
características próprias: o delta do 
rio Nilo, por exemplo, é rodeado 
pelo deserto, ao passo que o delta 
do Mississipi encontra-se rodeado 
por florestas.

Possuindo suas próprias carac
terísticas, as águas continentais de
vem ser encaradas com o um meio 
à parte. Podem ser paradas, 
quando se tratar de pequenas po
ças, lagos ou lagoas; ou correntes, 
que vão dos pequenos riachos aos 
grandes rios.

A vida aquática apresenta inú
meros problemas: os depósitos de 
água doce são descontínuos no 
tempo e no espaço; as lagoas e la
gos se formam e desaparecem; os 
rios são limitados por suas mar
gens, e, na foz, pela água salgada. 
Portanto, o primeiro problema que 
enfrentam os seres vivos das águas 
continentais relaciona-se com a sua 
dispersão para rios ou lagos dife
rentes. Isso é gravíssimo para os 
animais estritamente aquáticos. Os 
peixes e os m oluscos, por exemplo, 
não têm meios para mudar de am
biente. Quando as conexões desa
parecem, as espécies desses tipos 
náo sobrevivem.

Como a água é muito mais 
densa que o ar*, é muito impor
tante para os animais aquáticos, di
versamente dos voadores, que a 
forma do corpo seja esguia, de 
m odo a tornar menor o atrito com  
o meio. Essa diferença de densi
dade causa muitas outras originali- 
dades entre os animais aquaticos.

N ão existe, por exemplo, um 
plancto* aéreo, e são notáveij as 
diferenças na velocidade de loco
m oção nos dois ambientes.

Da mesma forma que os organis
mos terrestres correm o risco de 
perder mais água do que o proto
plasma de suas células pode supor
tar. um risco inverso mas tão peri
goso ameaça os seres de água doce, 
nos quais o protoplasma pode se 
tornar diluído demais, ao acumular 
a água vinda do meio exterior. Para 
conseguir uma adaptação, alguns 
organismos têm sistemas que prati
camente bombeiam a água para 
fora. Outros dispõem de estruturas 
que tornam mais lenta a entrada de 
agua, com o o  esqueleto* de insetos 
e crustáceos, ou o muco que reveste 
o corpo de certos peixes e anfíbios. 
N o entanto, é necessária certa 
quantidade de água para a sobrevi
vência, principalmente por causa 
de substâncias nela dissolvidas, 
com o o oxigênio.

A  vida nas águas correntes

Apesar de a área total da su
perfície dos rios ser muito pequena 
quando comparada à dos mares e 
terras, eles estão entre os ecossiste
mas* mais intensamente usados 
pelo homem. A história humana 
muitas vezes tem sido determinada 
pelos rios, que fornecem água, 
transportes e meio de despejo de 
resíduos.

A maior parte da água que se 
precipita sobre as terras corre para 
as regiões mais baixas, carregando 
consigo muito material de erosão*.

N o curso inicial dos rios, nas 
montanhas, as torrentes cavam lei
tos profundos e relativamente retilí- 
neos, a água é turbulenta, clara, are
jada e mais quente, contendo maior 
quantidade de oxigênio. As algas 
filamentosas e diatomáceas, que 
podem se prender às rochas do 
leito, são os mais importantes orga
nismos produtores que nela vivem.

Possuindo suas próprias características, as águas continentais form am  vá
rios ambientes: desde as simples poças até os maiores lagos e rios.
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capazes de produzir seu próprio 
alimento à custa de matérias inor
gânicas e energia. O plancto está 
ausente, pois não_ se acumula_ alij 
mento nessa região: o que não é 
imediatamente aproveitado é carre
gado pela corrente.

Os organismos que vivem nas 
torrentes do curso inicial do rio 
apresentam adaptações especiais, 
tanto na estrutura, quanto no com 
portamento! As larvas de certos 
mosquitos têm de se manter nas pe
quenas zonas de água parada, que 
se formam atrás das pedras ou en
tre as raizes das plantas, para não 
morrerem levadas pela torrente. Es
sas larvas têm comportamento dife
rente das demais: uma larva co
mum mostra a chamada “reação de 
perigo”, isto é, mergulha sempre 
que uma sombra passa sobre _a 
água; já as larvas das torrentes nâo 
podem fazer o mesmo, pois seriam 
levadas pelas correntes do fundo.

As adaptações estruturais desses 
organismos revelam-se através de 
patas e corpos achatados, presença 
de garras ou ventosas para a fixa
ção e linhas esguias do corpo.

A populaçao das torrentes é 
muito instável: grande quantidade 
de material é incorporada à sua co
munidade, mas muito pouco per
manece.

No curso médio dos rios, as 
águas movem-se mais lentamente. 
Os leitos são largos e o volume de 
água é maior, possibilitando a de
posição de sedimentos e a vida dos 
decompositores (organismos que 
vivem à custa dos cadáveres dos 
demais, cuja matéria orgânica re
duzem a substâncias mais simples, 
conseguindo energia para a própria 
sobrevivência). Há alimento abun
dante e, como a água é relativa
mente parada, permite a fixação 
das plantas e raízes.

A luz solar não só aquece a 
água, com o favorece o aumento da 
produtividade biológica nessas re
giões. Aparece um grande número 
de consumidores (seres que se ali
mentam de outros) com o caramu
jos, caranguejos, sanguessugas, lar
vas de insetos, peixes, tartarugas, 
entre outros.

Há um intercâmbio ativo entre 
terra e água, a primeira contri
buindo com material orgânico, mas 
apresentando, nas margens, sapos, 
cobras, garças, etc., que dependem 
do rio. D essa forma, a paisagem é 
bem semelhante às que são carac
terísticas de charcos e lagoas.

No curso final dos rios, próximo 
da desembocadura, a velocidade 
das águas é ainda mais lenta. 
M uito material vai sendo deposi
tado nas margens e no fundo, po
dendo formar-se bancos mais altos 
que os terrenos ao redor. Neste tre
cho, é difícil determinar qual o am
biente terrestre e qual o aquático. 
Devido à grande quantidade de se
dimento na água, que a torna turva 
e opaca à luz, não há fotossíntese*, 
o que impede a realização do pro
cesso de crescimento de plantas 
nessa região.

Quanto mais o rio se aproxima 
do mar, maior a quantidade de con
sumidores e, na região de contato 
com  o oceano, há uma comunidade 
especial, em virtude do aumento 
que se verifica na salinidade.

Do ponto de vista energético, os

rios são sistemas incompletos, pois 
grande parte da energia baseia-se 
na matéria orgânica “importada” 
dos sistemas’terrestres adjacentes.

Os ecólogos subdividem os rios 
em cursos de leito erodido (fundo 
firme) e de leito em sedimentação 
(fundo mole). Freqüentemente es
sas situações se alternam ao longo 
do mesmo rio, formando os rápidos 
e o s remansos.

As comunidades dos remansos 
são semelhantes às dos lagos, ha
vendo considerável desenvolvi
mento do fitoplancto (plancto vege
tal), com espécies de peixes e 
insetos aquáticos muito similares 
às encontradas nos dos lagos. Nos 
rápidos, entretanto, a vida já  é 
composta de formas mais exclusi
vas e especializadas.

A  vida nas águas paradas

D o ponto de vista geológico, as 
águas paradas (poços, charcos ou 
brejos, lagoas e lagos) são forma
ções transitórias. Aparecem  
quando o sistema normal de drena
gem da terra é interrompido por 
uma brusca elevação do terreno, 
ou por variações processadas lenta
mente através de longos períodos 
geológicos.

A maioria das bacias atuais que 
contêm água doce parada é relati
vamente jovem. A duração dos la
gos, por exemplo, varia desde algu
mas semanas ou meses (no caso de 
pequenos lagos de estaçao), até vá
rias centenas de anos para os lagos 
maiores. Apesar de alguns destes, 
com o o Baikal, na Sibéria, serem 
muito velhos, a maioria surgiu du
rante as últimas glaciações.

Um açude exemplifica bem o 
processo de sucessão de uma lagoa. 
No açude artificial, o plancto é o 
primeiro sistema de produtores a se 
desenvolver. Quando seus cadáve
res começam a enriquecer o fundo 
das margens com material orgâ
nico, é possível a fixação da vegeta
ção aquática. Folhas e caules mor
tos passam a aumentar o húmus do 
fundo e, de ano para ano, a vegeta
ção avança das margens para den
tro. Nas bordas surgem arbustos le
nhosos e árvores. O terreno se 
eleva graças ao depósito de matéria 
vegetal e, finalmente, onde estavam  
as plantas aquáticas fixam-se ar
bustos e árvores: o que era um 
charco marginal transforma-se em 
terra firme.

Por esse processo, podemos veri
ficar que todos os lagos e lagoas 
tendem a se extinguir.

As águas paradas diferem muito 
em tamanho, profundidade, trans
parência, salinidade e idade geoló
gica. A maior coleção de água doce 
do mundo é o lago Superior, que 
fica entre os EUA e o Canadá, co
brindo 82 500 quilômetros quadra
dos com profundidade máxima de 
410 metros. Os lagos mais profun
dos do mundo são Baikal, na Sibé
ria 1̂ 754 metros) e o Tanganica, 
na África (1 449 metros).

Se um lago nâo tem saída, os 
sais, drenados do terreno em torno; 
nele se acumulam. O processo é 
acelerado pela grande evaporação 
das zonas quentes, e assim a água 
pode ficar completamente saturada 
de sais, (como no Grande Lago 
Salgado, em Utah, nos Estados

De acordo com a profundidade e a distância em  relação às bordas, são en
contrados os mais diferentes tipos de vegetação nos lagos e nas lagoas.

U m  lago pode existir durante semanas ou até várias centenas de anos. M as, 
devido a sua transitoriedade, as águas paradas tendem  a desaparecer.
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Os rios têm  sido uma boa fonte de recursos. A lém  de fornecer água, consti
tuem -se num bom meio de transporte e local para despejo de resíduos.

Unidos), não havendo condições de 
vida para muitos organismos.

O maior lago salgado é o mar 
C áspio, na realidade um braço de 
mar isolado há tempo do oceano.

Os lagos e lagoas apresentam  
zonas diferentes. A zona litorânea 
contém vegetação enraizada ao 
longo das bordas. Nela, os produ
tores (capim ou outras plantas her
báceas) estão fora da água. Mais 
para dentro vêem-se ervas altas, 
com  raízes presas ao fundo e parte 
do caule submerso. Logo adiante, 
estão as plantas que formam gran
des m aciços, mas não ultrapassam  
o nível da água; também se enraí
zam no fundo lodoso formando um 
denso emaranhado de ramos dentro 
da água.

Na zona limnética, de água 
aberta e dominada pelo fitoplancto, 
com eça a água clara e fresca em
bora repleta de plancto. A parte ve
getal deste constitui os mais impor
tantes produtores da lagoa, 
transformando energia solar em 
energia química armazenada nos 
alimentos produzidos por fotossín- 
tese. Essa tarefa recai principal
mente sobre as algas.

A zona profunda, que contém  
somente heterótrofos, pode chegar, 
nos grandes lagos, a mais de mil 
metros.

Na lagoa não chega a ultrapas
sar _de 3 a 5 metros e não tem vege
tação enraizada. Entretanto, nesta, 
penetra luz suficiente para dar vida 
a alguns tipos de vegetal que vivem  
sobre o fundo lodoso, às vezes co
brindo-os completamente.

A produção primária dos siste
m as de água parada depende da na
tureza química da bacia, do tipo de 
material proveniente dos rios e ter
ras adjacentes e da profundidade. 
Em geral, os lagos rasos são mais 
férteis, devido à luz, oxigenação da 
água e distribuição do alimento.

Os mais importantes consumido
res dos lagos sào vertebrados, inse
tos e caracóis.

Os vários tipos de peixes ocu- 
^  pam diferentes nichos da lagoa, 

usam alimentos diversos e desovam  
em locais especiais. A maioria de
les vive nas zonas das plantas, 
perto das margens. É ali que se en
contra a maior quantidade de ali-

m ento e de proteção. Os peixes 
carnívoros maiores vagueiam pela 
lagoa inteira (com o os bagres).

Em certas regiões, são comuns 
as tartarugas de ãgua doce e as co 
bras (estas, na maioria, são terres
tres, havendo algumas espécies que 
preferem a água). Tambem fazem  
parte do sistema de consumidores 
da lagoa os anfíbios (sapos, rãs, pe
rerecas), aves, caramujos, insetos 
aquáticos, protozoários, inverte
brados microscópicos e, ainda, as 
hidras, anelídeos aquáticos, lesmas 
aquáticas e pequenos camarões. A 
grande diversidade de consumido
res indica a quantidade de energia 
que é fixada pelo sistema de produ
tores e posta à disposição da comu 
nidade aquática. Também existem  
os decompositores, com o as bacté
rias e alguns fungos, gue se alimen
tam de grande quantidade de plan
tas e animais mortos acumulados 
no fundo da lagoa.

De urn modo geral, os brejos são 
focos de mosquitos, alguns trans
missores de moléstias, os quais 
constituem o primeiro sinal de sua 
proximidade. É um terreno úmido, 
encharcado mesmo; onde se encon
tram plantas herbáceas ou arbus
tivas espalhadas.

As bordas dos diferentes tipos de 
brejo diferem em detalhes, mas no
ta-se sempre a decisiva influência 
da água na vegetação e na fauna. 
Em certos casos, as plantas coloca
das entre o morro e o brejo são for
madas por espécies que não se de
senvolvem em outras regiões.

Vários organismos vivem fora 
do brejo, mas alimentam-se dos 
materiais que ele produz —  com o  
acontece com aves aquáticas ou 
com  certos anfíbios, que vivem fora 
mas fecundam os ovos dentro da 
água.

Muitas dessas formações natu
rais estão sendo alteradas pela pre
sença humana.

Um dos problemas mais graves 
que tal alteração pode provocar é 
a constante poluição das águas pe
los mais variados detritos.

VEJA T A M B É M : Ecologia; E co s
sistem a; Lagos; Poluição; R ios.

Águia

Classificação

R eino: Animalia 
Sub-reino: Metazoa 
F ilo : Chordata 
Sub filo : Vertebrata 
Classe: Aves 
Ordem : Fatconiformes 
Fam ilia: Accipitridae

A águia foi o símbolo da sobre
vivência da alma humana à morte, 
entre os antigos gregos, como tam
bém o signo de Zeus, o deus mais 
poderoso do Olimpo. Para os cris
tãos, ela representa o Evangelho 
Segundo São João.

Mas, em todos os tempos e em 
quase tod^s as mitologias ociden
tais e da Ásia, a águia tem sido es
colhida com o o  símbolo da sobera
nia, da potência, da altivez. N a  
realidade é a mais imponente de to
das as aves de grande porte.

Seu corpo sólido e vigoroso 
chega a medir 1 metro do bico à 
cauda, e sua envergadura alcança 
quase 2  metros.

Ave solitária, evita o convívio  
dos seus parentes falcões e gaviões. 
Faz seu ninho em lugares altos e 
retirados, trançando com galhos 
grossos uma espécie de parede cir
cular de aproximadamente 30 
centímetros de espessura.

Aí a fêmea bota de 1 a 5 ovos, 
que choca em cinco semanas.

Com o nascimento dos filhotes, 
a vida do casal torna-se uma cons
tante vigília. O macho sai em busca 
de comida, enquanto a fêmea se 
ocupa em digerir parcialmente os 
alimentos trazidos, para regurgitá- 
los nas goelas dos filhotes.

Voando a centenas de metros de

altura, planando e elevando-se gra
ciosamente, as águias localizam  a 
presa a centenas de metros de dis
tância. Então lançam-se ao ataque, 
apanhando o animal com  suas pos
santes garras. Vivem à custa de 
mamíferos pequenos. Algumas co
mem também pequenos repteis.

A visão da aguia é aguçadís- 
sima: seus olhos são tão grandes 
que ocupam quase um terço do crâ
nio, por isso seu campo visual 
abrange aproximadamente 300 
graus.

Existem várias espécies de águia, 
m as todas têm uma característica 
comum —  a plumagem, geral
mente uniforme e de cor escura, 
que chega até junto das garras. De 
todas, a mais conhecida é a cha
mada águia-real —  A qu ila  chry- 
saetos — , que vive nas regiões 
montanhosas da,E uropa, Á sia e 
Estados Unidos. É grande, potente, 
de asas firmes, que lhe dão um vôo 
inconfundível.

De quase idênticas dimensões é 
a águia-imperial —  A q u ila  heliaca 
— , que é encontrada na Ásia Cen
tral, Ásia Menor e Espanha. A 
águia-calva ou ainda águia-de-ca- 
beça-branca —  H aliaetus leucoce- 
phalus  —  é encontrada na Sibéria 
e na América do Norte, onde pas
sou a ser o símbolo nacional dos 
Estados Unidos.

N a África, encontra-se a águia- 
sem-cauda —  H ecotarsus ecauda- 
tus — , e nas Filipinas, a águia-dos- 
m acacos —  Pitnecophaga jeffery i. 
Uma das maiores especies euro
péias, a águia-marinha — H aliae
tus albicilTa — , caça nas águas do 
norte e do leste da Europa. A 
águia-australiana —  U roactus au- 
dax  —  é encontrada na Austrália, 
Tasmânia e Nova Guiné.

N ão existem águias verdadeiras, 
no Brasil. As aves que costumam  
receber, erroneamente, essa deno
m inação, em geral não passam  
de gaviões.

VEJA T A M B É M : A ves.

Solitária, evitando o convívio com seus parentes, a águia constrói seu ninho 
em  lugares altos e retirados, trançando com galhos uma parede circular.
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É típico da m ulher aina usar uma vistosa tatuagem  no rosto, contornando  
os lábios. Menos freqüente é o uso de tatuagens nos antebraços e nas mãos.

Aino

A  barba e os bigodes são tão im
portantes para os homens ainos 
que eles chegaram ao requinte de 
inventar um “levantador de bigo
des”, para que os mesmos não se 
sujem durante as refeições. Mas a 
causa principal das longas barbas 
e grandes bigodes é que tanta pilo
sidade funciona como caracterís
tica distintiva frente aos seus vizi
nhos japoneses, que são 
praticamente glabros. Outras ca
racterísticas físicas distinguem  
ainda os ainos dos japoneses: olhos 
claros ou castanhos, sem a prega 
m ongólica que faz os olhos parece
rem oblíquos, a pele morena, o ca
belo grosso e crespo. Tanto empe
nho em diferenciar-se dos vizinhos 
é explicável: os japoneses são o 
povo invasor.

Há cerca de 2 500 anos, quando 
os antepassados do povo japonês 
chegaram às ilhas que hoje com 
põem o Japão, ali encontraram, se
nhores de muitas ilhas, os antepas
sados dos atuais ainos. Os dois 
povos se combateram por séculos. 
Tendo armamentos mais moder
nos, os invasores foram desalo
jando os ainos da ilha principal do 
arquipélago Honshu, até que os 
comprimiram entre 42° e 50° de la
titude ao norte, onde vivem até 
hoje, Atualmente, ocupam um ter
ritório formado por ilhas monta
nhosas, de origem vulcânica, que 
fica coberto de neve durante grande 
parte do ano; o inverno dura de 
cinco a seis meses. À s margens 
dos rios, os ainos constroem caba

nas quadradas ou retangulares, fei
tas de juncos amarrados com fibra. 
Perto de cada casa, erguem a des
pensa —  pequena construção sobre 
pilastras, para evitar que roedores 
consumam os mantimentos. No 
verão, recolhem frutos, sementes, 
folhas e tubérculos, e caçam com  
arco e flecha. Mas a pesca, durante 
o inverno, quando abrem buracos 
na superfície gelada dos rios, é a 
base de sua alimentação.

Cada aldeia aina tem um chefe, 
ue dirige as atividades coletivas 
e caça, pesca e guerra, preside as 

cerimonias e julga os delitos. O 
chefe goza de grande prestígio, em
bora sua autoridade seja limitada 
pelo direito de veto que tem o Con
selho de Patriarcas sobre suas deci
sões. Os sucessores naturais do 
chefe são seu filho mais velho ou 
seu irmão, mas o conselho pode es
colher outro homem se os prová
veis h erdeirosnão demonstram a 
força, a inteligência e o valor consi
derados indispensáveis para o 
exercício do cargo. N a prática, 
as aldeias são independentes, já  que 
o espírito de coletividade foi se des
fazendo sob o domínio cultural dos 
japoneses. Hoje, os ainos são um 
povo em extinção, quer por m isci
genação, quer por aculturação. Seu 
patrimônio mais precioso sao as es
padas antigas e as taças laqueadas, 
de origem japonesa. Esses objetos 
são imprescindíveis à cerimônia de 
noivado, quando os pais dos noi
vos, depois de adorarem os proteto
res dos seus lares, oferecem saqué 
e trocam as velhas espadas de suas 
famílias.

V E JA  T A M B É M : Japão, H istória  
do.

Alagoas

S U M Á R IO

Localização: Nordeste brasileiro 
Limites: Pernambuco (N e NO); Ser

gipe (S); oceano Atlântico (L); Ba
hia (O)

Superfície: 27 731 km 2 
População: 1 588  109 hab. (1970)  
Cidades principais:

Maceió (cap. - 2 6 3  6 7 0  hab.); Pal
meira dos Indios (61 860); União 
dos Palmares (51 532); Rio Largo 
(37 920)

Rodovias: 12 237  km (1973) 
Ferrovias: 3 8 5  km (1970)

Um dos menores Estados brasi
leiros em superfície, Alagoas si- 
tua-se no Polígono das Secas. Até
18 17 esteve integrado à capitania e 
mais tarde província de Pernam
buco, sendo bastante fortes, até 
hoje, as relações entre estes Esta
dos. A partir da costa, o relevo 
apresenta um conjunto de degraus 
baixos, que se sucedem do litoral 
para o interior; são as planícies li
torâneas e várzeas do baixo São 
Francisco, os tabuleiros e os baixos 
esporões e patamares do planalto 
da Borborema (que se elevam em 
direção a Pernambuco).

O clim a da região é controlado 
durante todo o ano pelas massas 
atlânticas tropical e equatorial, que 
provocam chuvas litorâneas nas 
áreas mais expostas ao vento do 
leste e sudeste.

Durante o outono e inverno, pe
netrações da Frente Polar Atlan- 
tica provocam chuvas generaliza
das, embora mais rarefeitas no 
interior, junto à foz do São Fran
cisco.

Apresenta, portanto, um nítido 
contraste entre climas chuvosos e 
quentes no litoral e semi-áridos no 
interior, com influências sobre a 
vegetação, os tipos de solo, bem 
com o sobre o comportamento dos 
rios. Este relevo é a base da organi

zação regional, compreendendo o 
litoral, a Zona da Mata, o ag&este 
e o sertão, completados pela região 
do baixo Sâó Francisco.

O litoral e a Zona da Mata com 
põem uma região úmida e quente. 
As planícies litorâneas, com praias, 
dunas e lagoas, são solos arenosos 
destinados ao cultivo do coco-da- 
baía, com núcleos de pescadores, 
pequenas salinas; a partir de 1957, 
iniciou-se também a exploração do 
petróleo.

A esta área seguem-se as barrei
ras, pequenas escarpas irregulares, 
com  alinhamento no sentido N — S, 
limite dos tabuleiros que se desdo
bram para o interior. Estes são m o
delados por rochas sedimentares e 
apresentam plataformas de 25 a 35 
km de largura. Os rios perenes, ori
ginários da Borborema, escoam  
para o mar, mas formaram, nos 
níveis cristalinos mais baixos da 
própria Borborema e dos tabulei
ros, vales em calha, cujo fundo é 
rico em matérias orgânicas e mine
rais, renovados, em parte, por oca
sião das chuvas anuais. Ê o que 
ocorre com rios, como o Jacuípe, 
Camaragibe, Mundau e Paraíba, 
em_ cujos vales se cultiva a cana-de- 
açúcar. Este conjunto regional, an
tigo domínio da mata Atlântica, 
apresenta um constraste entre as 
várzeas ocupadas pela cana e os ta
buleiros ocupados por manchas de 
matas, campos cerrados, e vegeta
ção degradada, onde se cria gado, 
se produz algodão e se pratica agri
cultura de subsistência.

Estas várzeas são a sede da civi
lização da cana, bem com o as prin
cipais rotas terrestres do conjunto 
de cidades mais denso do Estado, 
no qual se destaca Maceió.

Verdadeira continuação desta 
área é a região do baixo São Fran
cisco e suas estreitas várzeas mar
ginais, que só puderam ser ocupa
das a partir de 1950, graças às 
obras da Comissão do Vale do São 
Francisco. Importante centro de ri- 
zicultura é a área de penetração 
para o interior, pelo São Francisco, 
e de contato terrestre com as zo
nas do Recife e Salvador.

O agreste e o sertão são as re
giões mais interiores, caracteriza-

Alagoas constitui um a autêntica am ostra da região nordestina. (Penedo.)
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das pela transição das áreas mais 
chuvosas para as mais secas, com  
uma vegetação que passa de cam 
pos e formações arbustivas para a 
caatinga. E o domínio da pecuária 
extensiva, das culturas de algodão, 
fibras, palmeira forrageira para o 
gado e produtos de subsistência. As 
cidades são, predominantemente, 
centros comerciais e de abasteci
mento, bem com o de beneficia- 
mento de produtos agrícolas.

As atividades econôm icas de 
A lagoas estiveram ligadas, desde o 
século XVI, ao binômio: cana, nas 
áreas litorâneas úmidas, e pecuária 
extensiva, no interior. A concorrên
cia desfavorável com os outros Es
tados criou vários problemas que 
exigem uma pronta racionalização 
da produção.

O Estado possui reservas mine
rais limitadas, a maioria das quais, 
exceto o petróleo e o amianto, 
ainda não explorada.

A criação de bovinos, praticada 
com  baixa produtividade, tem so
frido algumas modificações técni
cas, chegando a criar-se uma mo
derna indústria de laticínios. 
Houve um aumento no rebanho 
suíno e desenvolvimento na criação 
de aves domésticas em granjas m o
dernas, próximas aos mercados de 
consumo e exportação (Maceió).

A pesca é praticada isolada
mente, mas sua tendência é moder
nizar-se.

A agricultura tem sido, em 
grande parte, a base das transfor
m ações económ icas regionais, ca
bendo um papel de destaque ao

açúcar, escolhido como objeto das 
experiências de modernização no 
plano econôm ico e social. Tais 
transformações, ainda em etapa 
inicial, também se estendem às de
mais culturas, em diferentes graus 
de implantação. Porém, uma das 
metas básicas do Estado é a indus
trialização, em articulação com o 
nordeste. Às indústrias alagoanas, 
no entanto, são em número redu
zido e apresentam baixa produtivi
dade. A própria hidrelétrica de 
Paulo Afonso não trouxe o desen
volvimento esperado. A s indústrias 
limitam-se aos setores de beneficia- 
mento de produtos de origem agrí
cola, têxtil ou alimentar.

A rede industrial do Estado con
centra-se em M aceió, Arapiraca. 
Rio Larço, Penedo e Pilar. Exis
tem, porem, vários estudos para a 
implantação de novas unidades, 
através de planos da Sudene.

Os transportes das rodovias e 
ferrovias estão integrados no sis
tema pernambucano, e muito se be
neficiarão com a construção da 
ponte sobre o São Francisco, entre 
Propriá e Porto Real do Colégio, 
através da qual se complementará 
a ligação imediata com todo o sis
tema de viação das regiões leste, 
sudeste e sul. O rio São Francisco 
funciona como complemento do 
sistema de transportes.

VE JA  T A M B É M : Brasil —  H istó 
ria; H olandês, D om ínio; M aceió; 
N ordeste  Brasileiro.O artesanato consegue sobreviver enquanto a industrialização não chega



98 ALALC

ALALC

A Associação Latino-Americana 
de Livre Comércio —  ALALC —  
é uma instituição criada pelos sig
natários do Tratado de Montevi
déu, em 2 de junho de 1961, com  
o objetivo de propiciar a integração 
econôm ica da América Latina. 
Desde a assinatura do tratado, 
conta com  a participação da Ar
gentina, Brasil, Chile, México, Pa
raguai, Peru e Uruguai. Posterior
mente, obteve adesões sucessivas 
da Colômbia, Equador, Venezuela 
e Bolívia. A fórmula adotada para 
conseguir uma melhor integração 
econôm ica foi a zona de livre co
mércio, processo que ajudará a 
ALALC a se converter em união 
aduaneira, ou em mercado comum  
latino-americano.

A ALALC é dirigida por três ór
gãos básicos: o Conselho dos Mi
nistros (que representam os gover
nos das partes contratantes), a 
Conferência e o Comitê Executivo 
Permanente, que funciona na ci
dade de Montevidéu. Uma vez por 
ano, os países membros trocam lis
tas de ofertas dos produtos com  re
lação aos quais estão dispostos a 
negociar concessões. D o resultado 
dessas negociações surgem as listas 
nacionais. Cada país está obrigado 
a conceder, anualmente, redução de 
gravames (tributos) equivalente a 
um mínimo de 8 % da média dos 
gravames vigentes.

As disparidades de desenvolvi
mento econôm ico da América La
tina vêm criando, no entanto, difi
culdades à ALALC.

VEJA T A M B É M : Organizações 
Internacionais.

Fundada pelos turcos durante o século X V II, a capital. T irana, ainda con
serva aspectos tip icam ente orientais, com  seus minaretes e mesquitas.

No início da década de 60, ocu
pava o primeiro plano da política 
internacional um dos menores e 
menos povoados países da Europa 
(28 748 km 2, com 2 350 000 habi
tantes. Era a Albânia, redefinindo 
bruscamente sua posição política: 
foi o único Estado do bloco socia
lista europeu a manifestar preferên
cia pelo regime de Pequim, quando 
ocorreram as primeiras dissensões 
ideológicas entre a União Soviética  
e o governo da China Popular.

Até 1961, seu comércio exterior 
fazia-se exclusivamente com a zona 
socialista européia. A partir de en
tão, intensificaram-se as trocas 
com a China que, em 1964, se res
ponsabilizava por 39% das expor
tações e 62% das importações al
banesas.

Em 1968 a Albânia retirou-se 
oficialmente do Pacto de Varsóvia, 
passando a contar, para sua vida 
política, econôm ica e cultural, uni
camente com o apoio da distante 
China Popular. Nao era a primeira 
revolta de sua história.

A  h istória

Nos séculos IV e V, a Albânia
—  província bizantina, anterior
mente romana —  foi invadida pe
las tribos dos godos; mais tarde, 
outros povos, com o os sérvios e os 
búlgaros, também penetraram em 
seu território. Uma dinastia alba
nesa conseguiu fixar-se em Shko- 
dra, entre 1366 e 1421, mas pouco 
depois houve uma invasão turca. A  
partir daí, o islamismo foi adotado 
por boa parte da população local. 
Em inícios do século X IX , A li, o 
paxá de Ioanina, tentou constituir 
um Estado independente, mas os 
turcos barraram suas pretensões 
em 1822. Finalmente, em 1912, Is 
mail Kemal Voré, após uma bem 
sucedida revolta nacional, procla
mava a independência.

Durante a Primeira Guerra 
Mundial, os italianos, franceses e 
iugoslavos conquistaram o norte da 
Albânia, desocupando-o apenas em 
1920. Após violentas lutas inter
nas, uma Assembléia Nacional ins
tituiu a República (1925); Ahmed 
Zog foi nomeado presidente e, três 
anos mais tarde, proclamou-se rei 
sob o nome de Zog I. Primeiro e 
último: em 1939 os italianos, sob 
a chefia de Mussolini*. ocuparam  
o país, salvaguardando, alem de 
seu valor estratégico no Adriático, 
os interesses que ali haviam desen
volvido. Somente em 1944 o país se 
libertaria dos fascistas, através de 
guerrilhas auxiliadas p e lo s  iu g o s la 
vos, que lutavam desde 1942 con
tra as forças nazistas de Hitler*.

Em 1945 a monarquia foi abo
lida e instaurou-se na Albânia a 
República Popular, definida pela 
Constituição de 1946. Todos os 
meios de produção pertencem ao 
Estado; o poder legislativo é exer
cido por uma Assembléia Popular 
eleita por quatro anos através de 
sufrágio direto; o poder executivo 
pertence ao Presidium, nomeado 
pela Assembléia (que pode desti
tuí-lo). A Assembléia é o órgão di
retor do governo. O Partido do 
Trabalho (comunista) é de fato e de 
direito a força dirigente da nação, 
dividida administrativamente em 
dez prefeituras, em cada uma das

Um a história bastante conturbada levou a Albânia ao regim e socialista.

Albânia

S U M Á R IO

Localização: sudeste da Europa 
Limites: Iugoslávia (N e L); Grécia (S 

e L); mar Adriático (O)
Superfície: 28 748  km 2 
População: 2 3 5 0  0 0 0  hab. (est. 73) 
Cidades principais:

Tirana (cap. - 169 0 0 0  hab.); Du- 
razzo (80  000); Valona (50  351); 
Shkodra (49 830 ) - dados de 1967  

Id iom a: albanês
Religiões: muçulmana (65%); orto

doxa (25%); católica (10%)
Portos: Durazzo; Valona; Saranda 
Aeroporto: Rinas 
Rodovias: 6 7 2 0  km 
Ferrovias: 302  km 
Unidade m onetária: lek
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quais o órgão do poder é o Conse
lho do Povo, também eleito por su
frágio direto.

O  quadro natural

Apertada entre a Grécia e a Iu- 
goslavia, com extenso litoral para 
o mar Adriático, a Albânia é um 
dos países mais montanhosos da 
Europa. Dois terços do território 
situam-se acima de 1 0 0 0  m. O 
norte é uma zona montanhosa 
compacta; no seu extremo al
teiam-se os Alpes Albaneses. No  
extremo oposto, as serras calcárias 
do Épiro (de quase 2  Q0 0  m de alti
tude) são separadas por estreitas 
gargantas que, mais largas na por
ção central do país, permitiram a a- 
bertura de amplas bacias, origi
nando a principal zona de terras 
baixas e planicies.

Os maiores rios —  Drin, Mat. 
Shkumbi e Vojussa —  deságuam  
no Adriático, e não facilitam a pe
netração na zona montanhosa, que 
permanece até hoje selvagem e iso
lada. Habitam-na diversos clãs e 
estirpes, que vivem segundo seus

Com indústria pouco desenvolvida e incipiente extração de minérios, 
a econom ia do país ainda se baseia na agricultura e na criação.

Retirando-se do Pacto de Varsóvia, a Albânia aderiu à China Popular, com  
quem  passou a contar para sua vida política, ecqnôm ica e cultural.

tradicionais costumes, que foram  
reconhecidos pelo regime socia
lista. A montanha é por si só um 
refúgio, mas, ao lado da cabana do 
pastor, é muito difundida a kula, 
verdadeira fortaleza de pedra, qua
drangular, de poucas janelas e mu
ros altos e fortes. Apenas no sul do 
país o sistema de clãs foi substi
tuído pelo ciflik , grande unidade 
de exploração rural. O clim a medi
terrâneo úmido (até 3 000 mm de 
chuvas anuais), com verão fresco 
(17° C), favorece enormemente as 
pastagens.

Um sétimo do território são as 
planícies, muito alagadiças, que se 
alongam junto aos rios e ao litoral. 
Nelas, o clima, suave no inverno, 
torna-se muito quente no verão. O 
cultivo se desenvolve„nas partes se
cas ou drenadas. A exceção do 
golfo de Valona, protegido pela 
ilha de Sazan, a zona costeira não 
oferece sítios naturais favoráveis 
ao desenvolvimento de grandes 
portos.

As áreas entre a montanha e a 
planície são as mais povoadas; os 
principais mercados dispõem-se 
nos vales estreitos à saída da mon
tanha: Shkodra, Tirana, Elbasan, 
Berat. Chove mais no outono; ape
nas na sua parte sul o verão é seco 
e a primavera chuvosa. Nas verten
tes, a vegetaçao arbustiva do niaqui 
se alterna com florestas de 
carvalho, pinheiros e castanheiros. 
O fundo dos vales é ocupado por 
cultivos temporários (milho e 
trigo), por árvores frutíferas (da
m asco, pêssegos e figos no centro 
do país e frutas cítricas no sul) e 
pela oliveira, mais difundida ao 
norte, no interior.

Esta zona de colinas é o centro 
econôm ico: a região concentra um 
grande número das empresas agrí
colas e industriais.

A  p op u lação

Menos de 5% da população é es
trangeira (principalmente grega e 
eslava). Descendentes dos antigos

ilíricos, os albaneses formam um 
país étnica e lingüisticamente ho
mogêneo. O idioma, de origem  
asiatica, divide-se em dois dialetos: 
o guegue, ao norte, e o tosco (que 
é a língua oficial do país) ao sul.

Aproximadamente 65% da po
pulação é muçulmana, 25% grego- 
ortodoxa e, do restante, a maioria 
é católica. A partir da Segunda 
Guerra Mundial, com a propaga
ção de medidas médico-sanitárias, 
a população veio aumentando em 
ritmo crescente: 3,2% ao ano entre 
1970 e 1973. A densidade (média: 
82 hab./km 2) apresenta diferenças 
sensíveis de uma zona para outra, 
conforme a maior ou menor utiliza
ção das terras.

A maioria da população ainda 
habita zonas rurais: quase 70% 
contra pouco mais de 30% na zona 
urbana. Os centros urbanos, aliás, 
são modestos e pouco numerosos.

A s  ativ id ad es eco n ô m ica s

Ainda baseada na criação e na 
agricultura, a econom ia vem se 
transformando com  o processo de 
industrialização e a extração dos 
recursos minerais, que se apresen
tam relativamente abundantes.

Os primeiros planos de moderni
zação, ajudados pelos soviéticos e 
bastante dificultados pela ausência 
de recursos internos e pelo rompi
mento, em 1948, com a Iugoslávia, 
já visavam ao incremento desse 
processo.

A reforma agrária foi radical. Os 
latifúndios, que ocupavam mais de 
52% das terras cultiváveis (menos 
de 1 2 % do território), foram expro
priados. Em 1970, 99% do solo

Eertencia às cooperativas, onde tra- 
alhavam 98% das famílias cam 

ponesas. Os rebanhos com  mais de 
quatrocentas cabeças reverteram 
ao Estado. Importantes trabalhos 
de drenagem de pântanos e lagoas 
foram realizados. Os principais re
cursos agrícolas são o milho, o 
trigo (ainda importado em parte), o 
algodão, a beterraba açucareira
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A m edicina, ao utilizar os alcaláides, em larga escala, enfrenta um problema grave, pois alguns são perigosos, po 
dendo induzir à toxicom ania. É o caso da m orfina, derivada da planta popularm ente conhecida como papoula.

(importante usina foi construída 
em Kruje), o tabaco e a oliveira. O 
cultivo desta última e a conse
qüente extração de óleo constituem  
as esperanças de progresso do país.

A pecuária é restrita, apesar do 
aumento dos bovinos e suínos (de 
difícil tolerância entre muçulma
nos). Ovelhas e cabras aparecem 
em número muito maior.

O papel da indústria na econo
mia, embora venha crescendo 
desde a nacionalização das raras 
indústrias existentes em 1945, 
ainda é pequeno. E à transforma
ção de produtos agrícolas (indús
trias alimentares e texteis, os ramos 
mais importantes do país) e à ex
ploração de recursos do subsolo 
(em particular o petróleo) que se 
devem os maiores impulsos. A s ja 
zidas de betume de Selência (87% 
de teor), antes exploradas pelos ita
lianos, estão entre as primeiras do 
mundo. O cromo e o cobre são re
cursos de exportação, com perspec
tivas de industrialização. Os len
çóis petrolíferos, que eram outrora 
explorados por sociedades inglesas, 
francesas e italianas, forneceram 1 

milhão de toneladas anuais durante 
a Segunda Guerra e têm produzido 
quase a mesma quantidade nos últi
m os anos.

A utilização destes recursos e a 
construção de fábricas enfrentam 
graves e numerosos obstáculos: a 
inexistência de mão-de-obra, au
sência de quadros técnico-adminis- 
trativos, falta de melhor aproveita
mento dos recursos hidrelétricos 
(que são importantes), e, sobretudo, 
deficiência absoluta dos meios de 
comunicação. Até 1947, a Albânia 
não possuía ferrovia alguma. O pri
meiro trecho da linha Duraz- 
zo — Elbasan (43 km) foi inaugu
rado no fim de 1947; o segundo (32 
km), em fins de 1950. A linha Du- 
razzo— Tirana (37 km) foi entre
gue ao tráfego em 1948. Estas li
nhas ligam os principais centros do 
país aos portos de Valona (Vlora) 
e de Durazzo e servem às usinas 
têxteis da linha Tirana— Durazzo.

A rede de estradas de rodagem 
ainda se apresenta deficiente e de 
má qualidade, em grande parte.

Está em construção, atualmente, 
uma estrada que atravessará a A l
bânia, com ramificações para todos 
os principais pontos do país.

O utros a sp ectos

Pelo novo tratado comercial que 
a Albânia assinou com a China, no 
com eço de 1970, esta intercam- 
biará produtos químicos, equipa
mentos agrícolas e matéria-prima 
por petróleo e produtos têxteis e 
metalúrgicos da Albânia. A educa
ção é compulsória por oito anos e 
o aprendizado técnico e profissio
nal é intenso. Também o serviço 
militar é obrigatório para os ho
mens de 19 a 35 anos. A s Forças 
Armadas da Albânia contam com 
cerca de 42 000 homens e todas as 
patentes militares foram abolidas 
em 1966.

O Estado provê tratamento mé
dico gratuito a toda a população.

VEJA T A M B É M : Europa: Iugos
lávia; Socia lism o.

Alcalóides

Alcalóides são substâncias de 
natureza complexa, encontradas 
em plantas, e que podem ter a mais 
variada estrutura química. Apre
sentam, entretanto, algumas carac
terísticas em comum: 1 ) são bases 
nitrogenadas (geralmente heterocí- 
clicas) e possuem forte basicidade, 
donde a denominação de alcalóides 
(semelhantes aos álcalis); 2 ) em 
geral provocam efeitos fisiológicos 
intensos no homem e nos animais, 
com o, por exemplo, eliminação de 
dores ou manifestação de alucina
ções.

Essas ações farmacológicas são 
conhecidas e utilizadas com finali
dade terapêutica desde a Antigui
dade, muito antes de as substâncias 
ativas terem sido isoladas (o pri
meiro alcalóide extraído de uma 
planta foi a morfina*).

São exemplos de alcalóides: a 
morfina, isolada do ópio (látex da 
papoula); quinino, da casca da 
quina; cocaína, que ocorre nas fo
lhas da coca; estricnina, existente 
na noz-vômica; emelina, na raiz.da 
ipecacuanha (poaia); a muscarina, 
presente em alguns cogumelos ve

nenosos; e a atropina, na beladona, 
etc. O número dessas substâncias 
existente no reino vegetal é grande, 
embora restrito a algumas famílias.

Os alcalóides podem ser classifi
cados: 1 ) botanicamente, de acordo 
com o gênero no qual ocorrem: 
Strychnos  alcalóides, C inchona  al
calóides, Lupinus, etc.; 2) quimica
mente, de acordo com uma parte da 
molécula que todos os membros do 
grupo possuem em comum: alca
lóides indólicos, isoquinolínicos, 
etc.

A estrutura química e a com ple
xidade variam muito: existem alca
lóides com  um único anel, com o a 
coniina (da cicuta), ou com vários 
anéis, como a estricnina, que tem 
sete. Alcalóides líquidos, como a 
nicotina (do tabaco) e a esparteína 
(da giesta), são raros; em geral, 
constituem sólidos cristalinos.

A importância dos alcalóides 
provém de sua utilização em medi
cina. Deve-se destacar, entre os 
demais, o grupo dos alcalóides do 
ópio, que inclui a morfina, a tebaí- 
na, a codeína, a papaverina e a nos- 
capina. A morfina e outros alca
lóides desse grupo são de grande 
valor terapêutico, embora haja o 
risco de causarem dependência físi
ca. Eles agem sobre o sistema ner
voso central, provocando analgesia 
pronunciada, isto é, eliminam a 
dor.

A cocaína, assim com o a morfi
na, possui ação analgésica, mas age 
predominantemente sobre o siste
ma nervoso periférico. As plantas 
do gênero C inchona, nativas dos 
Andes, já eram largamente empre
gadas pelos incas no tratamento da 
malária; delas foram isolados di
versos alcalóides, entre os quais 
podemos citar a quinina, quinidina, 
cinchonina e cinchonidina. A tubo- 
curarina, extraída do curare, atua 
sobre os músculos voluntários, pa- 
ralisando-os. A atropina age sobre 
os músculos involuntários, sendo 
utilizada para impedir a excessiva 
mobilidade do aparelho digestivo, 
bem como para imobilizar o mús
culo que comanda a visão. A ergo- 
tamina, extraída do esporão do 
centeio, é empregada nos trabalhos 
de parto.

Alguns< alcalóides, por agirem na 
esfera psíquica, são muito usados 
em tratamentos psiquiátricos, 
com o por exemplo a reserpina. 
Outros, com o a mescaliría, desper
tam interesse pelo fato de provoca
rem alucinações, sem necessidade 
de estímulo específico; são os cha
mados alucinógenos.

VEJA T A M B É M : A lucinógenos; 
D roças; Nitrogenados, C om postos  
Orgânicos.
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Álcoois e Fenóis

Substituindo, na molécula rde 
um hidrocarboneto, um hidrogênio 
pelo radical OH (hidroxila), ob
têm-se substâncias que pertencem a 
duas grandes categorias da química 
orgânica: os álcoois e os fenóis. 
Ocorrerá um álcool quando o 
átomo de carbono que recebe a hi
droxila pertencer a uma cadeia ali- 
fática (nidrocarbonetos alifáticos); 
será um fenol se o carbono fizer 
parte do anel benzênico de um hi
drocarboneto aromático. Assim, o 
álcool comum deriva do etano (um 
hidrocarboneto alifático) e o fenol 
comum, do benzeno (um hidrocar
boneto aromático).

Essas duas categorias químicas 
têm, portanto, o mesmo grupo fun
cional —  OH —  que responde por 
suas propriedades. A diferença que 
existe nessas propriedades, e que 
motivou sua classificação em dois 
grupos, decorre da natureza da ca
deia carbônica a que a hidroxila 
está ligada.

Os álcoois

O termo álcool tem origem 
árabe e significa “pó fino”, ga
nhando, posteriormente, o sentido 
de “essencia”. Foi Paracelso* 
quem o aplicou ao “espírito do vi
nho”, ao qual chamou álcool vini. 
A palavra passou, mais tarde, a de
signar todas as substâncias da 
mesma função química, desde o ál
cool metílico, HjC —  OH, o pri
meiro da série (“espírito da ma
deira”) até substancias complexas,

com o os esteróis e 'carboidratos.
A nomenclatura oficial dá aos 

álcoois o nome do hidrocarboneto 
de que derivam, com a desinência 
“ol . Assim , o primeiro termo da 
série, correspondente ao hidrocar
boneto metano C H 4, é o metanol, 
também chamado álcool metílico. 
O álcool comum —  álcool etílico
—  é o etanol. Com quatro carbo- 
nos na molécula, o butanol (álcool 
butílico) deriva do butano C .H 10.

A partir do butano normal ob- 
têm-se dois álcoois diferentes, de
pendendo da posição da hidroxila: 

H H H H

H — H —  C —  C — C — C — OH

álcool n-butílico ou hutanol- 1  

H H H H
I I I I

e H - C - C - C - C - H
I I I I

H H OH H
álcool sec-butílico ou butanol-2 .

A partir do iso-butano (ou metil- 
propano) H3C —  CH —  CH3

I
CH3

podem-se obter também dois ál
coois que pertencem aos butanóis: 

HjC —  CH —CH2— OH

CH3

(álcool isobutílicò ou 2 -metil pro- 
panol-l) C f l 3

I
H3C — C — OH

I
CH 3

(álcool terc-butílico ou 2 -metil pro- 
panol-2). Existem, portanto, quatro 
álcoois butílicos ou butanóis isô- 
meros*.

O butanol- 1 e o metil-2 -propa-

O álcool etílico

Por seu largo emprêgo (indústria de bebidas, matéria-prima para inúme
ros produtos, solvente, combustível, etc.), o álcool etílico, etanol C2H,OH, 
é o mais importante dos álcoois.

Hoje em dia é sintetizado a partir do etano separado dos gases prove
nientes das refinarias de petróleo. Mas, até há pouco tempo, sua produção 
era limitada à fermentação dos açúcares. Fermentação alcoólica é a de
composição da glicose em álcool etílico e gás carbônico, provocada por 
lêvedos. 0  processo, que se desdobra por diversas etapas, envolvendo a 
ação de enzimas específicas (zimase), pode ser simplificado na equação: 
CeH 120 a —  2C2H6.0H  +  2 C 0 2.

A levedura do gênero "Sacaromyces" é semeada em soluções açucara
das que podem provir do desdobramento do amido em açúcares (álcool 
de cereais) ou do melaço das usinas de açúcar.

Uma vez determinada a fermentaÇao, o mosto obtido é destilado 
em colunas de pratos. Consegue-se uma solução alcoólica a 95% , concen
tração essa correspondente a uma mistura azeotrópica (de ponto de ebuli
ção constante) de álcool e água. Para produzir álcool anidro (álcool abso
luto) é necessário recorrer a uma nova destilação, utilizando benzeno.

O álcool etílico é matéria-prima para a fabricação de borracha sintética, 
solventes, detergentes, lubrificantes, adesivos, cosméticos, pesticidas e fi
bras artificiais.

álcool n-butílico

álcool sec-butílico

álcool terc-butílico

álcool m etílico

álcool etílico

álcool iso-butílico

A isomeria é um fenômeno muito comum 
entre os compostos orgânicos, embora 
haja substâncias em que não ocorre. Isô- 
meros são compostos de mesma fórmula 
molecular e fórmulas estruturais diferen
tes, apresentando, portanto, proprieda
des diferentes; na ilustração, apare
cem quatro isômeros do álcool butílico.
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nol - 1  são álcoois primários: a hi- 
droxila está ligada a um carbono 
primário (unido a um só átomo de 
carbono). O butanol- 2  é um álcool 
secundário: a hidroxila está ligada 
a um carbono secundário (unido a 
dois outros átomos de carbono). O 
2 -metil-propanol- 2  é um álcool ter
ciário: hidroxila ligada a um car
bono terciário. Quando existem  
duas hidroxilas na molécula, os ál
coois são denominados “diálcoois” 
ou “dióis” , ou ainda “glicóis” . O 
com posto mais simples da série é 
o etilenoglicol

h 2c  —  c h 2 

I I
HO OH

usado com o anticongelante não-vo- 
látil e na preparaçao de poliéster 
sintético, fibras e resinas.

O triálcool mais simples é o gli- 
cerol, também chamado glicerina: 

H2C —  c h  —  c h 2 

I I I
OH OH OH

O glicerol existe na natureza, 
principalmente sob â  forma de 
óleos e gorduras, que são ésteres de 
glicerol com ácidos graxos, e é 
usado na fabricação de explosivos 
(nitroglicerina), cosm éticos, cou
ros, tecidos e resinas sintéticas. Os 
álcoois raramente se acham em es
tado livre na natureza, mas apare
cem sob a forma de ésteres: as gor
duras e óleos são ésteres do 
glicerol; o perfume característico 
das frutas é quase sempre devido à 
presença dessas substâncias. Os de
rivados dos álcoois superiores 
constituem a parte essencial das ce- 
ras. O mentol, que aparece nas 
plantas do gênero M entha  (hor
telã), é um álcool terpênico. Em es
tado livre, os álcoois metílico e 
etílico ocorrem em pequenas quan
tidades em diversas plantas.

P ropriedades f ísicas

Os primeiros termos da série 
têm sabor cáustico e odor agradá
vel. A medida que cresce a cadeia 
carbónica, o gosto vai desapare
cendo: o cheiro torna-se sufocante 
nos termos intermediários, desapa
recendo nas grandes cadeias.

Os álcoois normais são líquidos 
à temperatura ambiente até doze 
carbonos; os superiores, sólidos, 
apresentam um aspecto semelhante 
ao da parafina. Seu ponto de fusão 
cresce com  o número de átomos de 
carbono, embora não tão regular
mente quanto o ponto de ebulição: 
excepcionalmente, os dois primei
ros termos fundem à temperatura 
mais elevada que o terceiro. Em ge
ral, o ponto de fusão é maior no ál
cool terciário que no secundário e 
no primário do mesmo número de 
carbonos. O ponto de ebulição é 
muito superior ao dos hidrocarbo- 
netos correspondentes, devido à as
sociação de moléculas, propriedade 
que os assemelha à água.

Os três primeiros termos são so
lúveis na água em qualquer propor
ção, dada a polaridade do grupo 
— OH. A solubilidade decresce 
gradualmente com o número de 
atomos de carbono e, a partir de 
seis carbonos, tornam-se pratica
mente insolúveis. Ainda que mais 
densos do que os hidrocarbonetos 
correspondentes, todos os álcoois 
são menos densos que a água.

Os glicóis, devido à presença de 
mais uma hidroxila na molécula, 
têm propriedades diferentes dos 
m onoálcoois. Os primeiros termos 
são líquidos incolores, inodoros e 
viscosos; os superiores são sólidos 
cristalinos. Os primeiros possuem  
densidade maior que a água, e a 
densidade diminui à medida que a 
cadeia aumenta. São mais solúveis 
na água do que os monoálcoois.

C om p ortam en to  q u ím ico

O comportamento químico dos 
álcoois depende, principalmente, 
do grupamento Q h , que é carac
terístico dessas substâncias. A es
trutura do radical R a que o grupo 
— OH está ligado, pode causar va
riações na velocidade com que os 
álcoois reagem e, em poucos casos, 
influenciar o tipo de reação.

Os álcoois são ácidos muito fra
cos, de acidez comparável à da 
água. Assim reagem com metais al
calinos, dando os alcóxidos>
C5 H5OH +  N a—►CíHsONa - f - i  H2

etanol etóxido de Na
Os alcóxidos são hidrolisados 

pela água, formando novamente o 
álcool e dando hidróxido de sódio.

Os álcoois podem reagir com 
ácidos de maneiras diversas. Rea
gem, com características fraca
mente básicas, com álcoois fortes, 
dando sais de oxônio. Sob certas 
condições, álcoois terciários e se
cundários reagem com alguns áci
dos fortes, dando cloretos de al
quila ou olefinas.
R 3C -  O H  +  H C 1 —►RjC - C l  +  H jO  

H 2S04

CH;, CH2

Também sob ação de ácido sul- 
fúrico, os álcoois podem reagir en
tre si, perdendo água e dando éte
res. A principal reação dos álcoois 
com ácidos é a de esterificação, que 
se dá tanto com ácidos inorgânicos 
quanto com orgânicos, 
alcool +  ácido ;=*. éter +  água 

Os ésteres inorgânicos são muito 
importantes. Assim , a reação de 
glicerol com ácido nítrico fornece 
o trinitrato de glicerina, conhecido 
com o nitroglicerina. Os fosfatos, 
principalmente de açúcares, têm 
papel importantíssimo no metabo
lismo intermediário. Exemplos de 
ésteres orgânicos são as gorduras e 
óleos vegetais e animais.

Os álcoois podem  sofrer oxida
ção. Os primários são oxidados a 
aldeídos e a ácidos carboxílicos, e 
os secundários dão cetonas na oxi
dação; os terciários são oxidados 
com quebra da cadeia carbónica.

M éto d o s de preparação

Os álcoois podem ser obtidos 
pela reação de aldeídos ou cetonas 
com haletos de alquil-magnésio, os 
reagentes de Guignard. Quando a 
reação é feita com formaldeído, ob
têm-se álcoois prim ários; com ou
tros aldeídos, álcoois secundários; 
e com  cetonas, álcoois terciários. 
Obtêm-se ainda álcoois pela redu
ção de aldeídos, cetonas e ácidos 
carboxílicos e a hidrólise de éste
res, principalmente os naturais.

Também podem ser preparados 
pela reação da água sobre as olefi-

Este aparelho de purificação por destilação traz no interior pratos perfura
dos. permitindo a separação dos com ponentes da mistura alcoólica.

Figura 1

OH
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Figura 2

ácido o-fenolsulfôníco 

OH

100° C 
-----------►

ácido p-fenolsulfônico

Figura 3

OH

20° C

2, 4, 6 trin itro feno l 
ácido p icrico

nas (alcenos), a quente, em pre
sença de catalisadores. O eteno for
nece o álcool etílico, que é um 
álcool primário. Os outros alcenos 
dão origem a álcoois secundários, 
pois o grupo hidroxila é introdu
zido no carbono que tem menos 
átomos de hidrogênio. Do propeno 
obtém-se o álcool isopropílico.

A fermentação dos açúcares por 
lêvedo é um antigo processo quí
m ico utilizado na obtenção do ál
cool etílico, tendo, ainda hoje, 
grande importância. São usados o 
m elaço de cana ou o amido de ce
reais. O glicerol é preparado a par
tir das gorduras (trata-se de um 
subproduto da indústria de sabões).

O s fen ó is

Os compostos que possuem uma 
hidroxila ligada diretamente a um 
dos carbonos do núcleo benzênico 
são chamados fenóis. O nome de
riva do primeiro termo da série, o 
fenol, também denominado ácido 
carbólico ou ácido fênico.

H OH

H l C l H H f ^ i H
o 0

H l ^ H h ^ J h

H H
benzeno fenol

Os demais fenóis são geralmente 
denominados com o derivados do 
fenol. Os metilfenóis recebem o 
nome especial de cresóis. O núcleo 
benzênico pode receber mais de 
uma hidroxila. Se houver duas, os 
com postos são chamados de dihi- 
droxibenzeno ou por seu nome es
pecial. (Figura 1.)

Conhecem-se também três trihi- 
droxibenzenos isômeros, que dife
rem entre si pela posição das três 
hidroxilas, como mostra a figura 2 .

Os fenóis apresentam algumas 
reações semelhantes às dos álcoois. 
Assim , reagem para dar éteres e és
teres. Mas a maioria das reações é 
bastante diferente das verificadas 
com  os álcoois. Desse modo, o s fe
nóis apresentam propriedades áci
das, formando facilmente sais na 
reação com bases fortes (reação 
que os ácidos não dão):
C 6 H5  OH +  KOH c çh 5 o k + h 2o

fenol fenóxido de potássio

São irnportantes as reações do 
anel benzênico dos fenóis, que po
dem ser nitrados, sulfonados," halo
gen ados, alquilados (figura 3).

O fenol comum C 6 H5OH é subs
tância cristalizada, incolor, mas, 
exposta ao ar, adquire, por oxida
ção, uma cor rosada e depois escu
rece. Tem forte odor característico. 
Quando se agita uma mistura de 
água e fenol, formam-se, em se
guida, duas camadas: a inferior é 
uma solução de água no fenol. 
Acima de 6 8 °C, água e fenol são 
miscíveis em todas as proporções.

O fenol é encontrado no alcatrão 
da hulha, mas a quantidade atual
mente extraída dessa fonte tor
nou-se insuficiente para atender a 
demanda. Por isso, a maior parte 
do fenol consumido pela industria 
é fabricada por síntese. Possui 
grande importancia industrial, pois 
participa, como matéria-prima, de 
numerosos e diversificados proces
sos de fabricação. A propriedade 
que apresenta de condensar-se com  
o aldeído fórmico para formar 
grandes moléculas polimerizadas 
faz dele matéria-prima de amplo 
consumo nas industrias de plásti
cos e resinas artificiais.

Um derivado do fenol, o ácido 
picrico (2,4,6-trinitrofenol), é um 
explosivo utilizado em artilharia 
Çmelinita). A conhecida aspirina, 
ácido acetilsalicilico, é outra subs
tância de notável importância ob
tida a partir do fenol. Os chamados 
estimuladores do crescimento das 
plantas, ou fitormônios, são 
substâncias relativamente simples, 
derivadas do fenol.

Tanto o fenol como seus homó
logos, os cresóis, têm forte poder 
bactericida, sendo usados como de
sinfetantes. A síntese do fenol é 
feita a partir do benzeno, podendo 
ser por sulfonação e fusão alcalina 
do acido benzenosulfônico obtido, 
ou por cloração e hidrólise alcalina 
do cloro benzeno formado. Em am
bos os casos, obtém-se o fenóxido 
do metal alcalino (Na), que é tra
tado com ácido para dar o fenol.

VEJA T A M B É M : A ldeídos e Ce- 
tonas; Benzeno: Polímeros.

O fenol (esquem a à direita) é m uito utilizado, principalm ente na m anufatura  
de plásticos e ainda na sintese do ácido salicílico, conhecido como aspirina. 
Seus derivados tam bém  apresentam  grande valor industrial: o ácido picrico 
(esquem a à esquerda), derivado direto do fenol pela adição de três grupos 
N 0 2, tem  largo uso na preparação de explosivos.
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Alcoolismo

Mais de 300 000 pessoas, em se
tenta países, dedicam-se a uma difí
cil tarefa: auxiliar milhares de víti
mas do alcoolismo a livrarem-se do 
vício. São os A A  —  Alcoólatras 
Anônimos — , membros de uma as
sociação voluntária criada nos Es
tados Unidos em 1935.

Alcoolism o é a designação gené
rica para o quadro morbido resul
tante da ingestão de álcool etílico 
(C2 H6 OH) e sua presença na cor
rente sanguínea.

Porção insignificante do álcool 
consumido é eliminada, sem m aio
res problemas, através da saliva, 
hálito, suor. Outra parte é absor
vida pelo intestino e chega ao 
fígado, transportada pela veia 
porta juntamente com os demais 
produtos de digestão. Uma vez aí, 
o álcool é oxidado, isto é, quei
mado pela ação de uma enzima —  
a deidrogenase alcoólica, liberando 
energia (9 calorias por grama) e al
deído acético. Este transforma-se 
em ácido acético e em outro sub
produto que, combinado ao ácido 
glicurônico, é eliminado com  a 
urina.

Dada a grande facilidade com

§ue o álcool atravessa as paredes 
o tubo digestivo, parte desta subs

tância não chega sequer ao fígado, 
entrando diretamente na circulação 
e provocando vasodilatação çerifé- 
rica e  ̂característica sensaçao de 
calor. E,entretanto, sobre o sistema 
nervoso central que o efeito do ál
cool se faz sentir de forma mais in
tensa. Os centros cerebrais superio
res comandam os centros nervosos 
inferiores (medula, núcleos basais, 
etc.), coordenando suas respostas a 
estímulos diversos. A o inibir a 
ação dos primeiros, o álcool é res
ponsável por reações descoordena-
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das que se traduzem em uma apa
rente excitação. O efeito de bebidas 
alcoólicas sobre o psiquismo tam 
bém resulta da inibição dos proces
sos mentais superiores.

O alcoolismo agudo ou embria
guez é uma intoxicação, responsá
vel por transtornos mentais e in- 
coordenação muscular temporária, 
desencadeada pela ingestão de al
tas doses de álcool em curto lapso 
de tempo. Os sintomas decorrem de 
sua ação depressiva sobre o sis
tema nervoso central. Podem ser de 
ordem psíquica —  euforia, desini- 
bição, tristeza ou prostração — , 
neuromotora —  diminuição dos re
flexos, falta de coordenação mus
cular — , ou, ainda, transtornos 
sensoriais —  zumbidos, diplopia, 
sensação de que o mundo está gi
rando. O passo seguinte é a perda 
súbita de consciência, acom pa
nhada de colapsos circulatórios, in
continência esfincteriana, sono 
com  características comatosas, co
ma alcoólico.

Anos de uso abusivo da bebida 
podem ocasionar o alcoolism o crô
nico. O processo é lento e progres
sivo, dependendo das condições 
físicas do indivíduo e das quantida
des de álcool ingeridas.

Rosto inchado e vermelho, olhos 
injetados, hálito pesado, voz rouca, 
o alcoólatra crônico dorme mal e 
alimenta-se pouco. Está sempre 
nauseado e com muita sede. Tem 
diarréias freqüentes. Sofre profun
das alterações de personalidade. 
Torna-se emotivo em excesso, irri
tadiço, violento, desconfiado, sem
pre sujeito a crises de depressão.

O alcool afeta o coração, dimi
nui a capacidade de trabalho dos 
rins, altera as taxas de com posição  
sanguínea. O indivíduo com eça a 
sentir dificuldade em segurar obje
tos, pode mancar e corre o risco de 
ficar paralítico. As células do cére
bro sao lesadas, diminuindo a ca
pacidade intelectual, o poder de 
concentração e a noção de tempo 
e espaço.

O alcoolismo, aliado à carência 
de proteínas e vitaminas —  espe
cialmente do complexo B —  é um 
dos principais responsáveis pelos 
transtornos mentais associados à 
polineurite e conhecidos como sín- 
drome de Korsakoff, psicose neurí- 
tica ou psicopolineurite.

Entretanto, o maior perigo a 
ameaçar o alcoólatra é a cirrose: o 
fígado dilata-se, surgem cicatrizes 
que dificultam a circulação sanguí
nea e, em geral, conduzem à morte.

O alcoolismo traz, também, con
seqüências secundárias graves. A 
inapetência é responsável por defi
ciências alimentares causadoras de 
moléstia com o a polineuropatia, se
melhante à beribérica e causada 
pela falta de vitamina B l, gastrites 
e pelagra, produto da deficiencia de 
ácido nicotínico.

E difícil curar um alcoólatra crô
nico. Não basta a vontade de li- 
vrar-se do vício. A suspensão 
brusca da bebida provoca o “deli- 
rium tremens”. O indivíduo é agi
tado por tremores incontroláveis e 
graves perturbações neurovegetati- 
vas. Sofre alucinações aterrorizan- 
tes, sente-se perseguido por ani
mais, suas reações são agressivas e 
imprevisíveis. O alívio é obtido 
com  novas doses de álcool.

Diversos tipos de medicamentos 
inibitórios são utilizados no com 
bate ao alcoolismo. Conhecidos 
pela designação genérica de eméti
cos, baseiam-se no mesmo princí
pio; misturados ao álcool provo
cam tamanho mal-estar que o 
alcoólatra termina por desistir da 
bebida. O tratamento é, entretanto, 
prolongado, requerendo na maior 
parte dos casos o internamento em 
clínicas, onde a cura é completada 
com  dietas que visam a reconstruir 
os tecidos e funções lesadas pela 
ação do álcool.

VEJA T A M B É M : Bebidas A lc o ó 
licas; H epatite; N ervoso, Sistem a.
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Aldeídos e Cetonas-

0  formol, de amplo emprego 
como desinfetante, e a cetona, 
usada com o solvente de vernizes, 
pertencem a duas classes de com 
postos: os aldeídos e as cetonas. 
No entanto, ambos apresentam na 
molécula o mesmo grupo carbo- 
nila ( ^ C  =  O), que caracteriza 
suas propriedades quimicas. Os al
deídos sao com postos de fórmula 
geral R —C =  O (o membro

H
mais simples é o H —C =  O, o for-

I
H

maldeído), as cetonas R - C  =  O.
I
R’

Essa diferença na estrutura dos 
com postos é responsável por sua 
separação em duas classes e pelas 
variações em seu comportamento. 
Assim , os aldeídos sao oxidados 
com grande facilidade, ao contrário 
do que ocorre com  as cetonas, e ge
ralmente são mais reativos.

ALD EÍD OS —  Seu nome co
mum deriva dos ácidos* carboxíli- 
cos correspondentes: do ácido acé
tico vem o aldeído acético ou 
acetaldeído; do ácido fórmico, o 
formaldeído ou aldeído fórm ico; do 
ácido benzóico, o benzaldeído. A 
denominação oficial provém da 
substituição do sufixo o do hidro- 
carboneto correspondente por al, 
de aldeído. Assim , de etano vem 
etanal e de butano, butanal. Os al
deídos podem ser preparados por 
vários métodos gerais: estão numa 
posição intermediária de oxidação, 
entre os álcoois e os ácidos:

(OI
R - C - O H ^ R - C  =

I [H] |
H, H

[O)
=  O —  R - C  =  0

(Hl I
OH

Podem ser preparados pela desi
drogenação de álcoois, pelo calor 
ou por agentes oxidantes:

Calor Cu'
HiC—CH,—OH-] * H ,C-

KCr,0 ,
- c = o

1
H

ou pela redução de com postos deri
vados dos ácidos, cloretos de acila:

[Hl
R -  C =  O +  HC1

À esauerda, tecido hepático sadio; à d ireita, atingido pela cirrose, um a das alterações mais freqüentes em  conse
qüência do alcoolism o: a distensão dos tecidos e a dilatação do órgão prejudicam  o seu funcionam ento.

R - C  =  0
I

Cl H
__ Podem resultar também da rea

ção de ozona (0 3) com olefinas, 
embora alguns possuàm processo 
especial de preparação. Assim, ob
tém-se o acetaldeído pela hidrata
ção do acetileno e o benzaldeído 
pela oxidação direta do tolueno. O 
formaldeído e o acetaldeído são fa
cilmente polimerizados a parafor- 
maldeído e paracetaldeído (ou pa
rai dçído).
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Esquema teórico da obtenção do aldeído acético, ou acetaldeído, a partir do álcool etílico, do qual foram  retirados 
dois átom os de hidrogénio possibilitando a form ação de uma dupla ligação entre oxigénio e carbono.

CETONAS —  A cetona alifá- 
tica mais simples é a acetona,,cujo 
nome oficial é propanona. A no- 
menclaturá usada substitui o sufixo 
o do hidrocarboneto por ona; 
indica, ainda, o número do C do 
grupo carbonila. Pode-se também 
denominar uma cetona, indicando 
os 2  radicais ligados à palavra “ce
tona”. Uma cetona de anel aromá
tico diretamente ligado pode ser 
chamada uma “fenona”.

Ex:
HC -  C -  CH,

acetona u
propanona

/ V  C -C H ,
l°T li
N-/  O 

acetofenona
H,C -  CH, -  C -  CH,

metiletil cetona 
butanona

benzofenona
HiC -  CH, -  CH, -  C -  CH,

Os hidrocarbonetos da série acetilènica, com exceção do acetileno, podem ser transform ados em  cetonas pela hidra
tação, com catalisadores: o composto que se origina, bastante instável, transform a-se logo em cetona.

l i l !

Im plantações industriais para obtenção da acetona a partir do cumeno (à esquerda) e 
O etanal serve como m atéria-prim a para fabricação de inseticidas (D D T) e anestésicos

do etanal i 
(cloral).

partir do acetileno.

É importante nas sínteses orgâ
nicas a reação de duas moléculas 
de aldeído entre si, dando um /? - 
hidroxialdeído. Essa reação é cna- 
mada condensação aldólica ou al- 
dolização.

H ,C -C  =  0 +  H -  C - C = 0 - *
I I I
H H, H

H
I

- »  H .C - C - C H , - C  =  0
I I

OH H
/?-hidroxibutiraldeído (aldol).

Os aldeídos podem ser hidroge- 
nados a álcoois primários ou oxi

dados a ácidos carboxílicos. Rea
gem com bissulfito de sódio, dando 
um produto de adição; com hidro- 
xilamina, oximas; com  fenilidra- 
zina, fenilidrazona, etc.

A_ oxidação a ácidos carboxíli
cos é muitò fácil, podendo ser efe
tuada mesmo por um fraco agente 
oxidante, como o íon Ag+, em meio 
alcalino; geralmente, a reação é 
feita em presença de amónia, a fim 
de evitar a precipitação do óxido de 
prata. Esta é a chamada reação de 
Tollens, e a oxidação do aldeído a 
ácido reduz o íon Ag+ a prata me
tálica que, em condições apropria
das, forma um espelho de prata.

O primeiro termo da série, o for-

maldeído, aldeido fórmico ou meta- 
nal HCOH, é o único gasoso à 
temperatura ambiente. Sua solução 
aquosa, que é denominada formol 
ou ainda formalina, é usada como 
desinfetante.

O segundo termo, etenal ou al
deído acético, é utilizado como ma
téria-prima na fabricação de inseti
cidas (D D T), de anestésicos 
(cloral) e também é empregado 
com o redutor na preparação de es
pelhos de prata.

Com mais de dez átomos de car
bono na molécula, os aldeídos são 
sólidos e de cheiro agradável, o que 
lhes garante utilizaçao na indústria 
de perfumaria.

metil n-propil cetona 
2 -pentanona.

As cetonas são_ obtidas, geral
mente, pela oxidação de álcoois se
cundários ou pela hidratação dos 
acetilenos (com exceção do pri
meiro membro da série, o acetileno 
C 2 H2, que dá acetaldeído).

Embora não sejam tão reativas 
com o os aldeídos, as cetonas têm 
muitas propriedades químicas se
melhantes. Dão produtos de adição 
com o bissulfito de sódio, com  o 
amoníaco e com as hidrazinas. 
N ão reduzem, porém, o nitrato de 
prata amoniacal (espelhação), e a 
sua oxidação não resulta em um 
ácido carboxílico com o mesmo 
número de carbonos. Dêvido à po
sição da carbonila, que nunca está 
na extremidade, uma oxidação 
enérgica provoca a ruptura da ca
deia carbônica, originando a dois 
ácidos. Pelo mesmo motivo sua re
dução produz um álcool secundá
rio.

A propanona, dimetilcetona ou 
acetona e um líquido incolor, de 
odor agradável, miscível à água e 
ao álcool. É preparada, muito fre
qüentemente, pela destilação seca 
do acetato de cálcio. Várias subs
tâncias orgânicas são extrema
mente solúveis na acetona, que é 
bastante usada nos vernizes e sol
ventes seletivos. O acetileno, pro
duzido no craqueamento do petró
leo, é separado da mistura de 
produtos formados, por causa de 
sua solubilidade na acetona.

A metilfenilcetona, ou acetofe
n o n a  C H 3.C O .C 6H 5, é u m a  c e to n a  
aromática que encontra emprego 
na indústria de perfumaria, com o  
intermediária na síntese de diversos 
produtos e soporífero em medicina.

VEJA T A M B É M : Á c id o s  Car
boxílicos; Á lco o is  e Fenóis.
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Aleatória, Arte

Proveniente do latim alea (dado), 
o termo aleatório tem sido usado 
para designar especialmente a com 
posição musical e genericamente 
todo tipo de obra artística em que 
apenas o projeto geral é previsto, 
dependendo as suas particularida
des da intervenção do acaso. Foi a 
música moderna ocidental, de to
das as artes, a primeira a manifes
tar, na década de 1950, uma cor
rente sistemática de com posições 
com tais características. Ó ameri
cano John Cage*, nascido em 
1912, é reconhecidamente o pai 
desse gênero de música, à qual dá 
o nome de música indeterminada.

Aluno de Schõnberg* e Henry 
Cowell (1897-1965), influenciado 
pela música e pela filosofia orien
tais, Cage se destacara, já  em 1938, 
com o o propagador do piano pre
parado (um piano com pedaços de 
metal, borracha e outros materiais 
entre as cordas, que lhe alteram a 
sonoridade). Reagindo contra o 
conceito de música totalmente pre
determinada, levado às últimas 
conseqüências pelos jovens serialis- 
tas, Cage com eça a desenvolver, 
em 1950, a sua teoriada indetermi- 
nação em música. Inspirou-se no /-  
C hing  (clássico filosófico, político, 
moral e religioso chinês), oráculo 
que, consultado através do lança
mento de 50 varetas da planta 
Achillea  m illefolium , ou de três 
moedas, fornece uma resposta de
terminada (um entre 64 hexagra- 
mas) e simbólica, que deve ser in
terpretada pelo consulente.

Em 1952, John Cage apresentou 
4 33 " , peça para piano na qual a 
“música” consistia de ruídos de um 
relógio, de um metrônomo e das 
manifestações dos espectadores. E 
em 1954 apresentou, no Festival de 
Donaueschingen (reduto dos seria- 
listas), a com posição 1 2 ’55.6078, 
para dois pianos, e W illiam s M ix, 
para oito magnetofones, ligados a 
alto-falantes. As obras incluíam  
ruídos, gravações em fitas magnéti
cas, inclusive algumas inesperadas 
intervenções dos executantes.

Desenvolveu depois com posi
ções totalmente indeterminadas 
(em que utiliza, por exemplo, diver
sos aparelhos de rádio transmi
tindo simultaneamente diferentes 
estações), quando não o puro 
“happening”*, de que foi um dos 
lançadores. O impacto das idéias 
de Cage sobre os demais músicos 
foi decisivo e atingiu inclusive os 
dois líderes serialistas, Pierre Bou- 
lez* e Karlheinz Stockhausen 
(1928- ).

Boulez, no ensaio A le a  (1957), 
postula um “acaso controlado” , de 
tal sorte que o intérprete possa ter, 
dentro da obra, possibilidades de 
escolha; a peça será, pois, diferente 
em cada nova execução, m as as 
possibilidades serão delimitadas 
pelo compositor. A Terceira S o 
nata para Piano  (1957) ilustra o 
método aleatório de Boulez, prova
velmente o primeiro músico a usar 
essa expressão para definir tal pro
cesso composicional.

Antes mesmo de Boulez, Stock
hausen se deixara influenciar pelas 
teorias de Cage. A partitura de 
P eça para P iano X I  (1956) apre
senta dezenove grupos separados 
de notas, que o intérprete pode in- 
tercambiar ao acaso, variando tam
bém, segundo certas indicações, o 
tempo, a dinâmica e o ataque. Si
tuado, a princípio, entre o “acaso 
controlado” de Boulez e a “indeter- 
minação total” de Cage, Stockhau
sen aproximou-se, nas suas últimas 
obras, cada vez mais, do com posi
tor americano, tendo chegado 
mesmo a incorporar o “happening” 
em Origin ale ( 1961).

Um precursor imediato de John 
Cage é o americano Charles Ives*, 
que, além de ter antecipado os eu
ropeus no uso da politonalidade, da 
atonalidade* e da polirritmia, es
creveu obras para instrumentos op
cionais.

Literariamente, o §rande ante
cessor da arte aleatória é Mal- 
larmé*, em seu poema Um Lance  
de D ados N unca A bolirá  o A ca so  
(1897), invocado por Pierre Boulez 
no ensaio Alea.

Mallarmé antecipou, com aquela 
obra, a Poesia Concreta*, surgida 
durante a década de 50, que tam 
bém faz uso de métodos aleatórios. 
N as artes visuais, Alexander Cal- 
der (1898- ) foi o primeiro a 
construir obras cuja estrutura varia 
com  o acaso (mobiles), experiên
cias que tiveram continuação na 
Arte Cinética*.

VEJA  T A M B É M : A n tia r te; Ele
trônica, M úsica; Im proviso; índ ia;  
Ja zz;  Serial, M úsica.

Alegoria

Na arte literária, a alegoria já  
era classificada com o figura de re
tórica pelos antigos gregos e roma
nos. Podendo ser usada na prosa, 
é, porém, mais freqüente na poesia. 
Consiste na representação de enti
dades abstratas por meio de uma 
imagem concreta, cujos elementos 
evocam simbolicamente certos ca
racteres próprios àquela entidade. 
Descreve ou diz algo de maneira 
que a descrição encerre outro sen
tido. A imagem não é para ser 
aceita tal como sejjropõe, não vale 
por si mesma, não e tautegórica 
(como no mito) —  ao contrario, é 
para ser traduzida, interpretada. A 
alegoria representa uma idéia ou 
objeto de modo disfarçado, mas de 
forma que se possa perceber o sen
tido desejado. Constitui, na ver
dade, uma metáforajirolongada.

Os gêneros literários que mais 
empregam a alegoria são a fábula, 
a parábola e o apólogo. Tornaram- 
-se conhecidíssimas as fábulas de 
La* Fontaine, que, através de bi
chos, retratam sentimentos ou ati
tudes humanas. O apólogo —  ale
goria de cunho moral —  tem em A  
A g u lh a  e a Linha, de Machado* de 
Assis, realização admirável. Pará
bolas diversas encontram-se nos 
evangelhos.

Alegorias literárias ocorrem em 
obras de grandes escritores de to
dos os tempos, mas, certamente, o 
exemplo mais notável é a D ivina  
C om édia , de Dante* Alighieri,

poema que narra a viagem imagi
nária do poeta através do Inferno, 
Purgatório e Paraíso.

Semiólogos e outros estudiosos 
da linguagem têm mostrado que as 
palavras trazem sempre nas raízes 
as marcas de sua origem: experiên
cias humanas concretas. Mesmo os 
vocábulos que pretendem se referir 
a entidades abstratas ou incorpó
reas carregam esse compromisso 
com  o que é sensível. Espírito e 
alma, por exemplo, trazem em suas 
etimologias a lembrança do ar que 
é sutil e invisível, mas agita a folha
gem com o um sopro vivificante e 
animador.

A origem das palavras a partir 
de experiências concretas torna-se 
um obstáculo toda vez que se pre
tenda referir a algo supostamente 
incorpóreo. Essa situaçao inerente 
à linguagem é um dos motivos do 
uso da alegoria. Diz respeito não 
apenas à linguagem verbal: apli
ca-se às outras formas de expres
são. Eis por que a utilização do ale
górico está presente praticamente 
n a  to ta lid a d e  d a s  m a n ife s taçõ e s  
artísticas e intelectuais, além de ser 
muito empregado para evitar refe
rências diretas a fatos ou aconteci
mentos que não devam ser mencio
nados.

Classifica-se o alegorismo em 
três tipos principais: natural ou 
físico —  quando representa ele
mentos da natureza (a Noite, a Pri
mavera); moral —  se representa 
uma idéia ou um valor moral (a 
Justiça, a Virtude); histórico —  
quando tem por objeto fatos ou 
pessoas reais (por exemplo: o qua
dro de Delacroix*. A  Liberdade 
G uiando o Povo, representação da 
revolução de 1830).
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Como forma indireta de expri
mir o incorpóreo e o absoluto, ou 
com o meio para tornar acessíveis 
concepções abstratas, a alegoria 
tem sido um dos recursos da lin
guagem filosófica. N a Grécia an
tiga, os cínicos fizeram da interpre
tação alegórica das entidades 
m itológicas uma maneira de comu
nicar, através de exemplos, sua 
perspectiva ética. Mas foi Platão* 
quem mais utilizou a linguagem  
simbólica. Mitos e alegorias foram  
fundamentais na formulação de seu 
pensamento. Destas, a mais célebre 
e a “alegoria da caverna”, encon
trada na República: representação 
da libertação da consciência, a par
tir do aprisionamento às formas 
ilusórias de conhecimento, até atin
gir a visão plena da realidade. No 
século I d.C., Filo*, o Judeu, utili
zou metodicamente a interpretação 
alegórica, tentando conciliar a tra- 
diçao religiosa do judaísmo com a 
filosofia grega.

Na filosofia moderna a alegoria 
passou a assumir particular impor
tância nas obras de Hegel* e de 
Schelling*. E é conceito fundamen
tal em algumas correntes estéticas 
contemporâneas, como a de Waiter 
Benjamin*, Theodor Adorno* e 
Lukács*.

VEJA T A M B É M : Analogia; M ito 
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Aleijadinho

Quando o barroco europeu entra 
em decadência, no século XVIII, 
no Brasil o ciclo do ouro vai criar 
condições para o aparecimento do 
barroco mineiro e, com ele, proje
tar artisticamente o nome do Alei
jadinho, um mulato natural de Vila 
Rica (hoje Ouro Preto), filho bas
tardo do arquiteto português Ma
nuel Francisco Lisboa com  uma es
crava.

Não se conhece a data precisa 
do seu nascimento, que teria sido 
por volta de 1730. Ò Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional ofi
cializou o dia 29 de agosto daquele 
ano como sendo o dia em que nas
ceu, baseado em um registro de ba
tismo da Igreja Nossa Senhora da 
Concepção, onde ele recebeu o 
nome de Antônio Francisco Lis
boa. Considerando, no entanto, seu 
atestado de óbito, o Aleijadinho te
ria nascido em 1738.

Pouco se conhece também sobre 
sua infância. Sabe-se que, aos vinte 
anos, começou a entalhar madeira, 
ao mesmo tempo que estudava de
senho. Seu tio, Antônio Francisco 
Pombal, era um afamado entalha- 
dor. Trabalhou na construção da 
Casa da Câmara e da cadeia de

Quase não existem  desenhos ou pinturas sobre o Aleijadinho. Sabe-se que 
era um mulato baixo, de pescoço curto e meio escondido entre as roupas.

Mariana, e foi quem completou a 
ornamentação da capela-mor da 
Igreja N ossa Senhora do Pilar, ma
triz do bairro de Ouro Preto.

A afirmação de que seu pai hou
vesse sido um simples pedreiro ou 
carpinteiro artesão é desmentida 
por documentos da época, que 
apontam Manuel Francisco Lisboa 
com o autor de projetos grandiosos 
com o a monumental Igreja da Or
dem Terceira do Carmo e o tra
çado da matriz de N ossa Senhora 
da Conceição de Antonio Dias, 
ambos em Vila Rica. Participou 
ainda de vários trabalhos de vulto, 
com o a Casa da Câmara e a cadeia 
de Vila Rica, a ponte sobre o cór
rego de Antônio Dias. os chafari
zes dessa ponte e o chamado Pis- 
sarrão, todos em Vila Rica, além 
de trabalhos de talha no altar de 
São Miguel e na capela-mor da ma
triz de Catas Altas. Desde cedo o 
menino Antônio acompanhou os 
tra b a lh o s  de e n ta lh a d o r do pai e do 
tio, desenhando fachadas de igrejas 
e ajudando nos projetos. Alem de 
ter aprendido as primeiras letras e 
matemática, mais rudimentos de la
tim e música com  os frades de Vila 
Rica, o menino teria tido dois mes
tres realmente muito competentes: 
João Gomes Batista e Francisco 
Xavier de Brito (? -1751).

João Gomes Batista, português 
de nascimento, pertencia a uma 
família de artistas. Estudou dese
nho e gravação de metais e em 
1736 trabalhava na Casa da 
Moeda de Lisboa, quando uma de
vassa descobriu e apreendeu mate
rial do governo em sua oficina par
ticular. Acusado, fugiu para o 
Brasil usando um nome falso.

As im agens criadas por Aleijadinho são, ao mesmo tem po, obras de arte e de devoção. (“ Cristo Flagelado” .) Depois de viver vinte anos no
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Rio, mudou-se para Minas e conse
guiu ser nomeado abridor dos cu
nhos reais na Casa de Fundição de 
Vila Rica, onde se fundia ouro para 
transformã-lo em barras.

Também português, Francisco 
Xavier de Brito era entalhador: fez 
a Igreja da Ordem Terceira da Pe
nitencia, no Rio de Janeiro, e as 
obras do altar-mor da Igreja de 
N ossa Senhora do Pilar, em Vila 
Rica.

Quando seu pai morreu, em 
1767, Antônio Francisco Lisboa 
iniciava sua trajetória de artista. 
Grudado à oficina do pai, passara 
os anos da adolescência desenvol
vendo as artes do desenho, da ar
quitetura e do ornamento, prepa
rando-se para ser escultor e 
entalhador.

Um  lugar com  m úsica e poesia

Tendo vivido na idade de ouro 
de Minas Gerais, viu o apogeu da 
mineração e seu declínio, mas o lu
gar e a época em que viveu facilita
ram o reconhecimento de sua obra, 
embora o anonimato fosse regra 
geral do ambiente artístico brasi
leiro do século XVIII. Vila Rica, 
porém, era a cidade para a qual 
convergia todo o ouro extraído nas 
Gerais. Tinha bom comércio, clero 
culto, uma pequena elite de douto
res formados na Europa, e toda 
uma atmosfera de criaçao artística 
e cultural. As mais diversas tendên
cias agrupavam-se nas Minas Ge
rais. Entre elas havia um único 
ponto comum: a região geográfica. 
Enquanto o Aleijadinho criava 
suas esculturas maravilhosas, poe
tas como Tomás Antônio Gon
zaga*, Cláudio Manuel da Costa* 
e Alvarenga Peixoto* produziam  
uma obra poética de grande signifi
cação, e Tiradentes* e seus compa
nheiros preparavam a Inconfidên
cia. Na música, muito se destacou 
José Joaquim Emérico Lobo de 
Mesquita*, mulato mineiro, além 
de outros autores, com o Marcos 
Coelho Neto (1730-1806), Fran
cisco Gomes da Rocha (? -1808) 
e, ainda, Inácio Parreiras Neves 
(1730-1796).

O desenvolvimento econôm ico  
contribuiu para que os conventos e 
igrejas, antes construídos em ma
deira e taipa, passassem a ser edifi
cados em pedra, cal e alvenaria. No 
meio dessa prosperidade, multípli- 
cavam-se as construções, e traba
lho para um bom entalhador não 
faltava.

Dentro da organização profissio
nal da época, o Aleijadinho estava 
classificado com o carpinteiro. As 
irmandades religiosas tinham atri
buições importantes na sociedade e 
eram elas, geralmente, que determi
navam a construção de igrejas, va
lorizando os artífices e artesãos. 
M as, para obter a carta de habilita
ção, fornecida pela Câmara, dando 
direito ao exercício definitivo da 
profissão, o candidato passava por 
um rigoroso exame. Nao era facil 
obter-se uma carta de habilitação e 
o artista precisava ter uma oficina

firópria para consegui-la. Se não 
osse dono de uma oficina, só podia 

trabalhar com uma autorização 
temporária, que dependia da garan
tia de um fiador. Desde logo, Antô
nio Francisco Lisboa obteve a sua

carta de carpinteiro; e, com o os ofí
cios não eram rigidamente separa
dos, ele podia exercer outras ativi
dades.

Logo ele rivalizaria com o pai na 
arquitetura: enquanto a Ordem 
Terceira do Carmo aprovava o 
projeto do pai para construir a sua 
igreja, a Ordem Terceira de São 
Francisco escolhia o projeto de 
Antônio para a capela de A ssis da 
Penitência.

Além desse, Antônio Francisco 
Lisboa realizou trabalhos de arqui
tetura em várias cidades de Minas: 
as capelas da Confraria dos Negros 
de Sao José e da Confraria de 
N ossa Senhora das Mercês e dos 
Perdões, ambas em Vila Rica; a fa

chada da matriz de Santo Antônio, 
em Tiradentes; o portal da Igreja 
de Nossa Senhora do Carmo, em 
Mariana; projetou a capela da 
Confraria dos Terceiros de São 
Francisco, em São João del-Rei, e 
a nave, o coro e as portas princi
pais da Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo. Porém, mais do que arqui
teto construtor, Antônio Francisco 
Lisboa foi um grande escultor e en
talhador. A partir de 1769, troca a 
madeira pela pedra-sabão com o  
material de trabalho, e começando 
por esculpir púlpitos, a partir dessa 
epoca faz seus melhores trabalhos: 
portais elaborados e as grandiosas 
esculturas que podem ser vistas em 
Congonhas do Campo.

A doença que lhe deu o nome

Até entãQ, vivera com saúde. 
A os 47 anos teve um filho natural, 
a quem deu o nome do pai. Só pen
sava em arte, era alegre, com unica
tivo, amigo de comer bem e de dan
çar noite adentro. Por essa idade, 
veio-lhe a doença deformante, que 
uns identificam como escorbuto, 
outros com o lepra, e outros ainda 
com o sífilis ou reumatismo. A 
doença o martirizou até a morte e, 
ao mesmo tempo que lhe consumia 
o corpo, envenenava-lhe o tempera
mento. D e alegre e comunicativo, 
passou a triste e fechado. Irrita- 
va-se facilmente, trancava-se em 
desconfianças e de puro ressenti
mento descobria escárnio onde ha
via admiração.

Os três escravos de Antônio 
Francisco Lisboa sofriam nas suas 
mãos, enquanto o Aleijadinho tra
balhava escondido de todos. A 
toda parte o seguia o escravo 
Maurício, bom entalhador. Era fiel 
e dedicado, embora seu dono volta 
e meia descarregasse sobre ele as 
iras e a bengala. O escravo Agosti
nho também o ajudava como enta
lhador. E Januário assentava-o no 
burro e guiava o animal. Mas, se 
o Aleijadinho queria ir à matriz de 
Antônio Dias, vizinha à sua casa, 
Januário carregava-o às costas. Se 
ia a igrejas um pouco mais distan
tes e não usava um burrico, fazia-se 
conduzir pelos escravos numa es
pécie de liteira.

Depois de atacado pela doença
—  contam alguns autores —  pas
sou a vestir uma sobrecasaca azul 
de pano grosso, que lhe chegava 
aos pés. Calçava sapatos pretos, es
peciais. Para montar, vestia capote 
escuro e largo, de mangas folgadas 
e gola alta. N ão queria ser visto 
por ninguém.

Já doente, a partir de 1796 dedi
ca-se à execução dos passos e dos 
profetas de Congonhas do Campo, 
no santuário do Bom Jesus de Ma- 
tozinhos. São 6 6  figuras esculpidas 
em madeira, representando os pas
sos da via sacra, e doze estátuas em 
pedra-sabão.

Quem parte de baixo da colina 
em direção a Bom Jesus de Matozi- 
nhos faz sua devoção nos passos, 
mais acima saúda os profetas e, por 
fim, entra no santuário, para as 
honras ao Bom Jesus.

De cada lado de uma larga ave
nida central, muito íngreme, estão
as seis  c ap e la s  d o s  p a sso s , às  q u a is
se chega por pequenos desvios em 
ziguezague. Ali se encontram a 
Ceia, o M onte das Oliveiras, a Pri
são de Cristo, a Flagelação, o Co- 
roam ento de Espinhos  e, numa só 
capela, Jesus Carregando a C ruz  e 
Crucificação. São trabalhos que 
datam de 1796/99, mas as figuras 
não foram pintadas pelo Aleijadi
nho e sim por Francisco Xavier 
Carneiro e Manuel da Costa  
Ataíde —  este, colaborador de 
Aleijadinho na decoração de várias 
obras arquitetônicas.

Obra sem par no Brasil, as 6 6  

imagens dos passos nas capelas de 
N osso  Senhor B om  Jesus de M ato- 
zin h o s  exigiram a instalação de 
toda uma oficina. Algumas das 
imagens, porém, foram feitas por 
outros artistas. Mas a perfeição dos 
Cristos e o seu talhe, assim com o
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muitas outras figuras, revelam a 
mão do Aleijadinho.

Os profetas foram introduzidos 
na arte da Idade Média para pro
porcionar mais vida aos dramas li- 
túrgicos. Na Páscoa, bem com o no 
Natal, para comover o espírito dos 
fiéis, representáva-se a Ressurrei
ção e a Encarnação. E, um a um, 
os profetas eram chamados para 
testemunhar, numa espécie de pro
cesso contra os juizes de Cristo. 
Em um desses dramas, decorrentes 
de um sermão de Santo Agostinho, 
cada um deles dizia uma frase de 
suas profecias para provar a ver
dade da Encarnação.

Esse costume demarcou a ima
gem dos profetas, que serão sempre 
representados com vivacidade, em 
m ovimentos de eloqüência. Esta é 
a origem das gesticulações, da 
mímica, que anima esses porta-vo- 
zes de Deus, termo que corres
ponde ao sentido etimológico da 
palavra profeta.

Foi sob o céu aberto de C ongo
nhas que o Aleijadinho colocou os 
seus profetas, a gritar a palavra de 
Deus.

Num lugar onde o movimento 
das montanhas de Minas pára de 
rep.ente, abrindo o extenso declive 
entre as serras de Ouro Branco e de 
Santo Antônio, gesticulam os pro
fetas.

Sobre três planos do adro —  o 
pátio principal da igreja — , os pro
fetas ordenam seus gestos simetri
camente, num bailado de pedra. 
Abrindo a cena de cada lado, 
Isaías e Jeremias apresentam-se de

frente, sustentando solenemente 
dois talismãs. São com o pilares, 
elementos fundamentais. Atrás de
les, no primeiro patamar, Baruque, 
à esquerda, e Ezequiel, à direita, in
clinando-se um para o outro. D e
pois, sobre o terraço, Daniel e 
Oséias, ambos de perfil, com um 
joelho flexionado, os braços cola
dos no corpo, face a face.

Mais distantes, Jonas e Joel vol
tam-se as costas. Nos ângulos cur
vilíneos do pátio, formando uma 
espécie de baluarte, Abdias e Ha- 
bacuque levantam um o braço di
reito, outro o braço esquerdo. E, fi
nalmente, nas duas pontas, A m ós e 
Naum apresentam-se de frente.

Desse conjunto de atitudes nasce 
uma harmonia fascinante, um so
pro de vida anima os profetas cria
dos pelo escultor mineiro.

Um  jogo  de m ãos

As imagens do Aleijadinho pos
suem, além de uma intenção artís
tica, piedade cristã. São, a um só 
tempo, obras de arte e de devoção. 
São João da Cruz e São Simão 
Stock, imagens terminadas em 
1779 e que estão na Igreja de 
Nossa Senhora do Carmo, de Sa,- 
bará, são bons exemplos disso. É 
estranha a imagem de São João da 
Cruz, um místico espanhol. Insó
lita é a figura de São Simão Stock, 
que aparece jovem , mas com  o 
rosto quase todo coberto de rugas.

A mão desse santo é considerada 
a mais bela de todas as produzidas 
pelo Aleijadinho: nâo mostra veias,

nem tendões, os dedos são quadra
dos e os ossos parece que vão 
perfurar a pele. Há nela, também, 
o defeito de polegar, paralelo aos 
outros dedos. Essa deformação, en
contrada praticamente em todas as 
obras do Aleijadinho, pode indicar 
uma projeção da sua própria 
doença.

O que é mais típico na obra do 
Aleijadinho, entretanto, é a gran
deza dos pés e das mãos, bem visí
vel no emblema da Paixão, no al- 
tar-mor da capela de São 
Francisco, de Ouro Preto. As ima
gens apresentam sempre rostos 
emagrecidos, que deixam perceber 
os ossos sob a pele, fortemente 
acentuados, em contraste com o vi
gor dos corpos.

Nos últimos anos de sua vida, o 
Aleijadinho pouco trabalhou, a nâo 
ser dirigindo a feitura de altares, 
contratado pelo seu ex-auxiliar Jus- 
tino, e não conseguiu terminar a ta
refa. Muito fraco, muda-se para a 
casa de sua nora Joana. Deitado 
sobre um estrado feito de tábuas, 
passou dois anos inteiros sem sair 
do leito, com um dos lados do 
corpo horrivelmente machucado, 
sempre a ler a Bíblia e pedindo ao 
Senhor que lhe desse descanso.

Finalmente, a 18 de novembro 
de 1814, morre o grande artista. 
Seu enterro é simples e pobre, na 
matriz de Nossa Senhora da Con
ceição, em Antônio Dias.

VEJA  T A M B É M : Barroco.

O monge agostiniano Gregor J. 
Mendel* descobriu o mecanismo 
da herança genética, estudando na 
ervilha a transmissão hereditária de 
caracteres que variavam: a cor da 
semente, que pode ser amarela ou 
verde, a altura da planta, que pode 
ser alta ou baixa, e outros. Admitiu 
então que, para cada caráter trans
mitido, deveria existir um par de 
fatores, herdado dos pais pelo filho, 
responsável pela qualidade do cará
ter. Cada um dos fatores respon
deria pela forma que o caráter 
assumisse. Assim , no caso da cor 
da semente da ervilha, represen
tando o par de fatores pelas letras 
A a ,  o fator A  determina a cor am a
rela (dominante) e o fator a, a cor 
verdê (recessivo). Esses fatores fo
ram mais tarde chamados de ge
nes* e ficou demonstrado que estao 
localizados em certas formações 
encontradas em todas as células: os 
cromossomos*.

O número de cromossomos, 
constante para cada espécie animal 
e vegetal, pode ser dividido em dois 
lotes. Os crom ossomos de cada lote 
são diferentes entre si, mas iguais 
aos de outro lote. Os crom ossomos 
iguais, ou homólogos, apresentam  
os mesmos genes, geralmente dis
postos na mesma ordem.

Os genes que ocupam a mesma 
posição em crom ossomos homólo
gos formam o par de fatores admi
tido por Mendel: são chamados 
genes alelomorfos ou, simplificada- 
mente, alelos. Deve-se esta expres
são ao geneticista inglês Willian 
Bateson (1861-1926), que, em 
1902, introduziu com ela mais três 
termos extremamente úteis na des
crição dos fenômenos genéticos: 
zigoto, para designar o produto da 
fusão do gameta feminino (óvulo) 
com  o gameta m asculino (esperma
tozóide); homozigoto, para definir 
o zigoto que contem alelos iguais; e 
heterozigoto, quando aparecem ale
los diferentes.

Os crom ossomos apresentam 
uma propriedade básica para a 
genética: eles se autoduplicam, pro
duzindo cópias idênticas que se 
repartem quando a célula se divide. 
N esse processo de duplicação um 
gene pode sair diferente do,original. 
por um “erro de cópia” . É o fenô
meno da mutação.

Pode acontecer ainda que dife
rentes “erros de cópia” resultem em 
vários alelos diferentes. O primeiro 
caso observado de alelos múltiplos 
refere-se ao gene que determina a 
cor do olho de uma m osca, a drosó- 
fila. Ela possui olho vermelho; uma 
primeira mutação produz um alelo 
que faz aparecer m oscas com olho 
branco; uma outra mutação produz 
um alelo do mesmo gene que faz 
com  que o olho seja branco-ama; 
relado; numa terceira, o olho é 
vermelho-claro. Portanto, para esse 
caráter transmitido, existem quatro 
alelos diferentes.

VEJA  T A M B É M : Genética.
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Nos séculos III e IV, o território 
entre os rios Reno, Danúbio e Oder 
foi ocupado por tribos da raça in- 
do-européia, os germanos (francos, 
alamanos, bávaros, saxões e fri- 
sões). No século VIII, a região é di
vidida em reinos vassalos dos fran
cos, com exceção dos saxões, 
submetidos somente por Carlos 
Magno (782/804).

Quando em 843 o Império Ca- 
rolíngio foi desmembrado pelo Tra
tado de Verdum, parte desse terri
tório —  os ducados: Saxônia, 
Turíngia, Francônia, Alemania, 
Baviera, Marca do Leste e Lotarín- 
gia —  passou a constituir o reino 
da Germânia, ou reino Franco- 
Oriental. Entretanto, apesar de, em 
912, o duque da Francônia ser ele
vado à realeza, o reino não apre
sentava quase nenhuma unidade, 
com a nobreza cada vez mais fe
chada em suas terras e distante do 
poder central, que já estava bas
tante enfraquecido.

Até 936, o rei germânico é im po
tente frente ao poder dos ducados.
O particularismo regional acen
tua-se. Com Oto I, o Grande 
(936/973), o reino se estende até a 
Marca do Leste (Áustria atual), 
com  a derrota dos húngaros e dina
marqueses.

Oto I, rei da Itália desde 951, 
fez-se coroar em Roma pelo papa. 
Nascia o Sacro Império Romano- 
Germânico (962), conhecido tam 
bém pelo nome de I Reich. Entre
tanto, o título imperial não era 
hereditário. Para ser eleito, o candi
dato a imperador tinha que se sub
meter à Dieta, uma Assembléia de 
nobres, onde recorria a uma com 
plicada política de alianças e con
cessões que o debilitavam frente 
aos duques e conduzia à atomiza- 
ção feudal.

Os sucessores de Oto I foram ab
sorvidos pelas lutas contra o pa
pado: o Sacro Império, aspirando 
supremo poderio sobre a terra, en
trava em conflito com a Santa Sé. 
D essas querelas, a mais grave foi a 
Questão das Investiduras, que só 
termina com a Concordata de 
Worms, em 1122, e da qual o poder 
imperial saiu bastante enfraque
cido.

Em 1125, iniciou-se a dinastia 
Hohenstaufen, com a eleição de 
Conrado III, duque da Suábia, 
para imperador, em meio a lutas 
entre duas forças rivais: os guelfos 
e os gibelinos. A paz só foi restabe
lecida por Frederico I, o Barbar- 
roxa (1152/90), empenhado em fir
mar a autoridade imperial.

Em 1212 é eleito Frederico U 
(1212/50), que entra novamente em 
conflito com o papado. Conti
nuando a arrancada para leste, no 
seu governo a Prússia é ocupada 
pelos cavaleiros teutônicos (1226), 
estendendo-se até Kurland, Livônia 
e Estônia. Sua morte significa a 
ruptura dos laços entre a Alema
nha e a Itália, a derrocada do pode
rio dos Hohenstaufen e o fracasso

Com  Carlos IV  estabeleceram -se fundam entos legais do império germânico.

do ideal da monarquia universal.
Durante o Grande Interregno 

(1256/73) —  período em que o 
trono foi disputado por imperado
res rivais —  a Alemanha viveu à 
sombra da anarquia. O interregno 
terminou com a eleição de Rodolfo 
de Habsburgo (1273/91). Carlos 
IV (1347/78) promulga em 1356 a 
Bula de Ouro, que regulava as elei
ções imperiais dando o fundamento 
legal do império até sua desapari
ção, em 1806.

Durante todo o século X V , os 
Habsburgo lançam a Alemanha em 
conflitos com a França, que dura
riam cerca de três séculos.

A  Reforma 
e suas conseqüências

No início do século XVI, cresce 
um profundo descontentamento 
contra Roma. E, durante a inábil 
campanha das indulgências (1517), 
pela voz de Martinho Lutero* ini
cia-se a Reforma protestante, que 
logo se alastra.

N a Dieta de Augsburgo (1530), 
os protestantes formulam seu 
credo, e no ano seguinte os prínci
pes formam a Liga de Schmalkal
den, para fazer frente ao Imperador 
Carlos* V (1519/56), que se opu
nha aos reformistas, auxiliado pela 
França. Em 1555 é assinada a Paz 
de Augsburgo, que, estabelecendo 
para cada principado a religião de 
seu príncipe, consagra a divisão re
ligiosa da Alemanha, reforçando a 
divisão política jâ  existente.

A divisão político-religiosa de
sencadeia conflitos que vão resultar 
na Guerra dos Trinta* Anos, termi
nada com os Tratados de Vestfália 
(1648), que consagraram o esface
lamento político da Alemanha.

A hegem onia da Prússia

Em meio à decadência total, 
uma força com eça a firmar-se: o 
Êstado prussiano. Por ocasião da 
Reforma, os domínios da ordem 
teutônica foram secularizados e se 
tornaram ducado hereditário da 
Prússia (1525). Mais tarde, vários 
outros territórios foram anexados 
e, com Frederico Guilherme I 
(1640/88), a Prússia tomou-se po
tência militar de primeira ordem. 
Seu sucessor, Frederico, foi co
roado rei, com o título de Frederico
I (1701), e, quando em 1740 sobe 
ao trono Frederico* II, a Prússia já 
está bastante fortalecida para se de
clarar inimiga número um da Áus
tria. O reinado de Frederico II 
(1740/86) marca uma época de 
despotismo esclarecido e ganhos 
territoriais. N essa época, a Prússia 
torna-se a primeira nação militar 
da Europa.

Como conseqüência da política 
napoleônica, dá-se o desmembra
mento oficial do Sacro Império Ro- 
mano-Germânico. Em 1806, os Es
tados alemães do sul declaram-se 
independentes e formam, sob a 
égide de Napoleão, a Confederação 
do Reno. Frederico II (proclamado 
imperador da Áustria) renuncia ao 
título de imperador romano. Entre
tanto, durante a ocupação francesa 
desenvolveu-se nos meios universi
tários e sociedades secretas uma in
tensa propaganda pela unificação 
alemã.

Após as lutas religiosas em  defesa da reforma protestante, consolido 
a divisão política da A lem anha.
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A  unidade nacional

Em 1815, com  o Congresso de 
Viena, a região é reorganizada na. 
Confederaçao Germânica, formada 
de 39 Estados soberanos: a presi
dência cabe ao imperador da Áus
tria. O período se caracteriza pela 
tendência dos príncipes a conserva
rem a autonomia e também pela 
política austríaca a impedir que a 
unidade fosse realizada sob a egide 
da Prússia. Esta tenta promover a 
unidade econôm ica da Alemanha 
pela unificação da taxa aduaneira 
(Zollverein), da qual a Áustria é ex
cluída.

Em março de 1848, estoura em 
Berlim uma revolução de caráter li
beral. Frederico Guilherme IV 
(1840/61), para salvar a coroa, 
promete uma constituição elabo
rada por uma assembléia eleita 
mediante sufrágio universal. Em 
1849 foi promulgada uma Consti
tuição liberal e a coroa foi ofere
cida a Frederico Guilherme IV da 
Prússia, que, entretanto, a recusou.

Com a Convenção de Olmiitz, 
em 1850, a Confederação de 1815 
é integralmente restabelecida. A 
unidade nacional em benefício da 
Prússia, obra de Bismarck*, se con
cretiza em duas etapas: a elimina
ção da Áustria e a oposição à 
França.

Em julho de 1870, França e 
Prússia entram em guerra. A vitó
ria prussiana sela a unidade alemã.

O segundo Reich  
(1 8 7 1 -1 9 1 8 )

A unificação . dos principados 
alemães, ocorrida nn ano de 1X71, 
torma um novo império, sob a he
gemonia da Prússia. O novo Es
tado alemão, com posto por 25 Es
tados, é governado por um 
soberano hereditário e por um 
chanceler nomeado pelo impera
dor. Abre-se um período de grande 
impulso econôm ico, com cresci
mento do comércio e da indústria.

Durante o governo de Guilherme 
II (1890/1918) a política externa se 
caracteriza pela busca de saidas 
com erciais, reivindicando o con
trole da Europa Central e do 
Oriente Próximo. Entre 1898 e 
1908 o Reich entra numa corrida 
armamentista que aterroriza a In
glaterra, aproximando-a da 
França. Com a Rússia, ambas for
maram a Tríplice Entente (1908). 
Firma, ainda, a Tríplice Àliança  
com  o Império Austro-Húngaro e 
a Itália. Am bicioso, Guilherme II 
lançou-se a uma política colonial 
que deu à Alemanha o porto chinês 
de Kia-tcheu (1897), as ilhas Caro- 
linas e Marianas (1899) e instala
ções no Togo (1904), nos Cam a
rões (1902) e na África do Sul.

Em 1914 explode a Primeira 
Guerra Mundial, resultando na der
rota alemã (1918).

A  República de Weimar 
(1 9 1 9 -1 9 3 3 )

A 9 de novembro de 1918, face 
à derrota na guerra e à tentativa 
de revolução comunista (motins em 
Kiel, Hamburgo e Berlim), o impe
rador abdica e a República é pro
clamada em Berlim.

A 28 de junho de 1919 a Repú

blica Democrática Parlamentar é 
estabelecida de acordo com  nova 
constituição: amplos poderes ao 
presidente, eleito diretamente pelo 
povo, por sete anos; formação de 
duas camaras, o Reichstag (repre
sentantes do povo) e o Reichsrat 
(representantes dos Estados). No  
mesmo dia, é assinado o Tratado 
de Versalhes: a Alemanha perde a 
Alsácia e a Lorena, a Posnânia, o 
Schleswig do norte, e todas as co lô 
nias. Além disso, sofre pesadas re
parações de guerra e redução do 
Exército. Segue-se um período de 
dificuldades econôm icas marcado 
pela ocupação do Ruhr pela 
França (1923/25) e uma inflação 
galopante. A crise econôm ica mun
dial de 1929 iria afetar a Alemanha 
com  uma peculiar brutalidade. O 
número de desempregados triplica 
(de 2 milhões em 1929 para 6  mi
lhões em 1931). O »grande benefi
ciário dessa crise foi A dolf Hitler, 
que explorou todos os descontenta
mentos e canalizou sua propa
ganda nacionalista para a revisão 
do Tratado de Versalhes, a recusa 
das reparações, xenofobia e anti-se- 
mitismo.

O governo de Hitler

Aproveitando-se da fraqueza do 
regime, Hitler* organizou um exér
cito (os SA) e beneficiou-se do 
apoio de numerosos banqueiros e 
industriais, até que em janeiro de 
1933 é chamado à chancelaria. Já 
em março, o Reichstag lhe conferia 
plenos poderes; instaura-se a dita
dura nazista, tendo grande papel a 
polícia política ou Gestapo e as 
m ilícias do SA. Com a morte do 
Presidente Hindemburgo, ocorrida 
em agosto de 1934, Hitler torna-se 
o “ führer” e chanceler do Reich, 
chefe absoluto do país e do Exér
cito.

Suprime as liberdades indivi
duais, elimina sistematicamente as 
oposições, desenvolvendo não só 
uma política de dirigismo econô
m ico com o também um vasto pro
grama de armamentos.

A política externa é orientada no 
sentido de apagar a humilhação so
frida pela Alemanha no Tratado de 
Versalhes, de reunir as minorias 
germânicas dos diversos países da 
Europa numa Grande Alemanha e 
de expandir o seu território para as 
ricas terras da Polônia e da Ucrâ
nia. Todas as pretensões de Hitler 
violavam as disposições do Tra
tado de Versalhes. O führer acelera 
o rearmamento alemão a partir de 
1937. e em março de 1938 a Áus
tria é invadida (Anschluss). A se-
gu ir , o  R e ich  anexa  as popu lações
sudetas, então ligadas à Tchecoslo- 
váquia (Conferencia de Munique 
—  setembro de 1938). Em março 
de 1939, ocupa Praga e estabelece 
protetorado alemão na Boêmia e 
Morávia. Em agosto de 1939, Hi
tler assina com o Kremlim o pacto 
germano-soviético, cujas cláusulas 
secretas previam a partilha da Po
lônia.

A 1.° de setembro a Polônia é in
vadida, e dois dias depois a França 
e a Inglaterra declaram guerra à 
Alemanha. Começava a Segunda 
Guerra Mundial (1939/45), que vi
ria a terminar com  nova derrota 
dos alemães.Otto von Bismarck conseguiu a unidade alem ã sob a hegem onia da Prússia.

O déspota Frederico II cercava-se de intelectuais. (À esquerda, Voltaire.)
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O sonho nazista teve amargo despertar: em  1 94 5 , a A lem anha estava ocu
pada e dividida entre seus vencedores.("M uro da Vergonha", em  Berlim.)

A partilha da Alemanha

Vencida, arruinada e ocupada 
por tropas estrangeiras, a Alem a
nha, pelos acordos de Potsdam  
(agosto de 1945), foi dividida em 
quátro zonas de ocupação: russa, 
americana, inglesa e francesa. A li
nha dos rios Oder— Neisse tor- 
na-s_e a fronteira entre Alemanha.e 
Polônia, que recebe parte da Prús
sia Oriental, dividida com  a URSS.

O Conselho de Controle dos 
Aliados mantém a autoridade do 
Estado: suas primeiras providênci
as foram a “desnazificação” (pro
cesso de Nuremberg, 1945/46) e a 
desmilitarização. N o entanto, os 
aliados entram também em desa
cordo (guerra fria). N a zona sovié
tica forma-se o Partido Socialista 
Unificado, realiza-se a reforma 
agrária e a nacionalização das in
dustrias. N a zona ocidental, a preo
cupação básica é o equilíbrio eco
nômico: a reforma monetária 
(1948) consagra o rompimento les
te- oeste. A administração^ quadri- 
partida da Alemanha chega assim  
ao fim.

Em 1949, a divisão em dois Es
tados é consumada. A República

Federal da Alemanha, dirigida de 
1949 a 1963 pelo chanceler Ade- 
nauer, do Partido Democrata Cris
tão, integrou-se no movimento de 
união européia e no sistema de de
fesa atlântica, reforçando seus vín
culos com o mundo ocidental.

ARepública Dem ocrática Alemã, 
(RDA), então governada por Grote- 
wohl-Ulbricht, após um período de 
dificuldades, conheceu também um 
grande desenvolvimento econô
m ico e já em 1960 era a quinta po
tência industrial da Europa. M as a 
questão de fronteiras não estava re
gulamentada. A República Dem o
crática aceitara desde 1950 a linha 
Oder— Neisse, enquanto a Alem a
nha Federal, apoiada pelos EU A , 
considerou a questão com o não re
solvida até a assinatura do tratado 
de paz. Em agosto de 1961 foi 
construído um muro dividindo Ber
lim em duas estruturas sociais defi
nidas e distantes.

V EJA  T A M B É M : A lem anha  
(R D A ); A lem anha  (R F A ); Europa; 
R eform a  e C ontra R eform a; Wei 
m ar, República  de.

O setor orientai de Berlim  é a capital da República Dem ocrática A lem ã; 
lado oeste da cidade (acim a) constitui um enclave na zona socialista.

Alemanha (RDA)

S U M Á R IO

Localização: Europa central 
Limites: mar Báltico ( N); Tchecoslo- 

váquia (SI: Alemanha Ocidental (S, 
SO, 01: Polônia (L)

Superfície: 108 178 km 2 
População: 16 9 8 0  0 0 0  hab. (1973) 
Cidades principais:

Berlim (capital -  1 0 9 0  102 hab.): 
Leipzig (579  201 hab.): Dres
den (5 05  441 hab.): Karl-Marx- 
Stadt (3 00  8 37  hab.); Magde
burg (2 73  3 9 6  hab.)

Id iom a : alemão
Religiões: protestantismo (80%); ca

tolicismo (10%)
Portos: Rostock; Wismar; Stralsund 
Aeroportos: Leipzig; Berlim 
Rodovias : 45  5 7 3  km 
Ferrovias: 14 3 83  km 
Unidade m onetária: marco DDR

A base territorial da R D A  cor
responde à antiga zona de ocupa
ção soviética do pós-guerra, cujas 
fronteiras foram estabelecidas na 
Conferência de Potsdam (1945) 
entre as potências vitoriosas da Se

gunda Guerra Mundial. Berlim 
Ocidental constitui uma exceção, 
pois é a parte da cidade ocupada 
pelas potências ocidentais, que pos
sui estatuto político autônomo, em
bora esteja, de certa forma, “li
gada” à RFA. D e zona de 
ocupação, a R D A  evoluiu para 
uma República, em 1949, quando 
foi promulgada a Constituição. 
Adquiriu independência em 1955, 
com  o tratado de 2 0  de setembro.

É uma república socialista, de 
estrutura semelhante às democra
cias populares da Europa. Desde 
1952 está organizada em quinze 
distritos, incluindo Berlim Oriental.

Arrasada pela guerra, que des
mantelou sua infra-estrutura de 
produção, com a econom ia desarti
culada pela separação das Alema- 
nhas, a R D A  só começou a se reer
guer a partir de 1949. N essa época, 
implantou-se o Plano Bienal de Re
construção (1949/50).

A spectos físicos e humanos

A R D A  tem seu território estru
turado a partir de duas grandes 
unidades naturais, tendo o rio Elba 
com o divisor aproximado. N o sul, 
potencialmente mais rico e mais 
bem organizado, localjzam-se a 
Turíngia e a Saxônia. É formado 
pela parcela ocidental da chamada 
M édia Alemanha, onde terras mais 
elevadas e geologicamente mais ve
lhas se associam a áreas sedimenta
res de solos finos. Ao norte ficam  
as planícies de Brandemburg e 
Mecklemburg, de terras arenosas, 
provenientes da acumulação de 
materiais das glaciações escandina-
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O m ovim ento com ercial em  Berlim  é bastante intenso. Á direita, soldados da guarda perm anente da Porta de Bran- 
dem burg. que se situa entre a zona oriental e a zona ocidental da cidade.

Os museus, as ruínas e a m odem a arquitetura fazem  de Dresden uma cidade im portante tam bém  para o turism o.

vas ocorridas no Quaternário. Mais 
freqüentes jurito ao Báltico, as li
nhas de morainas chegam até o su
deste do território.

N o sul há três grandes unidades 
territoriais: as terras altas (Ber- 
gland) da Saxônia no sudeste, o 
Bergland da Turíngia no sudoeste e 
as terras baixas no centro-norte.

O Bergland saxão caracteriza-se 
pela presença do m aciço Antigo, 
onde o Erzgebirge estabelece, numa 
disposição SO— NE, a fronteira 
com  a Tchecoslováquia. Conjunto 
dis simétrico, cai suavemente em 
direção às terras alemãs, e sua 
com posição rochosa variada em
presta-lhe uma fisionomia diversifi
cada. A rede hidrográfica está 
encaixada em vales profundos, 
com o o do Elster. D e clima úmido, 
a presença de bosques é generali
zada. Cidades e aldeias ponteiam  
nas grandes altitudes. Há abun
dância de madeira e mananciais 
límpidos, permitindo a atividade 
industrial ligada aos têxteis, ao 
papel e à própria madeira. Porém, é 
a riqueza mineral (chumbo, cobre, 
urânio) que empresta maior dina
mismo à região.

O Bergland turíngio é composto 
por três regiões naturais: o maciço 
herçiniano do Harz, a leste, que 
alcança 1 140 m, sendo rico em 
cobre e ferro, e abrigando os cen
tros metalúrgicos de Mansfeld, 
Wernigerod e Halle. Em seguida, o 
Thuringerwald a sudeste, florestado 
e de superfícies regulares (900 m), 
também rico em urânio, centros 
metalúrgicos, produção de vidro e 
porcelana. Entre esses maciços dis- 
põe-se a bacia de Turíngia, drenada 

elos vales do Unstrut. Gera e 
aale. Possui um solo rico e apre

senta intensa atividade rural, com  
densidade de população menor que 
nas áreas montanhosas. Graças à 
implantação de indústrias quími
cas, mecanicas e ópticas, suas ve
lhas cidades estão sendo reanima
das : Jena, Erfurt, Gotha, Halle.

Nas terras baixas começam as 
extensões monótonas de solos finos 
e férteis, onde os aspectos unifor
mes do relevo já deixam antever a 
fisionomia aberta das planícies 
além do Elba. Aí se localiza o gran
de centro industrial da R D A , onde 
o esforço de reedificação da econo
mia se materializa numa estrutura 
de produção diversificada. Sua ri
queza em linhita (bacias de Leipzig 
e Setenberg), hulha ^Zwickau) e 
potassa • (Stassfurt) da apoio ao 
setor metalúrgico e químico. A 
metalurgia e a indústria mecânica 
se desenvolvem em função da side
rurgia e da mecânica pesada, espe
cialmente depois que se tornou pos
sível produzir o coque a partir da 
linhita, responsável também pela 
produção de quase toda a energia 
da R D A , em grandes centrais tér
micas (Leuna, Dessau). A potassa 
sustenta poderosa indústria quí
m ica em torno de Marseburg, 
Leuna, Halle, Stassfurt (adubos, 
produtos farmacêuticos, fotográ
ficos, borracha e combustíveis sin
téticos, ácido sulfúrico, soda). A 
indústria têxtil tradicional ainda 
subsiste, lidando com  algodão, 
linho, lã e fibras sintéticas e artifi
ciais. De forte densidade popula
cional (mais de 300 hab./km 2), a 
Saxônia é o coração econôm ico da

R D A , com  duas metrópoles que 
polarizam as atividades: Leipzig, 
antigo centro comercial, e Dresden.

O norte, de clim a oceânico, mas 
com  vagas freqüentes de frio sibe- 
riano no inverno (que gelam o Bál
tico), possui extensas superfícies, 
onde os carvalhos dão lugar aos 
pinheiros. É uma região de transi
ção climática do tipo oceânico para 
o continental. Sua topografia é 
derivada dos episódios glaciais do 
Quaternário, onde as vagas mais 
antigas e as mais recentes, bem 
com o a diferença de intensidade de 
ação do gelo, estruturaram grandes 
faixas zonais. D e um litoral de gol
fos profundos, que abrigam os 
importantes portos hanseáticos 
(como Rostock e Wismar), com

morainas gigantescas sob forma de 
falésias, passa-se a uma larga e 
extensa faixa de depósitos morâi- 
nicos recentes, do Mecklemburg. 
Um a sucessão de cordões morâi- 
nicos (feitos de material arenoso 
que sustenta “florestas abertas” e 
depressões argilosas ocupadas por 
vegetação herbácea, tufosa ou la
custre) é valorizada pela agricul
tura e uma intensa criação.

A porção mediana Urstrom  
Taler, do Brandemburg, Berlim e 
Magdeburg, é a área areno-tufosa 
de 150 km de largura, onde os ca
nais glaciais orientam a rica drena
gem atual, dirigidos pelo Spree, 
Havei e Elba, fazendo dela uma 
área de passagem e de fáceis liga
ções. Possui uma agricultura difusa

e intensiva, com  rica produção 
horti-fruti-granjeira, da qual Berlim 
é o principal centro consumidor. 
Grandes centros industriais si
tuam-se ao longo das vias de com u
nicação. Além de Berlim (com uma 
indústria diversificada, onde se so
bressaem a mecânica e a química), 
florescem indústrias de aço, quími
cas e têxteis em Brandemburg, Ise- 
nhüttenstadt, Hennigsdorf, Coswig, 
Schwedte, Schoneheck. Ao sul es- 
tende-se mais uma zona elevada, 
que marca os limites meridionais e 
os depósitos glaciais, com  contatos 
com  bacias de carvão.

A população da R D A  tem histó
ria muito agitada, principalmente 
devido aos movimentos migrató
rios durante a Segunda Guerra
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Mundial, aos problemas de fron
teira após o seu término a às crises 
políticas e sociais que acarretou. 
Em 1939, o atual território da 
R D A  possuía 16 700 000  habitan
tes. As perdas sofridas na guerra 
foram compensadas pelo afluxo de 
mais de 4 milhões de alemães, vin
dos principalmente dos territórios 
cedidos à Polônia, no além-Oder, e 
da região tcheca dos sudetos.

P aralelam ente, estabeleceu-se  
outra corrente migratória em vir
tude da socializaçao do país. Saí
ram da R D A  em direção à Alem a
nha Ocidental cerca de 3 milhões 
de pessoas. A maior parte descon
tente com as novas medidas adota
das: a reforma agrária, a nacionali
zação das minas e da indústria 
pesada e a planificação global da 
econom ia em termos socialistas. 
Em sentido contrário, de oeste para 
leste, conta-se pouco mais de 
200 000 ingressos. Com a edifica
ção do “muro de Berlim”, em 1961, 
praticamente findam esses movi
mentos migratórios. Com baixa 
taxa anual de crescimento demo
gráfico, a R D A  possui problemas 
de déficit de mão-de-obra, devido à 
guerra, às emigrações e ao dese
quilíbrio na distribuição dos sexos 
(a percentagem de mulheres é 
major que a de homens).

6  um país de forte densidade mé
dia, das maiores da Europa central, 
mas com uma distribuição espacial 
desigual, com áreas de muita con
centração e outras de relativa dis
persão. N a porção meridional, 
onde a riqueza do subsolo é a fonte 
de tradicional atividade industrial, 
fomentada durante o III Reich, a 
ocupação do território é mais 
densa, fruto, inclusive, do processo 
de urbanização que acompanha os 
últimos vinte anos de desenvolvi
mento industrial.

Na porção ao norte do Elba, 
com exceção dos arredores de Ber
lim, há densidades inferiores à mé
dia. E uma área caracterizada por 
tradicional atividade agrícola.

A s atividades econôm icas

A econom ia só se restabeleceu 
efetivamente a partir de 1949, 
quando a R D A  passou a ter um es
tatuto político definido, e ingressou 
no processo de reconstrução e de
senvolvimento, com uma ordem 
política estabelecida e planos de 
ação sócio-econôm ica, que são, até 
hoje, os instrumentos de organiza
ção e cristalização do Estado so
cialista alemão.

A _ socialização das atividades 
econôm icas processou-se através 
da nacionalização das indústrias e 
das minas, da organização do co
mércio pelo Estado e da efetivação 
da reforma agrária, normalizada 

elos vários planos: de 1949/50, o 
ienal da reconstrução, de 

1951/55, o qüinqüenal de equipa
mento —  que previa a duplicação 
da produção, centralizada nos bens 
de equipamento, e que foi modifi
cado em 1953, para dar maior 
atenção aos bens de consumo. Em 
1954, o governo soviético cancelou 
as dívidas de guerra da R D A  para 
com  a URSS, devolvendo 33 indús
trias que haviam sido tomadas 
com o indenização e que eram con
troladas pelas SAGS (Soviet Ak-

tiengesellschaften), empresas esta
tais soviéticas. Entre 1956 e 1958, 
realizou-se o segundo plano qüin
qüenal, interrompido em 1959. 
quando tiveram inicio os planos se- 
tenais, que coincidiram com a pro- 
gramaçao que visava à elevação dc 
nível dos habitantes e com a inte
gração no conjunto de planos das 
democracias populares.

A s minas e indústrias de base 
são propriedade do Estado. So
mente as pequenas unidades e in
dústrias leves pertencem a coopera
tivas, mistas (semi-estatizadas) ou 
privadas.

N o setor agrícola, 6 , 8 % das ex
plorações são estatais, enquanto 
83,5% são explorações cooperati
vas. Apenas 9,7% de solo cultivado 
é privado. O comércio atacadista é 
todo estatal, o varejo se distribui

em 43 000 cooperativas. De todos 
os negócios, 25% são privados.

O princípio do centralismo de
mocrático na conduta política  
constitui a base do sistema de pla
nificação, com planos organizados 
pela Com issão de Estado e, a se
guir, submetidos à Assembleia Le
gislativa. Aprovado, o plano é co
locado^ com o obrigatório para 
todos os niveis de operação.

A agricultura é desenvolvida 
numa superfície cultivável de 6,5 
milhões de ha (60% do território 
nacional); nela trabalham 18% da 
população ativa. Apesar do au
mento registrado na produção ru
ral, a prioridade aos investimentos 
industriais não permitiu um resul
tado espetacular na agricultura. 
Em geral, ela apóia-se nos produtos 
tradicionalmente cultivados, sobre

tudo os cereais, a batata e a beter
raba açucareira. A produção de ba-
ta ta  cob re  o  consum o in terno, o
excedente de açúcar é exportado, 
m as importa-se cereais à base de 
um terço da demanda.

Anteriormente à reforma agrá
ria, havia 766 propriedades com 
mais de 1 0 0 0  ha, que cobriam  
20% do território. Com a reforma 
alterou-se a estrutura fundiária. Ela 
foi feita em etapas. Em 1946/47  
houve o  confisco das propriedades 
de mais de 1 0 0  ha, em grande parte 
nas mãos dos junkers, especial
mente no Mecklemburg, ou então 
pertencentes a membros do Partido 
Nazista ou a criminosos de guerra. 
Da área agrícola. 32% foram re
partidos em lotes de 7 a 9 ha, en
tre 400 000  famílias, e uma pe
quena parcela foi reservada para as
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estações experimentais e para as 
grandes unidades de produção for
temente mecanizadas.

De 1948 a 1952 desapareceram  
as propriedades médias, com  a 
criação de estações de máquinas e 
tratores e com o fomento do es
pírito cooperativo. D e 1952 em 
diante com eça a etapa da verda
deira institucionalização das coo
perativas de produção, à maneira 
dos kolkhozes soviéticos.

N o setor industrial também 
houve profundas alterações após a 
guerra. N o fim do III Reich havia 
alta concentração dos setores pro
dutores de aço, química, óptica, 
mecânica, material elétrico e algo
dão. Ao lado dessa concentraçao, 
havia 40 000 empresas, das quais 
80% com menos de cinqüenta ope
rários, que se caracterizavam por 
grande dispersão. De 1946 a 1948 
foi formalmente terminada a socia
lização da maior parte das empre
sas importantes. Sabe-se, porém, 
que ainda subsistem pequenas em
presas de caráter privado.

Em 1947 terminou o processo de 
desmontagem das usinas, transferi
das à URSS a título de indenização 
de guerra, o que, somado aos efei
tos gerados pelo conflito, fez cair 
a capacidade de laminação e de 
fundição. Até 1950, são recon
quistados os níveis de produção do 
pré-guerra, graças à reconstrução e 
a reinstalaçao de usinas. As gran
des empresas tornam-se estatais ou 
cooperativas; os setores semi-esta- 
tizados ou privados que operam  
apenas pequenas unidades artesa- 
nais tendem a desaparecer.

A R D A  faz das suas reservas de 
linhita a grande base para o desen
volvimento da indústria pesada, 
que, graças à aplicação dos proces
sos de coqueificação, possibilitou a 
ampliação da produção energética, 
compensando a carência de hulha 
e de cocjue e diminuiu a necessi
dade de importação. Por ser pobre 
em minério de ferro, os grandes 
combinados siderúrgicos (Fursten- 
berg-sobre-o-Oder e Calbe-sobre-o- 
Saale) trabalham em parte com mi
nério importado, principalmente da 
UR SS, e garantem uma produção 
que sustenta importante indústria 
mecânica pesada e de precisão, ao 
lado das indústrias ópticas, quími
cas e de maquinário.

Por outro lado, a criação de um 
parque industrial diversificado per- 
mitiu_ o grande desenvolvimento 
dos últimos tempos, colocando a 
R D A  entre as grandes nações in
dustriais do mundo.

A boa rede de circulação terres
tre da R D A  facilita suas relações 
com erciais, das quais 69% se efe
tuam com os países socialistas vizi
nhos: 50% com a URSS, 11% com  
a Tchecoslováquia e 8 % com a Po
lónia. No mar, a necessidade de 
romper a tradicional tutela de 
Hamburgo desenvolveu os portos 
de Rostock e Wismar. As princi
pais importações são as de maté
rias-primas, minérios, combustíveis 
e alimentos; as exportações se 
apóiam na indústria.

VEJA T A M B É M : A lem anha , H is
tória da; A lem anha  (R F A ); Berlim; 
Europa.

Alemanha (RFA)

S U M A R IO

Localização: Europa central 
Limites: Dinamarca e mar do Norte 

(N); Suíça e Áustria (S): Alemanha 
Oriental e Tchecoslováquia (L); 
Países Baixos, Bélgica, Luxem
burgo e França (O)

Superfície: 248  573  km 2 (mais 4 8 0  
km 2 de Berlim Ocidental) 

População: 61 9 7 0 0 0 0  hab. (est.
1973)

Cidades principais:
Bonn (cap. - 281 0 8 9  tiab.); Ber
lim. Ocidental (2 0 6 2  6 1 5  hab.); 
Munique (1 338  9 2 4  hab.); Colô
nia (8 4 0  3 28  hab.); Dusseldorf 
(637  136 hab.)

Id io m a : alemão
Religião: protestantismo (50%); ca

tolicismo (45%)
Portos principais: Hamburgo; Bre- 

rnen; Lubeck; Enden 
Aeroportos principais: Frankfurt; 

Berlim; Dusseldorf; Hamburgo; 
Munique 

Rodoviais: 417 0 0 0  km 
Ferrovias: 33  441 km 
Unidade m onetária: marco DM  

(Deustsche Mark)

A R FA  nasceu com o unidade 
territorial em maio de 1949, 
quando os Estados Unidos, a Ingla
terra e a França (que ocupavam  
três das quatro zonas em que a Ale
manha fora dividida após a guerra) 
concordaram em dar-lhe uma per
sonalidade económ ica única. Essa 
fusão foi o resultado da necessi
dade de supressão das barreiras al
fandegárias em prol da eficácia  
econôm ica e da construção de um 
Estado com valor estratégico na 
guerra fria que se configurou a par
tir de 1947. Em 1955, pelo Acordo 
de Paris, a Bundsrepublik obteve 
sua autoridade e soberania política.

Parlamentarista, a R FA  tem seu 
território dividido em dez lander 
(estados), além de Berlim Ocidental 
que, embora não seja legalmente 
um estado, está integrada na polí
tica e na administraçao federais.

R eg iõ es

Os rebordos setentrionais da ca
deia alpina e uma faixa contínua do 
Piemonte marcam a porção sul da 
RFA: a Alta Alemanha, a Alema
nha Alpina e a Subalpina. Ao norte 
abre-se uma grande planície cujo 
clim a temperado oceânico não co
nhece os grandes contrastes ,  do 
verão e do inverno no sul. É a 
Baixa Alemanha ou Alemanha do 
Norte. Entre essas duas regiões dis- 
põe-se uma larga zona de maciços 
antigos, alteados pelos dobramen- 
tos alpinos, que se alternam com  
bacias sedimentares: a Média Ale
manha ou Alemanha Herciniana.

Antigos edifícios públicos, janelas com bandeiras coloridas e exposições da 
indústria internacional som am -se à tradição cultural de Leipzig.

O rio Elba divide o país em  duas zonas com aspectos físicos particulares: 
o sul é geologicam ente mais v e lh o ; as terras do norte são arenosas.
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Correspondendo aproximada
mente à Baviera, a Alta Alemanha 
está estruturada em faixas territo
riais paralelas: a estreita franja al
pina (fronteira oom a Áustria) e o 
planalto Bávaro, larga zona detrí- 
tica colinosa, de 500 m de altitude, 
sulcada pelos afluentes do Danúbio 
(que corre paralelamente ao pla
nalto ao norte).

Seu clima apresenta inverno 
longo, com  a temperatura média 
mais baixa da Alemanha: — 3o C 
em janeiro.

Pobre em recursos minerais e em 
indústrias, sua econom ia, essencial
mente agrícola, ressente-se dos ri
gores invernais e do seu solo pouco 
fértil. Da! não se estabelecer uma 
agricultura intensiva, exceto em al
gumas bacias aluviais. Munique e 
Ãugsburg (257 036 hab.) são suas 
principais cidades.

A muito estreita região alpina 
alemã é apenas o rebordo frontal 
dos Pré-Alpes e sustenta o mais 
elevado pico da Alemanha: Zugs- 
pitze (2 962 m). Coberta por flores
tas, tem nas pastagens a sustenta
ção de sua economia, baseada na 
criação e na indústria leiteira. A 
porção central, os Pré-Alpes da Ba
viera, apresenta linhas de cristais e 
vales paralelos, com rios de razoá
vel potencial energético. Criação 
dispersa, serrarias que promovem a 
exploração florestal e turismo per
manente são seus principais recur
sos. A leste, coexistem a explora
ção do sal-gema, da madeira e a da 
pecuária.

Paralelamente aos Alpes, desen
volve-se o planalto Bávaro, com

vales profundos (Isar, Iller. Lech, 
Inn), lagos, florestas e pradarias. 
Elevado de 600 a 900 m, vai pêr- 
dendo altitude à medida que se 
aproxima do vale do Danúbio. 
Junto ao Danúbio está a faixa agrí
cola por excelência da Alta Alema
nha, que é, com seus campos de ce
reais e lúpulo, a mais povoada.

A atividade industrial é mínima: 
fora Munique e Ãugsburg, apare
cem apenas alguns centros texteis 
de algodão em Kepten, metalurgia 
de alumínio em Tõging e eletroquí- 
m ica em Trostberj*, ao lado de pou
cas centrais hidrelétricas.

N a Média Alemanha, o relevo 
influi nas variações climáticas. Os 
m aciços conhecem precipitações 
abundantes, enriquecidas no in
verno pela neve. As temperaturas 
são mais baixas que nas bacias e 
planícies. A grande riqueza mine
ral, especialmente o carvão, e a fa
cilidade de com unicação, propicia
ram a densa ocupação desse 
espaço. O arranjo dos componentes 
geográficos divide a região em dois 
grupamentos: o sudoeste e o centro 
alemão.

O sudoeste alemão é a porção 
centralizada pelo vale do Alto 
Reno e seus afluentes, o Main e o 
Neckar. Através de vertentes sua
ves, os maciços dão lugar a forma
ções sedimentares que, do lado 
leste, formam os amplos planaltos 
da bacia franco-suábia. D o lado 
oeste estão os planaltos sedimenta
res da floresta do Palatinado e do 
Saarland. Essa com posição divide 
o sudoeste alemão morfologica
mente em: a) m aciços montanhosos 
e corredor renano: b) Saarland e 
planalto do Palatinado; c) bacia 
franco-suábia.

A Floresta Negra é um maciço 
formado por rochas cristalinas, ao 
sul, e arenoso e tabular, ao norte. 
De clima típico de montanha, suas 
florestas e pradarias permitem pe
quena exploração de madeira e 
criação. Os vales centralizam a 
ocupação, presidida pela indústria 
têxtil e de relógios (sua especiali
dade). O corredor do Reno é bas
tante diversificado. Ao sul está a 
planície de Baden; ao norte, as 
planícies e colinas do Palatinado e 
de Hesse se abrem na bacia de 
Frankfurt. A vida urbana é intensa: 
centros bancários, comerciais e in
dustriais como Mannheim-Loud- 
wigshafen (502 748 hab.) e Frank
furt polarizam a produção.

O planalto do Palatinado, are
noso e calcário, rico em águas, é 
coberto por florestas densas. Ex
plorações agrícolas isoladas pon
teiam seu interior. O Saarland é 
uma bacia carbonífera que anima a 
intensiva atividade industrial pe
sada.

Difusa vida agrícola ocupa a ba
cia franco-suábia: lúpulo, tabaco, 
vinha, frutas e flores. Em Stuttgart 
(514 976 hab.) e Nuremberg 
(630 390 hab.) estão a indústria e 
o cpmércio.

E ainda na Média Alemanha que 
se localiza o vale do Ruhr, impor
tante bacia carbonífera e uma das 
maiores concentrações industriais 
do país. Entre as cidades desta- 
cam-se Dússeldorf, Wuppertal, 
Duisburg. Essen e Dortmund.

A Alemanha do Norte é uma 
planície úmida, drenada pelos bai-

Desde sua criação, a República Federal da A lem anha tem  Bonn por capital.

M unique, um dos poucos centros industriais do planalto Bávaro, evoluiu graças à abundância de m ão-de-obra
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xos cursos dos rios Elba e Weser 
e pelo Ems. A oeste do Elba, sua 
parte mais ampla, estão os centros 
mais ativos e os principais portos 
do país. Ao sul, junto ao Bergland 
Vestfaliano, os campos produzem  
trigo, frutas e beterraba açucareira. 
O canal Mittelland, as ferrovias e 
as rodovias que o atravessam, faci
litam a com unicação com o Ruhr 
e com  a RDA. A riqueza mineral 
em ferro, potassa e petróleo, ao 
lado da descentralização levada a 
efeito durante o III Reich, intensifi
cou a atividade industrial. N ela se 
destacam Hildesheim, com indús
trias têxteis, dè móveis e de máqui
nas agrícolas; refinarias e petróleo 
em Peine; automóveis (Volkswa
gen) em Wolfsburg; e outras.

Nas terras arenosas das planí
cies setentrionais, entre as prada
rias e os pântanos, criam-se carnei
ros e bovinos e cultivam-se batata 
e trigo sarraceno. Junto ao mar, a 
faixa de terras férteis é intensa
mente aproveitada pela criação e 
pela cultura de legumes. N os estuá
rios, muitos portos de pesca estão 
ao lado dos grandes centros por
tuários da Alemanha: Enden, Bre- 
men e Hamburgo.

Enden, na foz do Ems e ligado 
aos canais que vão dar no Ruhr e 
na foz do Weser, faz as vezes de 
porto carbonífero de exportação do 
Ruhr. Bremen (589 825 hab.) sobre 
o Weser, é o segundo porto da 
R FA  e possui um grande parque 
industrial: estaleiros, refinarias de 
petróleo, cervejarias e indústrias 
m ecânicas, ao lado de entrepostos 
de cereais, sedes de grandes com pa
nhias de navegação e importante 
base aérea americana. Hamburgo, 
no estuário do Elba, é a segunda 
maior cidade da RFÁ e a primeira 
reconstruída depois da guerra. É o 
grande foco de relações com o exte
rior por mar, com  seu porto de 
mais de 50 quilômetros de cais.

A o norte do Elba estende-se a 
porção alemã da península da Ju- 
tlândia. É o Land de Schleswig- 
Holstein, de atividade agrícola cen
tralizada pela criação e culturas de 
cereais e batata. Ó litoral do Bál
tico, mais estável, é sede dos esta
belecimentos portuários, dos quais 
se destacam Kiel (268 84Õ hab.) e 
Lübeck (237 698 hab.).

População e econom ia

O território que hoje corres
ponde à RFA sempre foi o mais 
populoso da Alemanha, graças à 
sua tradicional atividade industrial, 
revigorada após 1945. N os últimos 
trinta anos, seu contingente demo
gráfico vem se ampliando em fun
ção das imigrações. Estas, volum o
sas durante a guerra (face ao 
avanço das tropas soviéticas), pros
seguem depois dela: alemães da 
Polônia, Tchecoslováquia e Hun
gria vêm, na sua maior parte, para 
ficar nos territórios ocidentais. A 
esses ( 1 0  milhões), somam-se mais 
3 milhões que atravessam a fron
teira da R D A  devido à implanta
ção, na área soviética, do regime 
socialista.

As destruições provocadas pela 
Segunda Guerra fizeram da Alem a
nha um território em ruínas. Os 
grandes cartéis e trustes foram des
membrados, e à população desarti-

culada somou-se o êxodo do leste, 
ampliando de forma acentuada a 
proporção de desempregados.

Com a unrâo econôm ica (1949), 
o país com eça a se reerguer, com 
a ajuda dos capitais' americanos 
(plano Marshall). Reforma monetá
ria, reconstrução de usinas, cidades 
e rede de circulação levam, em 
1951, aos níveis de produção de 
1938. Ainda havia, porém, mais de 
2 milhões de desempregados. A 
Guerra da Coréia (1951) acelera a 
expansão, com a solicitação dos 
produtos de sua indústria. De 1951 
a 1961, a produção industrial do
bra. A participação em organiza
ções supranacionais, com o o Mer
cado Comum Europeu (MCE), 
fortalece sua indústria. Hoje é a se
gunda potência comercial e a ter
ceira industrial do mundo.

Mais de 100 000 indústrias for
mam a base do crescimento da ca
pacidade de produção que a RFA  
conhece desde 1957. Apesar disso, 
é grande o rigor salarial; as conces
sões de 1951 estabeleceram- a co- 
gestão de várias empresas em troca 
da não majoração salarial. O início 
da década de 60, porém, é marcado 
por greves e manifestações. A falta 
de mão-de-obra suficiente para o 
crescimento é a responsável pela 
elevação dos níveis salariais e pelo 
equilíbrio atual. Em 1962, a “ im
portação” de mão-de-obra ultra
passava 700 000 pessoas, sendo 
40% italianos.

O rápido reerguimento da RFA. 
conhecido como “milagre alemão”, 
termina em 1967, quando ocorre 
severa recessão. Desde então a eco
nomia depende da importação de 
um crescente número de trabalha
dores dos países menos desenvolvi
dos da Europa e da expansão do 
comércio internacional, ameaçado 
pela crise do sistema de pagamen
tos. O marco foi várias vezes reva
lorizado e a R FA  enfrenta a com 
petição cada vez maior de outras 
potências industriais.

A atividade agrícola na RFA ba
seia-se na pequena exploração, 
desde a Idade Média. As reformas 
efetuadas após 1946, especialmente 
para instalar milhares de imigran
tes, reforçaram essa tendência se
cular. Esse parcelamento exage
rado vem, desde 1955, dificultando 
os planos agrícolas anuais, que 
buscam aumentar a produção pelo 
remembramento e pela m ecaniza
ção. O desenvolvimento do mer
cado interno de indústrias químicas 
e de implementos agrícolas se deve 
aos índices de fertilização da terra, 
os mais elevados da Europa. Em 
geral, as culturas se associam a 
criações. Os principais produtos 
agrícolas da R FA  são o trigo, a ce
vada, o centeio, a aveia, a beter
raba, o lúpulo.

Seus produtos encontram mer
cado em todos os continentes: ex
porta artigos industriais, capitais e 
tecnologia. As importações são ba
sicamente de produtos agrícolas, 
combustíveis e matérias-primas. 
Cerca de 40% do valor das trocas 
se fazem com os países do MCE.

VEJA  T A M B É M : A lem anha, H is
tória da; A lem anha  (R D A ); Ber
lim ; Europa.

A RFA possui eficiente sistem a de transporte viário, ferroviário e fluvial. 
Frankfurt (em baixo) é considerada a capital das finanças do pais.

O desenvolvim ento que a A lem anha Ocidental conheceu após a Segunda 
Guerra não afetou a tradição arquitetônica de cidades com o Dinkelsbuhl.
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Alfabetização

Para ser a lfabetizada, a criança deve te r  uma série de aptidões —  com o percepção visual e auditiva, coordenação  
m otora, orientação espacial e estruturação tem poral —  que já  a tom aram  capaz de falar e pensar.

O alfabeto atual é o coroamento 
da longa história da escrita*, que se 
iniciou praticamente com  a pintura 
das cavernas paleolíticas, passou 
pela pictografia, evoluiu para o 
ideograma e culminou no fono- 
grama, invenção dos povos semitas 
da Ásia Menor há mais de 5 000  
anos. A os poucos, identificou-se 
cada sinal com o fonema*, unidade 
sonora da linguagem. Finalmente, 
cada letra passou a representar um 
único som, permitindo múltiplas 
com binações e dando origem ao al
fabeto romano.

N o entanto, somente a difusão 
do ensino primário obrigatório, a 
partir do seculo X IX , familiarizou  
o homem com os problemas da al
fabetização, que invadem as áreas 
da psicologia, pedagogia, neurolo
gia, lingüística, foniatria.

O que é alfabetização

A leitura e a escrita —  manifes
tações do comportamento verbal
—  fazem parte do sistema funcio
nal da linguagem e são adquiridas 
graças a uma evolução harmoniosa 
e integral. Ao lado dos processos 
sensoriais que se dão através de es
timulações auditivas e visuais, exis
tem os processos neurológicos, que 
são: codificar (aprendizagem*), ar
mazenar (memória*), decodificar 
(recordação) e converter (transfor
m ação em ato motor, falando ou 
escrevendo). Completando o sis
tema, há processos psicológicos, 
que são a percepção , o uso das 
imagens e a simbolização. O entro- 
samento desses processos possibi
lita o comportamento verbal, que, 
pela ordem, se estabelece da se
guinte maneira: recepção auditiva
—  compreensão; expressão audi
tiva —  fala; recepção visual —  lei
tura; expressão visual —  escrita.

A recepção sempre ocorre antes 
da expressão. Um a criança que não 
compreende o sentido das palavras 
não fala. Somente depois que a lin
guagem auditiva esta estabelecida 
(compreensão e fala), é que ela ad
quire as formas visuais da lingua
gem (leitura e escrita). Pelo mesmo 
m otivo, a criança não aprende a es
crever sem saber ler.

Os sistemas funcionais com o a 
linguagem e os processos mentais 
superiores não estão prontos por 
ocasião do nascimento. Também  
não se desenvolvem com o simples 
conseqüência do processo de matu
ração das estruturas nervosas em 
que se apóiam. Além da matura
ção, esse desenvolvimento exige 
aprendizagem e exercitação num 
processo dinâmico de interação 
com  o meio, que se desenrola em 
etapas ou fases, nas quais ocorrem 
constantes reorganizações, envol
vendo novas estruturas neurológi
cas. Um distúrbio numa etapa ele
mentar prejudicará o desenvol
vimento das posteriores.

O sistema funcional da lingua
gem comporta três grandes etapas 
de desenvolvimento: a fala, a lei
tura e a escrita. Seu estudo revela

que várias funções psiconeurológi- 
cas devem estar convenientemente 
integradas e evoluindo harmonio
samente desde o nascimento do in
divíduo para que o processo de al
fabetização seja adquirido de 
maneira satisfatória.

Entre as funções mais importan
tes desse processo estão a percep
ção, tanto visual como auditiva, a 
coordenação motora, a orientação 
espacial, o esquema corporal e a 
estruturação temporal. Uma vez 
que a criança tenha adquirido e au
tomatizado a fala, passa a dominar 
a linguagem interior, isto é, dá-se a 
fusão entre fala e pensamento. Isto 
vai permitir a aquisição de novas 
etapas —  a leitura e a escrita —  
nas quais atuam, embora diferente
mente organizadas, aquelas mes
mas funções psiconeurológicas que 
serviam com o base e que evoluíram  
com  a aquisição da fala.

São fundamentais para a aquisi
ção da leitura: orientação espacial 
dos símbolos, sem o que aparecem 
confusões como entre “b e “d”,

“q” e “p ” ; sentido de direção e lo- 
calizaçao, cuja falta leva a erros 
com o ler da direita para a esquerda 
e perder-se no texto impresso; coor
denação visomotora que dirige a 
movimentação ocular necessaria; 
boa articulação da palavra, propi
ciando correspondência entre sím
bolo e som; apreensão da com bina
ção entre tempo e espaço para 
perceber a sucessão de sílabas e pa
lavras que se encadeiam, tanto na 
fala como no texto.

Na aprendizagem da escrita, têm 
maior importância: discriminação 
auditiva da com posição dos sons, 
para evitar confusões com o entre 

faca” e “vaca” ; decodificação de 
sons em imagens visuais adquiri
das, para estabelecer correspondên
cia entre o grafismo da palavra e 
os sons que a compõem; organiza
ção e orientação espacial dos ele
mentos e a seqüência temporal dos 
mesmos, para não inverter a ordem 
de letras ou de sílabas na palavra; 
coordenação motora fina e discri
minada para executar o ato da es

crita; conhecimento e controle do 
corpo e simetria de seus lados em 
relação ao espaço disponível, para 
saber distribuir no papel aquilo que 
deve ser escrito. •

Embora essa evolução seja 
contínua dentro do sistema funcio
nal da linguagem, pode-se fixar o 
momento otimo para a aprendiza
gem da leitura e da escrita: é a 
etapa de “prontidão para a alfabeti
zação”. Como qualquer distúrbio 
numa etapa elementar do sistema 
provoca inadequações nas outras 
etapas, é necessário determinar se 
a prontidão existe no momento de 
se iniciar a criança no processo de 
alfabetização.

Pode-se constatar, em crianças 
ue chegam à escola para o início 
a aprendizagem, um quadro de 

deficiências nas funções básicas da 
linguagem, que, mesmo em grau 
leve. prenunciam futuras dificulda
des, às vezes graves.

Os quadros mais sérios resultan
tes desses distúrbios são denomina
dos “dislexias” e, os mais leves,
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O m étodo analltico-sintétlco concilia duas tendências da alfabetização.

evolução do alfabeto

Nome sem ítico Significado Sím bolo
O rig in a l Grego

L atim
P rim itivo Rom ano

A L E P H boi 'A A  A A

B E T H casa ^7 1 B

DALETH porta A A C> D

H E janela £ E

C H E T H vala tia B H

Y O D mão $ r 1 1
“disfunções psiconeurológicas da 
aprendizagem”. A escala de gravi
dade é decrescente, indo desde a in
capacidade total de assimilar o 
símbolo escrito (apesar de haver in
teligência normal) até dificuldades 
passageiras e solucionáveis com  
treinamento e métodos adequados.

M étodos de alfabetização

Basicamente existem dois gran
des grupos: os métodos sintéticos e 
os analíticos, de acordo com o ob
jetivo final do processo. O pri
meiro caminha para uma síntese, o 
segundo para uma análise. Os mé
todos sintéticos podem ser sintéti- 
co-alfabético (é o antigo “b” mais 
“a” igual a “ba” , hoje em desuso), 
e sintético-fonético (que parte da 
identificação dos sons com os sím 
bolos gráficos, sendo um exemplo 
o método Montessori). Vão do sim
ples para o com plexo, da parte 
para o todo, e procuram a aquisi
ção de um automatismo por asso
ciações repetidas, dando-se a com- 
preenção numa fase pgsterior.

Os métodos analíticos são o glo
bal-analítico (parte de frases, e o 
professor dirige a análise) e o glo

bal-puro (pouco usado, parte de 
sentenças ou estórias memorizadas, 
devendo o aluno fazer a análise 
sem ajuda). Os métodos globais 
têm como premissas: a necessidade 
de motivar a criança; a união do 
concreto à significação; e partem 
de totalidades, sejam estórias ou 
sentenças, não chegando necessa
riamente à análise de cada som.

Deve-se considerar a adequação 
do método de alfabetização à lín
gua materna do alfabetizando. 
Quanto ao português, língua acen- 
tuadamente fonética, o método 
pode reunir as duas tendências: 
apresentar ao aluno um estímulo 
global que faça parte de seu mundo 
de experiência e de linguagem, e 
imediatamente fornecer-lhe os ele
mentos básicos (sílabas e vogais), 
mostrando-lhe que o mecanismo da 
lejtura se faz através da decom posi
ção daqueles elementos (análise) e 
de sua união (síntese) em novos 
conjuntos. Muitos chamam este 
método de “analítico-sintético”.

VEJA T A M B É M : A du lto s, E duca
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Alfândega

A alfândega (do árabe “al-fun- 
duk”), que na Antiguidade servia 
ao financiamento das despesas go
vernamentais, caracteriza-se atual
mente com o uma instituição locali
zada nos terminais aéreos, 
ferroviários e portos fluviais ou 
marítimos internacionais, encarre
gada de controlar o cumprimento 
das normas jurídidas relativas ao 
trânsito internacional de mercado
rias, que são classificadas e enqua
dradas nas categorias fiscais, a fim 
de que se lhes imponha a respectiva 
tarifa alfandegária correspondente 
aos direitos de importação ou ex
portação.

A alfândega ou aduana cumpre 
também outras tarefas. Reprimir o 
contrabando, impedir a entrada de 
produtos considerados contrários 
aos interesses da indústria ou agri
cultura nacionais —  como, por 
exemplo, sementes ou alimentos 
portadores de moléstias capazes de 
prejudicar a produção agropecuá
ria nacional — , coibir o tráfego de 
tóxicos ou medicamentos sujeitos a 
legislação especial no comércio en
tre nações.

Os direitos de importação po
dem ser fixos ou “ ad valorem”. São 
fixos quando arrecadados em fun
ção da quantidade importada. Já os 
“ad valorem” são cobrados com o  
porcentagem sobre o valor da mer
cadoria. São deste último tipo as 
taxas alfandegárias em vigor no 
Brasil.

Os direitos têm função pura
mente fiscal quando se destinam à 
receita do erário público. Os direi
tos aduaneiros sobre mercadorias 
importadas constituíam,, em 1850, 
90 a 95% da receita federal dos 
EUA. Hoje, essa porcentagem bai
xou a menos de 2 %.

A tarifa alfandegária com fins 
puramente fiscais está relacionada 
com  o grau de elasticidade do 
preço da procura. Quando um pro

duto continua sendo demandado 
com  a mesma intensidade apesar 
dos gravames impostos, ele é cbnsi- 
derado um. bem de procura inelás- 
tica. É o caso dos alimentos, da 
produção agrícola, etc. Por outro 
lado, quando a procura de um pro
duto é elástica, o aumento das tari
fas alfandegárias tenderá a dimi- 
nuí-la, com o ocorre com  os cha
mados artigos de luxo: bebidas, re
lógios, perfumes. Outra finalidade 
dos direitos alfandegários é a prote
ção ao produtor nacional, invocada 
desde o tempo dos mercantilistas 
até o de Adam Smith*.

Uma indústria nacional, quando 
plenamente desenvolvida, poderia 
produzir, a preços muito mais 
acessíveis, os produtos que o país 
importa. Acontece que, tão logo é 
instalada, esta indústria não pode 
competir, em preço e qualidade, 
com  a produção estrangeira (então 
já capacitada a exportar). As mer
cadorias importadas, portanto, de
vem ter suas tarifas alfandegárias 
elevadas, até cjue os produtos fabri
cados no pais reúnam condições 
para disputar com  os estrangeiros 
o mercado interno e, posterior
mente, o externo.

Além disso, uma política prote
cionista, exercida através da apli
cação de taxas elevadas sobre cer
tos produtos importados ou através 
da proibição direta da importação, 
tende a estimular os investimentos 
nacionais. Essa é a chamada polí
tica de substituiçãõ das importa
ções. Seus principais efeitos são o 
aumento da renda da nação (na 
medida em que os níveis de expor
tação dessa nação são mantidos ou 
aumentados), o incentivo do con
sumo e a diminuição da taxa de de
semprego, além de propiciar condi
ções para o desenvolvimento da 
tecnologia nacional.

Os direitos de exportação são 
exercidos sempre que se quer elevar 
os preços de determinados produ
tos no exterior.

VEJA T A M B É M : C om ércio Inter
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A fiscalização alfandegária evita o contrabando e protege o país da entrada  
de produtos que possam ser prejudiciais à indústria ou à agricultura.
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A im portância das algas decorre da sua capacidade de sintetizar m atéria  
orgânica a partir de substâncias inorgânicas. ("Peysonellia rubra".)

Algas

A alga é um vegetal de aprovei
tamento amplo e diversificado. 
Com o alimento, sua importância é 
enorme, pois fornece sais minerais 
e proteínas em abundância. Na 
China e no Japâo, há muito tempo, 
várias espécies têm sido utilizadas 
neste sentido, entre as quais a 
Phorphyra  (uma alga vermelha) e 
algumas Lam inariales (algas par
das). Além disso, fornece uma série 
de substâncias químicas que a tor
nam economicamente valiosa.

Como as algas são os mais im
portantes seres autótrofos (capazes 
de sintetizar matéria orgânica a 
partir de substâncias inorgânicas), 
além de adaptados à vida aquática, 
compreende-se por que inúmeros 
cientistas dedicam-se a estudos vi
sando seu aproveitamento. Toda a 
fauna marinha depende, direta ou 
indiretamente, da presença desses 
organismos vegetais, que são os 
primeiros elos da cadeia alimentar, 
fornecendo carbono orgânico aos 
animais superiores. D aí sua impor
tância com o alimento.

De acordo com  hipóteses bas
tante aceitáveis, as imensas jazidas 
de petróleo deveriam sua origem, 
em grande parte, às algas, que se 
multiplicaram durante várias épo
cas, acumulando depósitos de ma
téria orgânica.

Em fins do século X IX , Stanford 
descobriu que muitas a ljas pardas 
produziam uma substancia que, 
tratada com  carbonato de sódio e 
ácidos minerais, formava o produto 
chamado ácido algínico, usado na 
preparação de papéis transparen
tes. Seus sais (alginatos ou alginas) 
servem com o estabilizadores dos 
sorvetes, impedindo a formação de 
cristais de gelo e garantindo a_ ma
ciez do creme. As alginas retêm a 
água, propriedade que é usada em 
panificaçao e confeitaria, impe
dindo que as coberturas de bolos e 
doces sequem facilmente. Também  
são empregadas em plantas, produ
tos farmacêuticos, etc. Gazes em
bebidas em alginatos são utilizadas 
para evitar hemorragias.

Outro produto importante é o 
ágar-ágar, prepafado a partir de al
gas vermelhas. E conhecido com o  
meio de cultura para bactérias e 
fungos; revelou-se superior à gela
tina, por não ser atacado pelos mi
crorganismos. O ágar-ágar também 
é bastante utilizado na fabricação 
de pães e doces e nas conservas far
macêuticas.

As algas diatomáceas também  
fornecem um material de grande 
utilidade: suas paredes impregna
das de silício, ao morrer o vegetal, 
depositam-se no fundo dos locais 
onde viviam. A repetição desse 
processo fornece o diatomito, 
muito empregado na filtragem de 
líquidos, especialmente em refina
rias de açúcar. Como isolante, o 
diatomito é considerado superior 
ao asbesto e ao magnésio, para 
temperaturas acima de 1 000° C. 
Serve ainda com o abrasivo suave 
para pratas e para fabricação de 
dentifrícios.

Além de seu valor económ ico, os 
diatomitos são também preciosos 
auxiliares em estudos de geoloçia: 
devido às suas condições especiais 
de formação, seus depósitos indi
cam o clim a e a idade aproximada 
do terreno.

As algas ainda têm muitos ou
tros empregos: na Inglaterra, por 
exemplo, existem experiências no 
sentido de utilizar algas azuis no 
tratamento de esgotos. Elas teriam 
a capacidade de absorver o nitrogê
nio, o fosfato e o potássio dos esgo
tos, que seriam depois recolhidos e 
usados na adubação da terra, já  
que os com postos absorvidos sao 
os mais solicitados para a fertiliza
ção do solo.

Em pesquisas de genética, elas 
são amplamente utilizadas graças à 
facilidade de reprodução.

O corpo das algas não se dife
rencia em caule, raiz e folhas. Po
rém, algumas podem apresentar cé
lulas semelhantes a rizóides (raízes 
rudimentares), que possibilitam a

sua fixação em algum substrato só
lido. Estão incluídas entre as talófi- 
tas, pois seu corpo é geralmente 
constituído apenas de um talo. Este 
pode ser pluricelular, unicelular ou 
uma colónia (grupo de células au
tónom as vivendo juntas). Algumas 
algas apresentam um talo de estru
tura tao com plexa,_ que chega a 
apresentar a aparência de um 
caule.

As células desse vegetal são, 
normalmente, dotadas de paredes, 
havendo exceções quando as fun
ções dessas paredes são desempe
nhadas pela parte externa do cito
plasma. A parede pode ser rica de 
substâncias gelatinosas e mucilagi- 
nosas, facilmente extraíveis e com 
uma ampla aplicação industrial. 
Quando possuem cálcio ou silício, 
tem uma notável resistência e, 
mesmo depois da morte do vegetal, 
a parede pode depositar-se, for
mando entao materiais de grande 
interesse econôm ico, como os dia
tomitos.

O núcleo pode ter uma estrutura 
muito primitiva, ou então asseme
lhar-se ao das plantas superiores, 
de tal modo que os processos de di
visão celular são bastante diversos 
nos vários grupos. Os plastos (or- 
gânulos citoplasm áticos que arma
zenam substâncias de reserva, e 
onde se acham os pigmentos) po
dem apresentar as mais variadas 
formas e tamanhos. Os pigmentos 
também podem ser os mais diver
sos: a própria clorofila pode ser en
contrada em vários tipos (a, b, c, 
d), inclusive mascarada pela pre
sença de outros pigmentos com o a 
xantofila, ficoeritrina, ficocianina, 
(com cores amarela, vermelha, e 
azul, respectivamente) e outros. 
Eles têm a função de aproveitar os 
vários comprimentos das ondas de 
luz, sendo interessante notar que a 
fotossíntese é mais intensa quando 
a luz tem a cor complementar à da 
planta. Portanto, as algas verdes, 
que vivem somente na superfície do 
mar, aproveitam a radiação verme
lha da luz. A maior parte dos pro
dutos da fotossíntese é com posta de 
açúcares solúveis, enquanto o pro
duto de reserva pode ser o óleo ou 
os carboidratos polimerizados, co
mo o amido.

A reprodução das algas é se- 
xuada ou assexuada. A s algas uni
celulares geralmente se dividem por 
cissiparidade: a célula parte-se ao 
meio, originando duas outras per
feitamente iguais à anterior.

Entretanto, nas multicelulares 
normalmente aparece a chamada 
alternância de gerações: ocorre, no 
mesmo vegetal, tanto a reprodução 
sexuada quanto a assexuada. Esta 
última, também chamada agâmica 
(pois não há gametas), se processa 
por meio de esporos, que se liber
tam da planta-mãe, dando origem  
a uma nova alga. A  reprodução se
xuada é feita por meio de gametas 
masculinos (quase sempre móveis, 
por causa da presença de flagelos) 
e femininos que se unem.

D istinção pela cor

C ianojíceas  são as algas azuis de 
organização bastante primitiva, 
unicelulares e filamentosas. Em 
suas células o material nucléico se 
espalha pelo citoplasma. Neste 
grupo ainda não foi observada a re
produção sexuada, e a sua multipli
cação é vegetativa, ou seja, por di
visão das células. São encontradas 
em qualquer ambiente úmido, 
com o solos molhados, cascas de 
árvores, rios, lagos, oceanos, fontes 
termais.

As Crísofíceas são as algas dou
radas, mais bem organizadas que 
as anteriores, principalmente no 
núcleo. Os pigmentos que lhes dão 
cor são os carotenos e as xantofí- 
las. As reservas nutritivas são 
constituídas pela leucosina (glicí- 
dio de com posição desconhecida) e 
substâncias lipídicas. Nunea há 
formação de amido. Sua distribui
ção é quase toda em água doce, 
sendo que apenas um quarto das 
espécies vive em água salgada. As 
diatomáceas, uma importante 
classe das Crisofíceas, são unicelu
lares, pequenas e pardas. Sua prin
cipal característica é a membrana 
impregnada de silício que envolve 
quase totalmente a célula.
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As algas verdes são as Clorojí- 
ceas, consideradas mais próximas 
dos vegetais superiores. O pig
mento que apresentam em maior 
quantidade é a clorofila (tipos “a” 
e “b”). Suas reservas alimentícias 
são constituídas quase que exclusi
vamente de amido, mas às vezes 
podem ser encontradas grandes 
quantidades de gorduras. Aproxi
madamente 1 0 % das espécies são 
de água marinha e os 90% restan
tes de água doce. A maior parte 
dos tipos de água salgada vive em 
regiões pouco profundas, geral
mente presos aos rochedos que são 
expostos durante a maré baixa. Ou
tros tipos, mais raros, crescem  
com o parasitos de plantas superio
res ou sobre o córpo de animais.

As Feofíceas  são algas de cor 
parda, devido à presença de xanto- 
fila, que aparece em maior quanti
dade que os pigmentos. Como re
serva nutritiva possuem glicídios, 
que se acumulam em soluçao no in
terior das células, são pluricelula
res e, excetuando-se algumas espé
cies raras de água doce, todas as 
outras são marinhas, geralmente de 
águas frias. Constituem o principal 
elemento da flora litorânea dos ma
res Ártico e Antártico.

Finalmente existem as Rodofí- 
ceas, de coloração entre o vermelho 
e o violeta, devido à quantidade de 
ficoeritrina que mascara os outros 
pigmentos. Em alguns casos, a fi- 
cocianina (azul) aparece em grande 
quantidade, dando uma estranha 
coloração arroxeada à alga. Quase 
todas são marinhas e se estabele
cem nas regiões mais pfofundas.

VEJA T A M B É M : A le los; G ené
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Álgebra

A  álgebra moderna surgiu da 
constatação de que não é possível 
encontrar fórmulas de resolução 
para equações* de grau igual ou su
perior a cinco. Durante muitos sé
culos, os matemáticos tentaram 
encontrar tais soluções, de
senvolvendo nesse processo mé
todos e procedimentos cuja genera
lização teve com o primeiro fruto a 
teoria dos grupos*. Nela, pela pri
meira vez, abandonou-se definitiva
mente a referência aos objetos ma
temáticos '‘concretos” —  com o  
por exemplo os números naturais
—  em favor de uma abordagem to
talmente abstrata.

Assim, a álgebra caracteriza-se 
pelo estudo de determinados tipos 
de estruturas matemáticas*, as es
truturas algébricas.

Uma estrutura algébrica é defi
nida por um conjunto abstrato (isto 
é, um conjunto cujos elementos são 
identificados apenas pela proprie
dade de pertencerem ao conjunto) 
e por uma ou mais operações que, 
a cada par de elementos do con
junto, associam um terceiro ele
mento desse mesmo conjunto.

D essa forma, o objeto de estudo 
da álgebra é constituído pelas pro
priedades da estrutura decorrente 
da definição do conjunto e da(s) 
operação(oes) sobre ele definidas. 
Ou seja, se ao grupo aditivo dos 
números inteiros se incorpora tam 
bém a operação de multiplicação, 
ele se torna dotado de uma estru
tura de anel com utativo, no âmbito 
da qual melhor se estudam os pro

blemas de divisibilidade, números 
primos, etc., que constituem o ob
jeto da aritmética*.

O grau de generalidade que ca
racteriza esse método permite o de
senvolvimento de instrumentos ex
tremamente poderosos para a 
análise das questões. Problemas es
pecíficos, cuja resolução parece 
ser muito difícil, simplificam-se 
quando deles se eliminam particu
laridades acessórias, permitindo o 
exame do “esqueleto” fundamental 
de uma determinada questão. Isso 
se evidencia não só nas camadas 
mais rarefeitas em que vive o mate
mático profissional, com o também 
no terreno mais elementar da álge
bra ginasiana. A principal ativi
dade do estudante desse nível é tra
duzir para o simbolismo ma
temático os problemas apresenta
dos na linguagem do dia-a-dia. 
Um a vez que o problema seja for
mulado matematicamente, sua re
solução torna-se praticamente au- 
tomatica, bastando aplicar-lhe um 
método geral de resolução. A situa
ção do estudante moderno é, assim, 
oposta à do matemático medieval: 
este abarcava as particularidades 
de um problema, sendo obrigado a 
despender enormes esforços para 
encontrar sua solução, exatamente 
por lhe faltarem métodos gerais de 
análise.

A álgebra linear

Um dos ramos mais importantes 
da álgebra é a teoria dos espaços 
vetoriais, ou álgebra linear. Essa 
disciplina nasceu como decorrência 
da criação de métodos para a reso
lução de sistemas lineares (sistemas 
de equações do primeiro grau) com  
várias incógnitas.

Cedo verificou-se que tais pro
blemas podiam ser melhor analisa
dos sob o ponto de vista da geôme- 
tria analítica: resolver um sistema 
de duas equações a duas incógnitas 
equivale a encontrar o ponto de in
tersecção de duas retas. A solução  
de um sistema com número maior 
de equações e incógnitas pode, cor
respondentemente, ser traduzida 
geometricamente como a determi
nação do ponto de intersecção de 
hiperplanos de um espaço a muitas 
dimensões (a reta é um hiperplano 
do plano; o plano é um hiperplano 
do espaço de três dimensões, e as
sim por diante). A abordagem geo
métrica desse tipo de problema, po
rém, é excessivamente complexa e 
antieconômica para permitir apli
cação metódica. O desenvolvi
mento, portanto, deu-se no sentido 
oposto sugerido pela tendência ori
ginal: o caminho mais rico e vanta
joso  foi trazer à álgebra os proble
mas da geometria*. Hoje, esta 
última disciplina é analisada mais 
poderosamente (segundo os mate
máticos, mais “naturalmente”) no 
âmbito da álgebra linear.

A teoria dos espaços vetoriais 
encontra larga aplicaçao na análise 
linear, que constitui o núcleo prin
cipal da teoria da computação. O 
processamento de dados nos com 
putadores comerciais, por exemplo, 
seria inviável sem a participação 
dos métodos gerais da álgebra 
linear.
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Resoluções algébricas (à esquerda) e geom étrica (à direita) de um sis
tem a  de duas equações do primeiro grau com  duas incógnitas. No grá
fico à direita, as retas a e b correspondem  respectivam ente à primeira  
e à segunda equações do sistem a. O ponto (3 ,2 ) é o ponto de intersec
ção dessas duas retas, solução do sistem a. Apesar de o método geo
m étrico ser aparentem ente mais sim ples, é o algébrico que proporciona 
m aior econom ia e clareza. De fato, para alcançar a solução geom étrica, 
é necessário antes traçar as retas a partir das equações do sistema e 
depois determ inar seu ponto de intersecção, o que não é tão simples 
quanto parece à primeira vista. A lém  disso, sistemas de mais de qua
tro equações e quatro incógnitas são insolúveis por esse m étodo.
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Algodão

Típico de regiões tropicais, o al
godão, devido a facilidade de extra
ção das suas fibras, é um produto 
agrícola característico de econo
mias relativamente pobres e onde a 
técnica têxtil ainda é incipiente. 
N os países economicamente subde
senvolvidos, ou em desenvolvi
mento, o algodão é um dos princi
pais itens da pauta de exportação.

De consumo obrigatório durante 
muitos séculos, o algodão e a eco
nomia algodoeira sofreram séria 
ameaça com  o surpreendente de
senvolvimento da indústria petro
química, que produzia a custos 
bem menores uma gama bastante 
variada de fibras sintéticas. Em 
conseqüência da crise mundial de 
petróleo (na década de 1970) e ejn 
função de nova grande aceitação 
das fibras naturais, a econom ia al
godoeira voltou a situar-se em 
plano que pode ser considerado 
bastante satisfatório.

Séculos de cultivo

Arruda Câmara, o historiador 
brasileiro do algodão, confessa que 
tem procurado “na obscuridade 
dos séculos passados a origem do 
cultivo dessa fibra” e só conseguiu  
determinar que muito antes de 
M oisés ela era transformada em 
“primorosos panos que vestiam  
com  brilho e arte tantos príncipes”.

N o vale do Indo (Sind), na índia, 
quinze séculos antes da era cristã, 
o algodão era conhecido e culti
vado, competindo com o cânhamo 
e o Jinho na fabricação de tecidos. 
D a fndia a cultura do algodão pas
sou à China. Os chineses o chama
vam de “filho do sol”, por necessi
tar (a planta) de longa exposição ao 
sol, a tím de assegurar .resistência às 
fibras.

Os egípcios conneciam  o algo
dão, mas não o cultivavam. Era 
usado em jardins como planta or
namental. Na Europa o algodão foi 
introduzido por Alexandre da Ma- 
cedônia, no século IV a.C.; antes, 
no século IX a.C., os árabes fize 
ram plantações na Sicília e em paí
ses do Mediterrâneo. Os espanhóis 
encontraram grandes plantações 
nas Antilhas, no México e no Peru, 
feitas por astecas e incas. Os portu
gueses viram o algodão nativo no 
Brasil (Maranhão), utilizado pelos 
índios para a feitura de redes. No 
princípio do século XVI os explo
radores descobriram que os negros 
da África meridional cultivavam o 
algodão e o teciam.

Os colonos ingleses dos Estados 
Unidos, unindo as condições clim á
ticas à exploração intensa do tra
balho escravo, estenderam enormes 
plantações de algodão por toda a 
região sul. Os EUA tem. assim, 
uma tradição de plantadores de al
godão desde o século XVIII, e_ o 
cultivo da fibra, pela sua importân
cia econôm ica, determinou impor
tantes acontecimentos na história 
daquele país.

A mesma importância econô
mica do algodão, no Brasil, chegou

Originário de regiões tropicais, o algodão prefere os clim as quentes. Na 
maioria dos países, predom ina a colheita manual (colheita em  Angola).

Ao abrir-se, o fruto do algodoeiro revela as fibras que cobrem  as sem entes.

a transformar novelos de fios e ro
los de panos em moeda corrente no 
norte-nordeste do país até o século 
X IX . Conta o Padre Vieira que o 
“pano de algodão” foi, em 1653, o 
dinheiro do Maranhão e do norte 
do Brasil. Serviu de pagamento aos 
serviços dos índios e só em 1712 
foi substituído pela moeda metá
lica. D o Maranhão, em pouco 
tempo, a cultura estendeu-se a ou
tros pontos, sendo a sua produção 
tão rendosa que as autoridades por
tuguesas resolveram incentivá-la e, 
em 1750, auxiliaram o estabeleci
mento de manufaturas no interior 
da colônia. M as, em 1785, D ona  
Maria I assinou um alvará extin
guindo todas as indústrias manufa- 
tureiras do Brasil, que competiam, 
com  vantagem, com as indústrias 
de Portugal.

Com as alterações verificadas na 
atividade algodoeira dos EUA, em 
decorrência da Guerra de Secessão 
(1861/65), a produção brasileira 
cresceu aos saltos. Ceará, Pará, 
Pernambuco e Bahia tiveram seu 
desenvolvimento acelerado na me
dida em que aumentavam a produ
ção da fibra, que, em 1865, repre
sentava 30,7% das exportaçoes. 
Atualmente, produzem algodão os 
Estados do Maranhão, Paraíba, 
Ceará, Pernambuco, Rio Grande 
do Norte e São Paulo.

Características

O algodoeiro (G ossyp ium  hirsu- 
tum , L J  possui um sistema radicu- 
lar que consiste em uma raiz prin
cipal cônica e profunda e algumas 
raízes laterais relativamente gros
sas e superficiais. O caule é herbá
ceo ou lenhoso, atingindo de 1 a 2  

metros de altura, dependendo da 
variedade. É ereto e apresenta ra
m os vegetativos e frutíferos. Os ve- 
getativos não produzem flores e 
são, em geral, em número de quatro 
ou cinco, localizados na parte infe
rior do caule. Os frutíferos distri
buem-se em grande número por 
todo o caule e produzem flores, ra
zão por que são também chamados 
de ramos produtivos.

As folhas são pecioladas, geral
mente cordiformes, inteiras ou re
cortadas em três, cinco, sete ou 
nove lobos providos de nervuras. 
A s flores do algodoeiro são axila
res, hermafroditas, isoladas e com 
pletas.

Os frutos são cápsulas coriáceas, 
de deiscência (abertura espontânea 
das válvulas) longitudinal loculi- 
cida. Quando ainda verdes, são de
signados por “ maçãs” e, após a 
deiscência, por “capulhos”. Podem 
apresentar de três a cinco reparti
ções, cada uma com seis, oito ou 
dez sementes.

As sementes apresentam-se re
vestidas de pêlos longos, de cor 
branca, creme, avermelhada, azu
lada ou esverdeada, de dois tipos: 
os de maior comprimento (a fibra) 
e o s de menor (o línter). Existem 
variedades que, como o “m ocó”, 
possuem sementes nuas, ou seja, se
mentes que não apreseritam línter 
depois do beneficiamento.

As fibras do algodão ,sào pro
duto do desenvolvimento das célu
las da epiderme da semente. Du
rante cerca de 25 dias (a primeira 
metade do período de maturação
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O algodão é uma cultura tradicional no nordeste, onde chegou a ser usado 
com o m oeda corrente até o século X IX . O tipo "m ocó" ou "seridó", próprio 
de lugares secos, é ainda im portante para a econom ia da região.

do fruto) elas só crescem em com 
primento; na outra metade ocorre 
apenas o espessamento das suas 
paredes pela disposição de cam a
das de celulose.

Quando maduras, as fibras são 
relativamente longas, chatas e re
torcidas, com um vazio central, o 
lúmen. Quando mortas ou verdes, 
o lúmen deixa de existir.

Seleção dos so los  
para plantio

Originário das regiões tropicais, 
o algodoeiro prefere climas quen
tes, embora o encontro de novas 
variedades menos exigentes com  re
lação ao clima permita seu cultivo 
em regiões não muito quentes. N os 
vales fluviais da China e na Tur
quia, planta-se a variedade asiática, 
de fibras curtas; nas Antilhas e no 
M éxico, planta-se a sea island, de 
sementes negras, que produz fibras 
longas e resistentes, facilmente des
caroçáveis. O algodão egípcio, ori
ginário da América Central, é hoje 
cultivado no Egito, na América do 
Sul e no sudoeste dos Estados Uni
dos, onde também se planta a va
riedade upland, de fibras curtas, a 
mais difundida.

O Brasil tem duas importantes 
zonas algodoeiras: a de Sao Paulo, 
projetando-se para o norte do Pa
raná e o Triângulo Mineiro, e a do 
nordeste, onde o tipo “m ocó” , ou 
“seridó”, que é próprio dos lugares 
secos, produz uma linhagem excep
cional: forte e sedosa, de 36 a 38 
milímetros de comprimento, atin
gindo a linhagem “mocó-paraíba” 
até 45 milímetros, prestando-se ao 
fabrico de melhores tecidos. A pro
dução anual do “m ocó”, entre
tanto, é bem menor que a produção 
de outras variedades.

O algodão necessita de umidade 
para a germinação em seu primeiro 
desenvolvimento, suportando de
pois a estiagem. Volta a precisar de 
água —  em pequena quantidade, já  
que o excesso provoca o shedding  
(queda das flores e dos frutos no
vos) —  por ocasião, do floresci
mento. Quando da deiscência dos 
frutos, a umidade é até prejudicial.

O problema da falta de água é 
suprido, nas grandes plantações 
com o as das regiões desérticas do 
Egito ou dos principais centros 
produtores da URSS, na República 
do Uzbequistão, através de proces
sos de irrigação. O algodoeiro é 
uma planta sensível, necessitando, 
em conseqüência da sua formação 
radicular, de solo profundo e po
roso, rico em elementos minerais 
(nitrogênio, potássio, fósforo e 
mesmo magnésio). Embora tolere 
pequena acidez, os terrenos muito 
ácidos, com  pH menor que 5,2, de
vem ser evitados ou conveniente
mente tratados com  calagem.

O algodoeiro vai bem em terras 
argilosas, mistas ou arenosas. Não 
deve ser plantado em solos muito 
pesados, encharcados ou rasos. To
talmente impróprios para a cultura 
são os solos com  camada imper- 
méável ou rocha a menos de 1 me
tro de profundidade. Os solos sali
nos só podem ser aproveitados com  
drenagem. A fertilidade, a profun
didade, o arejamento e a ausência 
de pedregulhos são as qualidades 
desejadas do,solo para o cultivo do 
algodoeiro. E contra-indicado de
senvolver a cultura em terras novas 
no primeiro ano, logo depois da 
derrubada do mato, pois o excesso  
de matéria orgânica conduz a um 
crescimento exagerado do algo
doeiro, formando-se uma lavoura 
fechada, sem arejamento e sem lu
minosidade.

Cuidados com  o cultivo

O solo deve ser preparado com  
cuidado para dar melhores condi
ções às plantas e facilitar a execu
ção das demais tarefas como a ris- 
cação, a adubação, a semeadura, o 
cultivo mecânico. Recomenda-se 
uma aração seguida de gradeação 
para eliminação dos torrões de 
terra, nos meses de agosto e setem
bro (no Brasil). Duas arações, a 
primeira no caso de solos pesados. 
Uma boa prática é fazer a aração 
profunda, de 30 centímetros, e rasa, 
de 2 0 , em anos alternados.

O tipo de vegetação existente na 
área antes do plantio poderá exigir

trabalhos preliminares. Se a cultura 
anterior foi algodoeiro, são obriga
tórios o arrancamento e a queima 
das soqueiras, no prazo determi
nado por lei. É prática que benefi
cia muito o lavrador, pois possibi
lita o controle das populações de 
insetos e fungos que atravessam a 
entressafra nos restos de cultura e 
mantém as despesas com insetici
das em níveis bem razoáveis.

N o caso de adubos verdes que 
antecedem a cultura, há necessi
dade de incorporação leve da 
massa por intermédio de grade.

As fibras desenvolvem-se a partir 
de células da sem ente. Ao micros
cópio, parecem  tubos longos com  
um  vazio central, o lúm en.

A época do plantio varia muito 
de região para região, e no Estado 
de Sao Paulo ocorre em outubro- 
novembro.

No caso do espaçamento deve 
ser considerada a altura média da 
lavoura que se pode esperar, e dei
xar entre as linhas uma distância 
de dois terços da altura média. Os 
dados experimentais mostram que 
quanto mais fértil a terra tanto 
maior o espaçamento a usar entre 
as linhas. O número de plantas em 
cada linha varia no mesmo sentido, 
de sete a dez por metro linear em 
terras fracas e de cinco a seis em 
terras férteis. A posição das linhas 
em relação ao relevo é da máxima 
importância, já que a cultura favo
rece a erosão. O sulcamento e a se
meadura deverão ser feitos em cur
vas de nível para dificultar a 
formação de enxurradas. N o Bra
sil, o sulcamento costuma ser raso, 
de 5 a 10 centímetros de profundi
dade. Dados experimentais mos
tram que para sulcos de até 1 0  

centímetros de profundidade ocor
rem falhas da ordem de 2 0 % na 
germinação, enquanto para sulcos 
de 1 0  a 2 0  centímetros a porcenta
gem de falhas chega a 35%.

Quanto à semeadura, é aconse
lhado o uso de máquinas com bina
das, adubadeiras-semeadeiras, por
que o prazo para início e término 
da tarefa, cerca de um mês, é relati
vamente curto. Qualquer que seja a 
máquina empregada, ou mesmo o 
processo manual, é aconselhável a 
semeadura rasa. com as sementes 
plantadas a uma profundidade de 3 
a 5 centímetros do solo e bem dis
tribuídas, aproximadamente de 
trinta a quarenta por metro linear.

Solos plantados com algodão re
querem continuamente mais aduba
ção do que terras submetidas a ro
tação de culturas. Por sua natureza 
física e química, os solos arenosos 
se desgastam bem mais rapida
mente que os argilosos.

Na adubação é recomendada a 
aplicação dos adubos fosfatados e 
potássicos no sulco de plantio, em 
nível abaixo e ao lado das semen
tes. O nitrogênio deve participar da 
mistura de adubos a ser incorpo-



Algodão 125

rada no sulco, à razão de 1 0  quilos 
por hectare. Ó restante do adubo 
nitrogenado deve ser utilizado em 
cobertura, logo após o desbaste, em 
uma ou duas vezes, com  intervalo 
de quinze dias, conforme o total ne
cessário.

A cobertura consiste na distri
buição em filete paralelo à linha 
das plantas, em distância aproxi
mada de 1 0  centímetros e sempre 
do lado de cima, quando houver 
declive.

A calagem é indispensável em 
solos ácidos com o uma forma de 
dar condições adequadas de desen
volvimento e nutrição às plantas. A 
acidez do solo costuma ser estabe
lecida pelo índice pH. Quanto mais 
baixo o pH do solo, maior a sua 
acidez. O índice 7,0 corresponde a 
um solo neutro (nem ácido nem sa
lino). O pH ideal para o algodoeiro 
situa-se entre 6,0 e 6,5. Abaixo de 
5,2 não se pode cultivar o algo
doeiro sem calagem, isto é, sem 
adicionar calcário ao solo. Moder
namente, dá-se maior importância 
ao teor de alumínio livre (A1+++) 
do que ao pH, para a aplicação da 
calagem.

O preparo para a colheita

O algodoeiro deve ser mantido 
limpo desde a emergência até a co
lheita. É necessário evitar a concor
rência inicial das ervas daninhas e 
os prejuízos decorrentes de uma co
lheita em terreno sujo. Atualmente, 
no Brasil e nos países produtores 
mais adiantados, o controle de er
vas daninhas por processos ma
nuais ou mecânicos (cultivadores) 
està sendo substituído pelo em- 
prejgo de herbicidas.

E pelo desbaste que se dá à la
voura a densidade de plantas dese
jada. O desbaste permite também a 
escolha das melhores plantas, mais 
vigorosas, para permanecerem. Fa
tor importante e a época do ralea- 
mento. Deve ser feito entre vinte e 
trinta dias de idade das plantas. E 
melhor ralear com  solo úmido. A 
capação ou desbrota é desaconse- 
lhavel por não trazer nenhum be
neficio.

Os prejuízos causados por pra
gas e doenças são de tal importân
cia quej)odem comprometer toda a 
produção. Desde o início da cul
tura, o algodoeiro é infestado por 
fungos que causam o tombamento, 
pela fusariose (parasitose) —  Fusa- 
rium  oxysporum  f .  vasinfectum ; pe
las pragas iniciais broca-da-raiz 
(E utinobothrus brasiliensis); tripse 
(Thrips sp., Frankliniella  sp.); be
souros e lagartas do solo, ácaro 
vermelho e rajado (Tetranychus  
sp.); ácaro branco (H em itar sone- 
m us latus). Em janeiro (no Brasil) 
aparecem as pragas tardias, o per
cevejo rajado (H orcias nobilellus); 
o curuquerê (A labam a argilacea); a 
lagarta-da-maçã (H eliothis sp.); a 
lagarta-rosada (Platyedra gossy- 
piella). Pode ser acometido por vi
roses, bacterioses e ncmatóides.

A colheita manual do algodão é 
feita em três ou mais vezes e ini 
ciada logo que cada planta apre
senta quatro ou cinco capulhos. 
Consiste na retirada do algodão, 
com  o mínimo de impurezas. A me
dida que é colhido, é colocado em 
balaios, sacos comuns ou sacos

conduzidos à bandoleira. O algo
dão da parte de baixo das plantas 
é colhido séparadamente.

A colheita m ecânica pode ser 
feita com máquinas espoliadoras 
que retiram o capulho inteiro, ou 
pelas apanhadoras, que, mediante 
sucção pneumática, eletricidade ou 
fusos, colhem somente o algodão 
em^caroço.

É considerada boa uma colheita 
à média de 80 arrobas de algodão 
em caroço, por hectare.

A contínua repetição da cotoni- 
cultura num terreno redunda, no 
fim de alguns anos, em produções 
deficitárias. Torna-se necessária 
então a rotação de culturas, que no 
Brasil pode ser feita com o amen
doim, a soja, o milho, a mamona 
e, a longo prazo, também com o ca
pim (pastos). Experiências demons
tram que com a rotação com mucu- 
na-preta se consegue praticamente 
dobrar a produção do algodoeiro.

Beneficiamento '

Colhido o algodão, é ele espa
lhado no terreiro para secar, se for 
necessário, seguindo depois para o 
beneficiamento. Antes, é deposi
tado em tulhas e separado segundo 
a qualidade e limpeza. D as tulhas 
partem aspiradores que levam o al
godão às máquinas de beneficia
mento, sendo, antes, batido, venti
lado e novamente limpo. A seguir, 
vai para os descaroçadores, que se
param as fibras da semente. A s fi
bras são enfardadas e remetidas às 
fiações.

Amostras do algodão colhido 
são classificadas de acordo com  
várias características, em tipos nu
merados. Quanto menor a numera
ção, melhor o tipo. Segundo seu 
comprimento, as fibras sao classifi
cadas comercialmente em inferio
res, quando menores de 2 2  milíme
tros; curtas, quando têm de 2 2  a 28 
milímetros; médias, entre 28 e 34 
milímetros; e longas, quando maio
res de 34 milímetros. Chega-se a 
essas medidas penteando-se o algo
dão em caroço ou utilizando-se o 
fibrógrafo, aparelho que fornece 
tambem a homogeneidade do com 
primento da fibra. As característi
cas de finura e maturidade são ava
liadas no “micronaire”, cujos 
índices são expressos em microgra- 
mas por polegada de fibra. Para o 
algodão brasileiro, 4 a 4,2 são 
níveis ótimos. Outro aparelho, o 
“pressley” , avalia a resistência da 
fibra (índice ideal: 7,5). A porcen
tagem da fibra é a relação entre o 
algodão em caroço (com o é co
lhido) e as fibras, após o beneficia
mento. O peso em gramas das fi
bras de cem sementes corresponde 
ao índice de fibra, que varia de 30 
a 40%.

Os caroços restantes do benefi
ciamento sao ensacados e destina
dos às máquinas de extração de 
óleos. Antes da extração do óleo, 
retira-se deles o línter que, indus
trialmente, tem diversos fins. Como  
subproduto do caroço de algodão 
se retira o ácido esteárico e se faz 
torta para alimentação animal e 
adubos.

VEJA T A M B É M : Têxteis.

O algodão depois de colhido é descaroçado e beneficiado, passando à indus
trialização. Os fardos são transform ados em  pastas, rolos, cardas e fios.

Já purificado, lim po e lavado, o algodão vai, em  rolos, às cardadeiras, m á
quinas que transform am  as fibras em  cardas que são levadas á fiação.

Após passar pela cardadeira e pela fiação, o algodão, já em  form a de fios, 
vai à tecelagem . Teares modernos, autom áticos, tecem  o pano em rolos.
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O alim ento reconstitui as reservas de m atéria e energia de que o organismo 
precisa para funcionar e se desenvolver. O feijão contém  proteína.

Alienação

Comumente fala-se de alienação 
no sentido psiquiátrico: alienado 
seria o mentalmente insano. Etimo- 
logicamente, alienado é o que não 
se pertence, o que se alheia de si 
mesmo. Essa conotação conser
va-se também na linguagem jurí
dica: em direito, alienação significa 
venda ou cessão de um bem a outra 
pessoa. Hoje, a palavra é usada na 
sociologia, na psicologia, na filoso
fia e, embora permita interpreta
ções diversas, conserva a acepção 
de alheamento de si mesmo e de 
transferência.

Alguns vêem na noção cristã de 
pecado original uma primeira co lo 
cação da alienação: na medida em 
que aquele pecado teria destituído 
o homem da situação edênica pri
mitiva, decaído sua natureza, exi
gindo um processo de salvação que 
seria o retorno à condição de per
feita obediência a Deus; salvan- 
do-se, o homem se desalienaria. 
Outros consideram Platão* (século 
IV a.C.) o precursor da doutrina da 
alienaçao, já que apresentava o 
mundo sensível —  e o homem que 
nele transita —  como cópia degra
dada do mundo perfeito das idéias. 
Foi Hegel* o primeiro filósofo a 
apresentar uma doutrina explícita e 
elaborada da alienação. Para ele, a 
realidade seria explicada a partir 
do Absoluto. O mundo concreto, 
em sua multiplicidade de seres e fe
nômenos, e a história, em todas as 
suas etapas, teria um sentido pro
fundo que tornaria tudo racional: 
seriam o Absoluto a se alienar em 
natureza, para depois retornar a si 
mesmo, completando o ciclo que 
vai da consciência à auto-conscien- 
cia. Inserido nesse processo estaria 
o homem —  ocasiao de desaliena- 
ção do Absoluto e, ao mesmo 
tempo, ser passível de alienação, já  
que a mente humana se alienaria na 
medida mesma em que se objetiva 
em seus próprios produtos.

Feuerbach* concorda em parte 
com  Hegel: o  homem pode se alie
nar de si mesmo. Mas, por outro 
lado, discorda: o homem não é um 
Absoluto alienado. Deus é que se
ria resultado da alienação humana. 
O homem, tornando absoluta sua 
própria essência, criaria a imagem  
de um ser superior, estranho, trans
cendente. Desalienar-se significa
ria, portanto, abolir essa imagem.

Por sua vez, Marx* aceita a idéia 
hegeliana de qúe a autocriação 
do homem representa um processo 
de alienação e de desalienação. 
M as considera que não ê 'apenas 
em Deus que o homem aliena parte 
de si mesmo. Também aliena pro
dutos de sua atividade espiritual 
(como arte e filosofia), da mesma 
maneira com o aliena produtos de 
sua atividade econôm ica sob a 
forma de comodidades, dinheiro, 
etc., e ainda produtos de sua ativi
dade social sob a forma de Estado, 
leis, instituições. Assim, os produ
tos de suas várias atividades podem  
passar a existir com o realidades in
dependentes, chegando a dominá-lo 
e a oprimi-lo.

Atualmente, o conceito de alie
nação assumiu diversas e contro
vertidas interpretações. Há pensa
dores que insistem em que se trata 
de um fenômeno psicológico, signi
ficando um desajuste do indivíduo 
em relação à sociedade. Outros 
mostram que a própria sociedade 
pode estar alienada. Então, a alie
nação teria raízes objetivas em si
tuações políticas, sociais e econô
micas.

Várias correntes filosóficas de 
nossos dias discutem o problema 
da alienação, especialmente o mar
xismo*, o existencialismo* e o per
sonalismo*. E procuram responder 
a perguntas com o estas: Como de- 
salienar o indivíduo e a sociedade? 
Se a alienação é um fenômeno his
tórico —  o que fazer para que o 
homem recupere a sua própria hu
manidade?

VEJA T A M B É M : A te ísm o ; E xis
tencialism o; Hegel; M arx; Perso
nalism o.

Alimentação

A manutenção da vida requer 
um contínuo dispêndio de energia. 
A alimentação fornece ao orga
nismo os meios para reparar as 
perdas devidas ao funcionamento 
dos órgãos, e abastece-os da ener
gia necessária ao exercício de suas 
funções. Também tem a função de 
suprir o indivíduo dos fatores ne
cessários ao seu crescimento.

As plantas verdes e alguns 
microrganismos obtêm sua energia 
da luz solar, por meio do processo 
bioquímico chamado fotossíntese*, 
e por essa razão são chamados 
“produtores”. Todos os demais se
res vivos são “consumidores”. 
Alguns, os de “primeira ordem”, 
obtêm energia comendo as plantas. 
Os consumidores de “segunda 
ordem” alimentam-se dos de pri
meira, e assim por diante. Natural

mente, um animal pode ser 
consumidor de mais de uma ordem, 
dependendo de sua alimentação.

Alimentar-se significa ingerir 
substâncias nutritivas, que, uma 
vez no interior dos seres vivos, 
sofrem uma série de transforma
ções, genericamente denominadas 
metabolismo*. A experiência de
monstra que um homem adulto, 
com  um ritmo normal de trabalho, 
perde, por dia, 2 500 gramas de 
água, 25 gramas de sais, 280 gra
mas de carbono e 18 gramas de ni
trogênio, consumindo uma energia 
avaliada em 2 600 calorias. Estas 
cifras variam conforme o sexo, 
idade, tipo de trabalho, clima, etc. 
A porçao alimentar diária deve 
conter tantos gramas de substân
cias diretamente queimadas pelo 
organismo (como proteínas*, vita
minas* e carboidratos) quantos fo
rem eliminados diariamente. No  
caso de crianças e adolescentes, 
deve haver uma porção suplemen
tar, para ser gasta no crescimento.

Num clim a de temperaturas ele
vadas, os habitantes precisam de 
uma alimentação mais rica em ve
getais, ao passo que nas zonas frias 
a carne e o peixe têm preferência. 
Com as bebidas dá-se o mesmo: 
consome-se mais álcool nos países 
frios do que nas regiões queMes.

Para que uma alimentação seja 
completa ela deve ser equilibrada 
na quantidade e na qualidade. 
Quando existe carência absoluta ou 
relativa de um ou mais alimentos 
simples (proteínas, gorduras, hi- 
dratos de carbono, sais e vitami
nas), surgem distúrbios orgânicos. 
Embora o organismo necessite de 
pequenas quantidades de vitami
nas, sua falta pode acabar acarre
tando grâves conseqüências.

A ação dos alimentos é indireta: 
o organismo (animal ou vegetal) 
supre suas necessidades de matéria 
e energia consumindo suas pró
prias reservas; cabe à alimentação 
repor as substâncias consumidas, 
reconstituindo as reservas.

C lassificações dos alim entos

Conforme a sua com posição quí
mica, os alimentos podem ser mi
nerais (água, cloreto de sódio, 
com postos de potássio_, cálcio, 
magnésio, ferro, manganês, silício, 
zinco, cobre, flúor, fosforo, cloro, 
iodo, arsênio, bromo, etc.) ou orgâ
nicos (proteínas, gorduras e hi- 
dratos de carbono). Esses ele
mentos raramente são encontrados 
puros na natureza. Em geral, fazem 
parte, em proporções variadas, de 
alimentos complexos com o as car
nes. frutas, legumes, etc.

As substâncias alimentícias tam
bém podem ser classificadas 
segundo a sua utilização: as “plás
ticas”, que contribuem para a cons
tituição dos tecidos; ou as “energé
ticas” , cuja energia é aproveitada 
para a realização dos atos vitais. 
Os minerais são principalmente 
“plásticos” , assim com o os ali
mentos protéicos albuminóides, 
fornecidos pelas carnes e outros 
produtos de origem animal (leite, 
ovos) ou vegetal (algas e algumas 
leguminosas com o soja e feijão). 
Os principais alimentos energéticos 
são as gorduras e os hidratos de 
carbono.
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O grupo dos alim entos "plásticos" 
inclui todos os de origem  anim al.

As substâncias de origem vege
tal, por estarem protegidas pela 
celulose, são pouco acessíveis à 
ação dos sucos digestivos. N o en
tanto, o aumento do bolo fecal, que 
resulta da presença destas substan
cias, favorece bastante o funciona
mento do intestino.

Existe uma categoria de substân
cias, sem valor alimentar, chama
das dinamorfos (por exemplo: café, 
châ). Agindo sobre as terminações 
nervosas, embotam a sensação de 
fome, criando condições que permi
tem ao organismo queimar as suas 
reservas, fornecendo um trabalho 
apreciável sem as fadigas conse
qüentes. O álcool merece, até certo 
ponto, a designação de alimento, 
pois, através da suk combustão, 
realiza uma verdadeira economia 
de energia.

Os condimentos (pimenta, mos
tarda, alho, etc.) sao substâncias 
utilizadas como estimulantes das 
secreções digestivas ou para satis
fazer o paladar. N ão possuem va
lor nutritivo, com  exceção do açú
car e do sal.

Alguns alimentos, qualificados 
de “indispensáveis”, sao aqueles 
cuja síntese o organismo é incapaz 
de realizar, como alguns aminoaci- 
dos, as vitaminas, etc. Outros são 
tidos com o “com pletos” pois aten
dem a todas as necessidades orgâ
nicas (é o caso do leite). Os que 
provocam estímulo do sistema ner
voso e de alguns metabolismos, 
m as não têm condições de ser man
tidos em reserva, são tachados de 
“falsos”, com o o álcool.

A maior ou menor disponibili
dade de alimentos para os animais 
depende de seus “habitats” natu
rais. Porém, eles não se apossam de 
qualquer produto encontrado. En
tre muitas escolhas disponíveis, se
lecionam apenas uma parcela, para 
a qual estão adaptados diversos as
pectos da sua estrutura, principal
mente seu aparelho digestivo e sua 
capacidade de encontrar e capturar 
o alimento. Assim , cada espécie 
está adaptada a uma rotina alimen
tar. Há animais que comem quase 
continuamente, outros fazem gran
des refeições periódicas e ainda, en
tre os insetos, alguns não conso
mem nada, desde a metamorfose 
até a morte: usam a energia acumu
lada durante o estágio de larva.

Para conservar um peso estável, 
o animal dispõe de mecanismos ce
rebrais que regulam sua fome. le
vando-o a fazer refeições maiores 
quando o peso cai e vice-versa. 
Normalmente, esses mecanismos 
são calibrados para manter o peso 
ideal.

Um outro aspecto importante é 
a “fome específica”, pela qual um 
animal, com carência de certos 
componentes dos alimentos, passa 
a preferir aqueles produtos que os 
contenham.

VEJA  T A M B É M : Carboidratos; 
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N os grandes centros urbanos, o 
abastecimento de frangos pode se
guir um caminho mais longo do 
que os poucos metros que separam  
os quintais e as mesas interioranas. 
D epois de depenada, limpa e co
zida, a ave é transportada em peda
ços que, por meio de esteiras rolan
tes, vão para uma câmara de 
congelamento, e depois são subli
mados a vácuo. A água contida nos 
tecidos passa diretamente de gelo a 
vapor, o qual é recolhido por um 
condensador a frio. Terminada a 
sublimação o produto é automati
camente armazenado em ambientes 
de umidade estável, podendo de
pois ser empacotado e distribuído 

ara o consumo ou para outras fá- 
ricas. com o as de sopa em pó.

Esse é um exemplo da moderna 
tecnologia de alimentos. Seu em-, 
prego cada vez mais extensivo de
corre de dois fatores combinados: 
a irregularidade da produção agro
pecuária, variável segundo as con
dições climáticas ou ecológicas, e a 
necessidade permanente de alimen
tos frescos. Assim, a indústria ali
mentícia, permitindo a conservação 
dos excedentes, mantém em melho
res condições o consumo de todos 
os produtos por maior espaço de 
tempo, seja qual for sua origem.

Diversos fatores influem na dete
rioração dos alimentos: sua própria 
constituição orgânica, o meio am
biente e a presença de microrganis
mos. Para evitá-la, há vários pro
cessos de conservação: o calor e as 
embalagens herméticas com exclu
são parcial do ar (método de Ap- 
pert) são usados para latas, frascos, 
etc.; o calor é também usado para 
a eliminação total ou parcial da 
água contida nos produtos, e o frio, 
ou temperaturas muito baixas, em
pregado na refrigeração, frigorifi- 
caçao ou congelamento.

Um a boa dieta a 'im entar deve conter todos os alim entos simples: proteínas 
(como as dos ovos), gorduras, hidratos de carbono, sais e v itam inas.

O tom ate  com casca é um alim ento que não pode ser supercongelado: esse 
processo provoca algumas m odificações na consistência de seus tecidos.
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O processo de supercongelamento preserva as qualidades do alim ento recém -cozido, através da aplicação do choque 
térm ico: logo ao sair do fogo, a com ida é bruscamente resfriada até a tem peratura de - 4 0 °  C.

A indústria alimentícia utiliza 
também certas substâncias quími
cas para impedir o desenvolvi
mento dos microrganismos ou para 
destruí-los.

Os produtos quím icos

De acordo com o nível de desen
volvimento e poder aquisitivo das 
populações, alimentos mais caros 
com o as carnes (bovinas, das aves 
e dos peixes) vão sendo consumi
dos em escala crescente, substi
tuindo os cereais e as batatas. 
Além disso, a existência de alimen
tos de fácil preparação, já  prontos 
para servir, em embalagens atraen
tes e distribuídos por vasta rede de 
supermercados, gerou considerável 
aumento do seu consumo.

Para solucionar os problemas 
decorrentes dessa expansão, desen- 
volveu-se uma industria química 
aplicada à tecnologia de alimentos. 
Essa indústria fornece, atualmente, 
inúmeros produtos.

Preservativos são aqueles produ
tos que controlam a deterioração 
dos alimentos provocada pela ação 
dos microrganismos (por exemplo, 
o sal, na conservação de peixes). 
Os preservativos evitam a deterio- 
raçao química (é o caso do gás 
SÓ2, utilizado na preservação da 
cor das frutas desidratadas) e tam
bém a infestação de insetos (contra 
o que se emprega o brometo de me- 
tila, que impede o aparecimento de 
carunchos e de outros insetos nos 
cereais armazenados).

Os suprim entos adicionais são 
substâncias que, adicionadas aos 
alimentos, os enriquecem. Um  
exemplo típico é o emprego da vita
mina B, para enriquecer a farinha 
de trigo.

Os agentes de sabor ou flavori- 
zantes melhoram ou dão sabor aos 
alimentos. Sabores naturais ou sin
téticos são amplamente adiciona

dos aos refrigerantes e doces; o glu- 
tamato de sódio é o agente de sabor 
da carne das sopas artificiais. Em 
países desenvolvidos, há um con
trole severo para o uso dessas subs
tâncias, por causa dos abusos pra
ticados pelos fabricantes: essas 
substâncias artificiais, usadas em 
excesso, podem prejudicar a saúde 
dos consumidores. N os EUA, o sa
bor dos sorvetes preferido pela po
pulação é o de baunilha. Quando 
foi descoberta a síntese da vanilina 
(substância aromática responsável 
pelo gosto da baunilha), os produ
tores de sorvete passaram a utilizar 
o produto sintético, muito mais ba
rato do que o natural, importado 
dos paises tropicais. N o entanto, 
por ser responsável por uma série 
de perturbações no organismo hu
mano, as autoridades sanitárias 
americanas proibiram imediata
mente o seu uso. A volta à utiliza
ção do produto natural não acarre
tou uma queda no volume de 
produção.

A gentes corantes na preparação 
de alimentos industrializados têm 
seu emprego justificado por um fa
tor estetico: a associação da cor ao 
aroma e sabor estimula as glându
las digestivas. Os corantes são uti
lizados ainda para a criação de no
vos produtos e para melhorar a 
aparência dos que se alteram du
rante o processo de preparação. A 
manteiga mais amarela, na época 
das pastagens verdes, sofre um 
acréscimo de corantes para sua 
uniformização durante o ano todo. 
A cor vermelha dos presuntos é de
vida ao usô do nitrito de sódio du
rante a fabricação.

A gentes fu nciona is:  muitas subs
tâncias com propriedades coloidais 
são amplamente utilizadas para dar 
rigidez e consistência aos produtos 
alimentares. O cloreto de cálcio, 
por exemplo, é muito utilizado na 
indústria de tomates em lata para

dar mais consistência aos tomates 
inteiros.

A gentes controladores da um i
dade: o teor de umidade dos ali
mentos também pode ser contro
lado por m eio de produtos 
químicos, como a glicerina, utili
zada para umedecer os m arshm al
lows, e o silícato de cálcio, acrescen
tado ao sal de cozinha para evitar 
o seu empedramento.

A gentes acidificantes e alcalini- 
zantes: muitas vezes se faz necessá
rio um aumento da acidez de al
guns produtos. O ácido fosfórico, 
adicionado aos refrigerantes, e o ci
trato de sódio, adicionado às ge
léias de frutas, fornecem o grau de 
acidez desejado.

Além do acréscimo de produtos 
químicos, a indústria alimentícia

dispõe de novos processos para a 
conservação de alimentos: o super- 
congelamento e a liofilização.

Supercongelam ento

O supercongelamento é resul
tado da evolução das técnicas de 
refrigeração iniciadas em meados 
do seculo X IX , quando, nos Esta
dos Unidos, foi construído o pri
meiro frigorífico destinado ao res
friamento da maçã. Nele era usado 
o sistema de gelo em depósitos aé
reos a fim de resfriar a fruta e man- 
tê-la fria no armazenamento. D e
pois, a técnica foi se aperfeiçoando 
até o congelamento, e hoje o super
congelamento domina amplamente 
o comércio de víveres, especial
mente nos Estados Unidos e na Eu
ropa. Este processo existe desde 
1920, mas começou a ter aplicação 
somente depois da Segunda Guerra 
Mundial.

Há uma diferença importante en
tre o congelamento e o superconge
lamento. N o primeiro caso, o res
friamento é relativamente lento, 
provocando a formação de cristais 
de gelo por fora das células do ali
mento; esses cristais exercem pres
são sobre as células, rompem-nas e 
com  isso provocam a perda parcial 
do sabor, do aroma, e prejudicam 
o aspecto do alimento, além de seu 
poder nutritivo. O supercongela
mento, ao contrário, só origina 
cristais que não destroem os teci
dos. Por esse processo, ò alimento 
é submetido a um “resfriamento de 
choque”, ou seja: de uma tempera
tura próxima a 60 graus, ele é brus
camente resfriado até 40  graus ne
gativos. Com isso, não ocorre 
qualquer alteração nos tecidos do 
alimento, nem no sabor ou no 
aroma.

Qualquer alimento pode ser tra
tado pelo supercongelamento, com  
três únicas exceções: o ovo cozido, 
a alface e o tomate com casca, nos 
quais ocorrem modificações na 
consistência dos tecidos.

Segundo os técnicos em super
congelamento, o s alimentos assim  
tratados têm a mesma qualidade 
dos recém-cozidos, com  algumas

Produtos perecíveis precisam ser selecionados conform e o tem po de esto- 
cagem  a que resistirão. (Separação autom ática de frutas muito maduras.)
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Alpinismo

O leite destinado aos centros urbanos é aditado por máquinas até ficar bem  
homogêneo e aquecido a 75°C  (pasteurização) para perder os germes.

vantagens: o processo conserva os 
valores nutritivos dos mantimen
tos. O espinafre, por exemplo, 36 
horas depois de colhido, tem ape
nas 35% de suas vitaminas origi
nais; quando supercongelado, 
perde, em 8  meses, 1 0 % delas; de
pois de um ano, 15%.

Isso ocorre porque os gêneros 
alimentícios contêm enzimas e fer
mentos que, após a colheita, pas
sam a destruir as vitaminas. Com  
o supercongelamento, essas enzi
mas e fermentos são neutralizados.

Liofilizaçâo

A liofilizaçâo consiste na desi
dratação de um produto previa
mente congelado (ou transformado 
em gelo), cuja água é sublimada 
(passa diretamente do estado sólido  
ao gasoso) em vácuo artificial. O 
produto assim tratado não sofre 
praticamente nenhuma outra trans
formação interna e torna-se hij>ros- 
cópico (capaz de absorver a água 
do ar). Portanto, pode ser conser- 
vãdo por tempo indeterminado em 
vasilhames hermeticamente fecha
dos, regenerando-se prontamente 
quando se adiciona água. A vanta
gem desse processo é que, enquanto 
outras formas de conservação, 
com o a secagem de substâncias 
biológicas (os plasmas, soros, ma
térias coaguláveis, etc.), não podem  
ser feitas senão por meio de tempe
raturas muito baixas, a liofilizaçao, 
combinando a congelação com  a 
sublimação em baixo vácuo, pre
serva as propriedades alimentícias 
e o gosto natural.

Nenhuma outra técnica de con
servação de alimentos permite con
servar vivas as células por tempo 
indeterminado e em temperatura 
normal. Os alimentos desidratados 
por liofilizaçâo, comparados com  
os só congelados ou esterilizados, 
têm peso muito menor e se conser

vam por muito mais tempo. Outra 
grande vantagem é que esse pro
cesso dispensa quase por completo 
o uso de substâncias químicas. As 
principais características organo- 
lépticas preservadas pela liofiliza
çao são: biológicas —  conserva o 
aspecto inicial do alimento, as enzi
mas e os fermentos naturais, além 
das propriedades vitamínicas; e 
econom icas —  conserva indefini
damente, em temperaturas nor
mais; reduz até 70 ou 80% de peso; 
permite armazenamento ou trans
porte a custo reduzido e regenera
ção instantânea pela adição de 
agua, além de uma infinidade de 
aplicações (até a indústria farma
cêutica a utiliza para a conserva
ção de antibióticos, hormônios, 
medicamentos perecíveis).

No Brasil, o café é um dos pro
dutos cuja com ercialização foi 
muito favorecida pela técnica de 
liofilizaçâo. Possibilita grande eco
nomia nos fretes e o preço do pro
duto industrializado é mais com 
pensador que o do café em grão. A 
banana em fatias tem grande acei
tação no mercado internacional, 
por ser um dos produtos mais ener
géticos que se conhecem, e a liofili
zaçâo permite sua exportação. 
Também os camarões brasileiros, 
liofilizados, podem ser exportados 
para qualquer parte do globo. Su
cos de frutas podem ser consumi
dos sem perda do aroma natural, 
das vitaminas ou de outras proprie
dades naturais.

Com o emprego do processo de 
liofilizaçâo, obtêm-se morangos to
talmente desidratados, sem perda 
da forma original. Podem ser ex
portados com grande econõm ia de 
peso e sem perigo de danos à fruta.

VEJA T A M B É M : A g ronom ia ; 
A lim entação; Nutrição.

O alpinismo é um esporte que 
originariamente consistia em esca
lar os Alpes, e por extensão passou 
a designar também a escalada de 
qualquer montanha.

Nos fins do século XVIII o natu
ralista suíço Horace Saussure ofe
receu um prêmio a quem conse
guisse chegar ao ponto mais alto da 
Europa, o monte Branco, na fron
teira franco-italiana, a 4 810 me
tros. A façanha foi realizada pelos 
franceses Jacques Balmant e Mi- 
chel Paccard, no ano de 1786.

No século X IX  a idéia do alpi
nismo difundiu-se muito entre os 
ingleses e no início do século X X  
teve grande incremento pela difu
são do hábito de esquiar.

Conquistados os Alpes, despor
tistas de todo o mundo aceitaram 
o desafio natural de galgar outras 
montanhas. Foram conquistadas, 
sucessivamente, as do Cáucaso. 
dos Andes, do Himalaia e as mon
tanhas Rochosas. O Aconcágua 
( 6  959 metros) o foi em 1897 pelos 
suíços Vines e Matias Zurbriggen; 
Cervino ou Matterhorn (4 478 me
tros) e Eiger (3 975 metros) foram  
galgados em 1931 e 1938, respecti
vamente. O Nanda Devi, no Hima
laia (7 816 metros), foi conquistado 
em 1936, por uma equipe inglesa. 
Em 1950, os franceses Maurice 
Herzog e Louis Lachenal chegaram  
ao topo do Annapurna ( 8  078 me
tros), também no Himalaia; três 
anos mais tarde, o neozelandês Ed- 
mund Hillary e o nepalês Tenzing 
Norkay escalaram a montanha 
mais alta do planeta, o Everest 
( 8  880 metros); em 1954, os italia
nos Achille Compagnoni e Lino 
Lacedelli chegaram ao cume do 
Godwin Austen, ( 8  611 metros), a 
segunda montanha mais alta do 
mundo.

Com a difusão, o esporte ganhou 
caráter competitivo, embora as
suma principalmente o sentido de

O uso adequado de cordas e cravos 
de aço dá segurança ao alpinista.

O mais difícil ê escalar rochas de 
inclinação maior que 9 0  graus.

emulação, ao contrário de outros 
esportes. O importante é a segu
rança de todos os integrantes da ex
pedição. o que depende da con
fiança depositada no guia.

Para maior segurança dos “la
gartixas”, como sao conhecidos os 
alpinistas, já são fabricados inúme
ros equipamentos próprios para a 
escalada e para proteger do frio e 
do calor excessivos. N a escalada, 
os alpinistas são presos entre si por 
uma corda enrolada em cada um, 
de forma tal que garanta movi
mentos livres. À corda é passada 
em torno da cintura e por entre as 
pernas, fazendo as vezes de uma 
cadeira. A distância entre os alpi- 
nistas; na subida de uma monta
nha, e de 5 metros. Enquanto um 
avança em terreno perigoso, os ou
tros permanecem imóveis, garan
tindo o companheiro.

Segundo o grau de dificuldades 
das escaladas, elas são classifica
das em seis categorias: 1 ) aclive 
suave, onde o alpinista nem precisa 
usar as mãos; 2 ) aclive mais acen
tuado, onde as mãos se tornam in
dispensáveis; 3) montanha escar
pada, com alguns trechos de quase 
90 graus de inclinação; 4) parede 
quase toda com 90 graus de incli
nação, obrigando o uso de cordas 
e a grande habilidade do alpinista. 
No caso, a técnica determina que 
ele mova apenas um pé e uma mão 
de cada vez, mantendo o corpo 
ereto para assegurar o equilíbrio; 
5) parede de 90 graus de inclina
ção; 6 ) paredes inclinadas para 
fora. Em ambos os casos, é neces
sário o uso de quase todo o equipa
mento, com o cordas e pitões (pinos 
ou cravos de aço). O alpinista pren
de-se pela corda, que é presa em pi
tões cravados na rocha.

VEJA T A M B É M :E sp o rte .
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O alquim ista, pacientem ente, aum enta o fogo sobre o seu “ovo filosófico"  
e espera que a hora do m ilagre brote do fundo da m atéria em  transform ação.

Alquimia

Ao contrário da idéia corrente, 
alquimia não é apenas uma “quí
m ica embrionária” ; ela pode ser 
vista com o uma tendência do es
pírito humano, amplamente espa
lhada por diversas culturas. Algu
mas formas de alquimia eram pra
ticadas no Oriente por certas 
doutrinas tauístas e da ioga. No  
Ocidente, ela surgiu da confluência 
de múltiplas doutrinas de origem 
grega, egípcia, caldéia, judaica e 
mesmo oriental. Esse sincretismo 
se justifica: Alexandria, sua su
posta pátria natal, foi a depositária 
de toda a cultura dos primeiros sé
culos da era cristã. O cristianismo* 
e o gnosticismo* (este principal
mente) forneceram à alquimia as 
bases ocidentais.

Pode-se situar o início da alqui
mia, pela intensidade com que en
tão floresceu, nos séculos III e IV. 
Na Idade Média, a liberdade com 
pleta para a sua prática só surgia 
quando um imperador resolvia pro
tegê-la (como foi feito pelo impera
dor Heráclio*).

Na Renascença a alquimia apro- 
xima-se da cabala e da magia e, 
com  o desenvolvimento da quí
mica, cai em descrédito. A nova 
mentalidade não via nela senão o 
objetivo de fabricar ouro. Não obs
tante, a alquimia, à margem da cul
tura aceita, continuou existindo: 
grande parte do simbolismo respei
tado por sociedades secretas atuais 
é de origem alquímica.

A chamada alquimia prática 
buscava a “pedra filosofal ’, que 
transformaria qualquer metal em 
ouro; a “panacéia”, chave da medi
cina universal, da qual uma das 
formas era o elixir da longa vida; 
e o alkaest, solvente universal. As 
operações práticas eram realizadas 
no interior do “ovo filosófico” , re
cipiente hermeticamente fechado, 
aquecido num forno chamado ata- 
nor. O objetivo inicial do alqui

mista era a realização da Árvore 
Lunar, Pequeno Magistério ou Pe
quena Obra: encontrar a “pedra 
branca”, que transformaria os me
tais imperfeitos em prata. Cum
prida essa m issão, deveria executar 
a Grande,Obra (ou Grande M agis
tério ou Árvore Solar), isto é, en
contrar a “pedra vermelha”, filoso
fal, capaz de regenerar os metais 
transformando-os em ouro.

As doutrinas alquimistas eram 
esotéricas: como sua vulgarização 
as degeneraria, só eram plenamente 
acessíveis aos iniciados, que ti
nham o preparo espiritual necessá
rio para apreendê-la. £*

Essa é uma das razões da grande 
riqueza dos tratados alquímicos em 
símbolos.

Paixões e pecados eram os me
tais vis que a alquimia mística vi
sava transubstanciar em ouro espi
ritual, libertando a matéria das 
impurezas, para que, purificada, al
cançasse a superação do pecado 
original e a restauração do paraíso 
perdido. Mesmo na alquimia prá
tica (excetuando-se manifestações 
degradadas)_ cada progresso de 
uma experiência dependia de um 
mérito moral e espiritual do alqui
mista que a realizava. Analisando 
essas condições psicológicas, o fi
lósofo francês Gaston Bachelard* 
encontrou nelas aspectos do verda
deiro espírito cientifico —  a tarefa 
do alquimista exigia,além  de dedi
cação integral, paciência, fé e amor 
ao conhecimento.

Outra doutrina fundamental da 
alquimia era a “união dos opos
tos”. Na concepção alquímica, a 
matéria-prima originária polari
zou-se em princípios masculino e 
feminino, de cuja união derivou-se 
o mundo manifesto. A reunião al
química de ambos restabeleceria a 
matéria originária, anterior às apa
rências (o “andrógino”). Da! as 
núpcias alquímicas do enxofre —  
princípio masculino —  com o mer
cúrio —  princípio feminino.

VEJA T A M B É M : H induísm o; 
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Alto-forno

A importância industrial do 
ferro* ultrapassa a de qualquer ou
tro metal. Sua utilização é vinte ve
zes maior do que a de todos os ou
tros metais juntos. Com o o ferro só 
muito raramente é encontrado livre 
na natureza, tais aplicações partem 
de um produto, o gusa ou ferro- 
gusa, resultante da transformação 
dos minérios de ferro, principal
mente seus óxidos.

Para a redução desses óxidos a 
ferro quase puro (o gusa contém  
cerca de 4% de carbono e, em me
nor quantidade, enxofre, silício, 
fósforo e manganês) são utilizados 
os altos-fornos.

A produção de ferro-gusa é uma 
das atividades básicas para a eco
nomia de qualquer país, ponto de 
partida no vasto emprego do ferro 
com o aço* e outras ligas funda
mentais para o desenvolvimento in
dustrial. No alto-forno, imponente 
estrutura de dezenas de metros de 
altura sob a ação do calor, o miné
rio de ferro é reduzido e transfor
mado por intermédio do carbono 
(coque ou carvão vegetal).

Um dos antepassados do alto- 
forno foi um pequeno forno- in
diano, feito, de argila, que usava 
com o redutor carvao vegetal. For
nos desse tipo ainda são usados em 
certas regiões daquele país.

D o carvão de lenha 
ao coque

O alto-forno evoluiu a partir dos 
chamados “Stuchofen”, que eram 
utilizados na produção de ferro, na 
região do vale do Reno, por volta 
de 1350. Eram construídos com  pe
dra refratária, tinham um perfil se
melhante ao'do alto-forno moderno 
e produziam ferro sólido para for- 
jamento.

No século XVI eram construídos 
de arenito, tinham cerca de 4 me
tros de altura, seção aproximada
mente retangular e produziam 1 0 0  

quilos de ferro cada duas horas. 
Eram os primeiros construídos na 
França e na Inglaterra, por volta de 
1550, que vieram a sofrer p.osterio- 
res melhoramentos.

Até então, usava-se nos fornos 
carvão vegetal, cuja obtenção im
plicava a destruição de grandes 
extensões florestais. Entretanto, 
com a produção crescente de ferro 
exigida pela expansão do mercado, 
a tecnologia dos altos fornos é apri
morada e torna-se cada vez mais

O alto-forno trabalha com  minério de ferro, para transform á-lo em  gusa. um  
produto fundam ental para o desenvolvim ento industrial dos países.
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Quando o gusa atinge um nível apropriado no cadinho, abre-se a "bica de gusa" e ele corre dentro de canais construídos com  areia e m aterial refratário. 
Pode ser rem etido depois para as lingoteiras, onde se solidifica, ou então diretam ente para os fornos da aciaria (acim a).

eficiente. É nesse quadro que acon
tece a substituição do carvão vege
tal pelo mineral (coque), devido 
principalmente a sua maior renta
bilidade.

O coque foi usado pela primeira 
vez, com sucesso, em 1709, na In
glaterra, por Darby, onde mais 
tarde utilizou-se uma máquina a 
vapor para acionar os foles. Em 
1754. a produção diária desses for
nos era de cerca de 3 toneladas de 
ferro. Importante progresso foi ob
tido com o aquecimento prévio do 
ar, aumentando a capacidade de 
produção do forno e diminuindo o 
consumo do carvão.

Os sucessivos melhoramentos 
culminaram no alto-forno atual; 
um complexo capaz de produzir até 
cerca de lOOpO toneladas de gusa 
diariamente. E uma estrutura com 
aproximadamente 30 metros de al
tura, construída com tijolos refratá
rio s, reforçada externamente por 
uma carcaça de aço. A parede de 
tijolos costuma ter cerca de 1,50 
metro de espessura. Dentro da al
venaria são introduzidas caixas de 
resfriamento a água, para ajudar a

proteger os tijolos contra a tempe
ratura elevada.

A carcaça de aço é também res
friada a água. Um alto-forno mo
derno requer de 19 a 26,5 milhões 
de litros de água por dia para esse 
resfriamento. Metade desta quanti
dade de água é consumida na refri
geração das ventaneiras. Os tijolos 
são sílico-aluminosos da melhor 
qualidade.

O alto-forno constitui-se de um 
recipiente formado por duas partes 
metálicas em forma de tronco de 
cone, ligadas nas bases maiores por 
cinta cilíndrica. Compreende as se
guintes partes: a “goela” ou “ boca 
de carregamento” , que é a parte su
perior onde se introduz o minério, 
o coque e o fundente (calcário). 
N essa parte estão uma válvula de 
segurança, um dispositivo para o 
fechamento e quatro aberturas late
rais ligadas a um tubo, através do 
qual os gases são recuperados.

A parte superior do corpo do al- 
to-forno, logo abaixo da goela, é a 
“cuba”, com forma de um cone 
truncado, alargando-se para baixo 
para facilitar a descida da carga. E

na cuba que se inicia a redução do 
minério. Sucedendo a cuba. a parte 
m ais larga do alto-forno é o “ ven
tre” . onde os dois cones se unem 
nas suas bases maiores; nele pros
segue a redução do minério, que 
imediatamente abaixo se completa. 
O cone truncado estreitando-se 
para baixo é a “rampa”, onde 
ocorre a fusão da carga; sua forma 
é apropriada para a concentração 
de calor onde o ar é insuflado. Fi
nalmente, na base do alto-forno, 
está o “cadinho” , onde é recolhido 
o gusa fundido e a “escória”, pro
duto originado da ação dos funden
tes sobre as impurezas do minério 
e do coque. Resulta da neutraliza
ção de ácidos e bases, e tem impor
tante papel no processo: separa as 
impurezas do metal. Além disso, a 
escória, pela ação do óxido de cál
cio nela dissolvido (CaO) permite 
a elim inação parcial do enxofre que 
o gusa absorve do coque.

D ispositivos auxiliares

O “sistema de carregamento” é 
constituído por dispositivos auto

máticos compreendendo vagonetes, 
carros, balança, elevadores, en
carregados do transporte da carga. 
Normalmente a carga é levada por 
um elevador em plano inclinado 
(“ skip”) até um receptáculo de 
fundo móvel, localizado no topo do 
alto-forno. Pela movimentação 
para baixo deste fundo, a carga 
desce para uma câmara estanque, 
também de fundo móvel, que ali
menta a goela do alto-forno; esse 
sistema torna pçssível um mínimo 
de escape de gás na operação de 
carga.

__ Para o sistema de alimentação, 
são empregadas, também, correias 
transportadoras.

No cadinho, o ferro fundido e a 
escória saem através da “bica de 
corrida do gusa” e dos “ furos de es
cória”, separados entre si cerca de 
1,5 metro no sentido vertical. O 
furo de escória é maior que o de 
ferro e é revestido de cobre res
friado a água. Para vazar o ferro 
do forno, a bica de gusa é aberta 
regularmente cada quatro a seis ho
ras. Vazada a maior parte do metal 
acumulado no cadinho, o furo é fe-
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O gusa líquido que sai do alto-forno contém  cerca de 4%  de carbono e im purezas, como silício, enxofre, manganâs  
e fósforo, que serão diminuídas nas aciarias. À direita, esquema das principais reações no alto-forno.

chado jior um dispositivo chamado 
“canhao de massa refratária”.

Saindo do alto-forno, o ferro é 
conduzido através de canais (“ca
nais de corrida”) que o levam a 
enormes panelas que são revestidas 
de tijolos refratários. D as panelas, 
o ferro líquido é levado aos moldes 
onde se solidifica na forma de lin
gotes de gusa. Ou então, ainda 
líquido, é levado para a aciaria.

A escória é normalmente granu
lada com água e transportada para 
depósitos apropriados ou “instala
ções de aproveitamento de escó
rias”, moída e usada na fabricação 
de cimento, tijolos, etc. Sopran
do-se ar comprimido sob alta pres
são na escória fundida, longos fios 
são “espirrados” da massa, solidifi
cando-se instantaneamente, obten
do-se, assim, a lã de vidro, ou lã de 
escória.

O alto-forno exige ainda uma 
aparelhagem anexa essencial: são 
os “regeneradores de calor” ou 
“cowpers” . Eles são aquecidos com 
os gases provenientes do alto-forno 
e, por sua vez, aquecem o ar que 
é enviado às ventaneiras. As venta
neiras insuflam o ar quente, sob 
pressão, na parte inferior do alto- 
forno. 0  ar quente alimenta conti
nuamente a combustão do coque. 
Sua velocidade é de cerca de 200  
metros por segundo e sua tempera
tura está entre 700 e 1 000°C. O 
oxigênio do ar torna o coque incan
descente, produzindo monóxido de 
carbono (CO), o principal agente 
redutor dos óxidos de ferro.

Os “depuradores de gás" são os 
lavadores e as câmaras de poeira, 
que eliminam as partículas em sus
pensão.

A corrente de gases que passa 
através do forno e sai no topo é 
uma mistura de nitrogênio (N ?), 
gás carbônico (C 0 2), hidrogênio 
(H2), vapor de água (H ,0 ) , e mo
nóxido de carbono (CO). Devido à 
presença deste último, em propor
ção de 20 a 27%, essa mistura ga
sosa pode ser utilizada na produ
ção de calor. Por isso, o gás do 
alto-forno tem diversas aplicações: 
aquecimento do ar nos regenerado
res para ser usado no alto-forno; 
queima em caldeiras para produzir 
vapor; queima em motores a gás, 
de combustão interna, para produ
zir energia, ou para comprimir o ar 
que sera usado no forno; queima na 
coqueria.

O gás de alto-forno, misturado 
com  o gás de coqueria, é utilizado 
com o combustível nos fornos de 
aço e nos fornos de reaquecimento, 
para a laminação.

Os regeneradores são estruturas 
cilíndricas, de aço, mais ou menos 
da mesma altura do alto-forno e re
vestidas de material refratário. 
Cada regenerador aquece em uma 
hora todo o ar necessário ao forno, 
mas, para aquecê-lo novamente, 
são necessárias cerca de duas ho
ras. Por isso, são usados normal
mente três regeneradores operando 
intermitentemente, aquecendo ar 
ou sendo aquecidos.

A carga do alto-forno

A carga é constituída de minério 
de ferro, coque e fundentes. O mi
nério de ferro, geralmente, é a he- 
matita. Fe2 0 3. Utilizam-se ainda a

limonita e a magnetita. Adiciona-se 
também uma pequena quantidade 
de minério de manganês, que será 
reduzido, parcialmente, introdu
zindo manganês no gusa, o que di
minui o teor de enxofre do gusa.

O coque é essencial no alto- 
forno para a sua operação, forne
cendo a maior parte do calor neces
sário ao funcionamento, além de 
produzir os gases redutores e de su
portar a carga.

Existe, também, um baixo-forno 
elétrico, usado em regiões pobres 
em carvão mas ricas em eletrici
dade. O aquecimento é realizado 
por um arco elétrico, sendo o car
vão o elemento redutor.

Os fundentes têm uma função 
importante nos altos-fornos: tor
nam mais fácil a fusão das impure
zas, reagindo quimicamente com  
elas e assim deslocando as de com 
binações com o metal. Os princi
pais fundentes naturais são o calcá
rio (carbonato de cálcio) e a 
dolomita (carbonato de cálcio e 
magnésio).

Costuma-se dividir a substância 
presente no minério da carga em 
três grupos: substâncias que não 
são reduzidas, passando integral
mente à escória (como alumínio, 
magnésio, cal e ãlcalis); elementos 
que se repartem entre a escória e o 
gusa (silício, manganês, enxofre); 
elementos que são totalmente redu
zidos, passando ao^usa (principal
mente o fósforo), alem do ferro.

O alto-forno trabalha com o um 
reator de redução contra corrente, 
isto é, o gás redutor quente sobe, 
aquecendo e reduzindo o minério 
que desce. Na parte superior do al
to-forno, a carga é simplesmente 
aquecida e perde sua unidade e 
água de combinação (hidratos). 
Quando a temperatura atinge cerca 
de 600°C , à medida que o minério 
desce, inicia-se a redução passando

o óxido de ferro de Fe2 0 3 a FeO, 
segundo as reações:
3Fe2 0 3  +  CO —* 2Fe3 0 4  +  C 0 2 

e Fe3 0 4  -+• CO —* 3FeO i-  C 0 2.
N a região que corresponde apro

ximadamente ao terço inferior da 
cuba, a temperatura se mantém  
constante, em torno de 900° C; 
nessa região praticamente nada 
ocorre: é a chamada zona de re
serva do alto-forno, que será tanto 
maior quanto menor o ritmo de 
marcha. Quando o minério parcial
mente reduzido atinge o ventre do 
alto-forno, dá-se a redução final: 
FeO +  CO —► Fe +  C 0 2. A 
temperatura nessa região oscila en
tre 900 e 1 300°C. e o ferro redu
zido encontra-se no estado sólido. 
M as o ferro com eça a absorver car
bono do gás redutor e do próprio 
coque, carburando-se, o que faz 
baixar seu ponto de fusão. N essa  
zona ocorre também a decomposi
ção do calcário: CaCo 3  —* C Ó 2  +  
+  CaO. Logo abaixo, na ram
pa, a temperatura sobe acima 
de 1 300°C, e, com  a diminuição 
do ponto de fusão do ferro, devido 
à carburação, este com eça a fundir, 
gotejando entre os pedaços de co
que; isto determina sua saturação 
em carbono e absorção do enxofre, 
impureza sempre presente em teo
res da ordem de 1 % no coque. 
N essa zona ocorre a fusão da 
ganga do minério que reagindo 
com  o CaO do calcário forma a es
cória; ocorre também a redução 
dos óxidos de manganês, silício e 
fósforo:

M n 0 2  +  2C —  Mn +  2CO  
S i0 2  +  2C —* Si +  2CO  

P2 Os +  5 C ^  2P +  5CO
Tanto no ventre com o na rampa 

ocorre uma reação importante en
tre o C 0 2  e o coque: C 0 2  +  C —*

2CO. Essa reação de regenera
ção do CO absorve muito calor

juntamente com a fusão da carga 
reduzida e a redução do manganês, 
silício e fósforo, que são responsá
veis pelo grande consumo de ener
gia térmica que se dá nas regiões 
inferiores do alto-forno.

Na região das ventaneiras, 
ocorre a combustão do coque pelo 
ar quente, e nessa zona a tempera
tura do gás atinge 2 000°C, mas a 
carga já reduzida e fundida atinge 
temperatura máxima de 1 500°C.
0  resfriamento de gás de 2  0 0 0  a
1 500°C fornece o calor que é con
sumido, principalmente na rampa e 
no ventre.

No cadinho acumula-se o gusa 
fundido, coberto por uma camada 
de escória liquida, que elimina do 
gusa a maior parte do enxofre que 
foi absolvido do coque, pela reacão 
2FeS +  2CaO +  Si —  2CaS +  
+  2Fe +  SÍ02.

O tempo gasto para os materiais 
sólidos descerem da goela ao cadi
nho é de cerca de oito a catorze ho
ras. Para ser assegurada a unifor
midade do forno, os dois fatores 
mais importantes são a uniformi
dade no tamanho das partículas e 
distribuição homogênea da carga.

A eficiência da redução num al- 
to-forno é, em geral, estimada exa
minando-se a relação entre o mo
nóxido de carbono e o gás 
carbônico que saem pelo topo. Se 
esta relação C O / C f o r  alta, a efi
ciência da redução e baixa, e vice- 
versa. Dependendo dessa eficiên
cia, o consumo de coque pode vir 
a variar entre 500 e 700 quilogra
mas por tonelada de gusa, se o mi
nério apresentar boa qualidade.

VEJA T A M B É M : A ço ; Ferro; M e
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Alucinógenos

O interesse científico pelos aluci
nógenos é recente, embora eles já  
fossem conhecidos em sociedades 
primitivas. N o século X IX , os apa
ches* mescaleros do sudoeste ame
ricano desenvolveram um cerimo
nial em torno do cacto peyo tl. Esse 
peyo tism o  dos mescaleros (donde o 
nome mescalina) espalhou-se rapi
damente por diversas tribos e fun
diu-se com  o cristianismo: seus se
guidores acreditam que Deus, o 
grande espírito que controla o Uni
verso, colocou um pouco do seu 
poder no peyotl, que foi dado aos 
índios por Jesus. Em 1918, diversas 
tribos se uniram para fundar a 
Igreja Nativa Americana, que 
conta hoje com milhares de adep
tos na América do Norte.

A mescalina é apenas um dos al
calóides* que produzem mudanças 
de percepção, semelhantes às aluci
nações, e por isso chamados “ alu
cinógenos’ . O nome é incorreto, 
pois alucinação significa a percep
ção, por um indivíduo desperto, de 
fenômenos exteriores a ele, mas que 
na realidade não existem. No en
tanto, as pessoas sob influência 
destes alcalóides distinguem as 
suas visões da realidade, atribuin
do-as à ação das drogas*.

Esses produtos também foram 
denominados psicomiméticos, por 
causar efeitos semelhantes à psi
cose mimética (distúrbio mental no 
qual o indivíduo se identifica com  
objetos do meio ambiente); ou psi- 
codélicos, nome dado pelo psiquia
tra canadense Humphry Òsmond 
(1917- ), sugerindo a sua capa
cidade para despertar o potencial 
imaginativo latente.

Os alucinógenos mais importan
tes são a mescalina, que provém do 
cacto Lophophora W illiam sii; a 
psilocibina e a psilocina, obtidas, 
respectivamente, dos fungos Psilo- 
cyb e  m exicana  e Stropharia cuben  
sis; e a dietilamida do ácido lisér- 
gico, mais conhecida com o LSD, 
derivada do Claviceps purpurea,

3ue é um fungo parasito do trigo e 
o centeio.

Nos fins do século X IX , obser
vações feitas por cientistas como 
Francis Galton*. Charcot*, Freud* 
e William James* inspiraram os 
primeiros estudos a respeito. A 
mescalina, isolada em 1896, tem 
sido empregada na investigação da 
esquizofrenia e outros estados psi
cóticos. D a mesma forma são utili
zadas a psilocibina e a psilocina. 
Essas substâncias são capazes de 
ativar a memória inconsciente, fa
zendo o indivíduo rever ou reviver 
efetivamente episódios traumati- 
zantes de sua vida. O LSD foi sin
tetizado em 1938, mas seus efeitos 
só foram descobertos em 1943, 
pelo suíço Albert Hoffmann 
(1906- ).

A aplicação dos alucinógenos no 
estudo das psicoses permite repro
duzir experimentalmente as disfun
ções psicológicas, tornando-as 
mais acessíveis à pesquisa, apesar 
das diferenças entre as psicoses* 
reais e as simuladas peia droga.

Alumínio

A "R auw olfia  serpentina" e outras espécies do gênero fornecem  mais de 
dez alcalóides im portantes de uso farm acológico, notadam ente a reserpina.

A mandrágora era usada pelos antigos por suas propriedades supostam ente  
afrodisíacas. Hoje, esta planta não tem  nenhum  valor farm acêutico.

Os principais alucinógenos dife
rem tanto em potência (sendo o 
LSD  o mais concentrado) quanto 
no tempo para o aparecimento e 
duração dos efeitos. A mescalina 
com eça a agir após duas ou três 
horas, durante cerca de doze horas; 
o LSD age em menos de uma hora 
e alguns efeitos persistem por oito 
ou nove horas, com insônias de até 
dezesseis horas.

Fisicamente, há uma contração 
das pequenas artérias periféricas, 
elevação da pressão sanguínea, di
latação da pupila e maior facili
dade dos reflexos espinhais.

Os efeitos psíquicos variam de 
pessoa para pessoa, ou mesmo de 
um dia para o outro, dependendo 
do lugar, do estado de ânimo, da 
personalidade individual, etc. Algu
mas reações, porém, são constan 
tes, como sentir-se “inundado” por

visões, mesmo quando os olhos es
tão cerrados. A luz e as cores au
mentam de intensidade, as imagens 
são numerosas e persistentes, a mú
sica é capaz de provocar sensações 
visuais e vice-versa. Além disso, o 
espaço perde suas dimensões habi
tuais, o corpo parece flutuar, o in
divíduo passa a sentir-se interior
mente pleno ou então vazio, 
ocorrendo sensações paralelas de 
terror, tristeza e solidão.

Essas distorções de espaço e 
tempo, comportamentos impulsi
vos e depressões tornam os aluci
nógenos perigosos no caso de expe
riências isoladas e sem controle 
médico.

VEJA T A M B É M : A lcaló ides; Per 
cepção; Psicoestim ulantes.

Já utilizado sob a forma de com 
postos pelos egípcios e babilônios 
da Antiguidade, somente em 1825 
o alumínio foi isolado pela pri
meira vez, por Oersted*.

Três anos depois, Wohler* repe
tiu a façanha; entretanto o pro
cesso de obtenção era tão dispen
dioso que o alumínio continuou 
sendo considerado um metal muito 
precioso, a ponto de -ter sido utili
zado na confecção da coroa do Rei 
Cristiano X, da Dinamarca, e no 
serviço de mesa de Napoleão.

Com a descoberta de um pro
cesso econôm ico para sua fundi
ção, em 1886, a importância do 
alumínio entre os metais cresceu 
rapidamente, passando a ser consi
derado o segundo deles, quanto à 
utilização:

Características d o  metal

O alumínio é um metal branco- 
prateado, bastante maleável e dúc
til, de número atômico 13 e peso 
atômico 27. É bastante leve, com 
2,7 g /cm 3  de densidade quando 
puro e variando em torno desse va
lor, conforme os elementos de liga 
e tratamentos a que é submetido. O 
alumínio puro (99.96%, aproxima
damente) tem baixa resistencia me
cânica (é mole e quebradiço), mas 
tratamentos apropriados podem 
melhorá-la sensivelmente. Tem seu 
ponto de fusão a 660,2°C e o de 
ebulição a 2 450°C. Fundido, serve 
de solvente para metais, menos 
para o sódio e o potássio.

Em geral, o alumínio é triva- 
lente, mas também pode se com 
portar como monovalente e, possi
velmente, como dívalente, em 
temperaturas elevadas e condições 
especiais.

O óxido de alumínio, A 1 ,0 3  

(alumina), é anfôtero, pois fun
ciona como ácido ao reagir com  
bases fortes e com o base ao reagir 
com  ácido, levando em ambos os 
casos à formação de sais.

O alumínio é atacado pela maio
ria dos ácidos, principalmente os 
minerais, como o clorídrico e o sul- 
fúrico, que, diluídos e a quente, 
agem com bastante rapidez.

O ataque por hidroxidos de só
dio e de potássio também provoca 
sua decom posição, desprendendo 
hidrogênio:

Al +  3HC1 +  6 H , 0 —>
—* A1CL.6H20  +  3 /2H 2  e 

Al +  NaOH +  31-1,0 —
—  NaA l (OH ) 4  +  J/2H 2.

A ação dos álcoois sobre o 
alumínio dá os alcoolatos corres
pondentes:

Al +  C ,H ,O H  —*
—> Al(OC 2 H j 3  +  3/2H j.

A água destilada, à temperatura 
ambiente, não tem efeito sobre o 
alumínio; contudo, quando contém  
sais (sobretudo o sal caseiro), pode 
corroê-lo depois de algum tempo. 
A corrosão depende não apenas da 
quantidade e das espécies de sais 
presentes na água, com o também  
das impurezas contidas no alumí
nio e em que teores.
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O alumínio, porém, defende-se 
com  alguma facilidade da corrosão 
e da oxidação: ao ter início o pro
cesso, forma-se rapidamente uma 
pelicula superficial, insolúvel, de 
Al2 0 3, que o protege de ataques 
posteriores. O alumínio assume, 
portanto, o comportamento dos 
metais nobres com o ouro e prata, 
sendo esse um dos motivos de sua 
grande aceitação.

De grande çeatividade, o alumí
nio não se encontra em estado puro 
na natureza, mas difuso em formas 
combinadas. Cerca de 7,5% da li
tosfera é constituída por seus com 
postos, o terceiro elemento em 
abundância, logo depois do oxigé
nio e do silício.

O óxido de alumínip cristalino 
pode ocorrer em duas formas: 
coríndon límpido e, colorido (rubis 
e safiras) e coríndon impuro (esme
ril), cuja principal- impureza é o 
ferro.

O alumínio está presente ainda 
em numerosos minerais silicosos, 
com o o feldspato e a mica, e em 
minerais argilosos. N o entanto, o 
mineral mais importante para a sua 
fabricação, e mais economico, é a 
bauxita, um óxido hidratado de 
alumínio. Seu nome originou-se da 
cidade francesa de Les Baux, onde, 
em 1821, foi encontrado um dos 
primeiros depósitos.

A aparência física desse minério 
é muito variável. Deve sua colora
ção à presença do óxido de ferro e 
de outras impurezas. Quando a

porcentagem de ferro é baixa apre- 
senta-se branco, cinza ou creme. 
Aumentando a quantidade desse 
metal, as tonalidades variam do 
amarelo, marrom-claro e rosa ao 
vermelho-escuro. Em todos os con
tinentes. exceto a Antártida, são 
encontrados depósitos desse miné
rio; os mais ricos, porém, locali
zam-se em áreas que, durante sua 
formação, estiveram sujeitas a um 
clima tropical ou semitropical. 
Óxido de ferro, silicato de alumí
nio, dióxido de titânio e compostos 
de fósforo e vanãdio são exemplos 
das impurezas que a bauxita con
tém. A principal classificação das 
muitas variedades de bauxita (que 
podem aparecer sob diversas for
mas) baseia-se no grau de hidrata
ção da alumina (óxido de alumínio) 
presente. Por esta classificação, há 
bauxitas monoidratadas e triidra- 
tadas, estas comercialmente mais 
importantes, pois são bem mais so
lúveis em soda cáustica, o meio al
calino usado na preparação do 
alumínio.

No início da indústria de extra
ção do alumínio, os manufaturado- 
res empregavam como fonte natu
ral a criolita (N A 3 A1F6). A  
raridade desta fonte, contudo, obri
gou a indústria a utilizar a criolita 
sintética, produzida por um_ pro
cesso a úmido baseado na ação do 
ácido fluorídrico sobre a alumina e 
o hidróxido de sódio: 12H F+  
+  A L 0 ,.3 H ,0  +  6 NaOH —» 
—> 2N a 3 AlF 6 +  12HjO. Atual

mente, a criolita fundida é usada 
com o banho eletrolítico, levemente 
ácido, na eletrólise* da alumina.

Usada sobretudo como material 
refratário, a alumina encontra apli
cação na cromatografia*, com o  
material de preenchimento das co
lunas cromatográficas.

A alumina também é empregada 
com o desidratante e como catalisa
dor em várias reações.

Na forma de um pó finíssimo, 
ela pode ainda ser utilizada com o 
abrasivo óptico e na indústria me
cânica.

Sua transparência, tanto às ra
diações ultravioleta quanto às in
fravermelhas, recomenda-a para a 
construção de janelas de instru
mentos ópticos. Pode substituir 
também as gemas naturais.

A alumina é mundialmente pro
duzida, com raríssimas exceções, a 
partir da bauxita, na qual se encon
tra sob forma hidratada. O pri
meiro processo de extração, o de 
Saint-Claire Deville, foi usado na 
França por volta de 1865. Obti
nha-se o aluminato de sódio pela 
calcinação da bauxita com carbo
nato de sódio a 1 100°C. O m ate
rial era então lavado com  álcalis, 
fornecendo a solução de aluminato 
de sódio, da qual a alumina se pre
cipitava por ação de dióxido de 
carbono (C 0 2). Depois de 1895, o 
químico austríaco Bayer desenvol
veu um processo de produção da 
alumina mais vantajoso. Contudo, 
os princípios do processo de De-

ville continuam a ser utilizados, es
pecialmente no tratamento de cer
tas bauxitas silicosas.

O processo de Bayer

Na metalurgia*, o alumínio não 
é extraído diretamente da bauxita, 
por ser muito impuro e por razões 
tecnológicas. Prefere-se extrair pri
meiro o óxido de alumínio (alumi
na), em estado de maior pureza, e 
em seguida eletrolisar uma solução 
de alumina em banho de criolita 
fundida.

No processo Bayer, a alumina é 
extraída da bauxita pelo ataque de 
uma solução concentrada de soda 
cáustica a temperatura e pressão 
elevadas (de 150 a 200°C  e de 15 
a 2 0  atm, respectivamente), no inte
rior de autoclaves. Em presença de 
uma base forte com o a soda cáus
tica, forma-se um hidroxialuminato 
de sódio, Na Al (OH)4. As impure
zas contidas na solução (denomina
das “barro vermelho”, devido à cor 
avermelhada que lhe dá o óxido de 
ferro), insolúveis, são separadas 
por filtração e decantação. As im
purezas são quase sempre rejeita
das. a não ser em fábricas que po
dem refiná-las. A solução contendo 
alumina passa por torres de refrige
ração (estruturas de aço, semelhan
tes aos silos, que podem ser tão al
tas quanto um prédio de seis 
andares). Pequenos cristais de hi
dróxido de aluminio são adiciona
dos à solução logo que ela começa

O alum ínio e suas ligas encontraram  grande aplicação em quase todas as áreas da m odem a tecnologia industrial. O duralum ínio. por exem plo, uma dessas 
ligas m ais resistentes, tem  m uita utilização, principalm ente na fabricação de aviões, por causa das suas qualidades m ecânicas e do seu peso reduzido.
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a esfriar, para auxiliar a precipita
ção; esta operação é chamada de 
semeadura. Uma operação de fil
tração e lavagem retira os cristais 
hidratados de alumina gue se preci
pitaram, os quais, depois de aqueci
dos para eliminar a água, formam 
um pó finp e branco, semelhante ao 
açúcar. E o processo conhecido 
com o filtração branca.

Eletrólise da alumina

O alumínio não pode ser obtido 
por decomposição eletrolítica de 
uma solução aquosa de um de seus 
sais, porque haveria apenas a depo
sição de hidrogênio no cátodo. 
Faz-se normalmente a eletrólise da 
alumina em solução de criolita fun
dida (com criolita sintética, pois a 
natural é encontrada somente na 
Groenlândia).

A célula de eletrólise tem a 
forma de uma cuba pouco pro
funda e sem cobertura, revestida de 
material refratário. Tem na parte 
inferior barras de ferro, cobertas 
externamente por carbono, que 
constituem o pólo negativo; o pólo 
positivo consiste em uma ou mais 
barras de carbono suspensas. São 
os elétrodos da corrente continua. 
A resistência elétrica da solução a 
aquece com  um calor diretamente 
proporcional ao caminho que a 
corrente tem de percorrer no inte
rior da solução. Essa corrente de
com põe a alumina, fazendo com 
que o metal se deposite no fundo da 
célula, sobre o catodo, enquanto o 
oxigênio reage com o carbono do 
ânodo, produzindo óxidos de car
bono. O processo de redução é 
continuo. Periodicamente, o alumí
nio é retirado do fundo por um pro
cesso de sifão, ao mesmo tempo em 
que novas quantidades de alumina 
são adicionadas à solução. Os âno
dos, também consumidos durante o 
processo, são trocados periodica
mente. O alumínio puro representa 
cerca de um quarto do peso da bau- 
xita: 4 quilos de bauxita contêm 2 
quilos de alumina, que produzirão
1 quilo de alumínio puro.

O alumínio retirado das células 
é então transferido para os fornos 
de refino. Antes de ser refinado, o 
alumínio raramente chega a 99,7%  
de pureza, tendo como principais 
impurezas ferro, silício, sódio, po
tássio, cobre, titânio, alumina, ca- 
beto de alumínio, partículas de car
bono e hidrogênio.

O refino pode ser feito por clora- 
ção ou eletroliticamente, E o metal 
que sai das células de redução e 
dos fornos de refino vai ser trans
formado em lingotes, forma básica 
do alumínio primário. A forma des
ses lingotes depende de seu uso fi
nal. Os lingotes para laminaçâo*, 
geralmente, são placas largas e re
tangulares; os para extrusão* têm 
formato redondo para facilitar sua 
entrada no cilindro. O metal ainda 
pode ser fornecido em pequenas 
barras, Cujo peso varia de 2 a 25 
quilos para maior facilidade, tanto 
de armazenamento quanto de 
transporte.

Os usos do alumínio são basea
dos em suas propriedades físicas: 
baixo peso que se encontra com bi
nado com boa condutibilidade elé
trica e térmica; alta resistência me
cânica (em certas ligas); facilidade

de conformação, bem como exce
lente resistência à oxidação. .

Ligas'de alum ínio

Os principais elementos usados 
para formar liga com alumínio são 
cobre, zinco, silício, manganês, 
magnésio e níquel; menos freqüen
temente, adicionados para fins es
peciais, o cromo, chumbo, bismuto, 
titânio e vanádio. O ferro está sem
pre presente com o impureza do 
alumínio e de suas ligas e tem al
gum efeito sobre suas propriedades, 
mas, em certos casos, e um ele
mento de liga, adicionado para fi
nalidades especiais, na proporção 
de 1% ou pouco mais. A medida 
precisa ser em função das proprie
dades desejadas.

Na liga de alumínio fundida, os 
elementos estão presentes em solu
ção, mas logo que o metal começa 
a solidificar-se, há precipitação de 
fases sólidas, que nem sempre são 
de alumínio puro. A massa sólida 
resultante consiste, pois, de grãos 
de alumínio contendo pequenas 
quantidades de elementos de liga 
em solução sólida. Também pode 
conter grãos de fases metálicas in
termediárias ou mesmo fases de 
elementos de liga insolúvel no 
alumínio sólido.

Seleção dos produtos

O uso extenso do alumínio o 
torna substituto ideal para um nú
mero cada vez maior de produtos. 
Suas qualidades de leveza e resis
tência, entre outras, ampliam cons
tantemente o campo de sua utiliza; 

Na primeira fase da produção de alum ínio, obtém -se o óxido A l20 3 (alum ina) ção. Industrialmente, o alumínio é 
a partir da bauxita. A eletrólise da alum ina com pleta o processo. mais empregado na fabricação de

ESQUEM A DO PROCESSO BAYER DE O B TEN ÇÃO  DA ALU M IN A

s i l o  s i l°

A bauxita bruta (em cima) é in icialm ente moída e misturada à soda cáustica. Os filtros verticais (em baixo, à es 
querda) retiram  as últim as im purezas. Dos filtros rotativos (à direita) saem  os cristais de alum ina.
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utensílios domésticos (18% da pro
dução), nos transportes (14%), na 
construção civil ( 1 0 %), em embala
gens (6 %) e na siderurgia (3%).

Muitos dos usos modernos do 
alumínio, como em embalagens de 
alimento, material estrutural, de
correm de sua propriedade de não 
sofrer oxidação. Algumas de suas 
ligas, quase tão resistentes quanto 
aço*, fazem jio alumínio seu substi
tuto ideal. É o caso do duralumí- 
nio, uma liga de alumínio, cobre, 
manganês e magnésio.

Apesar de ter condutibilidade 
elétrica inferior à do cobre, sua 
densidade torna-o preferível a este 
para certas aplicações na condução 
de altas tensões. Um dos mais re
centes usos do alumínio é na manu
fatura de utensílios domésticos, 
principalmente panelas e objetos 
afins. Para tanto, são usadas ligas 
de alumínio e manganês (Mn), cuja 
moderada resistência é com pen
sada pela grande facilidade para se
rem trabalhadas.

Como embalagem, o alumínio é 
bastante útil, por sua facilidade de 
prensagem, aliada à pequena corro
são. As melhores ligas para essa 
aplicação são as do tipo Al-Si-Mg 
ou Al-Mg. As folhas de alumínio, 
de espessura próxima de 0,005  
milímetro, substituíram completa 
mente as antigas folhas de estanho.

Muitas outras aplicações podem 
ser encontradas para o alumínio e 
suas ligas. Para temperaturas ele
vadas, pode-se usar a liga Al- 
Cu-Mn. Aviões, vagões ferroviá
rios, ônibus e muitos outros meios 
de transporte possuem em suas es
truturas ligas de alumínio. Para 
aviões (de até 2  mach, ou seja, de 
velocidade de até duas vezes a do 
som), usam-se ligas de Al-Cu-Si- 
Mn-Mg ou Al-Cu-Mn-Mg ou ainda 
Al-Cu-Mg-Zn-Cr.

Em aparelhamentos químicos, 
pode ser usado alumínio de alta pu
reza ou, menos freqüentemente, li
gas com magnésio ou silício. Em 
metalurgia, o alumínio funciona 
com o desoxidante para o aço e, in
troduzido no cobre, forma o bronze 
de alumínio.

Certos tratamentos do alumínio 
são bastante úteis, pois melhoram  
tanto seu aspecto estético quanto 
suas propriedades físicas. A anodi- 
zação do alumínio é um processo 
que atende a esses dois fatores. 
Um a barra de alumínio é conec
tada ao pólo positivo de uma fonte 
de corrente e imersa em uma solu
ção eletrolítica de ácido sulfúrico 
(solução aquosa a 15 ou 20%) ao 
longo de um cátodo de chumbo ou 
grafite. Desta maneira, é coberta 
por alumina, segundo a reação:

2A1 +  3 0 —>Al20 3 +  6 e;.
A camada que se forma é dupla: 

uma interna, bem fina, e impermeá
vel ; outra externa, porosa, e por 
isso vantajosa. Ela é usada na co lo 
ração e também para absorver lu
brificantes, vernizes ou filmes fo
tos sensíveis que permitem o 
registro de imagens fotográficas so
bre o metal. A espessura da capa 
varia conforme a finalidade.

No forno eletrolitico, despeja-se criolita com 6% de alum ínio em  suspensão. Forma-se então uma crosta, que deve 
ser rom pida. O alum ínio deposita-se no fundo, de onde é tirado por aspiração e despejado em  tanques.

VEJA T A M B É M : A ço ; Ferro; 
Liga M etálica; M etais Preciosos; 
M etalização.

Por eletrólises sucessivas, obtém -se o alum ínio refinado, com 99 ,9 9%  de pureza: em  cim a, uma refinaria e a cuba 
eletro lítica. Embaixo, uma fase da fundição de uma liga e um depósito de lingotes de alum ínio puro.



138 Amapá

Tratado de Utrecht deu a Portugal 
a posse oficial da área entre os.rios 
Oiapoque e Amazonas. A partir de 
então, expedições militares e de re
conhecimento consolidaram a 
posse da área: vários fortins como 
o de São José do Macapá ( 1782), 
foram estabelecidos, para a prote
ção das fronteiras e do litoral. A 
colonização também se iniciou por 
essa época, com a fundação de po
voações e aldeamentos. Entretanto, 
a precária vigilância da região faci
litava as constantes penetrações 
dos franceses. A s notícias da des
coberta de ouro em Calçoene, no 
século X IX , atraíram, por isso, 
muitos habitantes da Guiana Fran
cesa. Novas escaramuças acaba
ram provocando outro problema 
diplomático, decidido favoravel
mente ao Brasil pelo Conselho Fe
deral Suíço, em 1900.

Supõe-se que o povoamento pri
mitivo do Território foi obra, so
bretudo, da iniciativa de religiosos 
portugueses em missões de aldea
mentos, no século XVII. Protegi
dos pelas guarnições de algumas 
fortalezas, os primeiros habitantes 
sustentavam-se com a coleta de re
cursos da floresta, dos rios e do 
mar, à qual aliavam a agricultura 
de subsistência e a pecuaria. Du
rante o século XVIII, os portugue
ses esforçaram-se para fundar for
talezas e núcleos humanos. Os 
novos imigrantes, atraídos pela ex
ploração de ouro no fim do século 
X IX , deixaram alguns arraiais e 
povoados. Novas descobertas aurí
feras estimularam, principalmente 
entre 1935 e 1940, outra leva de 
imigração, que pouco pesou no in
cremento demográfico.

O mesmo ocorreu com o rápido 
crescimento do interesse pela bor
racha amazônica da porçao sul do 
Território, no fim do século X IX  e 
com eço do X X .

O Amapá chegou à década de 40 
com  uma população reduzida e mal 
distribuída. Suas atividades econô
micas se limitavam à mineração do 
ouro no norte do Estado, à criação 
de gado para o sustento dos mine- 
radores (do lado do Brasil e do da 
Guiana Francesa) e à coleta de 
borracha e castanha-do-pará na 
área próxima ao rio Amazonas.

A criação do Território do 
Amapá —  ditada pela necessidade 
de defender suas fronteiras e prover 
seu povoamento e sua efetiva ex
ploração econôm ica —  originou 
muitos núcleos de povoação: Ma- 
tapi, Fazendinha, Amapá, Ferreira 
Gom es, entre outros. N o entanto, a 
falta de recursos, orientação e con
tinuidade administrativa levou ao 
abandono de todos eles. exceto Fer
reira Gomes. A implantação de vá
rios serviços administrativos e ur
banos em Macapá provocou o 
deslocamento excessivo da popula
ção rural para lá.

A descoberta do manganês, em 
1934, e seu aproveitamento indus
trial a partir de 1953 atraíram 
muita gente para o Amapá. Boa 
parte do crescimento recente de 
Macapá é fruto das oportunidades 
de emprego na área de Santana 
(porto de embarque do minério). A 
fase de construção de minas, ferro
vias e porto possibilitou o aprovei
tamento de mão-de-obra numerosa. 
A seguir, ,as condições de vida dos

Amapá

S U M Á R IO

Localização: norte brasileiro 
Limites: Guiana Francesa (N);

Oceano Atlântico (L); Pará (S e U) 
Superfície: 140 2 7 6  km*
População: 114  3 59  hab.
Cidades principais:

Macapá (cap. -  86  0 97  hab.); 
Amapá (1 0 4 2 6  hab.); M azagão.... 
(1 0  547  hab.)

Rodovias: 1 0 67  km 
Ferrovias: 194  km

Nitidamente equatorial (situa-se 
quase todo ao norte do Equador), 
o Território Federal do Amapá per
tence inteiramente à região norte* 
do Brasil e ocupa posição estraté
gica para a penetração na Am azô
nia (no canal do Norte, em boca
dura do rio Amazonas). Está a 
poucas centenas de quilômetros de 
Belém*, o principal centro urbano 
da região.

A econom ia enfrenta os proble
mas comuns a toda a Amazônia: 
apresenta pequenas “ilhas” de po
voamento e exploração econômica 
irregulares, cercadas por enormes 
vazios populacionais sem comuni
cação entre si.

Um conjunto de fatores físicos, 
econôm icos e políticos explica os 
processos de valorização do territó
rio. As características naturais —  
equatorial, de terras baixas, mais 
de 80% das quais cobertas pela flo
resta amazônica, com campos 
inundáveis, cerrados e limpos, e 
com jazidas de minérios em terre
nos pré-cambrianos —  favorecem  
a extração vegetal e mineral, lidada 
a uma agricultura modesta e a pe
cuária extensiva. A criação do Ter
ritório (13-9-1943) valorizou as 
áreas urbanas (em especial Ma
capá, a capital), provocando o 
êxodo para elas, diminuindo a po
pulação e a produção, já  pequenas, 
das zonas rurais. O afluxo para a 
capital, sem condições para absor
ver grandes contingentes, originou 
desemprego, instabilidade da mão 
de-obra e aparecimento de favelas. 
O aproveitamento do manganês 
transformou as formas de explora
ção do Territórro e, embora tenha 
acentuado os problemas surgidos 
em Macapá, ofereceu algumas al
ternativas para o desenvolvimento 
do Amapá.

Povoam ento e valorização

Antes da criação do Território, 
sua área pertencia ao Estado do 
Pará*, a cuja história a sua se li
gava, com o, de resto, à de toda a 
ocupação da foz do Amazonas. 
Desde o século XVII até pratica
mente o início do século X X , a 
área foi alvo de litígios, inicial
mente entre ingleses, holandeses e 
franceses, de um lado, e luso-brasi- 
leiros, de outro (até 1650), e depois 
entre estes e os franceses estabeleci
dos na Guiana Francesa. As esca
ramuças com os franceses se pro
longaram até 1713, quando o

O escasso povoam ento do Território concentrou-se no litoral, em  alguns nú
cleos fundados por religiosos e protegidos por fortalezas. (M acapá.)

A descoberta de ricas jazidas de manganês modificou o destino do Am apá.

A empresa Icom i (instalações acim a) m onopoliza a exploração do minério.
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empregados da grande empresa, 
bem superiores às vigentes na re
gião, incentivaram novas imigra
ções, provenientes também das re
giões vizinhas do Pará. As 
com unicações ferroviárias e rodo
viárias criadas para atender à nova 
atividade propiciaram a povoação  
do eixo Santana— Macapá à serra 
do Navio.

Em outras regiões, a escassa po
pulação dispersa-se ao longo dos 
baixos cursos navegáveis, com um 
reduzido índice de densidade popu
lacional no resto do território: 0.82 
hab./km 2  (censo de 1970).

O rganização e 
atividades econôm icas

Mesmo não se considerando a 
esmagadora predominância da in
dústria do manganês, a atividade 
extrativa é a característica mar
cante da econom ia amapaense. E 
por meio dela que o caboclo ad
quire os artigos essenciais à sua 
manutenção, sobretudo os poucos 
produtos beneficiados, provenien
tes de fora do Território. _

O minério de manganês é a base 
da economia do Amapá, projetan- 
do-se entre os principais produtos 
de exportação do país: em 1972 fo
ram enviadas ao exterior 1 801 038 
t, o que representa mais da metade 
da produção brasileira total. A s re
servas conhecidas da serra do N a
vio chegam a aproximadamente 30 
m ilhões de toneladas.

A companhia mineradora 
(Icomi, de capitais brasileiros e 
americanos), cujo contrato tem va
lidade até 1990, por dispositivo 
contratual, não pode exportar mais 
de 1 milhão de toneladas por ano. 
Para sua exploração foi implantada 
moderna infra-estrutura de extra
ção, transporte (ferrovia de 2 0 0  

quilômetros) e embarque (porto de 
Santana), de modo que o_ número 
de pessoas empregadas não é tão 
elevado (aproximadamente 1 300 
empregados em 1965) quanto se 
poderia supor pelas proporções do 
empreendimento.

A produção agrícola é um dos 
problemas mais sérios do Amapá. 
A área cultivada (primitivamente 
através de culturas itinerantes) é 
muito pequena: menos de 1 0  0 0 0  

hectares, dos quais quase 70% es
tão no município da capital. Pouco 
contribui, assim, para a economia 
do Território ou para a alimenta
ção da população.

A produção visa de fato apenas 
à subsistência, destinando-se ao 
fraco comércio interno. Não há 
produto comercial de valor na agri
cultura do Território; pelo contrá
rio, importam-se gêneros de outros 
Estados, inclusive farinha-d’água, 
sobretudo do Pará. O problema da 
escassa produção agrícola é agra
vado pelo crescimento da popula
ção atraída pela exploração do mi
nério.

A mandioca representa mais da 
metade de toda a produção agrí
cola  do Amapá.

A pecuária, tradicional nos cam 
pos e na região dos lagos do 
Amapá, teve seu baixo rendimento 
melhorado com o fornecimento, 
pela administração do Território, 
de reprodutores zebus (gir e nelore) 
e com  a permanente assistência téc

nica dispensada aos fazendeiros.
Em 1970, o rebanho bovino era 

de 67 384 cabeças, obrigando a im
portar a carne da ilha de Marajó.

As atividades industriais resu- 
mem-se, basicamente, na transfor
mação dos produtos da coleta, da 
agricultura e da criação e na pro
dução de materiais indispensáveis à 
construção; telhas e tijolos, por 
exemplo.

A organização da econom ia do 
Território baseia-se nas possibili
dades oferecidas pelos quadros na
turais, aliás ainda pouco utilizadas. 
A vida inter-regional é débil. As 
porções norte e sul mantêm, em re
sultado do predomínio da circula
ção fluvial, mais relações comer
ciais com Belém do que com  
Macapá.

A econom ia da região central 
fundamenta-se na criação de gado

em campos cerrados e limpos, ala
gados ou não, na agricultura itine
rante em áreas de solos florestais e 
na exploração do manganês, res
ponsável pela maior parte de sua 
renda e pela criação aa estrada de 
ferro e da Usina Hidrelétrica de Pa
redão.

Na região centro-oriental cria-se 
gado nos campos firmes ou alagá
veis que a dominam.

A região setentrional, que se es
tende ao norte do rio Amapá 
Grande, tem população bastante 
rarefeita, distribuída ao longo dos 
diversos rios que atingem o Atlân
tico, vivendo da caça e pesca, da 
coleta, de pequenos roçados e da 
venda de sementes oleaginosas, pe
les e couros de jacaré.

As ilhas amapaenses da em boca
dura do Am azonas constituem a 
região dos arquipélagos, tão pobre

quanto a setentrional, mas com  
maior índice de comercialização, 
devido a maiores contatos com Be
lém e Macapá.

Ao sul do rio Vila Nova, a re 
gião meridional caracteriza-se por 
um a economia vinculada à extra
ção vegetal, porém com  organiza
ção comercial mais avançada. Em
presas com sede em Belém 
exploram a castanha-do-pará, a 
borracha e as madeiras.

Finalmente a região despovoada 
ue representa cerca de dois terços 
o Amapá, corresponde a suas ter

ras mais elevadas, cobertas por 
densa floresta equatorial e pratica
mente desconhecidas.

VEJA  T A M B É M : Brasil —  Geo 
grafia  e Geologia; N orte  Brasileiro.
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Amarilidáceas

Com flores bonitas e coloridas 
muito utilizadas na decoração de 
ambientes e jardins, as amarilidá
ceas também são plantas que po
dem fornecer materia-prima para 
vários produtos industriais. Além  
de sua esplêndida inflorescência, 
produzem fibras têxteis longas e se
dosas —  o sisal — , empregadas na 
chapelaria e na confecção de cor
das e barbantes.

As amarilidáceas são plantas 
herbáceas, com bulbos; sua flor, 
formada por seis pétalas dispostas 
em duas séries, é hermafrodita, isto 
é, possui ovário (feminino) e esta
mes (masculinos). As folhas são 
alongadas, com nervuras paralelas 
que se iniciam na base. O fruto é 
seco e, quando maduro, abre-se em 
duas ou mais fendas para liberar a 
semente. Florescem em todas as re
giões temperadas, tropicais e sub
tropicais no globo, tendo uma 
vasta distribuição geográfica. Elas 
abrangem setenta generos e 950 es
pécies, que compõem a grande 
família das Am aryllidaceae, ordem 
das Lilifloral, subordam das Lili- 
neae. Estão subdivididas em três 
subfamílias: A m aryllidoideae, 
A gavoideae  e H ypoxidoideae. As 
primeiras são todas plantas bulbo- 
sas, munidas de uma haste com  
poucas folhas, terminando por uma 
inflorescência em umbela (numero
sas flores pedumculadas na mesma 
altura do eixo principal) ou em 
panícula (quando os ramos decres
cem da base para o ápice, 
dando ao conjunto um formato cô
nico). Elas sao protegidas por fo
lhas modificadas, as brácteas, que 
têm forma de espada. Os gêneros 
desta subfamília podem ser encon
trados em todos os locais onde apa
recem amarilidáceas.

A A m a ry llis  belladonna è o 
nome de uma das espécies do gê
nero A m aryllis, que deu o nome a 
toda a família. Originária da África 
meridional, região do Cabo, tam
bém é freqüentemente cultivada em 
outros lugares. Sua haste sustenta 
oito ou doze flores, rosadas ou 
brancas, circundadas nas bases por 
duas brácteas. Depois da floração 
nascem do bulbo muitas folhas 
alongadas e achatadas como uma 
fita. As variedades conhecidas são 
poucas e, algumas, tóxicas.

Outro gênero muito conhecido é 
o N arcissus, que compreende ses
senta espécies distribuídas na re
gião mediterrânea, no norte da 
Africa, e chegando até a China e 
Japão. Caracteriza-se pela corona 
colorida, no centro dos segmentos 
perigonais (perigônio é o conjunto 
de cálice e corola não diferencia
dos). O bulbo é grande, e dele se 
eleva a_ haste que termina numa in
florescência em umbela ou em uma 
única flor, sempre acompanhada de 
uma bráctea em forma de espada. 
As folhas, todas estreitas e lineares, 
têm uma altura que alcança a da 
haste. A espécie mais conhecida é 
o N arcissus poeticus  (narciso-dos- 
poetas), da qual existem numerosas 
variedades. E branca, com uma co-

"G alanthus nivalis". Suas flores m ostram  os segm entos perigonais dispos
tos em duas séries, sendo a interna constituída de elem entos menores.

Originário da A m érica, o gênero “ A gave" (esq.) é im portante como fornece
dor de sisal. O "Pancratium  illyricum " tem  um perfum e m uito delicado.

rola interna amarela, enfeitada de 
vermelho. O N arcissus pseudo- 
narcissus, c.onhecido com o junqui- 
nho, pode apresentar flores duplas, 
sempre amarelas.

Antigamente, essas plantas eram 
utilizadas, em pequenas doses, 
com o narcótico. Em grandes quan
tidades são um potente emético 
(provocam vômitos).

A subfamília das A gavoideae  
compreende três gêneros nitida
mente diferentes, com a caracterís
tica comum de apresentarem uma 
grande roseta de folhas, freqüente
mente carnosas e grandes.

O A g ave  é seu gênero típico. 
Compreende trezentas especies, 
originárias da América Central e 
do M éxico, onde constituem um 
dos elementos mais típicos da pai
sagem. Essa planta apresenta gros
sas raízes fibrosas, de onde nascem  
numerosas folhas, reunidas numa 
roseta, geralmente grandes, muito 
carnosas e terminando por uma 
ponta aguçada. Os bordos são fre
qüentemente dotados de grandes 
espinhos. As folhas são persisten
tes, e a floração ocorre depois de 
muitos anos de vida vegetativa (de 
cinco a quarenta anos). Em geral, 
a planta morre após florir, mas 
existem espécies que dão flores re
gularmente, todos os anos. Entre as 
folhas, surge a haste da inflorescên
cia, revestida de folhinhas, cujo 
ápice é um cacho ou uma espiga ra
mificada. As flores são muito pe 
quenas.

Muitas espécies são cultivadas 
com  o fim de obter o sisal, que re
cebe este nome por causa do porto 
mexicano que é seu maior exporta
dor. A planta que o produz é a 
A g ave rigida, variedade Sisalana. 
As fibras são de um colorido ama
relado, rígidas e fortes, e são extraí
das mecânica ou manualmente.

Esta planta é muito cultivada 
nos países tropicais: Haiti, Indoné
sia,. Quênia e Brasil.

E um vegetal resistente e sucu
lento e seu cultivo não requer gran-

filamento 
das anteras

(com três 
compartimentos)

No diagram a floral acim a, as características principais das flores de amarilidáceas. O "Narcissus pseudo-narcissus", 
à d ireita, é uma espécie com propriedades de narcótico e m uitas vezes aparesenta flores duplas.
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O “ Narcissus poeticus", de perfum e intenso, floresce nos climas tem pera
dos. Embaixo, um corte longitudinal e outro transversal de seu ovário.

des cuidados. Suas folhas produ
zem um suco doce e enjoativo, 
usado como laxante e diurético.

No Brasil também existe a 
A g a ve  americana, chamada de abe- 
cedário, babosa-brava ou pita. F lo
resce uma única vez e depois 
morre. Suas raízes são tidas como  
diuréticas e antisifilíticas, e suas fo
lhas fornecem fibras sem valor.

Outras espécies de agave (A tro- 
virens, Tequilana  e Zapuque, por 
exemplo) sao cultivadas para a ex
tração de um líquido adocicado, o 
hidromel, que é obtido após o corte 
da inflorescência. Por meio da fer
mentação deste produto obtém-se o 
“pulque”, bebida alcoólica nacio
nal do México.

Da destilação do pulque ob
tém-se o mescal, que e conhecido 
com o tequila, mexical ou ainda 
aguardente de maguy.

A Polyanthes tuberosa, conhe
cida com o angélica, pode ocorrer 
em numerosas variedades, que se 
caracterizam pela flor dupla.

Ainda se inclui nesta subfamília 
o gênero Sanseviera, largamente 
cultivado pela beleza de suas fo
lhas. N o Brasil conhecem-se algu

mas espécies, com o a espada-de- 
são-jorge.

A terceira subfamília é a das Hy- 
poxidoideae, da qual as Alstroem e-  
ria são as mais importante^, com 
cerca de sessenta espécies. E origi
nária da América do Sul. Suas raí
zes são muito desenvolvidas, 
sendo, em geral, grossas, fascicula- 
das e muito compridas. Geral
mente, as hastes são revestidas de 
folhas até o ápice, onde se encontra 
a inflorescência em umbela, com 
flores grandes e de forma irregular. 
As folhas são amplas, elípticas, e 
sua disposição em torno da haste, 
geralmente, é em espiral.

A Bom area  é um genero afim do 
precedente, com a inflorescência 
típica em umbela ou em cacho, 
com 1 2 0  espécies distribuídas pela 
América do Sul. Possuem grandes 
raízes em tubérculos, que, no caso 
da Bom area edulis, são utilizadas 
com o alimento pela população da 
Nicarágua (seu nome popular é 
“topinambur branco”).

Amazonas

S U M Á R IO

. Localização: norte brasileiro 
Limites: Venezuela e Roraima (N); 

Acre, Rondônia e Mato Grosso (S): 
Colômbia e Peru (O): Pará (L) 

Superfície: 1 5 6 4  445  km2 
População: 9 5 5  235  hab.
Cidades principais:

Manaus (cap. — k 311 6 2 2  hab.)- 
Manacaparu (49 7 8 0  hab.); Ca
reiro (40  699  hab.); Parintins.........
(38 104  hab.); Itacoatiara (37 346  
hab.); Coari (27 707 hab.)

Rodovias: 3 81 8 km

A ocupação e o desenvolvimento 
do Estado do Am azonas, com o o 
de toda a região norte* brasileira, 
estão intimamente ligados ao rio 
Amazonas.

Desde o século XVI, quando os 
espanhóis atravessaram por ele o 
Estado do Amazonas, esse rio é a 
principal via de circulação de toda 
a região.

Até meados do século XVIII, o 
vale amazônico só contava com 
contingentes militares portugueses 
e com issões religiosas que organi
zavam aldeamentos indígenas. Por 
razões econôm icas, o baixo Am a
zonas (Estado do Pará*) era a re
gião comumente preferida para es
ses aldeamentos.

Também os “droguistas do ser
tão”, que penetravam a floresta em 
busca das especiarias amazônicas 
(cacau, canela, cravo, baunilha, 
plantas aromáticas e oleaginosas), 
preferiam o baixo Amazonas, zona 
visada, ainda, pelas expedições que 
buscavam índios para escravizar, e 
pela colonização de tipo militar 
que se estabeleceu após a expulsão 
dos jesuítas (1759). Logo essa pe
netração se estendeu aos vales do 
atual Estado do Amazonas.

Em 1775 era criada a capitania 
de São José do Rio Negro, que,

com a independência do Brasil, 
perdeu sua autonomia, sendo vin
culada politicamente à Província 
do Pará. finalm ente, em 1850, foi 
organizada a província com o 
nome de Amazonas.

Os aspectos físicos

A maior parte da área do Am a
zonas é ocupada por um planalto 
sedimentar de menos de 2 0 0  metros 
de altitude, no qual, acompa
nhando a calha do Amazonas e de 
seus maiores afluentes, encon
tram-se as planícies quaternárias, 
inundáveis, com altitude inferior a 
100 metros. Na porção noroeste do 
Estado estão os planaltos mais ele
vados (entre 400 e 800 metros), em 
terrenos cristalinos. E, na fronteira 
com a Venezuela, está o pico da 
Neblina (3 014 m), ponto culmi
nante do país.

Apresenta três tipos de climas, 
todos caracteristicamente tropicais 
(médias térmicas acima de 20°C), 
diferenciados pelo volume e pela 
abundância de precipitações du
rante todo o ano (mais de 2  0 0 0  

mm); em pequenas porções do 
norte e nordeste as chuvas oscilam  
entre 1 500 e 2 000 mm, com qua
tro meses de seca na primavera. 
Predomina no Estado um tipo cli
mático com mais de 2  0 0 0  mm 
anuais de chuva, com curta estia
gem na primavera. O índice pluvio- 
métrico é responsável pela densa 
floresta que cobre o Am azonas e 
pelas matas de várzea e igapó. 
Toda a sua área está dentro da ba
cia hidrográfica amazônica.

Povoação e 
desenvolvim ento

A partir da segunda metade dc 
século X IX , com a valorização da 
borracha* no mercado internacio
nal, o Am azonas começou a ser 
efetivamente ocupado.

Os imigrantes nordestinos que 
chegavam à região dirigiam-se 
principalmente para as altas bacias 
do Purus, do Juruá e do Madeira, 
onde a concentração de seringuei
ras era maior. Em setenta anos a

Um a paisagem de rios e florestas domina o maior Estado brasileiro, cuja 
VEJA T A M B É M : Têxteis. ocupação se acentuou em fins do século X IX , com  o surto da borracha.



142 Amazonas

O  CIDADE de 50.000 até 200 000 hab. 

O Cidade de 5.000 até 50.000 hab. •
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Caminhos históricos de penetração e conquista, os rios form am  ainda a 
grande rede de comunicação e transporte no imenso território amazônico.

população cresceu mais de dez ve
zes: 29 879 habitantes em 1852, 
147 915 habitantes em 1900 e, em 
1920,363 166 habitantes.

A brusca perda dos mercados in
ternacionais (por concorrência da 
borracha inglesa da Malaísia) refle- 
tiu-se no pequeno crescimento da 
população entre 1920 e 1940 
(1940: 438 008 habitantes). A po
pulação só voltou a aumentar a 
partir da década de 50, com a ado
ção de medidas médico-sanitárias 
eficientes e com a atração exercida 
pelo êxito de atividades econôm i
cas como a refinação de petróleo e 
o cultivo e beneficiamento da juta. 
Contudo, a densidade média ainda 
é inferior a 0,7 habitante por qua
drado. O território é quase todo va
zio; a população se dispersa ao 
longo dos principais rios.

A maior parte da população, dis
persa ao longo dos rios, dedica-se 
a extração da borracha e castanha- 
do-para*, atividade que, apesar de 
estagnada, é o setor mais impor
tante da economia do Estado. A 
seu lado desenvolve-se ainda o cul
tivo comercial da juta. ao longo do 
vale amazônico e nas proximidades 
de Manaus*, onde também estão a 
refinaria de petróleo e algumas in
dústrias.

A produção de borracha, 
oriunda de pequenos plantios fi
nanciados pelo Banco da Am azô
nia e, na maior parte, da coleta, al
cançava, em 1973, 7 403 ton. A 
castanha-do-pará, produto de ex
portação, tem no Estado do Am a
zonas o segundo produtor do pais 
( 8  193 toneladas em 1973). Muitos 
outros produtos da floresta com 
põem a produção extrativa do Es
tado: o oleo de pau-rosa, matéria- 
prima da indústria de perfumaria; 
a fibra de piaçava (cujo valor da 
produção e quase tao elevado 
quanto o da borracha) e gomas não 
elásticas.

A exploração da madeira, apesar 
de difundida, esbarra nas dificulda
des de transporte.

As atividades agropecuárias si
tuam-se em áreas muito limitadas 
e o valor de sua produção depende 
do crescimento do mercado in
terno, representado por Manaus. 
Numa pequena área junto ao rio 
Am azonas pratica-se a criação ex
tensiva de bovinos, ao lado do cul
tivo de juta e de mandioca, arroz, 
feijão, banana.

A atividade industrial tem pouca 
importância. Destacam-se a refina
ria de petróleo (peruano e venezue
lano) e a tecelagem de juta, ambas
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Amebíase

A amebíase é causada por um 
organismo unicelular e parasito, a 
Entam oeba histolytica. Esta ameba 
costuma localizar-se no aparelho 
digestivo, onde cresce, se multi
plica, e, com o meio de suprir suas 
necessidades alimentares, digere os 
tecidos em que se instalou.

As relações biológicas entre esse 
parasito e o homem que o hospeda 
variam bastante, de modo que a 
moléstia decorrente pode tanto pas
sar despercebida com o, com o 
tempo, tornar-se fatal.

O intestino grosso do homem é 
a localização preferencial do para
sito, mas, eventualmente, ele pode 
atingir qualquer outro tecido. Den
tre as localizações extra-intestinais, 
a mais comum é a hepática, mas 
também aparecem as formas pleu- 
ropulmonar, urogenital, cerebral, 
entre outras.

A água e os alimentos contami
nados com excrementos de porta
dores da doença são a principal 
fonte de infecção para o homem. 
As m oscas e os outros animais que 
podem transportar as amebas (cis
tos) funcionam com o os principais 
disseminadores da moléstia, levan- 
do-as das fezes para os alimentos.

O  agen te
A ameba é um protozoário* (or

ganismo unicelular) dos mais sim
ples. Realiza sozinha todas as suas 
funções vitais, como locom oção, 
alimentação, crescimento e repro
dução assexuada. Com o todos os 
animais do seu tipo, não possui ór
gãos bem diferenciados para cada 
uma dessas funções. Também não 
apresenta forma regular. Pertence 
ao grupo dos rizópodes: seres que 
se movimentam com o auxílio de 
pés falsos (pseudópodes), prolonga
mentos de seu protoplasma, que 
lhes conferem extrema mobilidade 
e servem para a captura dos ali
mentos: ao encontrar uma partí
cula, a ameba prende-a com os seus 
pseudópodes, envolvendo o ali
mento num vacúolo, onde ele é de
com posto por enzimas digestivas. 
Em seguida lança os detritos para 
fora. Esse processo de nutrição é 
denominado fagocitose.

O sistema respiratório das ame
bas é semelhante ao de todos os se
res vivos: absorve o oxigênio e li
berta o gás carbônico.

Num ambiente favorável, encon
trando alimento abundante, a 
ameba alcança seu tamanho má
xim o em menos de 24 horas, 
quando então se divide. O processo
—  divisão binária —  consiste na 
partilha em dois, primeiramente do 
núcleo e a seguir do citoplasma, ge
rando assim duas novas amebas.

Diante de condições desfavorá
veis, ela também pode reprodu
zir-se por divisão múltipla. Reco
lhendo os seus pseudópodes, 
cerca-se de uma parede resistente
—  o cisto —  que funciona como 
barreira de proteção. Dentro dele, 
continua se dividindo e dá origem 
a quatro amébulas (amebas meno-Fo ra de M anaus, a vida urbana é pouco significativa. A m aioria da população vive em  casas sobre palafitas.

na capital. As demais são: produ
ção de óleos e essências, serrarias, 
cerâmicas, casas de farinha e pe
quenas fábricas de tecidos e de ar
tefatos de borracha. Falta de capi
tais, de quadros técnicos e de 
mercado consumidor interno, defi
ciência em fontes de energia, difi
culdade de circulação fora das 
áreas navegáveis e, sobretudo, a or
ganização colonial da economia 
são os obstáculos ao desenvolvi
mento industrial do Estado. A cria
ção da Zona Franca de Manaus 
pretendeu eliminar esses obstácu
los, especialmente o isolamento 
geográfico da região.

Pesquisas da Petrobrás, desde 
1955, descobriram pequenas quan
tidades de petróleo; jazidas de sal- 
gema. ferro e linhita também exis
tem; a Companhia Meridional 
(subsidiária da United Steel) e a 
Codin (subsidiária da Union Car
bide) interessaram-se em realizar 
pesquisas geológicas na região. 
Apesar disso, nenhum desses recur
sos minerais é explorado.

A  T ra n sa m a zô n ica

A quase inexistência de uma 
rede rodoviária na região levou o 
governo, na década de 1970, a ini
ciar a construção da rodovia Tran
sam azônica, para ligar a região ao 
nordeste e à estrada Belém— Brasí
lia. favorecendo a circulação de 
mercadorias.

Mais rápido que o transporte flu
vial e mais barato que o aéreo, o 
tráfego pela Transamazônica pro
cura facilitar o intercâmbio da pro
dução do Am azonas com  os produ
tos de Belém, Recife e metrópoles 
do sudeste brasileiro.

V EJA  T A M B É M : Borracha; M a- Para as populações ribeirinhas, a passagem do barco é uma preciosa oportu- 
naus; N orte  Brasileiro; Pará. nidade de com ércio. Quase todas as povoações ficam  à margem  dos rios.
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res), que serão liberadas quando o 
cisto se abrir, ao encontrar condi- 
çõe s favoráveis.

Existem amebas de vida livre, 
isto é, que vivem na água ou em 
terra úmida em locais onde exista  
matéria orgânica em decom posi
ção. Outras espécies parasitam ain
da os seres vivos, entre eles o ho
mem, provocando neste último a 
amebíase.

M e ca n ism o  e 
s in to m a s  d a  d o en ça

A ameba é ingerida sob forma 
cística, junto com a água ou a co
mida contaminada. Chegando ao 
intestino, o cisto sofre um ruptura 
da membrana externa. O proto
plasma se divide em tantas partes 
quantos eram os núcleos iniciais e 
forma, dessa maneira, os “trofozoí- 
tas m etacísticos” . Estes são proto
zoários na fase adulta e móvel, que 
produzem enzimas cuja ação diges
tiva causa pequenas cavidades na 
mucosa intestinal ou em qual
quer outro tecido do organismo em 
que se localizem.

Algumas vezes, a amebíase in
testinal apresenta com plicações, 
com o a inflamação e a perfuração 
do intestino, com o hemorragia e 
peritonite. Com o as enzimas são 
capazes de destruir os tecidos onde 
se alojam, as zonas de necrose po
dem se ampliar, chegando a atingir 
a submucosa e produzir uma ul
cera.

A  ameba também produz uma 
reação inflamatória conhecida 
com o “abscesso amebiano do 
fígado”. O quadro clínico do pa
ciente caracteriza-sç pela febre alta 
e pelas oscilações de temperatura. 
O fígado apresenta-se muito au
mentado e outras alterações, hepá
ticas e sanguíneas, evidenciam seu 
comprometimento.

Quando a área atacada é o intes
tino, os sintomas geralmente são 
demorados e progressivos. N a fase 
aguda há diarréias e cólicas abdo
minais violentas, que podem vir 
acompanhadas de náuseas, vôm i
tos, e necessidade constante de de
fecar. Às vezes ocorrem indícios 
menos evidentes (lento emagreci
mento, vagas dores abdominais, fa
diga) ou mesmo quadros inteira
mente assintomáticos.

D ia g n ó s t ic o , tra tam en to
e profilaxia

Não é fácil diagnosticar a ame
bíase. O exame de fezes é o princi
pal meio utilizado, no caso do pro
tozoário estar localizado no 
intestino. Mas, se a parte atacada 
é outra,torna-sem uitodifícil eviden
ciar o mal. Com o a Entam oeba  
histo lytica  é bastante resistente ao 
tratamento, a amebíase tende a tor- 
nar-se crônica. Os médicos utili
zam várias drogas para com ba
tê-la: arsenicais, antibióticos e 
emetina, cujos resultados ainda são 
bastante discutíveis. São também 
adotadas medidas de ordem geral 
com o, por exemplo, o uso de medi
camentos antidiarréicos.

Tão importante quanto o trata
mento da moléstia é a adoção de 
uma série de medidas preventivas 
para evitar o contágio. Um dos 
maiores problemas de saúde pú-

cisto

m etac is to
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Fotografia (aum entada duzentas vezes) de duas amebas de vida livre, mos
trando o m ovim ento da am eba à direita: depois de te r lançado pseudópodes 
—  apêndices citoplasm áticos — , ela os utiliza para se loco mover.

A ameba se divide em  quatro sob 
a proteção de uma m em brana, que 
se rompe ao chegar ao intestino.

Fases sucessivas da nutrição da am eba. Ela se aproxim a de uma alga m i
croscópica (a ); lança um pseudópode (b ): circunda-a com outro pseudópode  
(c) e a engloba em  um vacúolo (d-e), que, depois, elim ina os detritos (f).

blica é o portador assintomático de 
amebíase que é uma fonte transmis
sora da doença.

Se as suas fezes são depositadas 
em cursos de água ou mesmo uti
lizadas com o fertilizantes, o perigo 
de contágio é iminente.

Principalmente nas zonas rurais 
brasileiras, é muito comum as pes
soas misturarem as matérias fecais 
humanas com as dos animais, para 
servirem de adubo em suas planta
ções. Assim , pelo contato com  fe
zes infectadas, os alimentos desse 
modo cultivados carregam os pro
tozoários que contaminarão seus 
consumidores. Portanto, uma me
dida elementar de prevenção à 
doença, é a não utilização de excre
mentos humanos como fertilizantes 
do solo.

__ Por outro lado, a simples clora- 
ção da água não destrói as formas 
císticas da ameba. Se há suspeitas 
de que um indivíduo com amebíase 
convive com um grupo, deve-se fer
ver a água de beber. E, como me
dida contra a contaminação, os ali
mentos não devem ser manipulados 
pelos portadores da moléstia.

Todos esses fatos evidenciam  
que a higiene constante é um fator 
fundamental para romper a cadeia 
de transmissão da doença.

Os trofozoítas produzem enzim as capazes de destruir tecidos dos órgãos VEJA T A M B É M : Protozoários; 
onde se instalam , form ando zonas de necrose que podem originar úlceras. Saúde Pública.
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Amendoim

O amendoim é o nome comum  
de diversas plantas brasileiras da 
família das Legum inosas  e da sub- 
família das Papilionóideas. 
Quando chegaram ao Brasil, os co
lonizadores lusos já encontraram a 
cultura desenvolvida pelos índios.

O amendoim mais importante é 
o cientificamente denominado Ara- 
chis hypogaea, uma leguminosa 
com processo especial de frutifica
ção, em que uma flor aérea, após 
ser fecundada, produz um fruto 
subterrâneo. Suas flores são amare
las, agrupadas em número variável 
ao longo do ramo principal ou dos 
ramos secundários, conforme a va
riedade ou o tipo vegetativo. Seu 
período de florescimento é bastante 
dilatado, havendo épocas de apare
cimento de maior numero delas. De 
acordo com as condições especiais 
ou características de cada varie
dade, a vagem (que é o fruto), pode 
apresentar lojas sem sementes ou 
com sementes atrofiadas.

Na variedade “Roxo” é uma pe
culiaridade a ocorrência de uma 
loja vazia em um número bastante 
grande de vagens.

As sementes constituem a parte 
de maior interesse econôm ico, de
vido ao seu elevado teor de óleo co 
mestível. Uma única planta de 
amendoim chega a ter quarenta ou 
mais vagens. A vagem é de cor 
amarelo-palha e sua espessura é va
riável. Também sua forma é variá
vel, indo de oblonga a redonda. 
Distinguem-se dois tipos de amen
doim: o prostado e o tipo de caules 
eretos. N o mercado internacional 
eles são conhecidos com o “ afri
cano” e “asiático”, respectiva
mente.

As variedades do amendoim fo
ram agrupadas em três tipos vege- 
tativos: Spanish (Tatuí), Virgínia e 
Valência (Tatu e R oxo). As diferen
ças entre esses tipos são principal
mente o porte e a distribuição das 
flores nos ramos.

Apesar de os países asiáticos, so
bretudo a República Popular da 
China e a índia, fornecerem dois 
terços da produção mundial, hoje o 
amendoim é a mais importante 
fonte de óleo comgstível na A m é
rica Latina e na África. Sua área 
de cultivo é, de um modo geral, a 
faixa que vai de 40 graus de lati
tude norte a 40 graus de latitude 
sul, em regiões de chuvas freqüen
tes, intercaladas durante o período 
de desenvolvimento vegetativo da 
planta. Mesmo nos países tropicais
0 amendoim não pode ser cultivado 
em alturas superiores a
1 500/1 600 metros, devido às bai
xas temperaturas noturnas que im
pedem o amadurecimento dos fru
tos. As terras mais apropriadas são 
as leves, porosas, frescas, não 
muito úmidas, onde haja bastante 
potássio, fósforo e cálcio.

S o lo , p lan tio  e co lh e ita

Na cultura do amendoim desta- 
ca-se o preparo do solo que, se bem 
feito, facilitará outras medidas exi-

O fruto do am endoim , de alto teor em  óleo, m ede às vezes até 7 centím etros. Sua form a é cilíndrica e estrangulada  
em  diversos pontos, dividindo a cavidade in tem a em com partim entos, cada qual contendo uma única sem ente.

gidas pelo cultivo. A  terra dura 
opõe resistência à penetração das 
raízes que são finas e volumosas, 
impedindo perfeita absorção dos 
fertilizantes. Também a capacidade 
de armazenamento de água fica 
bastante reduzida. A s lavras super
ficiais e sem cuidado podem arrui
nar a cultura. Geralmente, são ne
cessárias pelo menos duas arações, 
uma no fim das chuvas e outra 
trinta dias antes do plantio. Além 
da aração, são feitas a gradeação 
do terreno, para não deixar torroes, 
e a boa pulverização.

O descanso da terra após o pe
ríodo de cultura proporciona ao 
solo boas condições de recupera
ção. Deve-se associar ao descanso 
da terra a adubação verde e a rota
ção de culturas com  certas plantas, 
cujos sistemas radiculares tenham  
hábitos diversos.

A calagem é importante para o 
amendoim e para as leguminosas 
em geral. Solos ácidos podem pro
duzir vagens mal granadas, cho
chas e baixa produção. Na calagem  
deve ser preferido o calcário do- 
lomítico.

No plantio deve-se observar o 
espaçamento de 60 cm entre as li
nhas. A semeadura nas linhas deve 
ser feita à razão de vinte sementes 
por metro de sulco.

Os sulcos devem ter 1 0  cm de 
profundidade e as sementes são co
bertas com 5 cm de terra; a semea
dura pode ser manual ou mecânica, 
existindo sementeiras especiais. 
São obtidas as melhores produções 
nos plantios efetuados logo após o 
início das chuvas. Os cultivos são 
necessários para evitar a concor
rência das ervas daninhas e melho
rar as propriedades físicas do solo.

Em terrenos pesados, com o o 
massapé, faz-se amontoa com um 
sulcador pequeno, cinco a dez dias 
depois do inicio da floração. Os so
los arenosos dispensam essa prá
tica.

Cerca de três meses depois da sem eadura, uma plantação de am endoim  
está pronta para a colheita. Todas as partes da planta são aproveitáveis.



146 Am endoim

As pragas do amendoim atacam  
a parte aérea da planta (ramos e fo
lhas) e também as raízes e porções 
q u eestão  dentro da terra. As prin
cipais são: lagarta-elasmo (Elas- 
m opalpus pignosellus), lagarta 
rosca (A grotisypilon  sp, A gro tis  
sp), percevejo-preto (C yrtom enus  
m irabilis), percevejo-castanho 
(Scaptoconis castanea), cupins 
(Synterm es sp), larvas de besouros 
e outras de menor importância. A 
pior praga é a tripse (Frankliniella  
sp). A cigarrinha (Em poasca kra- 
meri), lagarta-da-teia (Stylopalpia  
costalim ai), anticarsia ou lagarta- 
da-soja (Anticarsia  gem m atalis), 
lagarta-militar (Laphygm a frug i-  
perda), lagarta-dos-capinzais, la- 
garta-dos-pastos, moeis ou curu- 
querê-dos-capinzais (M oeis
repanda), lagarta-do-pescoço-ver
melho (Stegasta bosquella), conhe
cida como traça-do-amendoim, são 
outras pragas.

A maturação dos frutos, dá-se 
após três meses do plantio, estando 
a maioria das vagens em ponto de 
colheita aos 90 /120  dias após a se
meadura. O ponto de maturação é 
importante na colheita: além de 
maior peso e melhor secagem, au 
menta o teor de óleo.

O arrancamento das plantas 
faz-se em dias de sol e pode ser ma
nual ou m ecânico (linha por linha). 
Arrancadas, as plantas são reuni
das com as vagens voltadas para 
cima e postas a secar, o que ocorre 
em poucos dias, caso nao chova. 
São também utilizadas máquinas 
na colheita e no secamento artifi
cial. Qualquer que seja o processo 
usado é da maior importância que 
o amendoim tenha a sua umidade 
(35/40% ) reduzida para 10% ou 
menos antes de ser armazenado. 
Em condições normais, o rendi
mento costuma ser de 1 0 0  sacas de 
25 quilos por hectare, em casca.

C o m erc ia liza ç ã o
Um dos empregos mais impor

tantes das sementes de amendoim  
reside na produção de óleo, contido 
na porcentagem de até 50%. Apre
sentam, todavia muitas outras 
substâncias nutritivas, com o pro
teínas (25 a 32%) e amido, além de 
quantidades razoáveis de cistina, 
tiamina, riboflavina e niacina. Com  
elas faz-se também manteiga e 
margarina, que são obtidas por 
m eio da hidrogenação do óleo.

Apresenta, também, inúmeras 
aplicações na conserva de alimen
tos enlatados e na medicina, onde 
é utilizado com êxito para emulsão 
de produtos injetáveis.

Às sementes de amendoim forne
cem ainda subprodutos para a fa
bricação de sabões, cremes em o
lientes, assim como de tintas, 
corantes e velas. As tortas ou fari
nhas de extração têm largo em
prego na alimentação humana e 
com o forragem para animais. Pren
sadas, as cascas são transformadas 
em placas úteis como material de 
construção, ou para a obtenção de 
“ardil”, fibra sintética usada na 
fabricação de tecidos.

Para garantir um a boa colheita, o pedúnculo da planta deve ser forte. Os 
amendoins colhidos precisam  secar ao sol, antes de serem  ensacados.

VEJA T A M B É M : Legum inosas: 
Oleaginosas. Arm azenagem  na N igéria, um dos maiores produtores de am endoim . O Brasil tam bém  está entre os principais
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América

D os cincos continentes, o ameri
cano é aquele que apresenta a mais 
heterogênea gama de quadros re
gionais,.pois estende-se desde as re
giões árticas até as proximidades 
do Círculo Polar Antártico. É for
mado por dois grandes blocos con
tinentais, as Américas do Norte e 
do Sul, ligados por uma faixa de 
terra e um arquipélago que com 
põem a América Central. Esses 
dois blocos apresentam semelhan
ças em seus contornos: ambos se 
afunilam progressivamente de 
norte para sul, mas a quase totali
dade da América do Norte encon
tra-se na zona temperada, sobre
tudo polar,_ enquanto a América 
Central e três quartos da do Sul lo
calizam-se na zona intertropical.

Cercada pelos dois maiores 
oceanos, o Atlântico, a leste, e o 
Pacífico, a oeste, a América foi 
ocupada por povos indígenas até 
fins do século X V, quando os des
cobridores europeus a incorpora
ram à sua área de expansão geográ
fica e cultural.

Desde os primeiros anos do pro
cesso de reconhecimento e coloni
zação, o N ovo Mundo constituiu 
uma fonte de matérias-primas mi
nerais e produtos alimentícios para 
a econom ia européia, bem como 
um refúgio para as populações que 
sofriam perseguições políticas ou 
religiosas.

Quando Colombo* percorreu a 
área insular da América Central, 
encontrou indígenas que, embora 
de mesma origem étnica, não pos
suíam homogeneidade cultural e es
tavam distribuídos de maneira irre
gular por todo o continente. Na  
epoca, totalizavam 2 0  milhões.

Ao longo de quatro séculos e 
meio, a população teve crescimento 
inusitado (pela mistura de brancos, 
negros e indígenas), mas ainda in
suficiente para ocupar totalmente o 
território.

O europeu impôs-se aos nativos 
graças aos maiores recursos tecno
lógicos e a uma bem definida polí
tica colonial, mas a presença indí
gena é visível, até hoje, pelo grande 
número de mestiços, pelos rema
nescentes grupais marginalizados 
(como no Canadá*, Estados* Uni
dos, Brasil*, etc.) ou pelo caso de 
países onde formam a base da po
pulação, como no México*, nos 
países andinos e em várias nações 
da América Central.

A colonização européia foi ma- 
joritariamente de origem espanhola 
e portuguesa (nas Américas Cen
tral e do Sul e na faixa meridional 
da América do Norte) nos três pri
meiros séculos. Depois amplia
ram-se as áreas de colonização in
glesa e francesa do continente 
norte-americano. N o início, graças 
à riqueza agrícola das regiões flo
restais quentes e úmidas e à desco
berta de minerais preciosos, as 
áreas de colonização espanhola e 
portuguesa eram as mais desenvol
vidas. N o entanto, a partir dos fins 
do século XVIII, grandes contin
gentes da população européia, mar-

ginalizados pelos processos sociais 
e econôm icos desencadeados pela 
Revolução Industrial*, vieram fi
xar-se na América do Norte, lan
çando as bases de uma economia 
de intensa produção agropecuária e 
industrial.

A sp e c to s  f ís ic o s

A distribuição das terras e dos 
mares não é a mesma para as duas 
Américas: em conseqüência da 
profunda penetração das águas 
oceânicas no Caribe, a zona tempe
rada da América apresenta-se ro
deada de águas tropicais por três 
lados (ao sul e a leste, a corrente 
do golfo do M éxico, a oeste, a cor
rente quente do Pacífico). De no
roeste a nordeste, a massa conti-

Na cordilheira do Alasca, o ponto mais alto da Am érica: m onte M cKinley. nental é recortada pelo mar de
Beaufort, a baía de Hudson e o 
golfo de São Lourenço (que se pro
longa para o interior do continente 
até as águas doces dos Grandes La
gos). Em oposição ao golfo do Mé
xico, de águas mais quentes, essas 
áreas apresentam crostas de gelo, 
de diferentes espessuras, durante a 
maior parte do ano, e formam  
grandes bamjuisas, sobretudo ao 
norte, que vão unindo_por gelo as 
ilhas do arquipélago Ártico entre 
si, à Groenlândia ou ao continente.

A América do Sul tem aspecto 
de um triângulo, menos recortado 
pelo mar, que só avança mais na 
bacia do rio da Prata. Porém, si
tuado em sua maior parte na faixa 
tropical, sofre menos intensamente 
o contraste térmico entre as terras 
e o mar. A  penetração da influência 
marinha, que leva umidade às ter
ras, ajuda a diferenciar os climas. 
A disposição dos grandes conjun
tos montanhosos intensifica esta di
ferenciação.

Um a terra de índios e de europeus aventureiros foi transform ada de um modo rápido e desigual. (Nova York.)

A colonização francesa deixou no Canadá grandes cidades como M ontreal.
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A M É R IC A  DO N O R TE

País Superf íc ie  População Capital
(em km 2) (milhares)

Canadá 9 9 7 6  139 22  130 Ottawa
EUA 9 363  123 2 1 0 4 0 0 Washington
Groenlândia 2 175 6 0 0 50 Godthaab
México 1 9 7 2  547 54  300 Cidade do México
Saint-Pierre-et-
Miquelon(1 ) 242 9 ,6 * Saint-Pierre

A M É R IC A  C E N T R A L  E A N T IL H A S

Canal, Zona do (2) 1 432 40 Balboa
Costa Rica 50  7 0 0 1 8 9 0 San José
El Salvador 21 393 3 8 6 0 San Salvador
Guatemala 108 889 5 540 Guatemala
Honduras 112 088 2 7 8 0 Tegucigalpa
Honduras Britânicas
(Belize) (3) 221 965 130 Belmopan
Nicarágua 130 0 0 0 2 0 1 0 Manágua
Panamá 75 6 5 0 1 570 Panamá
Antilhas Britânicas
Ilhas de Barlavento (4)
Dominica 751 70 Roseau
Santa Lúcia 616 110 Castrias
St. Vincent 388 9 0 Kingstown
Grenada 344 100 St. George's
Ilhas de Sotavento
Montserrat (3) 98 10 Plymouth
Antigua (inclusive
Barbuda) (4) 442 70 Saint Johns
St. Christopher - Nevis-
Anguilla (4) 357 70 Basseterre
Bahamas (3) 13 935 190 Nassau
Ijhas Virgens (3) 153 10 Road Town
Cayman (3) 259 10 Georgetown
Turks e Caicos (3) 4 3 0 5 ,7 ** Grand Turk
Jamaica 1 0 9 6 2 1 9 8 0 Kingston
Barbados 431 2 4 0 Bridgetown
Trinidad e Tobago 5 128 1 0 6 0 Port-of-Spain
Bermuda (3) 53 60 Hamilton
Antilhas Norte-Americanas
Porto Rico (5) 8 897 2 9 2 0 San Juan
Ilhas Virgens
Americanas (2) 344 70 Charlotte

Antilhas Francesas Amalie

(lhas de Sotavento
Guadalupe (inclusive
dep.) (6) 1 779 340 Basse-Terre
Ilhas de Barlavento
Martinica (4) 1 102 3 40 Fort-de-France

Antilhas H olande
sas (7) 961 2 3 0 Willemstad
Curaçao, Aruba,
Bonaire
Ilhas de Sotavento 873
St. Eustatios, St.
Maarten, Saba 88
Cuba 1 14 524 8 8 7 0 Havana
República Dominicana 48  7 34 4 4 3 0 São Domingos
Haiti 27 7 5 0 5 2 0 0 Port-au-Prince

A M É R IC A  DO S U L

Argentina 2 7 76  889 24  2 9 0 Buenos Aires
Bolívia 1 0 98  581 5 330 La Paz
Brasil 8 51 1 965 101 7 1 0 Brasilia
Chile 756  945 10 2 3 0 Santiago
Colômbia 1 138 9 1 4 2-3 2 1 0 Bogotá
Equador 283  561 6 7 3 0 Quito
Falkland (ilhas) (3) 1 1 961 4 ,7 ** Stanley
Guiana 2 1 4  969 7 6 0 Georgetown
Guiana Francesa (6) 91 0 0 0 50 Caiena
Paraguai 4 06  752 2 6 7 0 Assunção
Peru 1 2 85  216 14 9 1 0 Lima
Suriname 163 265 4 3 0 Paramaribo
Uruguai 177 508 2 9 9 0 Montevidéu
Venezuela 912  0 5 0 1 1 2 9 0 Caracas

(1) Território francês ultramarino; (2) Jurisdição norte-americana; (3) Colô
nia britânica; (4) Estado associado ao Reino Unido; (5) Estado associado
aos EUA; (6) Departamento francês; (7) Território autônomo associado à
Holanda; (*) dados de 1969; (**) Dados de 1970 . Os demais dados são
de 1973.

As cidades latino-am ericanas desenvolveram -se a partir de antigos centros 
de comércio colonial. (Puebla, no M éxico, e. em baixo, Guatem ala.)

A morfologia americana é bem 
simples: seu elemento caracterís
tico é a existência, com o espinha 
dorsal, de um sistema montanhoso, 
composto de cadeias e planaltos 
elevados (altiplanos), que se esten
dem desde o estreito de Bering até 
o de Magalhães. N a América do 
Norte, são as montanhas Rochosas 
e as cadeias do Alasca; na América 
do Sul, a cordilheira dos Andes; 
entre esses dois conjuntos, as terras 
altas do México e da América Cen
tral. Trata-se de um sistema mon
tanhoso contínuo, que se estende 
sobre 127 graus de latitude, va
riando em altitude e largura. Esse 
sistema determina um eixo norte- 
sul que interfere nos tipos clim áti
cos (mais variados no sentido da 
longitude que da latitude), e se evi
dencia nos contrastes entre as cos
tas do leste e do oeste. Tendo ori
gem orogenética, tais cadeias são 
vulcânicas, com o resultado da ins
tabilidade estrutural da área.

N os Estados Unidos, as monta

nhas cobrem quase um terço da lar
gura do continente em duas séries 
que envolvem os planaltos e as ba
cias interiores. A oeste, próximo ao 
Pacífico, elevam-se os montes do 
A lasca (monte M cKinley —  6  194 
m), das Cascatas e as cadeias C os
teiras. Entre estas últimas e a serra 
Nevada fica o Grande Vale da Ca
lifórnia. A leste, as montanhas Ro
chosas (4 000 m) dominam os pla
naltos centrais. No centro, os 
planaltos e bacias sucedem-se de 
norte a sul: planalto vulcânico e 
rio Columbia; Grande Bacia, com 
o Grande Lago Salgado e o vale da 
Morte, escavado a 84 m abaixo do 
nível do mar; o planalto de Utah e 
o do Colorado (célebre por seus 
grandes canyons).

Todas essas cadeias foram for
madas no Terciário, sendo, por
tanto, montanhas jovens, embora 
constituídas principalmente por 
blocos de terrenos antigos, que já  
pertenceram a outros conjuntos 
montanhosos anteriores, que se

América
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compuseram e desfizeram pelo pro
cesso de orogênese.

N a Àm énca do Sul aparecem, a 
oeste, as cadeias da cordilheira dos 
Andes, que se estendem na borda 
do Pacífico ao longo de toda esta 
parte do continente, do mar das 
Caraíbas ap cabo Horn ( 8  000 qui
lômetros). E a cadeia de montanhas 
mais longa do mundo. Seus pontos 
altos são Chimborazo ( 6  267 m) e 
Aconcágua ( 6  959 m).

Os Andes são muito estreitos: 
sua largura máxima ( 1  600 km) é 
um terço daquelas montanhas do 
oeste da América do Norte. As ca
deias interiores, que existem so
mente no Peru* e na Bolívia*, são 
estreitas e muito elevadas. Ao sul, 
os Andes restringem-se a uma só 
grande cordilheira, na fronteira en
tre o Chile* e a Argentina*, tendo 
vulcões com o pontos culminantes. 
Os Andes são uma das grandes ci
catrizes da superfície terrestre, uma 
zona instável, onde o vulcanismo é 
ativo e os tremores de terra fre
qüentes. Aconcágua ao sul, Chim
borazo e Cotopaxi ao norte, são os 
mais altos vulcões do mundo.

Nas Américas existe um acen
tuado contraste entre as vertentes 
do Atlântico e do Pacífico. Salvo a 
América Central, onde as terras al
tas ocupam quase toda a largura da 
estreita franja continental, as gran
des cordilheiras comprimem-se 
contra as costas do Pacifico e dei
xam a maior parte do solo ameri
cano, a leste, ocupada por planal
tos e terras baixas. As 
interferências do Pacífico lim i
tam-se, pois, a uma estreita faixa 
costeira, devido à barreira monta
nhosa. Assim , são poucos os rios 
que desembocam neste oceano, en
quanto os grandes vales fluviais de- 
senvolveram-se a leste da cordi
lheira. A s maiores bacias fluviais 
—  com o as do Amazonas, Mis
sissipi, São Francisco —  despejam  
suas águas no Atlântico. Desde o 
início da ocupação do solo ameri
cano, esses rios serviram como vias 
de penetração e comunicação com  
a faixa litorânea..

N o litoral atlântico não apare
cem  altas cadeias montanhosas, e 
as grandes planícies onduladas for
mam o relevo central das Améri
cas: os grandes planaltos da Amé
rica do Norte, a planície 
Am azônica e o pampa argentino na 
América do Sul.

Os planaltos centrais da Am é
rica do Norte constituem uma zona 
de terras baixas, que se alongam do 
golfo do México aos arquipélagos 
do oceano G lacial Ártico. Ao 
norte, eles são formados pelas ro
chas mais antigas da terra: o es
cudo canadense. Suas velhas su
perfícies, aplainadas pela erosão, 
foram recobertas pelas geleiras da 
Era Quaternária. Quando do recuo, 
estas deixaram uma paisagem par
ticular: um grande numero de aflo
ramentos de rochas polidas pelo 
atrito dos glaciares e concavidades 
nas quais se formaram im ensos la
gos, que se intercomunicam por 
cursos de água. São os maiores la
gos da America do Norte: lago do 
Urso, do Escravo e os Grandes La
gos, alinhados precisamente no li
mite do escudo canadense.

Ao sul, os planos centrais são 
formados por terrenos sedimenta

res. As camadas rebaixadas, no 
centro, formam a área do vale do 
rio Mississipi. Elas se elevam gra
dualmente para oeste, atingem 
1 500 m na base das Rochosas e 
terminam no golfo do México.

Perto do Atlânticovo relevo tor
na-se mais variado. E a zona dos 
planaltos antigos, com o o das 
Guianas, o Brasileiro e o da Pata
gônia.

Em algumas áreas faz-se sentir a 
presença de cristas, com o nos Apa
laches, nos Estados Unidos, e na 
serrado Mar, no Brasil.

O clima é igualmente diverso nas 
regiões atlântica e pacífica. Na pri
meira, em geral, ele é mais uni
forme. Porém, na região do Pací
f ic o , as mudanças de estação ao 
longo do ano são pouco marcadas, 
com  exceção das latitudes mais al
tas. Ao contrário, as planícies e 
planaltos da vertente atlântica so
frem, pelo menos, duas estações 
bem definidas (salvo nas latitudes 
baixas). As correntes marítimas 
também contribuem para realçar a 
diferença entre o s litorais. A costa  
norte-americana do Pacifico é tem
perada graças à corrente quente de 
Kuro-shio, proveniente do Pacífico, 
depois de passar pelas Filipinas e 
Japão. N a costa atlântica sucede o 
contrário, pois sofre a influência da 
corrente do Labrador, provocando 
invernos rigorosos e congelamento 
dos portos;

N a América do Sul a situação se 
inverte: no Pacífico, há uma cor
rente fria (do Peru) e, no Atlântico, 
a corrente do Brasil, rica em calor 
e umidade. Esta banha as costas 
sul-americanas até a Argentina, 
onde aparece a corrente das ilhas 
Falkland, que é um prolongamento 
da corrente fria do Peru, e respon
sável pelo clima árido da Patagô
nia, em contraste com a umidade 
dos pampas.

Na porção norte da América do 
Sul, a corrente do Brasil atinge o 
golfo do M éxico, de onde deriva 
para a Europa, dando origem à 
corrente do Golfo.

A América Central, por ser uma 
estreita faixa de terra entre os ocea
nos, apresenta um clima úmido e 
quente, do tipo tropical, apesar de 
sua situação geográfica.

Numa seqüência, do norte ao sul 
do continente, encontram-se, pri
meiramente, os amplos setores se
tentrionais da America do Norte, 
dominados por massas de ar árti
cas e polares, com  invernos prolon
gados e rigorosos. Depois, a faixa 
central norte-americana, contro
lada no inverno pelas massas pola
res vindas do norte e no verão pelas 
massas tropicais de origem oceâ
nica. As áreas ao redor do golfo do 
M éxico, marcadas pelas massas 
tropicais marítimas durante a 
maior parte do ano, são sujeitas à 
ocorrência de ciclones destruido
res, sobretudo na primavera e 
verão, e à ação das massas polares 
durante o inverno. A seguir, a 
América Central, Amazônia e o 
norte da América do Sul, influen
ciados pelas massas equatoriais e 
tropicais.

Âs regiões orientais e centrais 
sul-americanas sofrem, durante 
quase todo o ano, os efeitos das 
massas de ar tropicais, interrompi
das por sucessivas passagens da

A colonização concentrou as cidades em  locais portuários, para o escoa
m ento da produção às metrópoles européias. (Tegucigalpa e Port o f Spain.)

Em alguns lugares a cultura índia se m antém . (Artesanato Kupa, Panam á.)



152 América



América 153

Frente Polar. As áreas meridionais 
da América do Sul repetem, com 
massas polares mais oceânicas e. 
portanto, menos frias e secas, as 
características da faixa central nor- 
te-americana.

As pradarias distribuem-se de 
forma peculiar pelo continente: ex
ceto a planície Amazônica sube- 
quatorial e a região do Mackenzie 
subártico, o interior das Américas 
pertence ao domínio da vegetação 
herbácea, que acompanha a pro
gressiva diminuição dos níveis de 
chuva. A s paisagens locais são 
constituídas por uma grande varie
dade de plantas originais, muitas 
das quais tiveram sua nomencla
tura inserida nos manuais de botâ
nica clássica, com o os lhanos do 
vale Orinoco, que formam uma sa
vana de altas ervas entremeada de 
grupos arbóreos, os cam pos do 
Mato* Grosso, que são um tapete 
de gramíneas, sobre o qual se espa
lha uma vegetação de arbustos de 
casca ruçosa, apresentando carac
teres xerofitos. Conforme a densi
dade das árvores, os campos po
dem ser limpos ou cerrados: nas 
pradarias argentinas há os pampas 
úmidos e os secos. Há matizes se
melhantes no Chaco (ao norte da 
Argentina e do Paraguai*).

Na Patagônia, tem predominân
cia a estepe desértica. Nas prada
rias nota-se a presença de cobras, 
de tamanduás, etc., espécies ani
mais sul-americanas, e nos Andes 
destacam-se, além dos lhamas, as 
alpacas.

Na América do Sul, as áreas de
sérticas estão mais concentradas 
no litoral do Pacífico, no norte do 
Chile e do Peru, às bordas do 
oceano, onde se situa um dos deser
tos mais absolutos do mundo (Ata- 
cama).

Na América do Norte, entre o 
M ississipi e o Pacífico, existem zo
nas semelhantes: uma de pradarias 
e outra de desertos. Os dobramen- 
tos das Rochosas dão à América 
do Norte um tipo de vegetação em 
franjas, segundo a latitude.

N as áreas vizinhas do Ártico, 
encontra-se um deserto coberto por 
musgos e liquens; nas montanhas 
do Alasca, extensas geleiras ex
cluem totalmente a vegetação, e a 
Groenlândia permanece coberta 
por uma grande calota de gelo.

Em ambos os blocos do conti
nente, a leste das cadeias m onta
nhosas, desenvolveu-se um alinha
mento. no sentido norte— sul, de 
regiões áridas e semi-áridas.

Quanto aos grandes rios, a ca
racterística mais marcante é a pos
sibilidade de navegação dos seus 
leitos, que se relaciona com o tipo 
de relevo no qual a bacia está en
caixada. O M ississípi-M issouri, 
por exemplo, tem suas nascentes a 
440  m e 1 200 m de altitude, res
pectivamente, porém percorre
7 000 km na planura. Da mesma 
forma, o maior rio sul-americano, 
o Amazonas, a 4 000 km da foz, 
tem seu leito a apenas 80 m do 
nível do mar. O pequeno desnível, 
aliado à ausência de quedas de 
água e uma profundidade média de
8  a 2 0  m faz com que este rio e seus 
vários afluentes tenham condições 
ideais para a navegação. A bacia 
do Paraná-Paraguai e Uruguai 
também é importante para a nave

gação. O maior tráfego é o do São 
Lourenço e dos Grandes Lagôs.

P rim eiros habitantes

A história cultural do homem  
americano varia de região para re
gião. Os estudos existentes, toda
via, permitem estabelecer um qua
dro evolutivo geral: primeiros 
habitantes (que viviam numa eco
nomia baseada na caça e na pesca); 
o início da agricultura (princípios 
da economia de produção); intro
dução da cerâmica, primeiros nú
cleos urbanos, metalurgia, escrita, 
grandes cidades e conquista euro
péia. '

A arqueologia já provou que os 
povos americanos não são autócto
nes. Desde o descobrimento da 
América pelos europeus, várias hi
póteses surgiram para tentar expli
car a presença de seres humanos no 
continente recém-descoberto. A 
maioria delas, entretanto, apresenta 
hoje apenas interesse historie o. A 
mais aceita é, sem dúvida, a de 
Paul Rivet, etnólogo que se dedi
cou ao estudo do povoamento da 
América. Baseado em semelhanças 
etnográficas, lingüísticas e biológi
cas, chegou à conclusão de que 
participaram do povoamento da 
América elementos asiáticos (os 
principais) que entraram em levas 
sucessivas pelo estreito de Bering. 
E. posteriormente, por elementos 
melanésios e australianos, que te
riam penetrado na América pela 
Terra do Fogo. através das ilhas si
tuadas entre a Austrália e a Antár
tida e entre esta e a América.

Apesar da grande diversidade de 
opiniões sobre a origem do homem  
americano, a maioria dos autores 
está de acordo que os primeiros 
contingentes humanos chegaram à 
América na última idade glacial, 
denominada W isconsin. num pe
ríodo que se pode situar há cerca 
de 40 000 anos. Acredita-se tam 
bém que esses migrantes estavam  
no nível cultural de caçadores, não 
dispondo, então, de conhecimentos 
e técnicas de agricultura, já que, 
quando atingiram a América, seu 
local de origem (Ásia) não tinha 
passado do Paleolítico Superior. E 
ainda, que os últimos grupos mi
gratórios foram os esquimós*, que 
se radicaram na região mais seten
trional do globo. Esta última con
clusão, entretanto, deixa a desejar 
pelo fato de ser difícil determinar a 
ordem da seqüência migratória.

Uma vez instalados, esses caça
dores asiáticos produziram as pri
meiras manifestações culturais 
americanas. Os dois grupamentos 
encontrados —  caçadores e coleto
res — . mais do que duas formas de 
garantir a subsistência, refletem 
conjuntos diferentes de costumes 
que formarão a base das diversifi
cações posteriores.

Os povos coletores estendem-se 
dos planaltos das montanhas Ro
chosas até a Califórnia, para o 
oeste, e até o Texas, para leste. 
Nesta região, a ausência de caça de 
grande porte é compensada pela 
abundância de vegetais silvestres, 
sementes, nozes, frutas, etc. Os her
deiros desses primitivos habitantes 
ficaram conhecidos como “cestei
ros”. pela quantidade e qualidade 
das cestas que fabricavam para co-

Várias nações fizeram  sua unidade com a contribuição das culturas pré-co- 
lombianas (festa indígena em  Cuzco). Embaixo, dunas na costa do Peru.

Rodovia Pan-am ericana na Colômbia: um caminho para a integração.
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lher, transportar e trabalhar os ve
getais. Os povos caçadores vão ha
bitar os planaltos ocidentais dos 
Estados Unidos, com alguma pene
tração pelas florestas orientais. 
M as essas incursões são raras: os 
caçadores dependem tanto do seu 
habitat* quanto qualquer outro 
mamífero; conseqüentemente, não 
ultrapassam nem invadem a flo
resta ou adaptam técnicas que per
mitam o aproveitamento de seus re
cursos. Alguns dos animais que 
serviam de caça e alimento para o 
primitivo homem americano extin- 
guiram-se, como os mamutes, esmi- 
lodontes e mastodontes. Escava- 
ões realizadas em Santa Isabel 
ztanpan, no México*, permitiram 

encontrar um mamute e determinar 
a maneira como ele foi caçado. Fo
ram descobertas, inclusive, as pon
tas dos projéteis que o mataram e 
as facas usadas para cortar sua 
carne. Objetos de pedra para furar, 
raspar, etc., eram tambem usados 
por esses caçadores. D ois tipos de 
pontas de projéteis eram emprega
dos: fo lso m  (estreitas, com fendas 
de ambos os lados) e yu m a n  (lon
gas e estreitas, sem sulcos, em for
mas de espiga).

Apesar da origem asiática co
mum, houve, posteriormente, uma 
diversidade somática e lingüística 
devida ao tipo de adaptação e à 
miscigenação com  os outros gru
pos. O aparecimento da agricultura 
autóctone, independente de conta
tos com o local de origem, em pon
tos distintos do continente, tornou 
sedentários alguns desses grupos. 
Estavam, assim, formando as raí
zes de um desenvolvimento que 
culminaria com os impérios pré-co- 
lombianos.

Início da agricultura

Os arqueólogos ainda não dis
põem de evidências suficientes para 
determinar como ocorreu na A m é
rica a passagem da caça às primei
ras culturas agrícolas. Vestígios de 
vegetais cultivados revelaram que o 
homem americano não se limitava 
mais a explorar os recursos natu
rais do ambiente, mas ampliava-os 
por meio do plantio.

Não se sabe, ainda, se essas ino
vações revolucionárias surgiram si
multaneamente em várias partes da 
América ou se partiram de um de
terminado lugar.

Dentre as primeiras plantas cul
tivadas pelo homem americano fi
guram o milho, o algodão, a batata, 
o feijão, a abóbora e a mandioca, 
que, muitos séculos mais tarde, fo
ram introduzidos na Europa com  
enorme êxito. De todas as plantas, 
o milho ocupou um lugar de desta
que na economia dos antigos am e
ricanos.

Simultaneamente com  o início 
da agricultura e dos agrupamentos 
habitacionais, foram tecidas as pri
meiras fibras do algodão e do “ ma- 
guey”. Vestígios dessa tecelagem  
foram encontrados principalmente 
na costa do Pacífico (Peru e Chile), 
onde se conservaram durante muito 
tempo, graças à aridez do solo e às 
condições climáticas especiais.

Parece que a essa época também 
pertencem alguns dos chamados 

centros cerimoniais” de culto reli- 
gio so.

Dentre os utensílios mais usados 
nesse período, estão os “metates” 
(vasilhas de pedra empregadas para 
moer vegetais), as cabaças (reci
pientes de origem vegetal), as ces
tas de palha trançada e as redes.

Cerâmica e metalurgia

Com a descoberta da cerâmica, 
o homem americano deu um novo 
e grande passo, embora ainda não 
se possa determinar com  exatidão 
a época em que tal fato teria ocor
rido.

As primeiras peças de cerâmica 
fabricadas não eram apenas reci
pientes de uso doméstico, mas tam
bém estatuetas místico-religiosas, 
destacando-se dentre elas as prove
nientes de Chiapas (México).

Na América do Sul, contam-se 
os sítios de Valdívia (Equador*) e 
Puerto Hormiga (Colômbia) como 
os centros mais antigos de fabrica
ção de cerâmica. Os ceramistas re
velavam a preocupação de decorar 
as vasilhas que fabricavam, pintan
do-lhes linhas de cores variadas na 
superfície externa ou fazendo inci
sões de pontos e traços.

As obras de arte mais perfeitas, 
os tecidos mais bem trabalhados, 
as cerâmicas mais finas eram desti
nados a fins religiosos ou cerimo
niais. Acompanhavam os mortos 
ao túmulo, e diferiam muito de 
tudo o que era produzido para uso 
normal: cerâmica e tecidos mais 
grosseiros e sem decoração. A sim
plicidade da maioria das habita
ções, contrastando com a arquite
tura sofisticada dos edifícios 
cerimoniais, revela a criação de 
uma importante casta sacerdotal 
—  normal em todos o s primeiros 
povos agrícolas.

A metalurgia* não representou, 
na América, uma conquista tão im
portante quanto o foi para os povos 
da Europa. Os objetos de metal ti
nham maior uso cerimonial do que 
utilitário, mesmo para os incas, que 
fabricavam adornos e estatuetas de 
bronze, cultivavam a terra com ins
trumentos de madeira e usavam na 
caça e na guerra, armas de pedra.

A conquista da metalurgia teve 
significado maior no campo artís
tico do que no campo tecnológico. 
Entre os grandes metalúrgicos da 
época, destacaram-se os povos que 
viveram na Colômbia*. N o Museu 
do Ouro, de Bogotá, conservam-se 
obras-primas da metalurgia pré- 
hispânica.

Período clássico

A técnica do trabalho em cerâ
mica difundiu-se rapidamente e al
cançou altos níveis de evolução em 
territórios americanos. Para a ar
queologia, essa difusão é da maior 
importancia, pois pelo exame de 
um fragmento de cerâmica é possí
vel distinguir a época e a cultura a 
que pertence determinado tipo de 
jazida arqueológica. N o período 
clássico surgiram várias culturas, 
de diferentes características e mani
festações estéticas espalhadas pelo 
território americano.

Mas, além da cerâmica, também 
a arquitetura e a tecelagem atingi
ram altos níveis de expressão, típi
cos da época dos grandes agrupa
mentos habitacionais, inteiramente

Países sul-am encanos da costa do Pacífico desenvolveram  indústrias liga
das à pesca. (Fábrica de farinha de peixe perto de Arica, no Chile.)

O setor rural è o predom inante na Am érica Latina (Tarabuco, Bolívia).
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portância urbanística. A  aridez das 
terras vizinhas, oferecendo hoje 
poucas possibilidades de cultivo e, 
conseqüentemente, de concentra
ção populacional, levou os estudio
sos a supor, até há bem pouco  
tempo, que Tiwanaku era um cen
tro religioso e não habitacional.

Escavações mais recentes revela
ram que, além das construções ce
rimoniais e das pirâmides, Tiwa
naku possuía, nas vizinhanças, 
importante setor habitacional.

Cuzco, no Peru, uma das quatro 
capitais do Império Inca, não m os
tra o mesmo desenvolvimento ur
banístico de Chan-Chan, mas a be
leza da arquitetura e a severidade 
das fachadas dos edifícios de pedra 
ainda hoje impressionam os visi
tantes.

O traçado da cidade não é retilí- 
neo, como o de Chan-Chan, obede
cendo a formas sinuosas que, se
gundo alguns historiadores, seriam 
o desenho de um felino, animal sa
grado para grande parte dos povos 
da América e que teve excepcional 
importância ritual entre os incas. 
Alem da beleza arquitetônica, é 
digno de admiração o aspecto arte- 
sanal das suas construçoes em pe
dra. Os encaixes dos diferentes blo
cos que formavam os edifícios 
eram feitos exclusivamente pelo 
ajustamento das superfícies das pe
dras, sem necessidade de arga
m assa para uni-los. Assim cons
truídos, os edifícios incaicos têm, 
até hoje, uma solidez que resiste 
aos freqüentes abalos sísm icos da 
região. A defesa militar das cidades 
dos incas era evidente, já que eles 
estavam, na época da chegada dos 
espanhóis, em processo de expan
são e conquista dos povos vizi
nhos: fortalezas, estrategicamente 
dispostas, tinham a função de 
proteger os centros habitacionais.

Os astecas*, maias* e incas* são 
os povos mais conhecidos da A m é
rica, mas outras culturas brilhantes 
e pouco conhecidas existiram: 
Chavin, San Agustin, Tiwanaku, 
Nasca, M ochica e Chimu, na A m é
rica do Sul; Toltecas, Olmecas. 
Teotihuacan e ainda os Monte Al- 
bán, na América do Norte.

A conquista espanhola

Nessa atividade expansion ista, 
os incas já  tinham conquistado al
guns povos, enquanto outros ainda 
resistiam às suas ofensivas. Além  
das lutas externas, o Império Inca 
estava dividido por uma guerra ci
vil: tendo morrido um rei sem dei
xar sucessor designado, dois prínci
pes irmãos, Huascar e Ataualpa, 
lutavam entre si pela conquista do 
trono. Os espanhóis, em numero in
ferior, assim que chegaram à Am é
rica andina aliaram-se aos povos 
que lutavam contra os incas e con
seguiram vencê-los com essa tática. 
A falta de unidade facilitou a der
rota dos incas, que passaram a so
frer um domínio despótico, tanto 
econôm ico como político, embora 
resistindo à destruição completa da 
sua cultura. Ainda hoje, descenden
tes dos incas falam sua língua ori
ginal e, em muitas regiões da cordi
lheira dos Andes, especialmente na 
Bolívia, no Peru e no Equador, sua 
língua, o quíchua, é mais impor
tante que o castelhano.

A situação no M éxico, nessa 
época dominado pelos astecas, não 
foi diferente. Também em fase ex- 
pansioriista, os astecas conquista
ram vários povos vizinhos, impon
do-lhes um domínio severo, 
exigindo pagamento de tributos 
exorbitantes.

E muitos povos viram na che
gada dos espanhóis uma possibili-, 
dade de libertação. N a verdade, 
conseguiram apenas uma troca de 
dominadores. Os espanhóis, vito
riosos, revelaram-se tão tirânicos 
quanto os astecas, que os haviam 
recebido cordialmente.

Na América Central, habitada 
pelos maias, a conquista não foi 
tão fácil. A cultura maia era intei
ramente diferente da cultura asteca 
e da inca. Mais refinada, tinha de
senvolvido a escrita e um aperfei
çoado sistema de calendário. Ao 
contrário dos astecas e incas, os 
maias não tinham uma autoridade 
central que pudesse ser subjugada, 
não havendo, por conseguinte, uma 
forma drástica de impor lhes o 
domínio espanhol.

A conquista dos maias foi lenta 
e difícil. Até o século X IX , as re
voltas maias contra os espanhóis se 
sucederam e a língua maia ainda é 
falada em uma grande parte da 
América Central.

A  colonização

Depois de Colombo ter aportado 
às Antilhas, acirrou-se a disputa 
diplomática entre Portugal e Espa
nha pelos novos territórios, que 
culminou com o Tratado de Torde- 
silhas. Embora os espanhóis fos
sem os primeiros a desembarcar em 
terras americanas, os portugueses 
conseguiram estabelecer na A m é
rica seu império colonial (o Brasil), 
que hoje se distingue do resto do 

A região da bacia do Prata tem  uma alta densidade populacional. (A rtesa- continente por sua língua e por sua 
nato paraguaio de "nanduti" e uma vista de Punta dei Este, no Uruguai.) civilização.

Ao sul da cordilheira dos Andes há uma bela região de lagos entre montanhas nevadas. (Bariloche, Argentina.)
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portância urbanística. A aridez das 
terras vizinhas, oferecendo hoje 
poucas possibilidades de cultivo e, 
conseqüentemente, de concentra
ção populacional, levou os estudio
sos a supor, até há bem pouco 
tempo, que Tiwanaku era um cen
tro religioso e não habitacional.

Escavações mais recentes revela
ram que, além das construções ce
rimoniais e das pirâmides, Tiwa
naku possuía, nas vizinhanças, 
importante setor habitacional.

Cuzco, no Peru, uma das quatro 
capitais do Império Inca, não m os
tra o mesmo desenvolvimento ur
banístico de Chan-Chan, mas a be
leza da arquitetura e a severidade 
das fachadas dos edifícios de pedra 
ainda hoje impressionam os visi
tantes.

O traçado da cidade não é retilí- 
neo, como o de Chan-Chan, obede
cendo a formas sinuosas que, se
gundo alguns historiadores, seriam  
o desenho de um felino, animal sa
grado para grande parte dos povos 
da América e que teve excepcional 
importância ritual entre os incas. 
Alem da beleza arquitetônica, é 
digno de admiração o aspecto arte- 
sanal das suas construçoes em pe
dra. Os encaixes dos diferentes blo
cos que formavam os edifícios 
eram feitos exclusivamente pelo 
ajustamento das superfícies das pe
dras, sem necessidade de arga
massa para uni-los. Assim cons
truídos, os edifícios incaicos têm, 
até hoje, uma solidez çjue resiste 
aos freqüentes abalos sísm icos da 
região. A defesa militar das cidades 
dos incas era evidente, já que eles 
estavam, na época da chegada dos 
espanhóis, em processo de expan
são e conquista dos povos vizi
nhos: fortalezas, estrategicamente 
dispostas, tinham a função de 
proteger os centros habitacionais.

Os astecas*, maias* e incas* são 
os povos mais conhecidos da Am é
rica, mas outras culturas brilhantes 
e pouco conhecidas existiram: 
Chavin, San Agustin, Tiwanaku, 
Nasca, M ochica e Chimu, na Am é
rica do Sul; Toltecas. Olmecas, 
Teotihuacan e ainda os Monte Al- 
bán, na América do Norte.

A  con q u ista  espan h ola

Nessa atividade expansion ista, 
os incas já  tinham conquistado al
guns povos, enquanto outros ainda 
resistiam às suas ofensivas. Além  
das lutas externas, o Império Inca 
estava dividido por uma guerra ci
vil: tendo morrido um rei sem dei
xar sucessor designado, dois prínci
pes irmãos, Huascar e Ataualpa, 
lutavam entre si pela conquista do 
trono. Os espanhóis, em numero in
ferior, assim que chegaram à A m é
rica andina aliaram-se aos povos 
que lutavam contra os incas e con
seguiram vencê-los com essa tática. 
A falta de unidade facilitou a der
rota dos incas, que passaram a so
frer um domínio despótico, tanto 
econôm ico como político, embora 
resistindo à destruição completa da 
sua cultura. Ainda hoje, descenden
tes dos incas falam sua língua ori
ginal e, em muitas regiões da cordi
lheira dos Andes, especialmente na 
Bolívia, no Peru e no Equador, sua 
língua, o quíchua, é mais impor
tante que o castelhano.

A situação no M éxico, nessa  
época dominado pelos astecas, não 
foi diferente. Também em fase ex- 
pansionista, os astecas conquista
ram vários povos vizinhos, impon
do-lhes um domínio severo, 
exigindo pagamento de tributos 
exorbitantes.

E muitos povos viram na che
gada dos espanhóis uma possibili-, 
dade de libertação. N a verdade, 
conseguiram apenas uma troca de 
dominadores. Os espanhóis, vito
riosos, revelaram-se tão tirânicos 
quanto os astecas, que os haviam 
recebido cordialmente.

Na América Central, habitada 
pelos maias, a conquista não foi 
tão fácil. A cultura maia era intei
ramente diferente da cultura asteca 
e da inca. Mais refinada, tinha de- 
sen-volvido a escrita e um aperfei
çoado sistema de calendário. Ao 
contrário dos astecas e incas, os 
maias não tinham uma autoridade 
central que pudesse ser subjugada, 
não havendo, por conseguinte, uma 
forma drástica de impor-lhes o 
domínio espanhol.

A conquista dos maias foi lenta 
e difícil. Até o século X IX , as re
voltas maias contra os espanhóis se 
sucederam e a língua maia ainda é 
falada em uma grande parte da 
América Central.

A  co lo n iza çã o

Depois de Colombo ter aportado 
às Antilhas, acirrou-se a disputa 
diplomática entre Portugal e Espa
nha pelos novos territórios, que 
culminou com o Tratado de Torde- 
silhas. Embora os espanhóis fos
sem os primeiros a desembarcar em 
terras americanas, os portugueses 
conseguiram estabelecer na Am é
rica seu império colonial (o Brasil), 
que hoje se distingue do resto do 
continente por sua língua e por sua 
civilização.

A região da bacia do Prata tem  uma alta densidade populacional. (A rtesa
nato paraguaio de "nanduti" e uma vista de Punta dei Este, no Uruguai.)

Ao sul da cordilheira dos Andes há uma bela região de lagos entre montanhas nevadas. (Bariloche. Argentina.)
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possibilitados de obter o êxito fácil 
e enriquecedor da expansão ibérica, 
apegaram-se à agricultura e ao in
tercâmbio comercial: a terra foi 
arada e cultivada, tomou-se con
tato com o mar para a pesca e o 
tráfego, portos foram construídos.

O elemento negro também veio 
participar da com posição popula
cional americana. Esses escravos 
negros, no contato com os amerín
dios e europeus, aumentaram a 
mestiçagem, que hoje é a maior ca
racterística étnica do americano 
nato.

Os latinos não promoveram a in
tegração dos espaços, mas sim par

A condição de metrópole permi
tia aos países europeus reterem as 
riquezas da América, dando mais 
importância ao mercado externo 
que ao interno. Toda a economia 
girava em torno das grandes plan
tações (cana-de-açúcar, cacau, 
café, algodão, tabaco, etc., eram 
plantados na orla atlântica, desde 
os Estados Unidos até o Brasil) e 
da exploração mineral, para venda 
na Europa.

Enquanto Portugal e Espanha 
encontravam, pelo sul, uma rota 
marítima para as índias, ingleses e 
franceses continuavam buscando-a 
pelo noroeste, o que possibilitou a 
descoberta e conquista da América 
do Norte. Quebec, no Canada, é o 
primeiro povoamento francês na 
América do Norte.

Desde o princípio do século 
XVII, os franceses e ingleses fun
daram estabelecimentos visando à 
colonização sistemática. Franceses 
estabeleceram-se na N ova Escócia, 
em direção ao São Lourenço e aos 
Grandes Lagos. No sul, pelo golfo 
do M éxico, embrenharam-se pelo 
vale do M ississipi, onde fundaram 
Luisiânia.

Entre o São Lourenço e a desem
bocadura do Mississipi, situavam- 
se as colônias britânicas, como Vir
gínia, Carolina, Maryland e Nova 
Inglaterra. Também os holandeses 
haviam se estabelecido entre essas 
colônias, localizadas na desembo
cadura do rio Hudson, que faz 
parte da bacia do Delaware.

Depois do Tratado de Utrecht 
(1713), a França foi aos poucos 
perdendo seu império na América 
para os ingleses, que levaram a 
cabo uma política de ocupação sem 
restrições: destruíram ameríndios, 
bem com o árvores e espécies ani
mais, conforme determinavam seus 
interesses.

Esses tipos opostos de povoa
mento (anglo-saxao e latino) deixa
ram por herança duas Américas 
distintas, não só como zonas cultu
rais mas também como regiões hu
manas. A linha de demarcação é o 
rio Grande, fronteira entre México 
e Estados Unidos. Os ingleses, im-

O avanço cultural desses impérios chegou a ponto de terem  cidades planifi
cadas. (Vista parcial do tem plo M am a Cona em  Pachacam ac, no Peru.)

Na América prè-colom biana houve grandes impérios como o dos incas do Peru, que tinham  uma sociedade bastante 
evoluída, organizada com base na agricultura intensiva. (Ruínas de uma fortificação em Macchu Picchu.)

ticiparam dessa integração lidera
dos pelos Estados Unidos, relacio- 
nando_-se as regiões em termos de 
intercâmbio: a América anglo-sa- 
xônica fornecendo produtos indus
triais, capital e tecnologia e os paí
ses da América Latina exportando 
matérias-primas.

P eríod o  co lo n ia l

1492: (outubro) descoberta: che
gada de Cristóvão Colombo a São 
Salvador (Bahamas).
1494: (junho) tratado hispano-por- 
tuguês de Tordesilhas.
1497: John Cabot chega à penín
sula do Labrador (Canadá), a ser
viço da Inglaterra.
1500: Pedro Álvares Cabral, nave
gador português, chega ao Brasil. 
1519/21: Fernão Cortez desem
barca no México, luta com os aste- 
cas e os derrota.
1524: primeira viagem de Pizarro 
entre os incas.
1528/32: Pizarro recebe da Espa
nha o direito de conquistar o Impé
rio Inca; atravessa os Andes e apri
siona Ataualpa, o último 
imperador inca.
1534: o Brasil é dividido em capi
tanias hereditárias. Jacques Car- 
tier. enviado da França, atinge o 
golfo de São Lourenço, no Canadá. 
1535: criação do Vice-Reinado do 
M éxico, denominado Nova Espa
nha.
15 36/40: Almagro e Valdívia con
quistam o Chile; Pedro de Men- 
doza funda Buenos Aires, no rio da 
Prata (1536).
1538: Jimenez de Quesada funda a 
Ciudad Nueva de Granada, perto 
da atual Bogotá (Colômbia).
1541: D e Soto, autorizado pela Es
panha, explora o sudoeste dos 
E U A  e descobre o Mississipi.

1543: criação do Vice-Reinado do 
Peru. com jurisdição sobre toda 
América do Sul espanhola.
1546: espanhóis instalam-se na 
costa setentrional da Venezuela. 
1555: franceses chegam ao Rio de 
Janeiro: Vjllegaignon funda a 
França Antártica. Só serão expul
sos em 1567.
1603: início da colonização fran
cesa no Canadá.
1607: início da colonização inglesa 
nos EUA.
1612: franceses fundam São Luís 
do Maranhão.
1620: chegada do navio Mayflower 
em Massachusetts. Início da colo
nização puritana, que irá até 1642. 
1624: Os holandeses conquistam a 
Bahia.
1625: os portugueses expulsam os 
holandeses da Bahia.
1626: holandeses estabelecem-se 
nos Estados Unidos, fundando 
N ova Amsterdam.
1630: holandeses estabelecem-se 
em Pernambuco.
1637: chega ao Recife o príncipe 
holandês Maurício de Nassau.
1654: holandeses são expulsos de 
Pernambuco.
1663: o Canadá torna-se possessão  
da coroa francesa.
1664: ingleses tomam possessões 
holandesas nos EUA.
1713: Tratado de Utrecht: a Fran
ça cede grande parte de suas colô
nias canadenses à Inglaterra.
1739: criação do Vice-Reinado de 
N ova Granada, que engloba C o
lômbia, Venezuela e Equador 
(atuais).
1750: o Tratado de Madrid reco
nhece aos portugueses o direito de 
tomar posse dos territórios que 
foram conquistados a oeste do 
meridiano de Tordesilhas.
1759: Pombal, ministro português.
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expulsa todos os jesuítas do Brasil. 
1763: Tratado de Paris: o Canadá 
é cedido à Inglaterra.
1765/73: primeiros movimentos 
das colônias inglesas contra a me
trópole.
1767: os jesuítas são expulsos das 
colônias espanholas.
1776: declaração de independência 
dos EUA (atuais). Criaçao do Vi
ce-Reinado do Prata: Argentina, 
Uruguai, Paraguai e Bolívia. Tra
tado de Versalhes consagra a inde
pendência dos Estados Unidos. 
1787: promulgação da nova C ons
tituição dos Estados Unidos.
1789: denunciada a Inconfidência 
Mineira no Brasil.
1791: a Inglaterra institui um go
verno representativo no Canadá, 
dividindo-o em Alto Canadá (in
glês) e Baixo Canadá (francês). Re
volta de Toussaint Louverture, 
líder negro do Haiti.
1792: Tiradentes, líder da Inconfi
dência Mineira, é enforcado.
1794: A França decreta a emanci
pação do Haiti.

Século X IX

1804: independência do Haiti; o 
general negro Dessalines assume o 
poder adotando o título de Impera
dor Jacques I.
1806: Jacques I é assassinado.
1808: Napoleão conquista a Espa
nha; o Mexico recusa-se a reconhe
cer a autoridade da França. Com  
a invasão napoleônica, a família 
real portuguesa transfere-se para o 
Brasil. O Príncipe Regente Dom  
João abre os portos do Brasil ao 
comércio com o mundo.
1811: independência do Paragu ai. 
1812: os Estados Unidos entram 
em guerra com a Inglaterra, que 
tenta impedir o com ércio da Am é
rica com a França de Napoleão. 
1815: elevação do Brasil à catego
ria de Reino-Unido.
1816: independência da Argentina, 
liderada por San Martin.
1817: Insurreição Pernambucana. 
18 18: independência do Chile, lide
rada por San Martin.
1819: Simão Bolívar cria a Repú
blica da Gran Colômbia, com 
preendendo a Venezuela, Panamá, 
Colôm bia e, depois de 1822, o 
Equador.
1821: independência do M éxico, 
Peru, Guatemala, Honduras, Costa  
Rica, El Salvador. Nicarágua e São 
Dom ingos. Dom João VI regressa 
a Lisboa; deixa no Brasil seu filho, 
Dom  Pedro, na função de regente. 
Anexação da Província Cisplatina 
(Uruguai) ao Brasil. O Panamá 
rompe com _a Espanha e torna-se 
parte da Colômbia.
1822: independência do Brasil, 
proclamada por Dom Pedro de A l
cântara. Equador e Venezuela são 
libertados por Bolívar. Agustín 
Iturbide, o libertador do M exico, 
faz-se proclamar seu imperador. 
1823: proclamação das Províncias 
Unidas da América Central: Gua
temala, Honduras, Costa Rica, N i
carágua e El Salvador. Proclama
ção da República Mexicana. Nos 
EUA . James Monroe divulga a 
doutrina “América para os ameri
canos”.
1825: independência da Bolívia. 
1829: independência do Uruguai. 
1831: abdicação de Dom Pedro I

Certas culturas trabalharam  a cerâm ica em  policrom ia, com  decoração ba
seada em  elem entos figurativos. (Prato encontrado em  Coclé, no Panam á.)

O hom em  pré-colom biano atingiu altos níveis de ex
pressão na arte em  cerâm ica. (Vaso da cultura M o- 
chica, acim a.) Sua obra ultrapassou o simples objeto 
de uso dom éstico. (Cabeça de m ulher m aia.)

em favor de seu filho, ainda menor 
de idade; formação da primeira 
regência trina provisória.
1838: esfacelamento das Provín
cias Unidas da América Central e 
proclamação da República na 
Guatemala, El Salvador, Hondu
ras, Nicarágua e Costa Rica.
1840: início do Segundo Reinado 
no Brasil, com a coroação de Dom  
Pedro II. O Canadá é unificado. 
1843: a parte oriental da ilha do 
Haiti (ilha Hispaniola) separa-se, 
formando a República Dom ini
cana; a oeste, forma-se o Estado do 
Haiti.
1846: guerra entre os EUA e o Mé
xico: o Texas é anexado aos EUA, 
que compram ainda o Novo M é
xico e a Califórnia.
1858/61: guerra civil no México; 
intervenção de tropas francesas, es
panholas e inglesas.
1861: Guerra de Secessão nos 
EUA.
1862: os EUA abolem a escravi
dão.
1864: mexicanos são derrotados 
pelos franceses, que impõem Maxi- 
miliano com o imperador.
1865: Guerra do Paraguai com o 
Brasil, Argentina e Uruguai alia
dos. Fim da guerra civil americana; 
Lincoln é assassinado.
1867: criação da Confederação do 
Canadá com o Estado autônomo. 
Franceses são derrotados no Mé
xico.
1870: fim da guerra do Paraguai. 
1876: início da ditadura de Porfírio 
D iaz no México.
1879: guerra do Chile com o 
Peru e com a Bolívia pela
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Fora das rotas usuais, os velhos mapas sò prom etiam  perigos. Colombo os desafiou em  quatro viagens e descobriu a beleza tropical das Antilhas.

posse do deserto de Atacama. 
1883: o Chile vence a guerra.
1885: Justo Rufino Barrios, dita

dor da Guatemala, tenta a coalizão  
da América Central; acaba sendo 
derrotado e morto.
1888: abolição da escravatura no 
Brasil.
1889: Proclamação da República 
no Brasil, por Deodoro da Fon
seca.
1898: guerra entre os EU A  e a Es
panha; os EUA recebem as Filipi
nas e Porto Rico. Cuba torna-se 
Estado independente.

Século X X

1901: Cuba transforma-se em pro- 
tetorado norte-americano.
1903: criação da República do Pa
namá. Incorporação do Acre ao 
Brasil.
1911: revolução mexicana; queda 
de Porfírio Diaz.
19 14: tem início a Primeira Guerra 
Mundial. Abertura do Canal do 
Panamá.
1915: intervenção norte-americana 
no Haiti.
1916: Irigoyen assume o poder na 
Argentina. Estados Unidos com 
pram as ilhas Virgens.
1917: elaboração da nova Consti
tuição mexicana.
1918: fim da Primeira Guerra 
Mundial.
1921: crise económ ica mundial.

1930: uma revolução põe Getúlio 
Vargas na presidência do Brasil. 
1932: eleição de Franklin Delano  
Roosevelt à presidência dos Esta
dos Unidos.
1933: plano “New D eal” tenta su
plantar a crise econôm ica pela in
tervenção do poder federal na eco
nomia dos EUA.
1934: Conferência Interamericana 
de Montevidéu, com a vitória do 
princípio da “não intervenção”. 
Em Cuba, golpe de Fulgêncio Ba
tista. Retirada dos fuzileiros ameri
canos da Nicarágua, São Domin- 
g o s ,  H a i t i  e C u b a . N o v a  
Constituição no Brasil; Getúlio 
Vargas é eleito pelo Congresso. 
1937: golpe de Estado de Vargas 
no Brasil; início do Estado Novo. 
1938: nacionalização do petróleo e 
reforma agrária no México.
1939: eclosão da Segunda Guerra 
Mundial.
1941: ataque japonês a Pearl Har
bor ; os EUA entram na Guerra. 
1942: o Brasil entra na Guerra. 
1945: fim da Segunda Guerra 
Mundial. N o Brasil, queda de Ge
túlio Vargas.
1946: elaboração da Constituição 
no Brasil. Juan Dom ingo Perón é 
eleito presidente argentino.
1948: formação da OEA (Organi
zação dos Estados Americanos). 
1950: eleição de Vargas à presidên
cia do Brasil. Início da ditadura de 
Perez Jimenez, na Venezuela. O avanço da construção naval ibérica perm itiu  as viagens transoceânicas.
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1952: explode a revolução boli
viana; ascensão ao poder de Victor 
Paz Estenssoro e do Movimento 
Nacional Revolucionário.
1953: nacionalização das com pa
nhias mineiras e inauguração da re
forma agrária na Bolívia. Criação 
da Petrobrás no Brasil.
1954: suicídio do Presidente Var
gas.
1955: eleição de Juscelino Kubits- 
chek e inauguração de um pro
grama desenvolvimentista no Bra
sil. Queda de Perón na Argentina. 
1957: eleição de François Duvalier 
no Haiti.
1958: forças liberais e militares de
põem Perez Jimenez, na Venezuela. 
1959: revolução cubana; Fidel 
Castro depõe Batista e nacionaliza 
as refinarias de açúcar e petróleo. 
1960: John Fitzgerald Kennedy 
(EUA) e Jânio Quadros (Brasil) 
são eleitos presidentes.
1961: a OEA decide pela expulsão 
de Cuba. Criação da Aliança para 
o Progresso. Renúncia do Presi
dente Jânio Quadros no Brasil e 
posse de João Goulart em regime 
de governo parlamentarista.
1962: eleição de Juan Bosch à pre
sidência da República Dom ini
cana.
1963: eleição de Arturo Umberto 
Illia na Argentina. Assassinato do 
Presidente Kennedy nos EUA.
1964: movimento político-militar, 
no Brasil, depõe o Presidente Gou
lart; assume o poder o Marechal 
Castello Branco. N a Bolívia, Paz 
Estenssoro é deposto. N o Chile, 
eleição do democrata cristão 
Eduardo Frei.
1965: tentativa de reeleição de 
Juan Bosch e intervenção de tropas 
americanas na República Dom ini
cana.
1966: movimento militar derruba 
Illia na Argentina e empossa o te- 
nente-general Ongania. A Guiana 
torna-se independente.
1967: morte de Ernesto “Che” 
Guevara, em guerrilhas, na Bolívia. 
1968: eleição de Richard Nixon à 
presidência dos EUA.
1969: início do governo Mediei, no 
Brasil. N os EUA, lançamento da 
Apoio 11: módulo lunar pousa na 
Lua; Neil Armstrong é o primeiro 
homem a pisar o solo lunar.
1969: morte de René Barrientos e 
crise política na Bolívia; Ovando 
Candia assume o governo.
1970: ao golpe militar de Rogelio 
Miranda opoe-se um movimento 
apoiado por operários, mineiros e 
estudantes: o General Juan José 
Torres assume o governo da Bolí
via. No Chile, Salvador Allende é, 
na história, o primeiro marxista a 
ser eleito presidente por via popu
lar. A Nicarágua anula o tratado 
que dava aos Estados Unidos direi
tos exclusivos para a construção de 
um canal ínteroceânico.
1971: no Haiti, o presidente-perpé- 
tuo Duvalier indica para sucedê-lo 
e filho Jean-Claude; na Bolívia, 
golpe de Estado envolvendo os mi
litares Edmundo Valença e Hugo 
Banzer. Este é designado presi
dente.
1971: morte do ditador Duvalier, 
do Haiti; é sucedido por seu filho 
Jean-Claude.
1972: crise política no governo de 
Allende, no Chile. Nixon é reeleito 
presidente dos EUA.

À aventura de Colombo (esq.) seguiu-se a invasão de Cortez, que arrasou o império dos astecas no M éxico.

1973: Argentina: vitória dos pero
nistas nas eleições gerais; Perón 
volta ao país depois de dezoito 
anos no_exílio; Campora renuncia 
à presidência. N o Chile: presidente 
Allende é deposto por uma junta 
militar e comete o suicídio. A junta  
elege o general Pinochet seu presi
dente. No Canadá: o primeiro-mi- 
nistro Pierre Trudeau visita a 
China. O Equador torna-se mem
bro da OPEP (Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo). 
Tentativa de invasão da República 
Dom inicana por guerrilheiros lide
rados pelo coronel Caamano. O 
presidente Bordaberry, do Uruguai, 
suspende a Constituição do país, 
fecha o Congresso e cria um Con
selho de Estado.
1974: Morte de Juan Dom ingo Pe
rón, presidente da Argentina. Ma
ria Esteia Perón, sua esposa e vice- 
presidente da República,.assume a 
presidência. Nixon renuncia e Ge- 
rald Ford assume a presidência dos 
Estados Unidos. Este país abre 
mão da soberania perpétua sobre o 
canal do Panamá. O general Er
nesto Geisel assume a presidência 
do Brasil.
1975: Realiza-se o primeiro con
gresso do Partido Comunista Cu
bano. Independência da Guiana 
Holandesa, que passa a se chamar 
Suriname. O presidente da Vene
zuela Carlos Andrés Peres nacio
naliza as indústrias de petróleo e 
ferro. O general Pinochet no- 
meia-se chefe supremo do Estado e 
presidente da República.

Cabral conquistou o Brasil para a coroa portuguesa.

VEJA T A M B É M : A stecas; D esco
brim entos M arítim os; E m ancipa
ção A m ericana; Incas; índ ios Bra
sileiros; índ ios N orte-am ericanos; 
M a ias.
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Amígdalas e 
Adenóides

O tecido linfóide é uma barreira 
do organismo às invasões de ger
mes. Dentro dele concentram-se os 
linfócitos, uma variedade de 
glóbulos brancos que transportam 
(e talvez fabriquem) anticorpos. A 
estes se associam os monócitos ca
pazes de destruir as bactérias, 
devorando-as por fagocitose. O 
anel de Waldeyer ao redor da fa
ringe é formado pelas amígdalas 
linguais (localizadas na base da lín
gua), pelas vegetações adenóides 
(na rinofaringe) e pelas amígdalas 
palatinas (na orofaringe), orgãos 
que defendem o sistema respirató
rio, como também o trecho inicial 
do digestivo.

Quando esses órgãos de prote
ção sofrem um ataque que supera 
sua capacidade de defesa pode 
ocorrer a hiperplasia (multiplica
ção das células). Em conseqüência 
aisso, seu volume aumenta.' No 
caso das amígdalas, a deglutição, 
torna-se difícil; no das adenóides, a 
obstrução nasal causa difilcudades 
respiratórias.

As amigdalites agudas mais sé
rias são provocadas por es- 
treptococos do grupo A. O começo 
da» doença é quase sempre repen
tino, com calafrios e febre. Indispo
sição, dores de cabeça e muscular, 
além de inchaço e grande sensibili
dade dos nódulos linfáticos, são 
sintomas comuns. As amígdalas 
mostram-se inchadas, vermelhas e 
manchadas, com uma exsudação 
branco-amarelada. As amigdalites, 
embora raramente, causam sérias 
com plicações, tanto nas vizinhan
ças das amígdalas (rinites, sinusi
tes, otites, faringites, laringites e 
traqueo-bronquites) com o a distân

cia (glomérulo-nefrite-difusa- aguda 
e febre* reumática, com com pro
metimento cardíaco). Essas com 
plicações devem-se sobretudo à re
petição das infecções agudas, que 
acabam tornando crônica a amig
dalite. O sistema de defesa que fra
cassa transforma-se num foco de 
propagação dos microrganismos 
para outras partes do corgo, onde 
podem causar novas infecções.

As adenóides só existem nas 
crianças e desaparecem na puber
dade. A adenoidite aguda (inflama
ção do tecido adenóide) geralmente 
se manifesta junto com a amigda
lite aguda. Mas pode aparecer sozi
nha e causar sintomas que —  de
vido à localização das adenóides 
(quase ocultas na rinofaringe) —  
podem parecer de origem obscura. 
São os mesmos da amigdalite 
aguda, mais a obstrução nasal. Re
petidas inflamações agudas podem  
tornar crônica a adenoidite. A hi
pertrofia adenóidea (alargamento 
do tecido adenóico) e' geralmente 
congênita, embora possa provir 
também da adenoidite crônica. As 
estruturas rinofaríngeas aumenta
das, obstruindo as fossas nasais e 
o tubo de Eustáquio, provocam res
piração pela boca, dor de ouvido, 
mau hálito, fala nasal, defluxo, 
tosse, vômitos e alteração facial 
(boca semi-aberta, aumento da pro
tuberância nasal e expansão das 
asas do nariz). O processo oclusivo 
contribui para repetidas infecções 
dos seios paranasais (sinusites), das 
amígdalas, da faringe e do ouvido 
médio. Na cavidade oral ocorrem a 
má oclusão dental, bem com o o 
abaulamento exagerado do palato.

T ratam ento

A s intervenções cirúrgicas de 
amígdalas e adenóides (amigda- 
lectomia e adenoidectomia) so se 
justificam quando não há mais pos
sibilidades de recuperá-las com o  
órgãos de defesa.

Essa avaliação é feita por um

exame minucioso, que indica se a 
hipertrofia exagerada constitui obs
táculo à respiração e à deglutição. 
M as a constatação mais impor
tante é outra: pela observação do 
paciente, o médico deve perceber se 
as amígdalas sofrem surtos repeti
dos de infecção e se estas infecções 
repetidas, com a passagem de ger
mes e toxinas para a corrente circu
latória, produzirão com o tempo, 
outros efeitos perigosos. Neste 
caso, a cirurgia é indispensável.

Quando o paciente apresenta um 
quadro clínico simples, sem com 
plicações (infecções agudas que 
não tendem a tornar-se crônicas), a 
cirurgia é desaconselhada, pois é 
m ais importante manter as defesas 
naturais do organismo. Com a ad
ministração de antibióticos e sul- 
fas, pode-se debelar a afecção 
amigdaliana e as amígdalas podem  
mesmo chegar a readquirir sua ca
pacidade de defesa.

A cirurgia, geralmente, é condu
zida sob anestesia geral. As amig- 
dalectomias são feitas segundo 
duas técnicas. Um a é a cirurgia por 
dissecação e ligadura do pedículo 
vascular das amígdalas (onde estão 
os vasos linfáticos, veias e peque
nas artérias) com fio de algodão ou 
categute (fio cirúrgico de tripa de 
carneiro, que é absorvido pelo or
ganismo). Para as crianças peque
nas, é geralmente usada outra téc
nica, a do arrancamento. A 
hemostasia (estancamento do san
gue) é feita no próprio ato do ar
rancamento das amígdalas, pelo es
magamento dos vasos que o 
aparelho (amigdalótomo de Seu- 
der) provoca.

Quase sempre retiram-se simul
taneamente as adenóides: um ins
trumento arqueado raspa as pare
des da faringe destacando dessa 
forma o tecido adenóideo.

VEJA T A M B É M : Cirurgia; D iges
tão; Respiração.

Aminas e Amidas'

Aminas e amidas são compostos 
orgânicos que contêm um ou mais 
átomos de nitrogênio em suas m o
léculas. A s aminas são derivados 
da amónia* ejjo d em  ser obtidas 
pela substituição de um ou mais 
dos seus átomos de hidrogênio por 
grupos alquila ou arila. As amidas 
também podem derivar da amónia 
mediante a substituição de um ou 
mais átomos de hidrogênio por gru
pos acila.

A M IN A S —  Conforme o número 
de átomos de hidrogênio substituí
dos na molécula de amónia, as 
aminas podem ser primárias, se
cundárias ou terciárias.

Nas aminas primárias, há a 
substituição de um átomo de hidro
gênio (R N H ,); nas secundárias, de 
dois (R2 NH); e nas terciárias, de 
três átomos de hidrogênio (R 3 N). 
As aminas terciárias ainda- são ca
pazes de reagir com  iodetos de al
quila, dando os sais de amónio 
quaternário (N R , I).

Dependendo do número de gru
pos N H 2  na mesma molécula, po- 
dem-se ter as monoaminas, as dia- 
minas, as triaminas, etc.

As aminas classificam-se tam
bém em alifáticas e aromáticasj 
neste último caso, o grupo N H 2  e 
diretamente ligado ao nucleo ben- 
zênico.

As aminas alifáticas podem ser 
denominadas antepondo-se o nome 
do grupo alquila a palavra amina; 
também é possível antepor o termo 
amino ao nome do com posto origi
nal do qual deriva o grupo alquila. 
H ,C  —  CH 2  —  N H , etilamina 
H3C —  CHj —  NH —  CHj meti- 
leti lamina.

c h 3
I

c h 2

H3C — CH2 — N — CHj — CH3
trietilamina
H2N  —  C H j —  C H , —  OH  
2 -aminoetanoI (etanólamina)
H2N  —  C H , —  C H , —  C H , —  
COOH
ácido y-aminobutírico

Os nomes das aminas aromáti
cas derivam, em geral, do membro 
mais simples da serie: a aniliha. As 
metilaminas recebem a denomina
ção especial de toluidinas.

NHj N H j

CH3

fenilamina
anilina

o-metilanilina 
o-toluidina

Usando um pequeno espelho, o médico observa as adenóides, massas averm elhadas e sulcadas que fecham  os 
orifícios (coanas) de ligação com as fossas nasais. A direita , observação de am ígdalas inflam adas, com  pus.

Os primeiros, membros da série 
alifática são gases combustíveis, fa
cilmente solúveis em água; os 
membros intermediários sao líqui
dos também solúveis, e os superio
res sólidos. Com o aumento da ca
deia carbônica decresce a 
solubilidade em água, que se torna 
praticamente nula nas grandes mo
léculas. Enquanto os membros su
periores são inodoros, as aminas
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inferiores têm odor semelhante ao 
da amónia.

As aminas primárias aromáticas 
são líquidos incolores ou sólidos 
cristalinos, muito pouco solúveis 
em água; oxidam-se facilmente ao 
ar, escurecendo, e são compostos 
tóxicos ao organismo.

As aminas alifáticas possuem  
várias propriedades que se asseme
lham muito às da amónia. Dessa  
maneira, são bases moderadamente 
fortes e formam sais de amónio 
com  os ácidos minerais. As aminas 
aromáticas são bases muito mais 
fracas, mas também formam sais 
com  ácidos.
R - N H j  +  HCl -  
R3 —  N +  H B r-

• RNH3] +
• R3NH] +

c i -
Br-

3'd<

Ç o y  N H jfH C l-» < fõ > N H 3 4-Cl-

As aminas podem ser converti
das em amidas pela reação com  
cloretos de acila (de ácidos* car- 
boxílicos ou sulfônicos). Reagem  
também com haletos de alquila, 
dando as aminas da classe se 
guinte. Assim:

R X  R X  RX  
R N H 2  • R2NH —  R3N » 

primária secundária terciária 
—  R4  N+] X  ~  

sal quaternário
Quando os sais de aminas pri

márias, secundárias e terciárias são 
tratados com hidróxidos, cedem 
um íon H+ e formam a amina livre; 
os sais quaternários, entretanto, 
não tendo íons H+, não reagem di
retamente com OH- , mas na rea
ção com óxido de prata dão AgCl, 

ue precipita, e a solução restante, 
epois de filtrada e secada, fornece 

o com posto R4 N* OH , um hidró
xido de amónio quaternário, cuja 
solução é fortemente alcalina.

Igualmente importante é a rea
ção das aminas com ácido nitroso 
(H N O j), que distingue as diferentes 
classes; as aminas primárias dão 
nitrogênio e álcoois (geralmente 
junto com  olefinas); as secundá
rias, nitrosaminas; e as terciárias 
não reagem. As aminas aromáticas 
dão sais de diazónio  

/ V N H 2 HONO / n _  n  =  N] +

(sF -  W
que são muito importantes em sín 
teses orgânicas, constituindo a base 
da formação dos azocom postos, 
bastante utilizados na indústria de 
corantes.

As aminas podem ser prepara
das pela reação de amónia ou das 
aminas inferiores com haletos de 
alquila (é o  método Hofmann) ou 
pela redução de nitrilas. As impor
tantíssimas aminas primárias aro
máticas são obtidas por meio da re
dução do$ nitrocompostos corres
pondentes.

A amina aromática mais sim-

Íiles, a anilina, é um líquido inco- 
or, oleoso, mais denso que a água 

e pouco solúvel nela. Oxida-se fa
cilmente, modificando a sua colo,- 
ração conforme o oxidante. E 
muito empregada na fabricação de 
corantes, medicamentos, acelerado
res para a vulcanização de borra 
cha e para a síntese de numerosos 
com postos orgânicos. D a mesma 
forma, as sulfamidas, derivadas da 
amida do ácido sulfanílico, que se 
origina da anilina, têm a maior im
portância na medicina.

A acetam ida tem  os mesmos elem entos, mais o oxigênio (bola verm elha).

AM ID A S —  As amidas ainda po
dem ser classificadas em primárias, 
secundárias e terciárias, segundo 
ocorra a substituição de um, dois 
ou três átomos de hidrogênio da 
amónia: H C O N H 2  (formamida ou 
amida do ácido fórmico), primária; 
(H CO )2 N H , secundária; e 
(H C O lN , terciária.

A s amidas podem ser obtidas 
pela ação da amónia sobre deriva
dos de ácidos carboxílicos. Os clo
retos de ácidos, ao reagirem com a 
amónia, dão com o resultado as 
amidas correspondentes e ácido 
clorídrico.

Os anidridos de ácido rom
pem-se sob a ação da amónia, re

sultando a amida e um ácido orgâ
nico. Também os ésteres, se 
rompem, mas o resultado será uma 
amida e um’álcool.

O aquecimento dos sais amonia- 
cais de ácidos carboxílicos e a hi
drólise parcial das nitrilas podem 
ser usados para a obtenção de ami
das.

Com exceção da formamida, que 
é líquida, todas as amidas são cor
pos sólidos, cristalinos e, ao con
trário da amónia, são bases fracas, 
somente formando sais com ácidos 
fortes. O hidrogênio do grupo N H 2  

das aminas pode ser substituído 
por um metal, sendo esta a razão 
por que se encontra compostos 
com o (C H 3 CO NH )2 Hg.

Fervendo amidas com  água, em 
presença de ácidos ou bases, ocorre 
a formação de amónia e do ácido 
correspondente:

H ,C  —  C O N H 2  +  HOH —
—> CH 3COOH +  n h 3  

Sob ação do ácido nitroso, há a 
liberação de nitrogênio e a forma
ção do ácido correspondente: 
R C O N H , +  H N O ,—* RCOOH +  

+  N 2  +  H20  
O primeiro termo, a formamida, 

é empregado com o solvente e com 
bina-se com  o cloral, dando a clo- 
ramida, usada como substância 
hipnótica. A acetamida é adicio
nada ao álcool etílico, impedindo 
que este seja aproveitado na fabri
cação de bebidas alcoólicas; pode 
ainda ser usado como plastificador 
e estabilizador. As amidas dos áci
dos esteárico e palmítico são im
portantes como impermeabilizan- 
tes, enquanto as dos ácidos 
sulfônicos —  as “sulfas” —  encon
tram amplo emprego na medicina.

VEJA T A M B É M : Á c id o s  Car
boxílicos;' A m ó n ia ; N itrogenados, 
C om postos Orgânicos.
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Amónia

A amónia é um gás incolor, de 
cheiro intenso e desagradável. De 
fórmula NH 3, é o mais importante 
com posto de hidrogqnio e nitrogê
nio. Descoberto pelo químico in
glês J. Priestley*, em 1754, recebeu 
o nome (am m oniacum ) de um óasis 
do Egito onde era obtido por des
tilação a seco de estrume de ca
melo. A amónia forma-se pela de
com posição de substâncias 
orgânicas nitrogenadas e tem sua 
presença revelada pelo forte odor 
característico.

Hoje, a forma quase exclusiva de 
preparação da amónia é a síntese 
a partir de seus elementos com po
nentes: hidrogênio e nitrogênio. 
Contudo, antes do desenvolvi
mento dos atuais processos de sín
tese, extraía-se sulfato de amónia 
dos gases da destilação do carvão 
mineral. Tal processo ainda é 
usado, pouco representando na 
produção mundial.

As tentativas de obtenção da 
amónia mediante reação direta de 
hidrogênio e nitrogênio tiveram iní 
cio por volta de 1784, quando 
Claude Louis Berthollet 
(1748-1822) determinou sua consti
tuição química. Entretanto, apenas 
em fins do século X IX , Le Chate- 
lier*, após realizar estudos sobre o 
equilíbrio cinético (igualdade entre 
as velocidades de formação e de
com posição de um composto) das 
reações, percebeu a necessidade de 
elevadas pressões para que a sín
tese se completasse:

N 2  +  3H 2  —  2N H 3.
N c processo Haber, um dos 

mais utilizados atualmente, ob
tém-se amónia sintética passan- 
do-se uma mistura de nitrogênio e 
hidrogênio através de uma camada 
de catalisadores, principalmente o 
óxido de ferro.

A temperatura aproximada de 
500°C  e pressão de 1 000 atm, 
cerca de 50% do nitrogênio trans
forma-se em amónia.

Propriedades

A molécula de amónia tem a 
forma de uma pirâmide triangular, 
cuja base é formada pelos átomos 
de hidrogênio, o vértice é ocupado 
por um par de elétrons e o centro 
pelo átomo de nitrogénio. Essa es
trutura polar (em que os centros 
das cargas elétricas estão separa
dos) confere-lhe propriedades se
melhantes às da agua, na qual se 
dissolve com  facilidade, por serem 
ambas substâncias polares. Comer
cialmente, é encontrada em solução 
aquosa, da qual constitui cerca de 
28 ou 29% em peso. A amónia 
gasosa pode ser liquefeita por res
friamento ou por efeito de elevadas 
pressões (seu ponto de ebulição é 
de - 1 1°C)._

A amónia líquida é quase tão 
bom solvente quanto a água e, 
com o esta, pode dissolver grande 
variedade de sais. Além disso, ela 
tem a propriedade de dissolver os 
metais alcalinos e alcalinos terro
sos, dando soluções coloridas que,

ao se evaporarem, deixam o metal 
inalterado.

A amónia é uma substância que 
age como base, e muitas de suas 
reações de adição resultam dessa 
propriedade. A adição das m olé
culas de amónia a outras, ou a 
íons, deve-se à formação de liga
ções covalentes (usando a dupla de 
elétrons livres da molécula) ou à in
teração eletrostática entre o íon e 
o dipolo formado pela molécula de 
amónia. Uma destas reações é a 
que forma o íon amónio NH„+ 
quando se adiciona amónia à água. 
N H j +  H jO —  N H /  +  OH- 

Essa reação mdica nitidamente o 
caráter básico da amónia, já que, 
segundo a teoria de Bronsted- 
Lowry, as bases são receptoras de 
prótons. A princípio acreditava-se 
que a basicidade se devia à forma
ção de uma base fraca, a amónia 
ou hidróxido de amónio, que se dis
sociaria em água segundo a fór
mula: NH„OH — * N H 4+ + O H -.  
Contudo, verificou-se que e^sa con
cepção era errônea, pois tanto esta 
quanto a reação anterior apenas in
dicam o carater básico da amónia.

Ao neutralizar-se a amónia pela 
adição de ácidos, formam-se sais 
de amónio, ligeiramente ácidos, 
que contêm o íon N H ,+ :

N H 3 +  HC1 — >NHa C 1 
Alguns sais de amonio, quando 

submetidos a temperaturas entre 
100_ e 200° C, decompõem-se em 
amónia e ácido:

N H „ C 1 ^ N H 3  +  HC1 
A amónia caracteriza-se por sua 

capacidade de formar compostos 
pela adição aos cátions de grande 
número de metais, com o, por 
exemplo:

Hg (N H 3)2++, Cr (N H 3)6+++ , 
Outra reação importante e a 

substituição de um ou mais átomos 
de um reagente por um ou vários 
grupos amina (— N H 2), imina 
(=  NH) ou nitreto ( =  N). A forma
ção da diamida do óxido carbô
nico, ao substituir-se o cloro pela 
amina, no dicloreto de ácido carbô
nico, exemplifica essa propriedade: 
C O C L  +  4 N H , CO (NH 2 ) 2 

+  2 NH 4 C1.
Aminas* e amidas formam-se

A am ónia passou a ser produzida de form a sintática em  fins do século X IX . por reações desse tipo. São impor- 
A tualm ente. ela é usada sobretudo por indústrias de fertilizantes. tantes com postos orgânicos que

í ( è )  V
V" «. ______ __  o — *

\ ;

o \

A primeira síntese de com posto orgânico já obtida com  substâncias inorgânicas: duas moléculas de am ónia (a) 
e uma de gás carbónico (b) form am  carbam ato de amónio (c), que depois se rom pe em  água (e) e uréia (d).
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As indústrias de corantes, papéis e tecidos artificiais tam bém  trabalham  
com am ónia, o que tem  tornado necessária a sua produção em larga escala.

conservam diversas características 
químicas da amónia, principal
mente a alcalinidade e a capaci
dade de reagir com ácidos, for
mando sais.

Na amónia em reação, o número 
de oxidação do nitrogênio aumenta 
de — 3 a zero (número de oxidação 
do nitrogénio em estado livre) ou a 
+  2  (no óxido nítrico):
4 N H , +  3 0 2  —* N 2  +  6  

R , 0

(numero de oxidação =  zero)
4 N H , + 5  O ,— >_4 NO  +  6  HzO 
(número de oxidação =  +  2 )

P rincip a is co m p o sto s

O hidróxido de amónio 
(N H 4 OH), o u  am oníaco, forma-se 
pela dissolução de amónia em 
água. É muito usado em laborató
rios, com o base fraca, na precipita
ção de hidróxidos metálicos e na 
preparação de sais de amónio. 
Com o detergente é utilizado na 
limpeza de tecidos e na extração de 
substâncias encontradas em vege- 
tais.

O cloreto de amónio, N H 4 Cl, 
também conhecido por sal am o
níaco, é obtido em escala comercial 
pela neutralização do ãcido clorí
drico com amonia gasosa ou em 
solução aquosa. É purificado por 
sublimação e usado com o consti
tuinte da galvanização e da solda. 
Reagindo muito bem, em altas tem
peraturas, com os produtos da cor
rosão de metais, e utilizado para 
limpá-los.

O nitrato de amónio, NH 4 N 0 3, 
é o mais importante fertilizante ni- 
trogenado. Tem poder explosivo, 
adindo com o forte oxidante (man
tem inflamado um material com 
bustível mesmo sem a presença de 
ar), exigindo precauções especiais 
sempre que é manipulado.

Outros sais —  como o sulfato de 
amónio (N H ,) 2 S 0 4, subproduto da 
manufatura de coque e gás de car
vão —  são ótimos fertilizantes ni- 
trogenados e encontram uso na me
dicina e na proteção contra o fogo.

A amónia líquida possui, em
bora em quantidade bem menor 
que a água, capacidade de “auto- 
ionizacão” :

2 NH 3 —» NH 4+ +  NH 2-
A industria de explosivos usa 

amónia para a preparação de ácido 
nítrico e para a produção de trini- 
trotolueno (TNT), nitroglicerina, 
nitrocelulose, nitrato de amónia, 
etc. O maior consumo registrado, 
porém, é o da indústria de fertili
zantes, que o utiliza no preparo de 
sulfato de amónia, nitrato de am ó
nia, nitrato de cálcio, uréia sinté
tica, etc.

A  uréia

A uréia é um sólido cristalino, 
incolor, inodoro, de sabor salino, 
solúvel na água e que funde a 
132,7°C. Foi a primeira substân
cia orgânica obtida a partir de 
com postos inorgânjos —  _ utili
zando amónia e ácido ciânico, 
Wõhler sintetizou-a em 1848. Essa 
síntese representa um momento de
cisivo na história da ciência: des
truiu o mito de que com postos or
gânicos só podiam ser produzidos 
pela “força vital” no interior dos 
seres vivos e abriu caminho para a 
bioquímica moderna. Atualmente, 
a uréia é obtida pela reação de duas 
moléculas de amónia com uma de 
gás carbónico, constituindo o car- 
bamato de amónio, que, a seguir, se 
romoe e forma uréia e água:
2 NH 3 + C O , — H ,N C O O N H 4 - ^

~ ^ h 2 n c o n h 2  +  h 2 o .
A uréia e muito importante bio

logicamente, pois representa o pro
duto final de metabolismo do nitro
gênio em animais (mamíferos, 
anfíbios, quelônios e alguns pei
xes). E empregada com o fertili
zante, devido à alta concentração 
de nitrogênio, e também na prepa
ração de resinas uréicas, através de 
condensação com  formaldeídos.

VEJA T A M B É M : A m in a s e A m i-  
das; N itrogénio, Grupo do.

Amostra

Atualmente, quase todas as ciên
cias utilizam a estatística em suas 
pesquisas. Porém, quando se pre
tende quantificar os elementos de 
um conjunto em estudo (que re
cebe, em estatística, o nome de p o 
pulação*), nem sempre é possível 
colher informações sobre todos os 
seus componentes. Muitas vezes, 
esbarra-se com dificuldades de or
dem prática: o custo de um levan
tamento total da população, o 
tempo necessário, etc. Os proble
mas também podem ser de caráter 
teórico, dependendo do tema da 
pesquisa, como ocorre no caso das 
populações hipotéticas.

Ante essas dificuldades, o estu
dioso passa a trabalhar com uma 
parte da população, isto é, uma 
amostra. Assim, procura testar hi
póteses ou fazer estimações sobre 
alguns parâmetros característicos 
da população.

Para compor a amostragem é 
preciso, antes de tudo, dividir a po
pulação em partes chamadas uni
dades amostrais. Por exemplo, para 
selecionar uma amostra de residen
tes de um município, a unidade po
deria ser: a pessoa, a família, o do
micílio, o quarteirão, etc.

O passo seguinte é a determina
ção do tamanho da amostra, ou 
seja, o número de unidades am os
trais que a compõem.

Basicamente, a amostragem  
pode ser probabilística e não pro- 
babilística. A primeira é o processo 
pelo qual cada unidade amostrai 
tem uma probabilidade, conhecida 
e diferente de zero, de pertencer à 
amostra. Quando a amostra é cons
tituída de voluntários ou quando as 
unidades amostrais são escolhidas 
intencionalmente, tem-se o cha
mado processo não probabilístico. 
A inferência, pela qual os resulta
dos da amostragem são levados a 
toda a população, só pode ser con
siderada válida guando a amostra
gem for probabilística.

Se todas as unidades amostrais 
têm a mesma probabilidade de per
tencer à amostra, a amostragem é 
chamada casual. A seleção de tal 
amostra é feita enumerando-se as 
N  unidades da população e sor
teando, casualmente, n números 
distintos de 1 a N, que fortnarão a 
amostra. Quando, no decorrer 
dessa seleção, após a escolha por 
sorteio de cada unidade amostrai, 
ela é recolocada na população, an
tes da seleção da unidade amostrai 
seguinte, tem-se uma amostragem  
com  reposição. Desde que a finali
dade desses métodos consiste em 
obter informação sobre uma popu
lação, por meio das unidades da 
amostra, a repetição destas é uma

U m a amostra pode ser representativa ainda que dela participem  elem entos  
situados fora de um padrão m édio adm itido para a população pesquisada.
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desvantagem pois repete-se uma in
formação já obtida. Por tal razão, 
dá-se ̂ preferência à amostra sem re
posição, normalmente denominada

amostragem casual simples”.
Com o objetivo de obter-se resul

tados finais mais precisos sobre a 
população, costuma-se dividi-la em 
estratos, que nada mais são do que 
subpopulações de unidades am os
trais relativamente homogêneas. 
De cada estrato seleciona-se uma 
amostra, e a reunião dessas am os
tras constitui uma amostra estrati
ficada. Se em cada estrato é sele
cionada uma amostràgem casual, o 
processo é chamado de casual es
tratificado. Quando se deseja, por 
exemplo, estudar uma organização 
através de entrevistas com uma 
amostra de seus funcionários —  
dadas as diferenças de hierarquia 
entre os carpos de chefia, postos 
técnicos de mvel intermediário, etc. 
— , pode-se fazer uma amostra es
tratificada para todos os níveis. 
D essa forma chega-se a uma visão 
mais realista do funcionamento da 
organização. Conhecido o número 
de indivíduos em cada nível, ou es
trato, é obtida uma listagem dos 
mesmos. Cada subamostra pode 
ser igual ou proporcional ao nú
mero de indivíduos no estrato.

Ainda se utiliza a amostragem  
por conglomerados, na qual as uni
dades amiostrais são agrupamentos 
constituídos de unidades menores 
ou elementares. Por exemplo, se o 
objetivo do estudo for estimar a 
proporção de pessoas portadoras 
de uma certa doença em São Paulo, 
a pessoa poderia ser a unidade 
amostrai e o conglomerado o quar
teirão.

Nesse tipo de amostragem espe
ra-se que cada conglomerado re
presente a população.

Finalmente, ha a amostragem  
sistemática, cujas N unidades 
amostrais formam um conjunto or
denado. Em suma, consiste em es
colher, por amostragem casual, 
uma unidade amostrai entre as k =  
N /n , primeiras.

Depois, chamando de r o co
meço casual,_a amostragem siste
mática de tamanho n será consti
tuída pelas unidades que ocupam  
as seguintes posições:

r, r + k ,  r + 2 k, . . .r  + ( n  — l)k .
Cada um dos processos descritos 

constitui um modelo diferente, que 
pode ser usado isoladamente ou 
combinado com outros. N a prática, 
muitas vezes é difícil assegurar a 
acessibilidade a critérios aleatórios 
(casuais) durante todo o anda
mento da investigação. Entre os ti
pos não probabilisticos, o mais fre
qüente é a amostragem por quotas, 
que normalmente é utilizada 
guando a população a ser estudada 
e de difícil acesso, com poucas in
formações sobre sua com posição e 
localização. Consiste na classifica
ção (abstrata) da população, con
forme algumas propriedades bási
cas, considerando-se os objetivos 
do estudo. A  seguir, determina-se a 
proporção desejada para a amostra 
de cada classe assim constituída. 
Essa proporção é a quota a ser es
tudada pelo pesquisador.

Cada processo apresenta suas 
vantagens e desvantagens: as 
amostras probabilísticas, únicas

que permitem fazer inferências dos 
parâmetros populacionais, diferem 
entre si quanto à magnitude do erro 
amostrai e quanto à probabilidade 
de que alguma fonte de variabili
dade espúria (de distorção dos re
sultados) seja introduzida no de
correr do processo. Os processos 
ainda diferem no grau em que utili
zam o conhecimento sobre os parâ
metros populacionais.

Todo processo de amostragem  
tem a finalidade de economizar tra
balho e reduzir custos de investiga
ção. Os processos também diferem 
sob esse aspecto. Assim a amostra
gem casual tem como vantagem  
principal a sua simplicidade, mas, 
em compensação, não incorpora 
conhecimentos eventualmente dis
poníveis sobre a população, além 
de ter, para o mesmo tamanho de 
amostra, margem de erro superior 
à estratificada.

Erro amostrai é a diferença entre 
a estim ativa proposta para certos 
parâmetros e o verdadeiro valor do 
parâmetro. Um método de am os
tragem para ser útil deverá infor
mar sobre o erro de amostragem da 
estimativa que ele propôs.

Na amostragem sistemática, se o 
intervalo escolhido estiver relacio
nado a alguma característica empí
rica, a variabilidade também po
derá aumentar. A estratificada 
tende a melhorar substancialmente 
as estimativas dos parâmetros, com 
a condição de que o conhecimento 
prévio incorporado ao processo 
(sobre a com posição dos estratos) 
seja correto; caso contrário o erro 
poderá aumentar.

VEJA T A M B É M : População: Pro
babilidade, Teoria da; Testes Es
tatísticos.

Analgésicos e 
Antipiréticos

Quando alguém toca num fós
foro aceso, sua reação de dor é um 
verdadeiro sinal de alarma contra 
perigos maiores.

As sensações dolorosas não são 
causadas apenas por agentes exter
nos, como o fogo, mas também por 
causas internas, como disfunções, 
espasm os musculares, lesões de te
cidos profundos. A dor pode ser de
finida com o a percepção de um 
estímulo perigoso para o orga
nism o, tanto por sensores distribuí
dos na pele (exo-receptores) com o  
por sensores internos (endo-recep- 
tores ou próprio-receptores).

Além da hiperalgesia (maior sen
sibilidade à dor) e da hipoalgesia 
(menor sensibilidade), registra-se 
ainda a analgesia (insensibilidade à 
dor). Esta pode ser extremamente 
perigosa, por não denunciar a 
tempo a existência de riscos para o 
organismo (embora nem sempre 
uma doença produza dor). Crian
ças que nascem com  analgesia con
gênita (caso muito raro) dificil
mente conseguem sobreviver até a 
puberdade.

A analgesia espontânea obser
va-se também no decurso de certas 
afecções neurológicas (siringomie- 
lia) e psiquiátricas (histeria). A 
analgesia provocada, primeiro está
gio da anestesia, pode ser local, 
com  a aplicação do produto em 
área restrita, ou geral, com  a intro
dução de analgésico no sangue.

Para aliviar a dor, sempre existi
ram muitos remédios caseiros de

origem animal ou vegetal. Algumas 
práticas de medicina empíriaa, 
com o a aplicação de cuspo, urina 
de criança ou excremento de gado 
sobre queimaduras, podem produ
zir até infecções sérias como o té
tano. Mas os primitivos descobri
ram, de fato, plantas que 
continham analgésicos.

N o século X IX , entretanto, sor
tilégios, ervas e produtos animais, 
velhos recursos para combater a 
dor, assim como o quinino e fontes 
naturais do ácido salicílico, com e
çaram a ser substituídos pelos anal
gésicos sintéticos, uma conquista 
da química orgânica.

Os modernos analgésicos atuam  
principalmente sobre partes interio
res do cérebro, com o o tálamo e o 
hipotálamo, diferenciando-se da 
morfina* muito usada anterior
mente, que age no córtex (camada 
externa) cerebral. A  ação analgé
sica no sistema nervoso elimina o 
efeito, mas não a causa da dor.

A maioria dos analgésicos pos
sui também a propriedade correlata 
de baixar a febre, sendo por isso 
conhecidos com o antipiréticos.

Indivíduos em estado febril têm 
sua temperatura reduzida rapida- 
menje, enquanto p essoas_ com  
temperatura normal não a têm di
minuída com o uso da droga. 
Agindo provavelmente sobre o hi
potálamo, alterando a com posição  
sanguínea, a transpiração e a' dila- 
taçao dos vasos, os antipiréticos 
contribuem para a volta à tempera
tura normal e eliminam a febre.

Desde a metade do século XIX  
sabe-se que o agente analgésico e 
antipirético do salgueiro é o ácido 
salicílico (a designação comum dos 
analgésicos —  aspirina —  deriva 
de “spirsaure”, nome alemão do 
ácido salicílico).

Os salicilatos formam um dos 
grandes grupos de analgésicos na
turais. Eventualmente podem pro
vocar “reações” como erupções cu
tâneas e outros fenômenos 
alérgicos. Seus sucedâneos sintéti
cos, além da ação mais rápida e efi
caz, têm a vantagem de serem 
pouco tóxicos. Todavia, a ingestão 
de doses elevadas, principalmente 
por crianças, pode levar a uma in
toxicação salicílica, com vertigens, 
náuseas, desconforto gástrico, alte
rações respiratórias e, às vezes, 
morte. A este grupo pertence tam
bém a colchicina (de ação análoga 
ao salicilato) que é encontrada no 
bulbo e nas sementes do açafrão.

Um segundo grupo, constituído 
por derivados da anilina e do para- 
minofenol, enquadra as acetanili- 
das e acetofetidinas. A acetanilida, 
a fenacetjna e compostos seme
lhantes são produtos de eficiente 
ação antipirética. Seu mecanismo é 
semelhante ao dos salicilatos, e seu 
uso prolongado pode também pro
vocar fenômenos tóxicos, devidos à 
alteração na capacidade de oxige
nação dos glóbulos vermelhos e na 
circulação.

Os mais ativos e conhecidos an- 
tipiréticos-analgésicos estão no 
grupo da antipirina e da aminopi- 
rina, que entram na com posição de 
elevado número de remédios. Po
dem provocar, com o efeitos secun
dários, irritação gastrintestinal, 
alergia e alterações nos glóbulos 
brancos, razão pela qual são con
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tra-indicados para portadores de 
hipertensão arterial, úlcera gástrica 
e outras disfunções.

Os analgésicos comuns funcio
nam com o inibidores da dor, sem 
interferir na consciência do indiví
duo, diferindo dos anestésicos em 
geral, que, além de produzirem 
sono, ocasionam perda de cons
ciência, insensibilidade à dor e in
capacidade de reação. Diferem 
também dos hipnoanalgésicos ou 
narcóticos, substâncias que agem  
sobre o sistema nervoso central, 
cortando a dor mas produzindo so
nolência ou m odificações na sensi
bilidade e percepção.

Os hipnoanalgésicos, com o a 
morfina e seus derivados, provo
cam hábito (vício) e apresentam 
muitos efeitos colaterais. Entre
tanto, graças ao seu efeito pode
roso, ocupam lugar de destaque na 
luta contra as dores.

A morfina é um alcalóide do 
ópio, isolado pela primeira vez na 
Alemanha, no século XVIII. Entre 
seus efeitos principais, além da hip- 
noanalgesia, pode ser citado o es
tado de euforia.

N o plano orgânico, são freqüen
tes os vômitos, enquanto os refle
xos de tosse são inibidos e a respi
ração é regularizada. Alguns 
analgésicos sintéticos possuem  
uma ação centenas de vezes mais 
eficientes que a morfina, sem apre
sentar esses efeitos colaterais.

A codeína, outro alcalóide de 
ópio, tem ação e com posição quí
m ica semelhantes às da morfina. 
Embora menos potente como anal
gésico, possui vigorosa ação inibi
tória da tosse, sendo por isso usada 
no fabrico de xaropes.

VEJA T A M B É M : A lcalóides.

Análise

O termo “análise”, desde a anti
guidade até parte da Idade 
Moderna, era entendido quase que 
exclusivamente numa acepção 
matemática. Euclides*. o grande 
matemático grego (século III a.C.), 
assim a descrevia: “A análise parte 
do que se busca como algo admi
tido e, mediante várias conseqüên
cias, passa daí a algo que é aceito 
com o seu resultado”. Trata-se, 
nesse sentido, de uma resolução 
(“resolutio”) do complexo no 
simples; diz-se também que se trata 
de uma regressão (“regressio”), 
pois se torna —  mediante uma se
qüência lógica —  a uma propo
sição que se declara evidente, tendo 
partido de outra proposição que se 
pretendia demonstrar. Eis porque 
mesmo no tempo de Galileu* o mé
todo analítico era denominado 
“método de resolução” ou “método 
resolutivo” .

Vários pensadores modernos 
desenvolveram esse método, mas 
foi principalmente o filósofo e 
matemático francês Descartes* 
quem dele fez mais larga aplicação, 
generalizando o seu emprego até 
convertê-lo numa forma de raciocí
nio capaz de ser aplicada a qual
quer tipo de problema. Segundo 
Descartes, não bastava extrair as 
conseqüências lógicas de uma pro
posição inicial, como fazia o ra
ciocínio silogístico, desde Aris
tóteles*. Assim , enquanto no 
silogismo o âmbito da de
monstração estava previamente 
determinado pela proposição ini
cial (a “premissa maior”), sem que

se pudesse ultrapassá-la, mas 
apenas extrair-lhe as conseqüências 
inevitáveis, no método analítico, 
segundo Descartes, ter-se-ia possi
bilidade de abrir novo caminho 
para o pensamento, já que se ques
tionava o próprio ponto de partida, 
a premissa.

Modernamente, o termo análise 
passou a ser usado, com freqüên
cia, noutra acepção, tanto na lin
guagem científica quanto filosófica. 
Analise ficou sendo, mais co 
mumente, a divisão ou a decom po
sição de um todo em suas partes. 
Essa divisão pode ser real —  se se 
trata da decomposição efetiva do 
todo em suas partes reais (como faz 
a análise química) —  ou pode ser 
uma divisão puramente lógica, 
quando se opera a separação 
mental das notas, características ou 
qualidades de uma totalidade. 
N essa acepção, a análise opõe-se à 
síntese, esta sendo entendida com o  
a reunião do que havia sido 
previamente decomposto. Com o já 
se tem mostrado, o método analí
tico e o sintético não são contradi
tórios, mas complementares.

A segunda acepção do termo 
análise aparece também na obra de 
Descartes, em algumas passagens, 
chegando a suplantar a primeira. 
A ssim , no seu D iscurso do M étodo  
prescreve como um dos recursos 
metodológicos para a obtenção de 
verdades científicas: “Dividir cada 
uma das dificuldades em tantas 
partes quanto se possa e quantas 
sejam necessárias para resolvê- 
las” . O espírito analítico, nessa 
acepção, marcou muito, desde D es
cartes, o pensamento filosófico mo
derno.

Por análise ou por análise lógica  
é conhecido, no pensamento 
contemporâneo, um movimento fi
losófico que abrange várias 
correntes. Elas têm de comum o 
caráter antimetafísico, a rejeição 
da chamada filosofia especulativa, 
que em alguns casos chega a ser 
inteiramente substituída pela 
análise de linguagem. Nesta, se
gundo os autores dessas correntes, 
e que estariam as causas principais 
do surgimento dos falsos 
problemas que teriam alimentado a 
especulação filosófica tradicional. 
O papel do filósofo passaria a ser, 
portanto, o de dissolver aqueles 
problemas —  a partir da ins
tauração de perfeita logicidade na 
linguagem — , não o de fazê-los 
crescer equivocadamente. Dentre 
as correntes que se situam nessa 
linha estão, entre outras, o positi
vismo* lógico, o empirismo* ló
gico, a escola de Cambridge, o 
grupo de Oxford, o círculo de 
Wittgenstein*. o chamado “positi
vism o terapêutico”.

As correntes analíticas, apesar 
do que têm em comum, apresentam  
características próprias, em função 
das quais já foram divididas em di
ferentes etapas. Bertrand Russell* é 
considerado com o o primeiro 
a praticar o método da análise no 
pensamento contemporâneo,
embora não tive$se explicitamente 
firmado o que entendia por 
análise. De qualquer forma, pelo 
uso que fez dela, pode-se perceber 
que a concebia com o uma forma de 
definição, que aplicava a tipos 
diferentes de conceitos (psicologi-

Ludwig W ittgenstein , um dos pen
sadores integrantes do m ovim ento  
analítico, considerou a análise uma 
form a de transform ação lingüística.

cos e físicos, por exemplo). Já G. 
E. Moore (1873-1958) deixou bèm 
claro que, para ele, análise é uma 
forma de definição, não de palavras, 
mas de conceitos ou proposições.

A partir de Russell e de Moore 
outros pensadores desenvolveram a 
noção de análise, entre eles Charles 
Dumbar Broad (1887- ), Lizzie 
Susan Stebbing (1885-1943), John 
Terence Wisdom (1904- ) e 
Gilbert Ryle (1904 ). Para 
Wittgenstein, a análise era uma 
forma de transformação lingüís
tica: a redução de proposições 
com plexas, independentemente de 
sua forma gramatical, a seus cons
tituintes elementares (atômicos) e a 
suas conexões, e gue revelaria sua 
correta estrutura logica.

No positivismo lógico, desenvol
vido a partir do círculo de Viena, 
a filosofia legítima é considerada 
com o idêntica à análise lógica da 
linguagem. Para Carnap {1891- 
1951), tanto quanto para Ayer 
(1910- ), a análise é puramente 
lingüística.

Alguns autores levantaram o 
problema da possível relação entre 
a análise e a especulação. E o caso 
de C. D. Broad, que, embora, in
clinado, em princípio, aos postula
dos do movimento analítico, con
sidera que a análise pode ser uma 
preparação para a especulação. Ela 
seria, então, um dos momentos bá
sicos de qualquer filosofia, presente 
mesmo nas chamadas filosofias 
tradicionais, já que em quase todas 
elas o ponto de partida e o esclare
cimento de significados.

VEJA T A M B É M : Descartes; E m 
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nio.



Análise Química

U m  laboratório de análises químicas precisa te r grande variedade de recipientes. Tubos de ensaio e provetas graduadas são m aterial indispensável. Um  
teste  m uito usado para análise é o da chama (à direita), que apresenta um a cor determ inada conform e a substância que esteja em  teste.

Análise Química

A identificação da natureza de 
uma substância é um problema cjue 
surge em todos os cam pos da ciên
cia, direta ou indiretamente, liga
dos à química. N a determinação da 
pureza de um produto industrial, 
no controle das várias etapas de 
jm a preparação de laboratório, na 
verificaçao da com posição de uma 
amostra de sangue, na prospecção 
geológica e em centenas de outras 
atividades, a análise química as
sume papel de importância. Há 
muitas descobertas realizadas a 
partir dela, desde a verificação da 
existência de novos elementos quí
m icos até a identificação de anti
bióticos e vitaminas.

A análise de uma amostra tem 
com o fim a determinação de sua 
com posição qualitativa e quantita
tiva; ou seja, procura-se tanto des
cobrir seus componentes quanto 
conhecer suas respectivas contri
buições percentuais na constituição

da amostra. Em g>eral, procede-se 
inicialmente à analise qualitativa, 
para depois proceder-se à análise 
quantitativa. Os dois tipos de aná
lise baseiam-se no levantamento 
das propriedades físicas, químicas 
e físico-químicas da substância- 
problema.

Um dos mais simples e rápidos 
testes de análise qualitativa inorgâ
nica é a prova da chama; subme
tendo uma pequena quantidade de 
amostra sob análise à chama de um 
bico de Bunsen, consegue-se muitas 
vezes identificar um elemento. De 
fato, são muitas as substâncias que 
colorem caracteristicamente a 
chama: o lítio o faz com um verme
lho forte, enquanto para o bário a 
cor é um verde pálido. O aqueci
mento da amostra em um tubo de 
ensaio, na presença de um reagente 
com o o tiossulfato de sodio, 
também pode levar, pela coloração 
que assume, a informações sobre 
sua composição.

Quando —  com o acontece na 
maioria dos casos —  os ensaios 
mais simples são de pouca valia, 
recorre-sè a expedientes mais ela
borados. Na análise de uma 
substância iônica, por exemplo,

procede-se por duas etapas: pri
meiramente, pesquisa-se o cátion; 
depois, o ânion. Para determinar o 
cátion. prepara-se uma solução da 
amostra. Se ela contiver, por exem 
plo, prata, mercúrio monovalente 
ou chumbo, haverá, pela adição de 
ácido clorídrico, a precipitação do 
respectivo cloreto, que pode ser 
separado por filtração. Para identi
ficar a qual dos três elementos cor
responde o precipitado, ele é pri
meiramente tratado com ãgua 
quente e depois com amoníaco. Se 
o elemento é o chumbo, o cloreto 
se solubiliza na água; o amoníaco 
dissolve o cloreto de prata, en
quanto o cloreto de mercúrio 
permanece insolúvel.

Submetendo a solução original a 
tratamentos com outros reagentes
—  como o ácido sulfidrico, o sul
feto de amónio, o carbonato de 
amónio —  consegue-se identificar 
todos os cátions mais comuns.

Para a pesquisa do ânion, o pro
cedimento segue a mesma linha: 
solubilizar a amostra e tratar a so
lução obtida com reagentes 
capazes de levar à precipitação de 
um sal insolúvel do ânion presente.

A análise quantitativa completa

a informação sobre a com posição  
da amostra. Ela pode ser realizadá 
de duas formas: por gravimetria ou 
por volumetria. No primeiro caso, 
toma-se uma quantidade bem de
terminada da substância-problema, 
fazendo-a reagir com uma substân
cia conveniente, que faça precipitar 
totalmente um de seus componen
tes (por exemplo, o cátion). O pre
cipitado é então separado por 
filtração, lavado e depois secado da 
água de lavagem. Nessas operações 
é preciso certificar-se de que n^o há 
perdas significativas do precipitado 
em estudo. Uma vez seco, ele é 
pesado na balança analítica. Sa
bendo-se sua natureza, um simples 
cálculo leva à contribuição desse 
cátion na com posição da amostra. 
Com o a massa desta última é um 
dado conhecido, determina-se facil
mente a fórmula bruta da substân
cia inicial.

A gravimetria, porém, é um mé
todo de análise excessivamente mo
roso; por isso, dá-se, em geral, 
preferência à análise volumétrica. 
Ela é realizada por meio de um 
reagente, de concentração conhe
cida, que é adicionado gra
dualmente à solução da substância
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que se quer determinar. Ao término 
da reaçao —  que ocorre quando o 
elemento ou íon cuja quantidade é 
procurada já reagiu totalmente —  
mede-se o volume da solução do 
reagente que foi usado. O cálculo 
fornece então a informação procu
rada. O momento em que a reação 
chega a seu final pode ser revelado 
pelo uso de um indicador. Trata-se 
de uma substância que, em 
presença do sistema em reação, 
tem sua coloração modificada as
sim que o reagente que está sendo 
adicionado fica em excesso.

Uma técnica especial para a se
paração dos componentes de. uma 
mistura é a cromatografia. É apli
cada sobre misturas líquidas ou ga
sosas. Tratando-se de líquidos —  
caso em que a análise recebe o 
nome de cromatografia em coluna 
ou em papel — , a mistura é co lo 
cada na parte superior de uma co 
luna que contém uma substância 
adsorvente com o a alumina 
(A12 0 3). Em seguida, lava-se a co
luna com um solvente (o eluente). 
Os diversos componentes da mis
tura são transportados pelo 
solvente com  velocidades 
diferentes, sendo recolhidos à me
dida que chegam à extremidade 
inferior da coluna. Sua identifica
ção pode então ser feita.

Quando se trata de gases (cro
matografia de gás), o adsorvente 
pode ser um líquido ou um sólido; 
o eluente é um gás inerte. A separa
ção dos vários componentes é assi
nalada em um registrador gráfico, 
que funciona em conexão com um 
detector. Este pode se basear nas 
diferenças de condutibilidade elé
trica dos gases ionizados ou então 
de condutibilidade térmica.

Os métodos tradicionais de aná
lise química são, porém, quase 
artesanais, implicando todos eles 
grande dispêndio de tempo. A pro
cura de técnicas mais eficientes de 
análise sempre foi uma preocupa
ção do químico analítico, princi
palmente o que trabalha em escala  
industrial.

Um tipo importante de pesquisa 
automática é a análise por métodos 
ópticos, entre os quais a coiorime- 
tria e a espectrometria ocupam lu
gar de destaque. A primeira é 
usada para a medida da concentra
ção de uma solução a partir de sua 
cor. Os primeiros colorímetros fa
ziam simplesmente a comparação 
entre a coloração de uma solução 
padrão e a da solução-problema, 
com paração esta feita a partir da 
absorção de radiações visíveis que 
a solução apresentava ao ser 
atravessada por luz branca. Esta 
absorção depende, entre outros fa
tores, da concentração da solução 
que é atravessada pela luz.

Os colorímetros cederam lugar a 
instrumentos mais sofisticados, os 
espectrofotômetros. Nestes, são 
medidas as absorções relativas a 
um comprimento de onda esco
lhido (aquele em que a absorção é 
maior), inclusive no campo do ul
travioleta. Nesse tipo de análise, 
com o nem sempre a solução estu
dada é colorida, por vezes é neces
sário fazê-la reagir com outras 
substâncias, até que se obtenha um 
produto corado (quando se faz a 
medida no intervalo da luz visível).

O mais importante dos métodos

Com o polarógrafo, determ inam -se os com ponentes de 
uma mistura por meios eletroquím icos. Um registrador 
de pena marca em papel m ilim etrado a curva correspon
dente à variação de intensidade da corrente com o po
tencial aplicado nos elétrodos. O botijão de nitrogênio 
elim ina da solução traços de oxigênio. À direita, célula  
polarográfica e elétrodo de referência.

A análise de misturas líquidas 
por crom atografia é fe ita  em  
papel ou em coluna. Em papel 
(em  cim a, à esquerda), 
as gotas do sistema 
eluente-m istura form am  
anéis concêntricos coloridos, 
devido às velocidades de 
difusão. 0  m étodo em  coluna 
(em  cim a, no centro) baseia-se 
nas velocidades com  que os 
com ponentes de uma mistura 
são carregados pelo eluente. 
através de uma substância 
adsorvente, como a a lu m in a : 
os com ponentes chegam  em  
determ inada ordem  ao fim  da 
coluna, onde são recolhidos e 
identificados. Os cristais de 
sulfato de cobre (em  cim a) são 
identificáveis pela coloração 
azul, em estado sólido 
ou diluídos em  solventes.
Ao lado, aparelho para análises 
químicas crom atográficas  
no caso de misturas gasosas 
(crom atografia de gás).
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M uito  usada em  laboratórios de biologia (para a separação de substâncias  
como proteínas), a eletroforese tem  às vezes seus resultados fornecidos por 
um registrador gráfico. É sem elhante à eletrólise, que está para as soluções  
iônicas assim com o a eletroforese está para as colóides.

Na análise química por espectrofotom etria, as substâncias são identificadas  
a partir do padrão de absorção de luz que revelam , ao serem atravessadas  
por um a luz m onocrom ática. Os resultados são dados através de um a escala 
graduada existente no corpo do aparelho analisador (acim a).

ópticos e, porem, a espectroscopia, 
na qual se queima uma certa quan
tidade de amostra sob análise, fa
zendo a luz resultante atravessar 
um prisma. Com o conseqüência, 
obtêm-se várias faixas luminosas 
(tecnicamente chamadas raias ou 
bandas), que são fixadas sobre uma 
emulsão fotográfica. Como cada 
elemento é caracterizado por uma 
raia de em issão específica, o mé
todo permite identificar os com po
nentes da amostra. Ao mesmo 
tempo, a intensidade das raias for
nece as quantidades segundo as 
quais cada um dos componentes 
está presente.

Outro ramo importante na aná
lise química instrumental é o cons
tituído pelos métodos eletroquími- 
cos.

Entre eles, destacam-se a eletró
lise e a polarografia. O primeiro é 
o mais simples: baseia-se no fe
nômeno de migração dos íons de 
uma solução quando esta é atraves
sada por uma corrrente elétrica. 
Para realizá-lo, é necessário um ge
rador de corrente contínua, dotado 
de dois elétrodos, e uma cuba, no 
interior da qual fica contida a solu
ção que se pretende submeter ao 
processo. Os elétrodos são imersos 
na solução, e, em seguida, estabele
ce-se a passagem da corrente. Os 
cátions, positivamente carregados, 
migram para o elétrodo negativo, o 
cátodo. Os ânions, de carga elétrica 
negativa, dirigem-se ao elétrodo 
positivo, o ânodo. Separados os 
componêntes, pode-se submetê-los 
a outros tipos de análise.

A polarografia, uma eletrólise 
mais elaborada, é utilizada para de
terminar os componentes de uma 
mistura. Ela repousa na diversi
dade que existe entre as diferenças 
de potencial (potenciais de decom 
posição) necessárias para que pos
sam se realizar as eletrólises de di
ferentes substâncias. Assim , se uma 
solução que contém sais de vários 
metais é submetida à eletrólise, 
cada metal só com eça a se deposi
tar no cátodo quando a força ele- 
tromotriz do gerador atinge o valor 
do potencial de decomposição do 
sal correspondente. Cada um deles 
pode, dessa forma, ser isolado e 
identificado.

Do circuito elétrico faz parte um 
registrador de pena, que traça, so
bre papel milimetrado, a curva cor
respondente à variação da intensi
dade de corrente com o potencial 
aplicado aos elétrodos. Enquanto 
há deposição de um metal, a curva 
se mantém constante; quando ou
tro passa a sofrer a eletrólise, ela 
sofre uma brusca variação. Ob
tém-se, assim, uma curva em de
graus, cada um deles referente a um 
metal.

Uma técnica de separação seme
lhante à eletrólise é a eletroforese; 
a diferença é que, enquanto a pri
meira é usada para soluções ioni- 
cas, a segunda destina-se à separa
ção de colóides. A exemplo da 
polarografia, os resultados da ele-, 
troforese s |o  fornecidos através de 
um registrador gráfico. O método é 
usado principalmente para a sepa
ração de proteínas, em laboratórios 
de biologia.

Dada a importância que a quí
mica orgânica assumiu a partir do 
final do século X IX , desenvolve
ram-se métodos específicos de aná
lise orgânica. Nesse tipo de traba
lho, a maior dificuldade é, em 
geral, a determinação quantitativa, 
pois a imensa maioria das substân
cias orgânicas é composta somente 
por carbono, hidrogênio, nitrogênio 
e oxigênio.

Na análise elementar (com o é 
chamado o método), procede-se ini
cialmente à determinação da quan
tidade de oxigênio. Para tanto, rea- 
liza-se a combustão da amostra, 
recolhendo-se o elemento e elim i
nando os restantes. O oxigênio é 
então fixado sob a forma de gás 
carbônico, que é pesado.

Para a pesquisa do carbono, do 
hidrogênio e dó nitrogênio, proce- 
de-se de maneira semelhante: o car
bono passa a CO ?; o hidrogênio 
passa a água; e o nitrogênio, a sul
fato de amónio (outra maneira de 
acfiar a quantidade de nitrogênio 
na amostra é recolhê-lo em um 
azotímetro, que fornece assim o 
dado procurado).

VEJA T A M B É M : Q uím ica; R ea 
ções Q uím icas; Soluções.

A espectroscopia é um a das técnicas m ais eficientes. A radiação luminosa  
resultante da com bustão da amostra é decom posta por um prisma e reco
lhida num a chapa fotográfica. As raias obtidas indicam  quais e lem entos a 
am ostra continha e em  que proporção. (Espectroscópio funcionando.)

Em quím ica orgânica, o problem a da análise é a determ inação das quantida
des, já  que quase todos os com postos tém  os m esm os elem entos. O m étodo  
m ais usado é o da análise e lem entar, baseado na com bustão da am ostra  
num aparelho (acim a) e que com eça com a determ inação do oxigênio.
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Individualista ou socialista, o anarquism o é anti-Estado. (" O  Diretório Salva a República da A narquia".)

Analogia

_ Uma análise dos diferentes 
niveis de linguagem mostra a mul
tiplicidade de recursos que o ho
mem usa para se exprimir e se co
municar. Se em certas formas de 
linguagem procura a exatidão e 
evita a ambigüidade (como na lin
guagem formalizada da lógica* ou 
da matemática*), noutras necessa
riamente apela para elementos que 
lhe permitem maior flexibilidade ou 
maior poder sugestivo. Estabelece 
relações entre objetos diferentes, 
compara e aproxima realidades dis
tintas, mostrando que uma é com o  
se fosse a outra. O “como se”, 
explícito ou velado, permite à lin
guagem poética grande parte de 
sua carga expressiva, mas com pa
rece com freqüência na linguagem  
cotidiana e na linguagem das ciên
cias não inteiramente formalizadas.

Essa correlação entre termos de 
dois ou vários sistemas, essa seme
lhança assinalada entre realidades 
distintas é que é a analogia. Sua 
acepção originária, matemática, 
significa semelhança entre relações, 
ou seja, proporção (a/b =  c/d).

Com Aristóteles*, filósofo grego 
do século IV a.C., a noção de ana
logia adquiriu papel filosófico pri
mordial com o conceito chave para 
a formulação da idéia m etafísica de 
“ser”. Desde então, mas particular
mente na filosofia escolastica, tor- 
nou-se tema de aprofundadas in
vestigações lógicas. Por outro lado, 
estabeleceu-se também a distinção 
entre várias espécies de analogia.

A “analogia de atribuição ' apa
rece quando um conceito que tem 
um sentido preciso e único (diz-se 
que é “unívoco de si”) é transferido 
para outros sujeitos —  por 
exemplo, quando “sadio”, que se 
diz de um organismo vivo, é empre
gado para se referir ao clima. A 
“analogia metafórica” ocorre 
quando um conceito também uní
voco de si é transferido a outros su
jeitos, com  intenção simbólica. A s
sim, “águia” significa precisa
mente apenas uma ave, mas pó 
de-se chamar de “Águia de Haja” 
a Rui Barbosa*, pelo seus vôos 
oratórios e de inteligência.

Todavia, há conceitos que são, 
neles mesmos, referentes a vários 
objetos, não sendo unívocos mas 
análogos. Assim, “cognoscente” é 
tanto a inteligência quanto cada 
um dos nossos sentidos. D o mesmo 
modo, “ser” é tanto o homem  
quanto a pedra, é tanto Deus, 
quanto qualquer criatura. Trata-se, 
pois, de um conceito cuja unidade 
e apenas relativa, já  que essencial
mente ele é diverso; tem somente a 
unidade da proporcionalidade, pois 
encontra-se intrinsecamente em 
cada um dos termos ao qual se liga 
com  propriedade. Eis por que se 
diz que a analogia do ser é de pro
porcionalidade própria.

VEJA T A M B É M : A legoria; A r is 
tóteles; Escolástica; R aciocín io; 
Tom ism o.

Anarquismo

Na linguagem popular, a palavra 
anarquia expressa desordem, caos. 
Deriva do grego e significa algo 
com o “ausência de autoridade, go
verno ou coerção”, e não necessa
riamente desorganização. A utiliza
ção desvirtuada da palavra nasce 
da suposição de que uma sociedade 
sem Estado*, governo* ou autori
dade* seria desordenada.

As idéias anarquistas possuem  
uma longa história e sempre se di
vidiram em duas correntes: o anar
quismo individualista e o anar
quismo socialista. Para a tendência 
individualista, o supremo valor da 
vida consiste na liberdade indivi
dual. O homem deve defender-se 
com o puder das imposições e coa
ções do Estado, Igreja*, institui
ções e de outros indivíduos ou gru
pos que limitam sua liberdade.

A corrente socialista do anar
quismo defende a liberdade para 
todos, de onde a denominação de 
“libertários”. O homem deve liber
tar-se da máquina opressiva do Es
tado e organizar uma sociedade* 
onde as relações com seus seme
lhantes sejam igualitárias e livres

—  isto é, destituídas de coerção.
N o século X IX , o anarquismo 

tornou-se força de significativa 
expressão no movimento socialista  
e operário, dividindo-se em duas 
alas, reformista e revolucionária.

Anarquism o reformista

O desenvolvimento sistemático 
destas idéias foi feito por William  
Godwin*, em seu livro Justiça Polí
tica  (1793). Godwin acreditava que 
a humanidade reconheceria aos 
poucos a necessidade de liquidar a 
coação nas relações sociais. Esse 
reconhecimento tornaria obsoleta a 
“tirania do Estado”, e a sociedade 
atingiria uma forma de equilíbrio 
“natural”, mantendo, porém, o 
progresso técnico. Isto seria obtido 
por uma distribuição mais justa de 
salários* e propriedades e pelo 
contínuo aperfeiçoamento moral 
dos homens. A eliminação do go
verno, tornado inútil, seria gradual 
e consciente, não uma revolução 
política.

N o século X IX , Pierre Joseph 
Proudhon*, cuja obra teve forte in
fluência. no movimento socialista  
europeu, defendia idéias semelhan
tes a estas. Segundo Proudhon, os 
trabalhadores deveriam suprimir o 
capitalismo* e a propriedade pri
vada, organizando um intercâmbio 
direto entre os produtores e tor

nando inúteis o governo e os capi
talistas. Não acreditava muito em 
meios políticos para obter esse 
novo estado de coisas, embora vá
rios ae seus seguidores e ele pró
prio participassem da política.

Ao contrário dos outros socialis
tas reformistas, que procuravam 
eleger deputados e representantes 
junto ao governo, para votar leis 
em defesa dos trabalhadores, os 
anarquistas afirmavam que a sim
ples participação na maquina do 
Estado tendia a perpetuá-lo. Propu
nham aos reformadores abste- 
rem-se da política, e trabalharem 
apenas na organização de socieda
des civis (assistenciais, educativas, 
sindicatos*). A  dissolução da auto
ridade ocorreria por si. pela pró
pria evolução das coisas.

Anarquism o revolucionário

Contemporaneamente a essa ten
dência, cfesenvolvia-se o anar
quismo revolucionário. Como tese 
central afirmava que qualquer 
transformação gradual e pacífica 
em direção a uma sociedade anár
quica era impossível, porque os go
vernos lutariam até o fim, esm a
gando sempre qualquer tentativa de 
lesar seus privilégios. Para destruir 
a máquina do Estado, da Igreja e 
outras instítuições, era preciso em 
pregar rtieros revolucionários. Con-
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cordavam nisso com a outra ten
dência revolucionária do so
cialismo* —  o marxismo*. Mas 
discordavam num ponto básico. A 
revolução não deveria ser feita para 
criar um novo Estado, mesmo um 
Estado dirigido por trabalhadores”. 
E sim para acabar com qualquer 
Estado e para socializar desde o 
início os meios de produção. Fábri
cas e terras deviam pertencer a 
quem nelas trabalhasse, e essas uni
dades de produção seriam autogeri- 
das, isto e, elas próprias determina
riam o que seria produzido, com o  
seria trocado, etc. Entre as várias 
unidades produtivas e entre fábri
cas e campo se estabeleceriam  
fluxos livres de troca, sem qualquer 
necessidade de coerção.

Uma onda revolucionária varreu 
a Europa em 1848. N a Rússia, des
tacou-se um jovem  oficial de cava
laria, que se tornaria o principal 
chefe anarquista europeu: Baku- 
nin*. Imbuído da experiência de 
1848, passou o resto de sua vida 
organizando sociedades secretas 
com  a finalidade de provocar le
vantes onde fosse possível. Adm i
rador de Marx*, foi contudo seu 
principal inimigo na A ssociação  
Internacional dos Trabalhadores 
(Primeira Internacional).

Os anarquistas exerceram maior 
influência na Espanha, Itália, 
França e Suíça. Apos a derrota da 
Comuna de Paris (1871), a Pri
meira Internacional, já  dominada 
pelos anarquistas, foi perseguida 
por todo o continente, transferiu-se 
para os Estados Unidos e acabou 
se dissolvendo.

N o período de refluxo que se se
guiu a essa derrota, nasceu uma 
tendência extremada do movimento 
anarquista. Enquanto os anarco- 
sindicalistas defendiam a necessi
dade de manter-se nos sindicatos, 
apesar das perseguições, entraram 
em atuação “vingadores” terroris
tas. Até a Primeira* Guerra Mun
dial (e na Espanha até os anos 30), 
estes defenderam a teoria da “pro
paganda pelo ato”, mote cunhado 
por Netchaiev*. um discípulo de 
Bakunin. Com a morte deste-N et
chaiev tornou-se —  ao lado de 
Kropotkin* (russo) e Malatesta 
(1853-1932, italiano) —  o teórico 
m áximo do terrorismo e das socie
dades supersecretas e centraliza
das. Vários governantes entre os 
quais o presidente da França, Car
not*, ministros de polícia, com o o 
russo Stolypin (1862-1911), ou 
simplesmente burgueses que janta
vam em restaurantes tombaram  
sob as balas, punhais e bombas dos 
“vingadores”. Essa tendência, nas
cida do desespero, recrutava mui
tos de seus elementos entre os mar
ginalizados sociais. Outro adeptos, 
idealistas puros, aceitavam sacrifi
car-se por uma exigência moral.

Na revolução russa de 1917, os 
anarquistas tiveram pequena im
portância inicial, mas logo cresce
ram, especialmente, entre os cam 
poneses. Formou-se na Ucrânia o 
exército “verde” de Machno, que, 
de início, aliou-se ao exército “ver
melho” —  bolchevistas —  contra 
os “brancos” (contra-revolucioná- 
rios). N os anos seguintes, os anar
quistas opuseram-se ao crescente

autoritarismo que os bolchevistas 
estavam impondo à sociedade, mas 
foram desarticulados.

O último oaís onde o anar
quismo manteve influência (e qua
se atingiu sua meta) foi a Espa
nha. Em 1936, apesar de suas con
vicções, os anarco-sindicalistas es
panhóis que controlavam a CNT  
(Confederação Nacional do Traba
lho) aliaram-se aos partidos de es
querda (inclusive comunista) para 
compor o governo de Frente Popu
lar. Ao mesmo tempo, organizaram  
nos principais centros^ industriais 
do país os Comitês de fábricas, ver
dadeiros núcleos de poder operário. 
Tais organizações, no entanto, fo
ram reprimidas pelo próprio go
verno de Frente Popular. Com a 
eclosão da Guerra Civil Espa
nhola* (junho de 1936), as organi
zações anarquistas foram inicial
mente absorvidas e logo  
neutralizadas ou mesmo liquidadas 
pelas forças comunistas, que as 
consideravam um obstáculo para a 
vitória sobre o fascismo.

No levante de maio de 1968, na 
França, entre os estudantes, ressur
giu a bandeira negra dos anarquis
tas, com o Movimento 22 de Maio; 
na Alemanha, com  a Oposição Ex- 
tra-parlamentar. Um renascimento 
do anarquismo individualista se 
deu com o movimento hippie, no 
qual se misturam elementos de so
cialism o utópico.

VEJA T A M B É M : Estado; P olí
tica, C iência; Socialism o; Utopia.

O mais antigo relato conhecido 
de uma dissecação pertence ao 
grego Teofrasto (? —  287 a.C.), 
discípulo de Aristóteles*. Ele cha
mou-a de anatomia (em grego, 
“anna temnein”), termo que se 
generalizou, englobando todo o 
campo da biologia*, que estuda a 
forma e a estrutura dos seres vivos, 
existentes ou extintos. O nome 
mais indicado seria morfologia 
(que hoje indica o conjunto das leis 
da anatomia), pois “anna temnein” 
tem, literalmente, um sentido muito 
restrito: significa “dissecar”.

Conforme o seu campo de apli
cação, a anatomia divide-se em 
vegetal e animal (esta, incluindo o 
homem).

A anatomia animal, por sua vez, 
divide-se em dois ramos fundamen
tais: descritiva e topográfica. A 
primeira ocupa-se da descrição dos 
diversos aparelhos (ósseo, muscu
lar, nervoso, etc.) e subdivide-se em 
m acroscópica (estudo dos órgãos 
quanto a sua forma, caracteres 
morfológicos, relacionamento e 
constituição) e microscópica (es
tudo da estrutura íntima dos órgãos 
pela pesquisa microscópica dos te
cidos e das células). A anatomia to
pográfica dedica-se ao estudo em 
conjunto de todos os sistemas con
tidos em cada região do corpo e 
das relações entre eles.

A anatomia humana define-se 
com o normal quando estuda o 
corpo humano em condições de 
saúde, e com o patológica ao 
interessar-se pelo organismo afe
tado por anomalias ou por proces
sos mórbidos.

H istória da anatomia

Alcméon, na Grécia, lutando 
contra o tabu que envolvia o estudo 
do corpo humano, realizou pesqui
sas anatômicas já no século VI a.C. 
(por isso muitos o consideram o 
“pai” da anatomia). Entre 600 e 
350 a.C., Empédocles*, Anaxàgo- 
ras*, Esculápio e Aristóteles* 
também se dedicaram a disseca
ções. Foi, porém, no século IV 
a.C., com a escola alexandrina, que 
a anatomia prática progrediu. Na 
época, destacou-se Herófilo, que, 
observando cadáveres humanos, 
classificou os nervos com o sensiti
vos e motores, reconhecendo no 
cérebro a sede da inteligência e o 
centro do sistema nervoso. 
Escreveu três livros Sobre a A n a to 
mia, que se perderam. Seu contem
porâneo Erasístrato descobriu que 
as veias e as artérias convergem  
tanto para o coração quanto para 
o fígado.
. Galeno*, nascido em 130 na 

Ásia Menor, onde provavelmente 
morreu em 2 0 1 , aperfeiçoou seus 
estudos anatômicos em Alexandria. 
Durante toda a Idade Média, foi a- 
tribuída enorme autoridade a suas 
teorias, que incluíam errôneas 
transposiçoes ao homem de obser
vações feitas em animais. Esse fato, 
mais os preconceitos morais e reli
giosos que consideravam sacrílega
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a dissecação de cadáveres, retarda
ram o aparecimento de uma anato
mia científica. Os grandes progres
sos da medicina árabe não 
incluíram a anatomia prática, 
também por questões religiosas. As 
informações do Cânon de M ed i
cina, de Avicena*, por exemplo, 
referem-se apenas à anatomia de 
animais.

N o século IX , o estudo do corpo 
humano voltou a interessar os sá
bios, graças à escola médica de Sa
lerno, na Itália, e à obra de C ons
tantino, o Africano, que traduziu 
do árabe para o  latim numerosos 
textos médicos gregos. Logo de
pois, Guglielmo de Saliceto, Ro
lando de Parma e outros médicos 
medievais enfatizaram a afirmação 
de Galeno segundo a qual o conhe
cimento anatomico era importante 
para o exercício da cirurgia.

O edito de Frederico* II, obri
gando a Escola de Nápoles a intro
duzir em seu currículo o treina 
mento prático de anatomia (1240), 
foi decisivo para o desenvolvi
mento dessa ciência. Cerca de meio 
século mais tarde, Mondino de 
Liuzzi executava em Bolonha as 
primeiras dissecações didáticas de 
cadáveres, publicando em 1316 um 
manual sobre autópsia.

O clim a geral do Renascimento* 
favoreceu o progresso dos estudos 
anatômicos. A descoberta de textos 
gregos sobre o assunto e a influên
cia dos pensadores humanistas le
varam a Igreja a maior condescen
dência com a dissecação de 
cadáveres. Artistas com o M iche
langelo*, Leonardo* e Rafael* 
mostraram grande interesse pela 
estrutura do corpo humano. Leo
nardo dissecou, talvez, meia dúzia 
de cadáveres. O maior anatomista 
da época foi o médico flamengo  
André Vesálio*, um dos maiores 
contestadores da obscurantista tra
dição de Galeno. D issecou cadáve
res durante anos, em Pádua, e des
creveu detalhadamente suas 
descobertas. Seu D e H um ani C or
p o ris  Fabrica, publicado em Basi 
léia em 1543, foi o primeiro texto 
anatômico baseado na observação 
direta do corpo humano e não no 
livro de Galeno. Entre seus discípu
los, continuadores de sua obra, es
tão Gabriele Fallopio*, célebre por 
seus estudos sobre órgãos genitais, 
tímpanos e m úsculos dos olhos, e 
Fabrizio d’Acquapendente, que fez 
construir o Teatro Anatômico, em 
Pádua (onde lecionou por cin
qüenta anos). A d’Acquapendente 
se deve, ainda, a exata descrição 
das válvulas das veias.

A  partir de então, o desenvolvi
mento da anatomia acelerou-se. Be 
rengario da Carpi estudou o apên
dice e o timo, e Bartolomeu 
Eustáquio, os canais auditivos. A  
nova anatomia do Renascimento 
exigiu a revisão da ciência. O in
glês William Harvey*, educado em 
Pádua, combinou a tradição anatô
m ica italiana com  a ciência experi
mental que nascia na Inglaterra. 
Seu livro a respeito, publicado em 
1628, trata de anatomia e de fisio
logia. Ao lado de problemas de dis
secação e descrição de órgãos iso
lados, estuda a mecânica da 
circulação do sangue, comparando 
o  corpo humano a uma máquina 
hidráulica.

Durante o Renascim ento foram  vencidos os preconceitos que im pediam  a dissecação de cadáveres e a anatom ia  
fez grandes progressos, sobretudo na Itá lia . ("A ula  de A natom ia do Dr. Joan Deym an" quadro de Rem brandt.)

O aperfeiçoamento do m icroscó
pio (por Leewenhoek*) ajudou 
M arcelo Malpighi* a provar a teo
ria de Harvey, sobre a circulação 
do sangue, e também a descobrir a 
estrutura mais íntima de muitos ór
gãos. Introduzia-se, assim, o estudo 
microscópico na anatomia. Ga- 
briele Aselli punha em evidência os 
vasos linfáticos; Bernardino Genga 
falava, então, em “anatomia cirúr
gica”.

N os séculos XVIII e X IX , o es
tudo cada vez mais pormenorizado 
das técnicas operatórias levou à 
subdivisão da anatomia, dando-se 
muita importância à anatomia to
pográfica. O estudo anatomoclí- 
nico do cadáver, com o meio seguro 
de pesquisar as alterações provoca
das pela doença, foi introduzido 
por Giovanni Battista Morgaghi 
(1682-1771). Surgia, assim, a ana
tomia patológica, que possibilitou 
grandes descobertas no campo da 
patologia celular, por Rudolf Vir- 
chow*, e dos agentes responsáveis 
por doenças infecciosas, por Pas- 
teur* e Koch*.

Recentemente, a anatomia tor- 
nou-se submicroscópica. A  fisiolo
gia, a bioquímica, a microscopia 
eletrônica e positrônica, as técnicas 
de difração com raios X , aplicadas 
ao estudo das células, estão descre
vendo suas estruturas íntimas em 
nível molecular.

A preocupação naturalista dos pintores e escultores do Renascimento im - VEJA T A M B É M : Cirurgia; F isio- 
pulsionou os estudos da A natom ia hum ana. (Pranchas de Casserio.) logia; M edicina.
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Localização: Europa (Pireneus)
Limites: Franca (N e L); Espanha (S 

eO)
Superfície: 4 5 3  Km 2
População: 2 0  0 0 0  hab. (est. 1973)
Cidade Principal:

Andorra La Vella (capital -  1 0 0 0  
hab.)

Id iom as: catalão (oficial), francês e 
espanhol

Religião: católica romana
Rodovias: 100 km
Unidade m onetária: franco francês e 

peseta espanhola

Andorra é o quinto menor Es
tado do mundo, depois do Vati
cano, Mônaco*, San* Marino e 
Liechtenstein*. Sua maior extensão 
de norte a sul é de 27 quilômetros, 
e de leste a oeste, de 29 quilôme
tros.

Seus habitantes, há muito tempo, 
não pagam mais impostos ou taxas 
alfandegárias: o Estado tem outras 
fontes de renda. O pequeno exér
cito, formado por voluntários sem 
soldo ou uniforme, há séculos não 
se envolve em nualquer ação mili
tar. A s pastage:,., sao ainda com u
nitárias, como foram durante a 
Alta Idade Média européia.

Segundo a tradiçao, Carlos* 
M agno formou o feudo de Andorra 
em gratidão pela ajuda dos senho
res locais na luta contra os mouros. 
Porém, o país só alcançou sua 
forma atual por um ato, de 8  de se
tembro de 1278., que terminou com  
a disputa entre o conde de Foix 
(francês) e o bispo de-Urgel (espa
nhol), promovendo a investidura de 
ambos com o senhores desse feudo.

Andorra tornou-se, assim, um 
co-principado de monarcas absolu 
tos, com títulos hereditários (conde 
e bispo). N a prática, os dois 
co-príncipes dividiam suas compe
tências: o bispo exercia as funçoea 
eclesiásticas e o conde, as civis 
(ambas com  idêntica autoridade). 
Este último título, com  o tempo, 
passou dos Foix para os Bourbon, 
reis de Navarra. Quando Henrique 
de Navarra foi coroado rei da 
França, o poder sobre Andorra

Ílassou às maos do chefe de Estado 
rancês. Em 1793, o governo revo

lucionário renunciou aos seus direi
tos sobre os andorranos, mas Na- 
poleão* restauro .i o antigo sistema, 
em 1806, a pr Ádo  da própria po
pulação. Atualmente, a soberania é 
partilhada pelo bispo de Urgel e o 
presidente da república francesa. O 
governo é constituído por um Con
selho Geral de 24 membros, esco
lhidos pelos eleitores: homens 
acim a de 25 anos, que sejam an
dorranos pelo menos há três gera 
ções. Estrangeiros casados com  fi

lhas primogênitas de cidadãos de 
Andorra também votam, desde que 
estejam vivendo no país há mais de 
três anos.

O Conselho elege um síndico- 
procurador geral que, assistido por 
um segundo síndico, exerce o Po
der Executivo. O Poder Judiciário 
julga as questões civis e criminais 
através de representantes locais, es
colhidos pelos co-príncipes. Porém, 
em última instância, ele depende da 
Corte Suprema de Perpignam  
(França) ou da Corte Eclesiastica  
de Urgel.

O Estado andorrano paga, bie- 
nalmente, um tributo sim bólico aos 
dois co-príncipes: 960 francos ao 
presidente francês e 460 pesetas ao 
bispo espanhol. Este último recebe, 
também por tradição, doze capões, 
doze galinhas e 24 queijos (que são

devolvidos, também por tradição).
Andorra estende-se por dois va

les (Valira dei Norte e dei Orien) 
que se reúnem na Gran Valira. Eles 
são drenados pelo rio Belira (ou 
Valira).

O país está cercado, por todos os 
lados, de montanhas com altitudes 
superiores a 2 500  metros. O terri
tório limita-se ao norte com os de
partamentos franceses de Ariège e 
Pireneus Orientais, e ao sul e oeste 
com  a província espanhola de Lé- 
rida. A  partir da Espanha, uma es
trada corta o territorio andorrano, 
pelo desfiladeiro de Valira. N a  di
reção da França existem poucas 
passagens nas paredes montanho 
sa s , algum as instransponíveis 
quando cai neve (Siquer, Fraymi). 
0  país não possui ferrovias ou ae
roportos e a rede rodoviária, bem

com o a telefônica, é mantida por 
empresas particulares.

Atividade econôm ica'

A economia andorrana baseia-se 
na indústria turística, na em issão  
de selos e na publicidade radiofô
nica. Os selos confeccionados pela 
Espanha e pela França são vendi
dos, em pesetas e francos, nas 
agências postais mantidas pelos 
dois países em Andorra. A estação  
de radio é a mais elevada da Eu
ropa, e pode ser ouvida em quase 
todos os pontos do continente. Os 
textos publicitários, transmitidos 
nas línguas de diversos países ser
vem com o fonte de divisas.

A população vive do comércio, 
da agricultura e do pastoreio. De 
vido ao clim a rigoroso, com  seca 
persistente por muitos m eses, as zo
nas cultivadas nos cam pos eleva
dos são poucas e a irrigação é in
dispensável. A região mais fértil 
fica em tom o da capital, e seus so 
los são utilizados na plantação de 
tabaco, a maior riqueza agrícola do 
país.

A vida pastoril desenvolve-se 
nas pastagens coletivas, que são es
pecialmente boas para a alimenta 
ção de ovelhas.

Durante o inverno existem pro
blemas de alimentação dos animais. 
N o verão, grandes rebanhos de 
ovelhas, vindos das planícies do 
Baixo Segre (Espanha) e de Ariège, 
ocupam os pastos mais elevados. 
N as altitudes inferiores vivem eqüi
nos, muares e caprinos.

Exceto algumas fábricas, a in 
dústria é caseira. Há depósitos de 
minérios de prata, chumbo e ferro.

Em Las Escaldas, há uma usina 
hidrelétrica que abastece a provín
cia espanhola de Barcelona.

Anualmente, dos dois lados da 
fronteira Andorra-Espanha, insta
lam-se as movimentadas e impor
tantes feiras de outono, visitadas, 
principalmente, por comerciantes 
catalães.

VEJA T A M B É M : Espanha; E u
ropa; França.

Encravada nos Pireneus, Andorra é um dos menores Estados do m undo. (Escaldas, um a estancia hidrom ineral.)
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Andrade, Mário de

Na Rua Aurora, em São Paulo, 
ficava o lar de. Carlos Augusto de 
Andrade e de Maria Luisa Leite de 
Morais Andrade, onde Mário Raul 
Morais de Andrade nasceu a 9 de 
outubro de 1893. Terminado o 
curso secundário, em 1909, matri- 
culou-se na Escola de Comércio 
Álvares Penteado: queria ser guar
da-livros. Uma briga com  o profes
sor de português, entretanto, afas- 
tou-o de vez da carreira comercial 
para torná-lo, em 1911, aluno do 
Conservatório Dramático e Musi
cal de São Paulo. Logo vieram as 
primeiras poesias e criticas de arte. 
Já era conhecido com o professor 
de piano quando se formou, em 
1917. Também nesse ano surgiu 
seu primeiro livro, de poesias par
nasianas, H á um a G ota de Sangue  
em  Cada Poema, publicado com o 
pseudônimo de Mario Sobral. Mas 
o ano de 1917 traria ainda outras 
surpresas.

Â 21 de novembro, Elói Chaves, 
secretário da Justiça de São Paulo, 
pronunciava uma conferência no 
Conservatório M usical, defen
dendo a entrada do Brasil na 
guerra. A o entregar o buquê de flo
res que os alunos do conservatório 
ofertaram ao conferencista, Mário 
fez um pequeno e entusiasmado 
discurso. N o dia seguinte o “Jornal 
do Comércio” publicava o discurso 
na íntegra: reportagem de Oswald 
de Andrade*, então com  27 anos, 
que já conhecia Mário do tempo 
em que ele integrava a Irmandade 
do Carmo e cantava em procissões. 
Entre os dois Andrade nasceram, a 
par da amizade, as discussões esté
ticas. Outra amizade que influen
ciaria o escritor é a da pintora 
Anita Malfatti*, cujos quadros pro
vocaram o riso de Mário em uma 
exposição; dias depois, ao sair de 
nova visita, “o poeta Mário So
bral” ofereceu à ofendida artista 
um soneto parnasiano sobre O H o
m em  A m arelo  (título de um dos 
quadros expostos). A gargalhada e 
o soneto haviam partido do Mário 
antigo; da imgressão que lhe cau
sou a exposição, e da amizade de 
Anita, surgia outro: “( . . . )eu , pes
soalmente, devo a revelação do 
novo e a convicção de revolta a ela 
e à força de seus quadros”.

No mesmo ano de 1917 publica
vam seus primeiros livros Menotti 
dei Picchia (1892- ), Gui
lherme de Almeida*, Manuel Ban
deira* e. ainda. Murilo Araújo 
(1894- ), todos apresentando 
sinais de renovação, contra os rígi
dos cânones parnasianos. Uma 
nova descoberta, desta vez da es
cultura de Vítor Brecheret*, uniu 
ainda mais o grupo paulista, for
mado por Oswald, Menotti, Mário. 
Guilherme de Almeida, D i Caval
canti (1897- ), Sérgio Milliet*, 
Rubens Borba de Morais, 
(1899- ), Agenor Barbosa e 
Cândido Mota Filho (1897- ). 
Discutiam muito (sobretudo Futu
rismo*) no atelier de Anita, nos ba
res e no apartamento de Oswald, 
que voltara da Europa em 1912,

trazendo no bolso o manifesto futu
rista de Marinetti*. As idéias do 
teórico italiano e seus seguidores 
foram adotadas pelo grupo paulista 
com o grito de guerra. Não porque 
as aceitassem sem reservas, mas 
porque o termo “ futurista” era em
pregado em tom pejorativo pela 
crítica tradicional para classificar o 
movimento criado pelos novos ar
tistas e poetas.

Os poemas que Mário escreveu 
em 1920 eram tão escandolosos 
para a época que ele os mostrava 
apenas a amigos. Entre eles, Os
wald de Andrade tomou a inicia
tiva de publicar um artigo apresen
tando “o meu poema futurista”. 
N ão citava o nome de Mário, mas 
identificava-o com o professor do 
Conservatório, “autor de um su
premo livro neste momentó literá
rio. Chamou-o ‘Paulicéia Desvai
rada’ —  cinqüenta páginas talvez 
da mais rica, mais bela poesia cita
dina”. E transcreveu uma: “( . . . )  
/M ulher mais longa/que os pasm os 
alucinados/das torres de Sao Ben
to/M ulher feita de asfalto e de la
m as de várzea,/toda insulto nos 
olhos,/toda convites nessa boca 
louca de rubores !/Costureirinha de 
São Paulo,/ítalo-franco-luso-brasi- 
leiro-saxônica,/gosto dos teus ardo
res crepusculares,/crepusculares e 
por isso mais ardentes,/bandeiran- 
tem ente! ( .  . .)”.

Foi o bastante. Pais retiraram os 
filhos das aulas do perigoso “futu
rista sem futuro” , segundo os inte
lectuais conservadores. O alarido 
foi tal, que Mário se viu obrigado 
a definir sua posição ao lado dos 
modernistas, mas recusando a clas
sificação de futurista. Aliás, uma 
das preocupações do grupo, a par
tir de 1922, é deixar bem clara sua 
discordância de Marinetti. Ronald 
de Carvalho* chegou a proclamar: 
“Morra o Futurism o!”

Em agosto de 1921, novo escân
dalo. Mário de Andrade, em uma 
série de artigos irônicos e agressi
vos investe contra os mais idolatra
dos poetas nacionais: Olavo Bi- 
lac*, Alberto de Oliveira*, 
Raimundo Correia*, Vicente de 
Carvalho*.

Também em 1921 regressa da 
Europa Graça* Aranha, que- adere 
ao grupo e lança a idéia da Se
mana* de Arte Moderna de São 
Paulo. A colaboração de Paulo 
Prado, membro de família tradicio
nal, garante o Teatro Municipal 
para palco do acontecimento, além 
do patrocínio financeiro de famílias 
ricas e aristocráticas.

A participação de Mário é mar
cante. Ele declama: “Eu insulto o 
burguês! O burguês-níquel/o bur- 
guês-burguês !/A digestão bem feita 
de São Paulo 1 /0 homem-curva! o 
homem-nádegas I/O homem que 
sendo francês, brasileiro, italiano,/é 
sempre um cauteloso pouco a 
p o u co !”

Mas o poeta continua: “( . . . )  
Ódio e insu lto! Ódio e ra iva! Ódio 
e mais ódio !/Morte ao burguês de 
giolhos,/cheirando ,religião e que 
não crê em D eus/Ó dio vermejho ! 
Ódio fecundo! Ódio c íc lic o !/ Ódio 
fundamento, sem perdão ! /F o ra ! 
Fu ! Fora o burguês. . . ”

Não satisfeito, continua sua 
ação no saguão invadido por qua
dros que aos conservadores pare-

M ário de Andrade (retratado por Lasar Segai!), entre vaias e insultos, reali
zou uma obra polêm ica e foi um dos lideres do m ovim ento modernista.

Sua casa foi o local de inúm eras e famosas reuniões. (Ó leo de Noêm ia.)
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ciam horríveis; cheios de borrões 
coloridos, mulheres desproporcio
nadas, cabelos verdes: um desfigu- 
ramento total que chamam arte 
moderna. E o poeta está ali, gri
tando que os quadros expostos re
presentam o que há de melhor e 
mais sério na arte nacional. Os es
pectadores vaiam, mas o ânimo do 
orador é maior: logo, apenas olha
res hostis o reprovam. Mário re
clam a novas vaias, debaixo das 
quais continua a conferência.

Embora as idéias modernistas de 
1922 estivessem acesas desde a 
volta de Oswald da Europa, desde 
a exposição de Anita, a mentali
dade da época ainda não tivera 
tempo de se adaptar: a “imoral” 
Semana foi assunto proibido perto 
de crianças e mulheres; grande nú
mero dos participantes perderam 
seus empregos. Mesmo assim, foi 
uma vitoria, e logo a voz dos mo
dernistas era a mais ouvida nas le
tras e arte brasileiras.

Na revista K laxon  comenta mú
sica, elogia Carlitos, ridiculariza os 
parnasianos e, ainda em 1922, pu
blica Paulicéia Desvairada, em 
cujo prefácio apresenta uma teoria 
sobre poesia moderna.

Sempre se defendendo de extre- 
mismos, Mário não participa dos 
movimentos Pau-Brasil e Antropo
fagia*, lançados por Oswald de 
Andrade. Contudo, por uma coin
cidência que ele deplora, seus livros 
Losango C áqui (1926) e M acu- 
naína  (1928) são publicados exata
mente nas épocas de efervescência 
desses movimentos e parecem ilus
trá-los.

Macunaína busca retratar o ca
ráter do brasileiro. Assim , “Macu- 
naíma, como brasileiro que é, não 
tem caráter”, é cheio de incoerên
cias e contradições, “ora é cora
joso , ora é covarde” e, claro, é 
“muito safado” . . . Outra preocu
pação do livro é, através da mis
tura de diversos regionalismos, dar 
origem a uma língua brasileira.

Publicando artigos sobre todas 
as artes, pesquisando música e fol
clore do Brasil, estudando as mais 
recentes teorias estéticas, Mário de
fende uma atitude construtiva e la
boriosa para a formação da cultura 
brasileira. Exige do intelectual um 
não conformismo que ultrapasse a 
tagarelice, pois “o artista pode não 
ser político enguanto homem, mas 
a obra de arte e sempre política en
quanto ensinamento e lição; e 
quando não serve a uma ideologia, 
serve a outra ( . . .)”.

Outras obras, escritas para o 
sustento mas não menos importan
tes, são: Ensaio sobre a M úsica  
Brasileira, 1928; C om pêndio de 
H istória da M úsica, 1929; M o d i
nhas Imperiais, 1930; M úsica, 
D oce M usica, 1933; M úsica do 
Brasil, 1941; Pequena H istória da 
M úsica, 1942; A  Escrava que não 
é Isaura, 1925; O  A leijadinho e A l 
vares de A zevedo , 1935; O M o v i
m ento  M odernista, conferência de 
1942; O Baile das Q uatro A rtes , O 
Em palhador de Passarinhos, A s 
p ec to s da Literatura Brasileira, Pa
dre, Jesuíno do M onte Carmelo, 
1943. Essa produção teórica não 
desfalcava a ficção: C lã do Jabuti, 
poesias, A m ar, Verbo Intransitivo, 
romance, 1927; R em ate dos M ales, 
poesia, 1930; Belazarte, contos,

1934; Poesias, 1941; Lira  P aulis
tana, 1946.

De 1935 a 1938, Mário acumu
lou a direção do Departamento 
Municipal de Cultura com a da D i
visão de Expansão Cultural. Criou 
a Biblioteca Circulante e a Infantil, 
além de outra ambulante sobre um 
automóvel e a Discoteca Pública. 
Em 1937, ocuçou a direção do Pa
trimônio Histórico; fundou a So
ciedade de Etnografia e Folclore e 
redigiu o anteprojeto do Patrimô
nio Histórico e Artístico Nacional. 
Abriu o Teatro Municipal para 
concertos populares.

Em 1938, o Estado Novo tira-o 
da direção do Departamento e mui
tos colaboradores são presos. 
Amargurado, Mário licencia-se da 
chefia da Divisão. Exerce mais al
guns cargos mas é tempo triste, de 
autocrítica, de confronto de sua 
obra com o mundo, abalado pela 
guerra, e com o país, sufocado pela 
ditadura. Nessa época, passando 
por um processo de intensa autocrí
tica, afirma “( . . . )  tendo defor
m ado toda a minha obra por um 
antiindividualismo dirigido e vo
luntarioso, toda a minha obra não 
é mais que um hiperindividualismo 
implacável. E é melancólico chegar 
ao crepúsculo sem contar com a 
solidariedade de si mesmo ( . . . )  Se 
de alguma coisa podem valer o 
meu desgosto, a insatisfação que eu 
me causo, que os outros não sen
tem assim na beira do caminho es
perando a multidão passar ( .  . .) 
Marchem com as multidões. Aos 
espiões nunca foi necessária essa 
“liberdade” pela qual tanto se grita. 
N os períodos de maior escraviza
ção do indivíduo, Grécia, Egito, 
artes e ciências não deixaram de 
florescer. Será que a liberdade é 
uma bobagem? . . . Será que o di
reito é uma bobagem? A vida hu
mana é que é alguma coisa mais 
gue ciências, artes e profissões. E 
e nessa vida que a liberdade tem 
um sentido, é o direito dos homens. 
A liberdade não é um prêmio, é 
uma sanção. Que há de v ir” (O  
M ovim ento  M odernista).

Essas preocupações são evi
denciadas em seu poema Café: “Eu 
sou a fonte da vida/  D o meu corpo 
nasce a terra/ N a minha boca flo
resce/ A palavra que será./ Eu sou 
aquele que disse:/ Os homens serão 
U nidos/ Se a terra deles nascida/ 
For pouso a qualquer cansaço.// 
Eu odeio os que amontoam/ Eu 
odeio os esquecidos/ Que não pro
vam desse vinho/ Sanguíneo das 
m ultidões.// E deles que nasce a 
guerra/ E são a fonte da morte/ Eu 
sou a fonte da vida:/ Força, amor, 
trabalho, p az.// E se a força esm o
recer/ E se o amor se dispersar/ E 
se o trabalho parar/ E a paz for 
gozo de pou cos// Eu sou aquele 
que d isse:/ Eu sou a fonte da vida/  
N ão conta o segredo aos grandes/ 
E sempre renascerás.// F o rç a ! . . . 
A  m o r !. . . T rabalho!. . . P a z ! .  . .

Ainda profundamente amargu
rado com a realidade social e polí
tica de seu tempo, a 25 de fevereiro 
de 1945, morreu vitimado por um 
ataque de angina.

VEJA T A M B É M : A ndrade, O s
wald; Sem ana de A rte  M oderna.

Andrade, Oswald de

Considerado a personalidade 
m ais dinâmica do Modernismo 
brasileiro, José Oswald de Souza 
Andrade nasceu a 11 de janeiro de 
1890 e morreu a 22 de outubro de 
1953, em São Paulo. Sua vida foi 
tão agitada e polêmica como sua 
obra.

De início abastado —  descendia 
de tradicional família de proprietá
rios — , terminou pobre e incom 
preendido, após viagens e peripé
cias, várias uniões conjugais e 
incontáveis rixas literárias.

No Ginásio de São Bento, onde 
se formou em ciências e letras, ou
viu de um velho professor que ia 
ser escritor. Isso decidiu, em 1907, 
sua carreira. Entrando para o jor
nalismo, estreou em 1909 no “ D iá
rio Popular”. Bacharel em direito 
pela Faculdade de São Paulo, em 
1919, nunca advogou. Teve seu pri
meiro livro, em colaboração com  
Guilherme de Almeida*, publicado 
em 1916: duas peças em francês, 
das quais, foi representado um auto 
de L e u rÂ m e  (Sua A lm a )  por Su- 
zanne Desprès, no Teatro M unici
pal de São Paulo, sem maiores re
percussões.

Na A utobiografia  de O sw ald de 
A ndrade  resume ironicamente sua

vida: “Viajei, fiquei pobre, fiquei 
rico, casei, enviuvei, casei, divor
ciei, viajei, casei. . . Já disse que 
sou conjugal, gremial e ordeiro. O 
que não me impediu de ter brigado 
diversas vezes à portuguesa e to
mado parte em algumas batalhas 
campais. Nem de ter .sido preso 
treze vezes. Tive também grandes 
fugas por motivos políticos. Tenho 
tres filhos e três netos e sou casado, 
em últimas núpcias, com Maria 
Antonieta d’Alkmin. Sou livre-do- 
cente de literatura na Faculdade de 
Filosofia da Universidade de São 
Paulo”.

Oswald não apenas tomou parte 
na Semana* de Arte Moderna. Foi 
um de seus idealizadores e talvez o 
único que manteve intato o vigor 
modernista até o fim da vida.

Foi em 1912, na viagem que fez 
à Europa, que travou contato com  
as vanguardas artísticas que então 
se manifestavam: o Futurismo* e o 
Cubismo*. De volta ao Brasil, co
nhece Di Cavalcanti (1897- ) e 
Mário de Andrade*, com os quais 
articulará, em 1922, a Semana de 
Arte Moderna, preludiada pelo ar
tigo de Oswald a propósito da Pau
licéia D esvairada  de Mário: “O 
Meu Poeta Futurista” (1921). 
Ainda antes, em 1917, defendeu a 
pintora Anita Malfatti* contra o 
ataque de Monteiro Lobato (no ar
tigo “Paranóia ou M istificação?”) 
e descobriu com seus amigos o es
cultor Brecheret*. Em 1922, Os
wald conhece a pintora Tarsila do
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Afroditas, sanguessugas, sedentários ou errantes, os anelídeos são vermes  
livres e constituem  um dos grandes grupos do filo dos metazoários.

Amaral, com  quem viaja, no ano 
seguinte, para a Europa. Ali conhe
cem Blaise Cendrars*, Léger*, 
Brancusi* e outros nomes da Van
guarda.

Tarsila e Oswald casam-se em 
1926, vivendo em comum até 1930. 
Oswald lançara em 1922 Os C on
denados, primeiro volume da série 
A  Trilogia do Exílio. Já então, ado
tara uma técnica “cinematográfi
ca” de narrativa; nas obras seguin
tes, esta inovação se tornaria mais 
radical.

Em 1923, conclui as M em órias  
Sentim entais de João M iramar, pu
blicado no ano seguinte com capa 
de Tarsila. Era o seu primeiro ro
mance revolucionário, constituído 
de fragmentos justapostos por pro
cesso de montagem, num estilo 
“telegráfico”, de “metáforas lanci
nantes”. Ainda em 1924 publica o 
M anifesto  da Poesia Pau-Brasil, 
em que propugna “pela síntese; 
contra a morbidez romântica, pelo 
equilíbrio geométrico e pelo acaba
mento técnico; contra a cópia, pela 
invenção e peia surpresa”. Com a 
mesma agilidade verbal, defende: 
“A língua sem arcaísmos, sem eru
dição. Natural e neológica. A con
tribuição milionária de todos o s er
ros. Como falamos. Com o som os”. 
E termina: “Nenhuma fórmula 
para a contemporânea expressão 
do mundo. Ver com olhos livres”. 
O livro Pau-Brasil (192'5), publi-’ 
cado em Paris pela editora van- 
guardista Sans Pareil, e o Primeiro  
Caderno do A luno  de Poesia O s
w ald de A ndrade  (1927) ilustram o 
seu novo ideário, o mais radical da 
poesia modernista.. Sâo poemas ul- 
tra-sintéticos —  “em comprimidos, 
minutos de poesia” — , totalmente 
isentos de preconceitos métricos e 
“poéticos” : às vezes, simples cita
ções recortadas dos cronistas do 
Descobrimento; outras vezes, paró
dias de poemas “antológicos ’, ou 
então —  como Biblioteca Pública  
(1927)"—  mera sucessão de títulos 
de livros, formando o ideograma da 
cultura provinciana.

Em 1928, inspirado numa tela de 
Tarsila, Oswald lança um novo 
movimento, a Antropofagia*, e 
uma nova declaração de princípios,

o Manifesto Antropófago, que, 
com o Pau-Brasil anterior, são as 
formulações básicas do Moder
nismo. Serafim  Ponte Grande, ro- 
mance-invenção escrito entre 
1924/28, publicado em 1933, leva 
às últimas conseqüências as expe
riências de M iramar, chegando a 
superá-lo em arrojo formal. Em 
1931, Oswald adere ao com u
nismo. Lança-se ao teatro de tese
—  O H om em  e o C avalo  (1934), 
A  M orta, O R e i da Vela (1937) —  
e tenta o romance social —  M arco  
Zero: I  —  A Revolução M elancó
lica, t  I I  —  C hão  (1943/45). No 
pós-guerra, rompe com os com u
nistas, critica a doutrina da URSS, 
“uma deformação do marxismo”, e 
repele Zhdanov e sua política cul
tural.

Na década de 50, trata de erigir 
a Antropofagia em concepção filo
sófica, mormente com a serie de ar
tigos A  M archa das Utopias e A  
Crise da F ilosofia M essiânica  (tese 
de concurso). C ântico dos C ânticos 
para Flauta e Violão (1945) —  in
cluído na coletânea Poesias R eun i
das O. A ndrade, edição de apenas 
duzentos exemplares — , O Escara
velho de Ouro  (1947), O Santeiro  
do M angue  (1950), poemas consti
tuídos de longas seqüências epigra
máticas, contam-se entre as suas 
últimas manifestações poéticas.

Marginalizado, durante muito 
tempo, por um tipo de atitude nega
tivista, que procurava valorizar-The 
o anedotário para desvalorizar-lhe 
a obra, Oswald só viria a ser redes- 
coberto na década de 60 pelos poe
tas concretos.

A peça O Rei da Vela, de sua au
toria, que só.foi encenada em 1967, 
pelo Teatro Oficina de São Paulo, 
sob a direção de José Celso Marti- 
nez Corrêa, deu a Oswald mais 
uma das glórias que lhe foram ne
gadas em vida: a de se reconhecer 
nele um dos fundadores do teatro 
moderno brasileiro.

VEJA T A M B É M : A ndrade, M ário  
de; A ntiarte; Antropofagia; C on
creta, Poesia; C ubism o; Da- 
daísm o; Futurism o; Tropicalism o.

Anelídeos

Classificação

R eino: Animalia 
F ilo : Annelida
Classes: Archiannelida; Poly- 

chaeta; Oligochaeta; Hirudi- 
nea.

Os anelídeos são invertebrados 
segmentados, com  formas adapta
das à vida livre e outras que regre
diram devido ao parasitismo. Po
dem viver sob terra úmida, com o as 
minhocas; na água salgada, com o  
os poliquetos*; ou nas doces, com o  
as sanguessugas. Uns são sedentá
rios e fixam-se em pedras e con
chas, onde fazem cavidades; outros 
são errantes.

Constituem um dos grandes gru
pos do filo dos metazoários, com 
preendendo cerca de 7 000 espé
cies, divididas entre as quatro 
classes. Sua larva, “trocófora”, é 
semelhante à larva “véliger” dos 
moluscos. Seu corpo tem simetria 
bilateral.

Da cabeça à cauda, o corpo é 
formado por uma sucessão de seg
mentos dentro dos quais se repetem 
algumas partes orgânicas, com o 
gânglios, nefrídios e vasos transver
sais ou seios circulatórios. Externa
mente, podem possuir dois tufos de 
cerdas que funcionam como apên
dices locomotores, recebendo por 
esse motivo o nome de quetópodes 
(queto  =  cerda).

Os quetópodes poliquetos, todos 
marinhos, têm numerosas cerdas, 
enquanto os oligoquetos*, terres
tres ou de água doce, as têm raras 
e curtas. Os hirudíneos ou sangues
sugas não possuem cerdas.

O  aparelho circulatório é fe
chado e constituído por um con
junto de vasos que se contraem. O 
sistema nervoso é uma cadeia du
pla com dois gânglios em cada me- 
tâmero. N a cabeça, à volta do esô
fago, e sobre ele, forma-se um 
pequeno “cérebro”. O tubo digesti
vo é retilíneo e o aparelho respira
tório é constituído por brânquias 
espalhadas pelo corpo, aos pares, 
pelos metâmeros. Os nefrídios fa
zem contato entre o celoma (cavi
dade geral do corpo) e o ambiente.

O  c o r p o  d o s  a n e líd eo s

Tem uma forma cilíndrica, mas 
em alguns poliquetos e nos hirudí,- 
neos é mais ou menos achatado.,E  
revestido por uma cutícula não-qui- 
tinosa, bastante elástica, resistente, 
constituída de uma matriz funda
mental na qual são superpostos es
tratos de microfibrilas, correndo 
em duas direções perpendiculares 
entre si. A cutícula é atravessada 
por microvilosidades.

A epiderme possui uma só ca
mada de células. Nas formas aquá
ticas, sobretudo nos arquianelídeos 
e nos poliquetos, o corpo pode es
tar coberto de cílios. Sob a epi
derme encontra-se um estrato mus
cular, às vezes contínuo, às vezes 
interrompido por longos espaços. 
A esse extrato muscular segue-se,, 
internamente, a musculatura longi
tudinal, constituída de feixes mus
culares dispostos de maneira di
versa nas ordens principais: nos 
poliquetos existem quatro feixes ro
bustos, dois dorso-laterais e dois 
ventro-laterais; nos oligoquetos os 
feixes longitudinais formam um es
trato continuo interrompido apenas 
em relação aos sacos setígeos que 
rodeiam a base das cerdas e ao 
longo da linha médico-dorsal. Nas 
sanguessugas existe um estrato 
contínuo não interrompido, mas 
atravessado por feixes musculares 
dorso-ventrais. As fibras muscula
res são lisas, alongadas, mono-nu- 
cleadas.

Recebendo aplausos e elogios, a encenação de "O  Rei da Vela mostrou 
tam bém  que Oswald fora um dos fundedores do m odem o teatro brasileiro.
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Anelídeo aquático em corte transversal. A  parte interna é ocupada pela cavi
dade celom ática. A seu redor, a musculatura com anda o m ovim ento por 
pseudópodes e cirros. Um  par de brSnquias perm ite a respiração na água.

D o celoma, originado no meso- 
derma embrionário, se desenvol
vem células reprodutivas. Dentro 
dele circula um líquido que faz pas
sar gases entre as células, trans
porta alimentos extraídos do tubo 
digestivo e recebe os excretos da 
atividade celular. Estes excretos 
são então recolhidos no líquido ce- 
lom ático pelos nefrídios em forma 
de funil e lançados para fora.

Constituição dos órgãos

O tubo digestivo é reto e tem três 
partes fundamentais: um intestino 
anterior e um posterior, interna
mente revestidos de cutícula, e um 
intestino médio, constituído de cé
lulas epiteliais, desprovido de cutí
cula.

O sistema nervoso é tipicamente 
constituído de uma massa ganglio
nar cerebróide situada no dorso da 
faringe, geralmente no prostômio, e 
de uma cadeia nervosa ventral me- 
tamérica, da qual saem os nervos. 
A massa cerebróide é constituída 
por um par de gânglios, aos quais 
se junta um segundo par nos hi- 
rudíneos. Os gânglios cerebróides 
são ligados à cadeia ventral por 
meio de dois conetivos perifaríngi- 
cos. A cadeia ventral constitui-se 
de dois gânglios por segmento, reu
nidos um ao outro por conetivos 
longitudinais, podendo permanecer 
distintos entre si ou fundir-se num 
só. D a cadeia nervosa de muitas es
pécies emergem também algumas 
fibras gigantes de grande diâmetro. 
Os órgãos sensoriais específicos 
são particularmente bem desenvol
vidos nos poliquetos, sobretudo os 
olhos e o estatocisto, órgão do 
equilíbrio em invertebrados (cor
responde aos canais semicirculares 
dos vertebrados). Em todos os 
anelídeos existem receptores yuími- 
cos e órgãos sensoriais mecânicos 
representados por células senso
riais e terminações nervosas espa
lhadas por todo o corpo.

O aparelho circulatório é fe
chado, isto é, o sangue circula num 
sistema de vasos que se ramificam 
muitas vezes até dar origem a uma 
rede capilar. Esquematicamente, é 
constituído de vasos principais lon
gitudinais, sendo mais importante o 
dorsal, de paredes contráteis, que 
funciona com o um coração. Os de
mais correm ventralmente ao intes
tino e ao longo da cadeia nervosa 
ventral, conetando-se uns aos ou
tros por vasos transversais meta- 
méricos. D e todos partem vasos 
menores que se distribuem pelos 
órgãos do corpo. N os hirudíneos os 
vasos são em número bem menor 
e muitas vezes inexistem: o apare
lho circulatório consiste apenas no 
sistema de seios celomáticos.

A respiração dos anelídeos é 
fundamentalmente cutânea, mas, 
sobre os corpos de muitos polique
tos e de alguns hirudíneos, o tegu
mento toma forma de filamentos ou 
de estruturas ramificadas, irrigadas 
de vasos sanguíneos, onde as trocas 

asosas são mais acentuadas —  
rânquias.

Ha vários pigmentos respirató 
rios no sangue dos anelídeos: a he
moglobina, bastante semelhante à 
dos vertebrados, e outros que só 
existem em invertebrados com o a 
clorocruorina.

Os poliquetos têm, quase sem 
pre, sexos distintos, mas oligoque- 
tos e hirudíneos são hermafroditas. 
N os poliquetos a fecundação, em 
geral, é externa, na água do mar. 
Poucas espécies possuem órgãos de 
cópula. N os olijjoquetos e hirudí
neos a fecundaçao é feita no “co- 
con ” formado pelo clitelo, onde se 
encontram óvulos e esperma. No 
primeiro caso, o s  óvulos desenvol
vem-se sozinhos, na água do mar, 
produzindo a larva trocófora. No 
segundo caso, o desenvolvimento é 
dentro do “cocon”. Tanto nos poli
quetos como nos oligoquetos existe 
a possibilidade de reprodução asse
xuada por esquizogênese e por 
blastogênese.

Sistem ática

Os anelídeos são divididos em 
quatro classes.

A RQ U IA N ELÍD EO S —  São 
os anelídeos mais simples, com seis 
gêneros, dos quais o Polygordius é 
o mais conhecido, um verme mari
nho que vive na areia, tem aproxi
madamente 4 centímetros de com 
primento e segmentação não muito 
visível. A abertura bucal aparece 
no primeiro segmento e o ânus no 
último. Um par de depressões cilia- 
das, uma de cada lado do prostô
m io, provavelmente serve com o ór
gãos do sentido.

Alguns autores afirmam que os 
arquianetídeos não são primitivos, 
mas seres que se simplificaram e 
reduziram seus órgãos, simulando 
atualmente uma simplicidade que 
seus antepassados nao possuíam. 
N esse caso, derivam dos polique
tos. Outros zoólogos, entretanto, 
acreditam que se trata de autênti
cos remanescentes dos anelídeos 
ancestrais.

POLIQUETOS —  Desta classe 
são conhecidas cerca de 5 000 ‘es
pécies, divididas em seis ordens, to
das marinhas, vivendo entre algas, 
na areia ou então nos fundos lodo
sos, nas fendas das rochas, errantes 
ou em tubos que eles próprios fa
bricam. Pouquíssimas são as for
mas de água doce ou de terreno 
úmido. Caracterizam-se pela pre
sença, em cada segmento, de duas 
expansões —  os parapódios —  
cada qual com dois lobos, um dor
sal, outro ventral. Freqüentemente, 
um dos lobos se reduz e desapa
rece. Cada lobo tem um tufo de 
cerdas e é sustentado por um ou 
mais eixos, as acículas, mais robus
tos que as cerdas e implantados 
quase totalmente no parapódio. 
Apêndices também são encontra
dos sobre o prostômio. A s cerdas, 
de estrutura muito variada, forne
cem um útil elemento de identifica
ção das espécies: as cerdas simples 
são formadas por um único espi
nho, e as compostas por dois espi
nhos articulados entre si.

Nas formas sedentárias tubíco- 
las, as cerdas do tufo dorsal ou 
ventral transformam-se em peque
nos ganchos, tendo o prostômio 
bastante reduzido e apresentando 
freqüentemente, sobre os segmen
tos, numerosos filamentos tentacu
lares (Terebelídeos) ou, então, uma 
coroa de tentáculos (Sabelídeos e 
Serpulídeos).

N os poliquetos, quase todas as 
espécies têm sexos separados. A l
cançada a maturidade, esperma e 
ovos são lançados para fora das ca
vidades celom áticas por meio dos 
nefrídios. Espécies de algumas 
famílias (Nereídeos, Silídeos, Cir- 
ratulídeos), no momento da repro
dução sofrem uma profunda trans
formação na região do corpo que 
contém as células germinais. Os 
segmentos adquirem cerdas natató- 
rias, ou, pelo menos, mostram uma 
grande m odificação dos parapó
dios. Esse pedaço se destaca e vem 
ã supgrfície onde se dá a fecunda
ção. As vezes esses segmentos são 
fosforescentes e o mar à noite pa
rece incendiado pelos pontos bri
lhantes.

OLIGOQUETOS —  Compre
endem cerca de 3 000 espécies di
vididas em catorze famílias. Vivem 
na água (geralmente na água doce) 
e também em terrenos úmidos. As 
m inhocas são oligoquetos.

H IR U D ÍN EO S —  Vulgarmente 
conhecidos como sanguessugas, vi
vem principalmente em água doce, 
embora sejam encontrados no mar 
e na terra. São conhecidas cerca de 
290 espécies, sem cerdas locomoto- 
ras, mas que possuem ventosas, 
uma anterior, outra posterior.

Parasitos temporários e externos 
dos vertebrados, dos quais chupam  
o sangue, são munidos de uma 
forte ventosa de sucção bucal, são 
hermafroditas e complexos. Seu de
senvolvimento é direto. Uns têm 
maxilas (G natobdelídeos) e os ou
tros apresentam uma tromba (R in- 
cobdelídeos).

VEJA T A M B É M : M etazoários; 
O ligoquetos; Poliquetos.
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A descoberta dos anestésicos foi fundam ental para o progresso da cirurgia.

Esquema geral de anestes ia : os gases dos tubos (a, b) vão para o misturador 
(c) e daí para a máscara (d ); o gás carbônico do organism o fica em  (e); se 
necessário, o balão respiratório (f) envia oxigônio aos pulm ões.

Anestesia

A dor sempre constituiu um em
pecilho para o desenvolvimento das 
técnicas de cura, notadamente a ci
rurgia* e a odontologia*. Isso cau
sou a busca constante de um con
trole sobre ela: mandrágora, 
sementes de papoula, ópio, haxixe, 
cânhamo e alcool estao entre as 
drogas de que a humanidade, hã sé
culos, se serve para combater ou 
aliviar a dor física. A asfixia e a 
concussão cerebral produzida por 
uma pancada na cabeça também  
foram métodos de anestesia muito 
empregados.

Os primeiros progressos reais no 
campo dos anestésicos datam do 
início do século XIX.

Em 1799, o médico inglês 
Humphry Davy* descobriu as pro
priedades anestésicas do protóxido 
de nitrogênio (óxido nitroso). Em 
1818, outro inglês, Michael Fara- 
day*, mostrou que a inalação do 
éter provoca efeitos anestésicos; 
isso foi comprovado pelo médico 
Crawford Long (1815-1878), que o 
utilizou numa intervenção cirúr
gica, em 1842. Com igual êxito foi 
utilizado o protóxido de nitrogênio 
numa extração de dente, em 1844, 
pelo americano Horace Wells 
(1815-1848). D ois anos depois, 
William T.G. Morton (dentista 
americano —  1819-1868) demons
trou publicamente que o éter pode 
ser utilizado para produzir insensi
bilidade à dor durante operações 
cirúrgicas. Sir James Simpson 
(1811-1870) inaugurou o uso do 
clorofórmio com o anestésico em 
1847, em um parto.

A  escolha do processo

A  descoberta e o aperfeiçoa
mento dos anestésicos foram de 
grande importância para o pro
gresso da cirurgja, pois anterior
mente as operações só eram feitas 
em último caso, já que podiam le
var o paciente à morte, pela exaus
tão física e psíquica provocada 
pela dor. Novos e eficazes anestési
cos foram surgindo, a ponto de, a 
partir de 1940, a anestesia tor- 
nar-se uma especialidade à parte, 
tal o desenvolvimento que seu es
tudo atingiu.

Durante uma operação, hoje, o 
paciente é assistido por dois médi
cos: o cirurgião e o anestesista. O 
cirurgião ocupa-se exclusivamente 
da operação e dos exames que a an
tecedem; o anestesista controla as 
reações do organismo do^paciente, 
desde o exame pré-operatorio até o 
fim da intervenção. Durante a ci
rurgia, o anestesista verifica segui
damente a pressão arterial, o ritmo 
cardíaco e as conseqüências da 
perda de sangue.

A anestesia cirúrgica pode ser 
classificada como geral (a que pro
voca total inconsciência e relaxa
mento muscular) e local (quando a 
área do corpo que sofrera a inter
venção perde a sensibilidade, mas 
a consciência permanece).

A perda temporária da consciên
cia, que caracteriza a anestesia ge

ral, deve-se à ação do anestésico 
utilizado sobre o sistema nervoso* 
central, onde se acham os centros 
de percepção da dor. A maioria dos 
anestésicos são substâncias voláteis 
(com o éter, cloreto de etila, triclo- 
roetileno, halotano, etc.) ou gases 
(como protóxido de nitrogênio, eti- 
leno, ciclopropano, etc.), adminis
trados por inalação. Existem tam 
bém os anestésicos que são 
injetados por via intravenosa, 
com o os tiobarbituratos. Em qual

quer dos casos, a aplicação se pro
cessa através de três fases: indução 
do anestésico, até que a depressão 
do sistema nervoso atinja o nível 
desejado; manutenção deste nível, 
através de doses suplementares; e 
elim inação gradual do anestésico 
do organismo (o que leva o pa
ciente a despertar).

Em geral, algumas drogas são 
previamente empregadas para se
dar o paciente e facilitar a ação da 
anestesia. A morfina, o demerol, e

o fenergan figuram entre os princi
pais pre-anestésicos. Aliviam a an
siedade e a  dor, reduzindo o meta
bolismo basal (ritmo de atividade 
bioquímica do corpo). A atropina 
bloqueia a secreção das glândulas 
salivares e dos brônquios, que difi
cultariam a penetração dos gases 
anestésicos nos pulmões.

A profundidade da anestesia ge
ral varia com a pressão parcial do 
agente anestésico no cerebro. O 
tempo de indução e de recuperação 
dependem das mudanças da tensão 
nos tecidos cerebrais. A intensi
dade da pressão parcial aproxi- 
ma-se do grau de tensão do sangue 
arterial e sua variação é determi
nada por vários fatores: a ventila
ção pulmonar, que fornece o anes
tésico aos pulmões; a saída do 
agente do sangue arterial para os 
tecidos do corpo; a transferência 
do gás dos alvéolos para o sangue 
que circula nos pulmões; e a pres
são parcial do agente anestésico no 
gás aspirado. Um a vez conhecidos 
estes fatores, pode-se indicar o 
anestésico a ser inalado, já que a 
parte mais importante da anestesia 
e a perfeita troca respiratória, ou 
seja, boa oxigenação e perfeita eli
m inação do gás carbônico.

A nestésicos gasosos

O óxido nitroso apresenta efeitos 
colaterais na circulação (contração 
do miocárdio) e na respiração 
(pode provocar a diminuição da 
resposta ao dióxido de carbono). 
Em pequena porcentagem de casos, 
aparecem alterações gastrintesti
nais, como náuseas, vôm itos e in
fluência do gás na motilidade intes
tinal. A recuperação, em geral, é 
rápida.

Um agente cuja indução e recu
peração requerem pouco tempo é o 
etileno, que apresenta a vantagem  
de raramente provocar náuseas ou 
vômitos. Além disso, as excitações 
psíquicas e motoras são pequenas. 
N ão irrita órgãos (como os pul
m ões, os rins e as glandulas saliva
res, os mais suscetíveis). N ão obs
tante, seu uso é muito limitado, 
pois é uma substância explosiva.

O mais importante dos anestési
cos gasosos empregados em clínica  
é o ciclopropano, que tem efeito 
analgésico quando inalado em pe
quena quantidade. Sua absorção é 
rápida e é quase totalmente elim i
nado pelos pulmões. A indução 
leva apenas de dois a três minutos 
e provoca pouca irritação no trato 
respiratório; a respiraçao não se al
tera. A pressão arterial é pouco 
afetada (a queda brusca de pressão, 
às vezes observada na fase final da 
anestesia, deve-se à redução rápida 
da tensão anormalmente elevada de 
gás carbônico no plasma).

A nestésicos voláteis

As propriedades básicas dos 
anestésicos voláteis são sua liqui- 
dez_ à temperatura ambiente, sua 
potência e sua relativa solubilidade 
no sangue, no líquido celular e em 
gorduras. Esta solubilidade retarda 
o equilíbrio; a indução, portanto, é 
atrasada e a recuperação da cons
ciência é lenta.

Por sua grande potência em to
das as fases da anestesia, o éter
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etílico pode levar o paciente até a 
síncope respiratória. Freqüente
mente, estimula as secreções brôn- 
quicas; reduz a resposta dos mús
culos; e é irritante das vias 
respiratórias. Durante a recupera
ção, ocasiona ainda náuseas e vó
mitos, além da redução de urina. 
Pode causar hiperglicemia, mas 
não causa acidose metabólica e 
não é tóxico para o fígado. A indu
ção e a recuperação são bastante 
lentas. Apesar destas desvantagens, 
o éter é um agente versátil e seguro.

O clorofórmio tem propriedades 
analgésicas e proporciona todos os 
graus de anestesia. Como não é ir
ritante, não estimula a respiração: 
o volume respiratório cai em pouco 
tempo. A freqüência cardíaca é 
pouco afetada. É um anestésico 
pouco usado atualmente, devido ao 
grande número de casos de lesão 
hepática, alterações circulatórias 
(parada cardíaca, hipertensão, ar
ritmia, etc.) e dificuldade de avalia
ção da profundidade da anestesia.

Em níveis muito profundos de 
anestesia, o halotano tende a cau
sar hipotensão arterial. Deprime a 
respiração, mas a freqüência respi
ratória é aumentada. Tambem 
inibe os reflexos laríngeo e farín- 
geo. N a circulação, aprésenta ação 
depressiva, reduzindo o ritmo das 
contrações cardíacas.

T écnicas de administração

A anestesia “gota a gota” é um 
método econôm ico que serve para 
todos os anestésicos voláteis. Con
siste em pingar o anestésico sobre 
uma máscara coberta por várias 
camadas de gaze ou de pano. Esta 
técnica se caracteriza pelo livre 
acesso do ar e pela saída do gás 
carbônico. Existem, porém, apare
lhos que controlam a quantidade 
exata do anestésico, a entrada do ar 
e a saída do gás carbônico, dando 
ao anestesista o conhecimento' da 
quantidade de vapor anestésico res
pirado pelo paciente.

Na administração através de 
máscaras que recobrem a boca e o 
nariz, o paciente inala apenas ga
ses, em mistura apropriada com 
oxigênio puro ou ar atmosférico, 
dosados pelo anestesista. Se os 
m ovimentos respiratórios estiverem 
diminuindo, os gases são impelidos 
aos pulmões através da compres
são intermitente de um balão respi
ratório artificial

A anestesia endovenosa é o 
método pelo qual o agente anesté
sico é introduzido diretamente na 
corrente sanguínea. A propriedade 
mais importante dos barbitúricos 
(que são empregados por esta via) 
e a capacidade de penetrar rapida
mente em todos os tecidos do orga
nismo. Seu efeito é curto, razão 
pela qual seu uso limita-se à pe- 

uena cirurgia. Entre as vantagens 
a anestesia barbitúrica, estão a in

dução rápida e agradável, a redu
ção da incidência de excitação e 
vômitos, a respiração tranqüila, a 
ausência de salivação, a recupera
ção rápida após pequenas doses e 
a baixa incidência dg complicações 
pós-anestésicas.

Durante as anestesias, podem ser 
definidos quatro estágios: analge
sia, delírio, anestesia cirúrgica e 
paralisia respiratória.

O estágio de analgesia com eça  
com  a administração do anestésico 
e perdura até a perda da consciên
cia, quando com eça o estágio de 
delírio. Este se caracteriza pela ex
citação e atividade involuntária do 
paciente, que podem ser mínimas 
ou acentuadas: ele pode cantar, gri
tar, debater-se, etc. A mandíbula 
torna-se fixa, aumenta o tônus 
muscular e a respiração é irregular. 
O estado de anestesia cirúrgica vai 
do fim do segundo até a cessação  
espontâneada respiração, por uma 
concentração excessiva do agente 
anestésico. O estágio de anestesia 
cirúrgica é reconhecido pela falta 
de reflexos palpebral e conjuntival 
e de controle dos músculos (se o 
braço for erguido e solto, cairá 
abruptamente). Também os movi
mentos do globo ocular são carac
terísticos. O último estágio com eça  
tão logo cessa a respiraçao.

A nestésicos locais

Na anestesia local, as substân
cias injetadas nas áreas visadas su
primem temporariamente a capaci
dade de transmissão da dor por 
parte dos nervos sensitivos.

A cocaína foi a primeira droga 
utilizada para este fim e imperou 
durante muito tempo. Hoje, con
tudo, cedeu lugar a anestésicos 
mais aperfeiçoados, com o pro- 
caína, bexinato, naepaína, buteta- 
mina, fenacaína, proparacaína e te- 
tracaína.

Os anestésicos locais impedem, 
ao mesmo tempo, a origem e a con
dução dos impulsos nervosos. 
Agem principalmente na mem
brana celular. Certas drogas são 
aplicadas em mucosas, onde a ab
sorção superficial bloqueia as ter
minações nervosas. Este tipo de 
anestesia é empregado sobretudo 
em exames instrumentais (como o

exame visual da bexiga, no qual 
uma sonda de observação é intro
duzida na uretra anestesiada), em 
pequena cirurgia e também na su
tura de ferimentos.

Outro tipo de anestesia local é a 
de indução. Injetada perto de um 
tronco nervoso, a droga torna in
sensível toda a região servida pelas 
ramificações que saem desse 
tronco. Um exemplo é a anestesia 
raquidiana (“ráqui”, como a cha
mam os^ médicos), que consiste 
na injeção de procaína ou xilo- 
caína, em concentrações determi
nadas no espaço existente no inte
rior da coluna vertebral. O 
anestésico, assim, fica em contato 
com  as raízes dos nervos que par
tem da medula espinal para todas 
as regiões situadas abaixo da cin
tura, que ficam anestesiadas sem 
que o paciente pérca a consciência. 
Á ráqui é muito utilizada em partos 
(normais ou operatórios), pois, 
com o o anestésico não passa para 
o sangue da mãe, o feto não é atin
gido por ele. Também é aplicada 
em operações do aparelho genital, 
próstata, bexiga, varizes e hérnias.

Cada paciente tem uma resposta 
psicológica e fisiológica à cirurgia, 
que deve ser pesada antes de se es
colher o método de anestesia. A rá
qui apresenta certas vantagens so
bre outras formas de anestesia, 
com o a analgesia e o completo re
laxamento muscular sem perda da 
consciência. N o entanto, pode pro
vocar hipotensão e perturbações 
neurológicas, além de náuseas e vô
mitos. É contra-indicada em pes
soas com lesões cardiovasculares e 
nos hipertensos.

VEJA T A M B É M : Cirurgia; M ed i
cina; N ervoso, Sistem a; Sensibili
dade.

Anfíbios

Classificação

Reino: Animalia 
F ilo : Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Classe: Amphibia 
Subclasse I : Apsidospondyli 
Superordem : Labyrinthodonti 
Ordens: Ichthyostegali ( +  ): 

Embolomeri ( +  ); Rachitomi 
(+ ) :  Trematosauria ( +  ): Ste- 
reospondyli (+ )

Superordem : Salientia (Anura) 
Ordens: Proanura ( +  ); Anura 

( +  )
Subclasse II: Lepospondyli 
Ordens: Aistopoda ( +  ); Nectri- 

dia ( +  ); Microsauria ( +  ); 
Urodela (Caudata); Apoda 
(Gymnophiona) (+ )  — fós
seis

Chamam-se anfíbios os seres ca
pazes de viver tanto dentro da àgua 
com o na terra. Nesse sentido são 
anfíbios os hipopótamos. Mas, em 
senso estrito, a palavra designa 
uma classe dos vertebrados.

Os_ primeiros anfíbios conheci
dos são fósseis, que datam de cerca 
de 250 milhões de anos, ou seja, do 
Período Devoniano. Seus restos en
contram-se nos sedimentos de 
“grês vermelha” da América do 
Norte e Europa. Esta formação 
geológica pertenceu a uma intri
cada bacia de lagos, charcos e rios 
do desaparecido “continente norte- 
atlàntico”, hoje dividido pelo 
oceano. São sedimentos de uma re
gião que foi regularmente subme
tida a períodos de seca e alagamen
tos, como o atual Grande Chaco 
paraguaio. N essa rede fluvial, ao 
lado dos grandes tubarões devonia- 
nos, surgiram peixes pulmonados, 
que resistiam aos períodos de seca, 
com o fazem hoje seus descenden
tes. N o Grande Chaco vive a pi
rambóia (Lepidosirem  paradoxo), 
peixe pulmonado que, no período 
em que as águas baixam, se en
volve numa bola de lama e passa 
a respirar com os pulmões, o Pro- 
topterus. Seus pulmões, desenvol
vem-se a partir de divertículos do 
intestino anterior.

De alguns destes pulmonados, os 
Crossopterígios —  cujo exemplo 
de sobrevivente marinho é o Lati- 
meria  — , devem ter emergido os 
Rhipid isth ia , que se arrastavam 
pela lama com nadadeiras em 
forma de patas. Destes, ou de um 
grupo próximo, por sua vez, devem  
ter se originado os primeiros anfí
bios verdadeiros, os Estegocéfalos, 
com  sua cabeça blindada por pode
rosos ossos e um orifício no osso  
parietal, que devia corresponder à 
presença de um terceiro olho, çha- 
mado pineal. Entre esses anfíbios, 
um gênero importante foi o dos 
Ichtnyostega.

O corpo dos anfíbios apresenta 
algumas diferenças em relação ao 
dos peixes*. As nadadeiras trans-
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As m etam ofoses da rã. No início, apenas uma célula. Logo, no ovo fecundado inicia-se o processo de segm enta
ção. Nesta fase, ele está perm anentem ente envolvido por uma espécie de m ucilagem  esbranquiçada, que os 
efeitos ópticos tom am  azul na foto (a, b). A lém  da função protetora, ela facilita  a adesão do ovo ás plantas 
e pedregulhos que se encontram  no fundo das águas. As transform ações sucedem-se de form a gradativa, dando 
origem  ao girino, pequena larva com brãnquias e hábitos exclusivam ente aquáticos (c, d, e). Os próximos 
passos sáo a perda progressiva da cauda, o aparecim ento de membros ainda frágeis e a regressão das 
brãnquias para dar lugar ao aparecim ento de pulm ões (f, g). Quando os pulmões estão plenam ente desenvolvi
dos, a cauda já desapareceu por com pleto e os m em bros tom am -se  robustos, é possível dizer que a rã tom ou-se  
adulta, estando apta. então, a viver na terra e na água.

formaram-se em patas de cinco de
dos. A pele perdeu as escam as‘e re- 
cobriu-se de glândulas. Possuem  
ouvido médio com tímpano, ao 
contrário dos peixes que “ouvem” 
vibrações do ambiente com a su
perfície do corpo. O aparelho vocal 
possui características que permi
tem sinalizar em ambiente aéreo.

A estrutura óssea sofreu inúme
ras modificações. O osso iomandi- 
bular dos peixes crossopterígios 
transformoy-se na columela, ossí- 
culo que transmite as vibrações do 
ar para o ouvido interno. Apesar de 
conservar a estrutura geral do es
queleto, as cinturas pélvica e esca- 
pular (inferior e superior, respecti
vamente) tornaram-se mais m aci
ças, podendo suportar maior peso 
corporal. A coluna vertebral nos 
crossopterígios, simples arco que 
envolvia a notocorda, transfor- 
mou-se em um corpo maciço e ro
busto, que sustenta a região visce
ral do corpo.

A d a p ta çã o  a o  am b ien te

Os anfíbios mantiveram-se até 
hoje com o grupo muito bem adap
tado a um ambiente de transiçao 
entre as águas continentais e a terra 
firme. (Nao existem anfíbios mari
nhos.) Dividem-se em três ordens: 
os anuros (sapos e pererecas), os 
urodelos (tritões e salamandras) e 
os ápodos (“cobras-de-duas-cabe- 
ças”), geralmente subterrâneos. Os 
últimos compõem uma única famí
lia, a dos Cecilidae.

Em média, os anfíbios são pe
quenos; os únicos exemplares gran
des são fósseis. Exceto em alguns 
ápodos, a primeira parte da vida 
dos anfíbios, que medeia entre a 
saída do ovo —  deposto na água
—  e a metamorfose, é exclusiva
mente aquática. A pequena larva 
(girino) nao possui pulmões ou per
nas, e respira pelas brânguias (três 
ou quatro pares) e através da pele.

A metamorfose da larva em 
adulto é rápida, leva poucas sema
nas, mas a vida média dos anfíbios 
é longa. A salamandra japonesa 
atinge seu desenvolvimento com 
pleto apenas aos trinta anos. Um 
sapo só é sexualmente maduro com 
quatro ou cinco anos.

A respiração branquial das lar
vas persiste naqueles urodelos que, 
guando adultos, vivem dentro da 
agua (perenibranquiados). Mesmo 
para os que depois da metamorfose 
adquirem pulmões, a pele —  rica 
em glândulas venenosas e muco —  
continua a ser importantíssimo ór
gão respiratório. Para funcionar 
com o tal, entretanto, deve man
ter-se permanentemente molhada 
(como o epitélio pulmonar). Em al
guns anfíbios gue vivem em am
bientes excepcionalmente úmidos 
ocorre até uma redução dos pul
mões ou mesmo sua desaparição 
(Pseudotriton, A neides, H yaro- 
mantes). A falta dos pulmões é 
compensada por uma respiração 
buco-faríngea: o animal enche e es
vazia muito rapidamente a boca, 
que é revestida por um epitélio vas- 
cularizado.

Ao contrário dos outros verte
brados superiores, nenhum ánfíbio 
bebe. Com o o peixe, absorve água 
através da pele. Por essa razão os 
anfíbios evitam os ambientes enso-
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Nas salamandras adultas, a função respiratória dos pulm ões, desenvolvidos 
durante a m etam orfose, é com plem entada pela atividade de sua pele.

larados ou secos, mantendo-se sem 
pre à sombra e na umidade. (Os 
que vivem em ambientes mais se
cos são as pererecas arborícol as e 
os ápodos subterrâneos.) Pelo 
mesmo motivo, as espécies diurnas 
são raríssimas. A atividade do anfí
bio com eça com o crepúsculo e 
finda com a aurora; durante o dia 
ele dorme.

Por falta de água, as zonas ári
das e semi-áridas praticamente não 
conhecem anfíbios, que são. porém, 
encontrados em grandes concentra
ções na região tropical úmida. Por 
serem animais poiquilotérmicos (de 
“sangue-frio”), não vivem nas re
giões polares. Durante o inverno, 
com temperaturas muito baixas, 
entram em estado letárgico e se 
mantêm hibernando sob a terra ge
lada. Apenas com o verão retomam 
as atividades.

Nâo existem anfíbios sociais. 
Eles se unem apenas durante a 
época da reprodução.

M orfologia geral

A circulação sanguínea, que na 
larva (como nos peixes) era sim
ples, complica-se com o apareci
mento de um novo circuito: o pul
monar. O coração dos anfíbios, 
dividido em três partes, permite 
uma mistura de sangue venoso e ar
terial, uma vez que a divisão é so
mente parcial.

A coluna vertebral dos anfíbios 
apresenta um eixo esquelético nos 
adultos. No anuros, uma carac
terística própria do seu esqueleto é 
o uróstilo, fusão da vértebra caudal 
com  os ossos da cintura pélvica. 
Em alguns, as apófises transversais 
das vertebras sao tão longas que 
servem como substituto das coste
las. O crânio é simples e parcial
mente ossificado. Os membros, 
bem como as cinturas pélvica e es- 
capular, possuem uma estrutura 
que permite (como nos outros tetrá- 
podes —  vertebrados de quatro 
pernas) a locom oção terrestre. Va
riam, entretanto, na forma: são 
possantes e modificados para o 
salto nos anuros, enquanto em al
guns urodelos est%) adaptados para 
um nado rápido. Às vezes, nos uro
delos, os membros traseiros podem 
desaparecer dando lugar a uma 
cauda forte que desempenha muito 
bem o papel de motor numa nata
ção veloz.

N os anfíbios, os ógãos senso riais 
também são adaptados aos am
bientes terrestre e aquático. O ou
vido torna-se mais complicado com  
a aquisição da parte média, que 
compreende a membrana timpâ- 
nica, a columela e a trompa de Eus- 
táquio. Os olhos são bem desenvol
vidos, exceto em algumas espécies, 
com o o Proteus (urodelo de águas 
subterrâneas) —  que os têm atro
fiados e sem funcionamento —  e 
na ordem dos ápodos, que enxer
gam muito mal. Os anuros —  a or
dem mais numerosa —  são donos 
dos melhores olhos: mobilíssimos, 
em geral dotados de duplas pálpe- 
brase da membrana nictitante; que 
age como “ limpador de pára- 
brisa”. O órgão olfativo é capaz de 
perceber odores tanto em terra 
quanto na água. Os três órgãos —  
da visão, audição e olfato —  ten
dem a “voltar-se para fora da

água”, com o nos hipopótamos e ja 
carés. D essa forma, o animal pode 
ver o que se passa na margem do 
rio apenas aflorando a cabeça.

As larvas dos anfíbios sao reco
bertas de “botões” tácteis cutâneos 
e da chamada linha lateral, órgão 
tipico dos peixes, destinado a per
ceber ondas e variações de pressão 
na água. Com a metamorfose, este 
órgão desaparece.

Se bem que faltem os dentes à 
maioria dos sapos, muitos anfíbios 
os possuem. M as apenas no maxi
lar superior, no vômer e nos ossos 
do céu da boca. São minúsculos 
dentes agudos, que não servem 
para a mastigação; são órgãos para 

abocanhar’ .
Seu tubo intestinal, com o em to

dos os carnívoros, é bastante curto. 
O sistema excretor compõe-se de 
dois rins primitivos e um duto ex
cretor, o duto de Wolff, que, nos 
machos, tem também funçao geni
tal. As fêmeas dispõem de oviduto 
(duto de Müller) separado do apa
relho excretor.

Um aspecto interessante verifi
cado nos anfíbios é a capacidade 
dos machos mudarem de sexo ao 
perderem o testículo. O órgão de 
Bidder, um ovário rudimentar pre
sente em todos os machos, evolui 
e se torna um ovário perfeitamente 
funcional.

N os anuros, a fecundação é ex
terna: ao mesmo tempo em que a 
fêmea vai depositando os ovos, o 
m acho lança sobre eles os esperma
tozóides. N os urodelos ocorre a 
produção de um espermatóforo 
(cápsula que contém os espermato
zóides), que a fêmea recolhe e in
troduz na própria cloaca (portanto, 
uma fecundação interna). A desova 
pode ser feita sob a forma de um 
cordão (como no sapo) ou em mas
sas gelatinosas (como na râ), geral- 
mente_ espessas, para proteger o 
embrião.

E bastante freqüente entre os 
anfíbios o fenômeno da neotenia 
(maturidade sexual e capacidade de 
reproduzir ainda no estado larvar). 
Caso famoso é o axolotl mexicano

(A m b y sto m a  m exicanum ). Muito 
grande, também, é a capacidade re
generativa dos anfíbios, maior nos 
urodelos que nos anuros. O tritão 
comum pode regenerar a cauda, os 
membros, vasta parte da pele, a 
porção anterior da cabeça, in
cluindo a cápsula olfativa e alguns 
elementos visuais.

Sistemática

A N U R O S —  São os anfíbios 
mais conhecidos, representados pe
las rãs, pererecas e sapos. De vida 
noturna, caracterizam-se pela au
sência de cauda, pelas patas trasei
ras desenvolvidas para o salto, e 
pela metamorfose completa. Os 
ovos, colocados sempre na água. 
dão origem a pequenos girinos, 
com cauda própria para o nado. 
respiração braquial e ausência de 
membros anteriores e posteriores. 
A os poucos, porém, as brânquias 
tornam-se internas, desenvolvem-se 
os membros e a cauda se-atrofia, 
sendo absorvida pelo organismo. 
Quando adulto, o animal tem respi
ração pulmonar.

URODELOS —  São as sala 
mandras, anfíbios que sempre man
têm a cauda, útil para a locom oção  
no ambiente aquático. Alimen
tam-se de insetos, pequenos vermes 
e crustáceos. Se o inverno é rigo
roso, entram em hibernação. Mui
tos conservam as características 
larvais, tais com o as brânquias. 
Existem diversas espécies que são 
neotônicas, isto é, atingem a matu
ridade sexual antes de se tornar 
morfologicamente adultos.

Á PO DO S —  Também chama
dos de cobras cegas, não são co
bras, nem cegos. Têm o corpo 
longo (até um metro), cilíndrico, 
sem patas, externamente recoberto 
por anéis, com as duas pontas rom
budas semelhantes (da! a confusão 
entre cauda e cabeça). A cabeça é 
dotada de pequenos olhos, às vezes 
recobertos de pele, sem abertura 
externa do ouvido, e dois pequenos 
tentáculos táteis sobre o lábio supe
rior.

A fecundação é interna, a repro
dução é ovípara. As fêmeas deposi
tam seus ovos, poucos e grandes, 
na lama ou em buracos. Às vezes 
“chocam ” enrolando-se em volta 
deles. As larvas saídas do ovo en
caminham-se para a água onde te
rão respiração branquial. Esses bi
chos passam a vida comendo 
invertebrados e cavando galerias 
bastante superficiais, sempre em 
zonas quentes (tropicais), exceto 
Madagáscar e Austrália. N os pe
ríodos secos, afundam no terreno 
mais úmido e ficam em hibernação.

Sua única família, os Cecilidae, 
possui cerca de vinte gêneros, todos 
muito parecidos. São animais 
ainda mal estudados; pouco se sabe 
sobre várias fases de sua vida, fe
cundação, etc.

O gênero Siphonops é encon
trado, no Brasil, na região de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Ge
rais.

VEJA T A M B É M : A nim ais; A n u 
ros; Urodelos; Vertebrados.
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Angelico, Fra

Fra Angélico construiu uma obra alegre e espontânea, im pregnada de forte conteúdo religioso. ("A nunciação".)

Sob muitos aspectos, o pintor 
G uido di Pietro, conhecido por Fra 
ou Beato Angélico, pode ser consi
derado com o um mestre gótico do 
início do século XV.

Na relativa escassez de dados 
biográficos, a história de Fra Angé
lico como pintor e como religioso 
pode parecer modesta. Mas com 
põe um capítulo rico e com plexo da 
pintura italiana imediatamente an
terior à Renascença*. Um a tese re
cente atribui a sua obra uma sólida 
base doutrinária, inspirada nos 
princípios de Santo Tomás* de 
Aquino. Como se fora o “Santo 
Tom ás da pintura”, o Beato teria 
plena consciência de estar ilus
trando. por meio da arte, a dou
trina católica enunciada pelo santo 
em livros de teologia. Também nos 
seus quadros o destino de ser hu
mano reflete a vontade divina. 
M as, sendo contrário à deturpação 
que o pensamento cristão sofrera 
com  o luxo medieval, ele busca a 
simplicidade e a pureza dos tempos 
iniciais do cristianismo.

Em conseqüência, a par da in
tenção doutrinária, sua pintura re 
veste-se de um caráter de catequese 
espiritual. E esse apostolado atra
vés da arte não deixa de correspon
der ao objetivo da Ordem dos D o
minicanos, tal com o foi definido 
pelo Beato Dominici, seu fundador. 
A visão do mundo dos dominica
nos é sensível a toda e qualquer 
manifestação da natureza humana, 
com o prova tangível da infinita 
bondade e perfeição do Criador.

É esse sentimento que dá a vá
rias obras de Fra Angélico um tom 
profundamente lírico no trata 
mento de motivos paisagísticos e 
ornamentais. Ele reconhece, na lu
minosidade da cor. um reflexo da 
perfeição da natureza, impregnan
do-se, .assim, de um sentido mís
tico. E compreensível, portanto, 
que. apesar de influenciado por 
M asaccio*, Fra Angélico recuse 
qualquer ênfase dramática ou trá
gica. Tudo obedece a uma lei prees
tabelecida pela onipotência divina, 
onde não há lugar para a angústia, 
e sim para a caridade e o perdão.

A pintura de Fra Angélico, toda
via, está longe de ser retrógrada. 
Ao contrário, ela assimila as novas 
técnicas do Renascimento, apesar 
de se manter fiel a uma concepção 
mística da arte. Sua longa e fe
cunda trajetória presta-se a uma di
visão entre os períodos que gra
dualmente o conduziram à fase 
madura dos afrescos de São Mar
cos e à fase final dos painéis de pe
quenas dimensões.

Dados biográficos

Fra ou Beato Angélico, cujo 
nome era Guido di Pietro, nasceu 
em Vicchio di Mugello, ao norte da 
província de Florença, e morreu em 
1455, em Roma. Em 1407, aos 
vinte anos, ingressando no Con
vento dos Dominicanos, da Ordem 
da Observância, de Fiesole, adotou 
o nome de Fra Giovanni.

Seus primeiros anos de convento 
foram bastante agitados. A Igreja 
estava em crise com o Grande 
Cisma. Em 1409. dois papas —  
Gregório XII (c. 1325-1417), em 
Roma, e Benedito XIII (1328-1423  
ou 24), em Avinhão —  arroga
vam-se plenos poderes. Um Con
cílio reunido em Pisa destituiu am
bos e elegeu Alexandre V. A 
decisão do Concilio não foi aceita 
e só em 1417 a unidade da Igreja 
se restabeleceu com a eleição de 
Martinho V.

Os dominicanos apoiavam Gre
gório XII, e por isso transferiam-se 
constantemente de conventos. A 
falta de dados exatos, supõe-se que 
nessa época Fra Angélico começou  
a estudar pintura.

Seu primeiro mestre, com quem 
aprendeu a técnica da iluminura, 
foi Gherardo Starnina (1354-1413). 
Essa iniciação através de um ge- 
nero miniaturesco marcou bastante 
seus quadros, geralmente de peque
nas dimensões e caracterizados 
pela demonstração de um cuidado 
constante com os pormenores.

Em 1418, Fra Angélico insta
lou-se em Florença. Era uma época  
de apogeu cultural, e a República 
Florentina, onde os poderosos Me
dieis protegiam as letras e as artes, 
constituía o centro nervoso do Re
nascimento.

Brunelleschi* na arquitetura. 
Donatello* na escultura e M asac

cio na pintura não só surgem como  
expoentes dessa nova concepção do 
mundo e da vida, com o também 
criam os recursos que se fazem ne
cessários para representá-la plasti
camente.

São estes os artistas que domi
nam Florença, quando entre 1420 
e 1430 surgem as primeiras gran
des obras de Fra Angélico. A ele 
caberá representar uma outra reali
dade. a espiritual, conciliadora en
tre o terreno e o sobrenatural, e sua 
pintura, apesar de se manter fiel à 
concepção mística da arte. assimila 
com perfeição as técnicas desco
bertas na Renascença.

O seu nome começa a se impor 
a partir de 1432, quando a ordem 
religiosa dos Servitas, em Bréscia, 
encomenda-lhe uma “anunciação”, 
obra terminada em 1434, que é um 
retábulo onde o aproveitamento da 
perspectiva é renascentista.

Em 1438, Cosme de Mediei con- 
fia-lhe a decoração das celas do 
Convento de São Marcos. O re
nome crescente do frade domini
cano leva a Cúria pontifícia a con
vidá-lo, em 1447, a decorar a 
Capela Nicolina, do Vaticano, ao 
lado de outros pintores também fa
m osos. Regressando de Roma, 
alguns anos depois, Fra Angélico  
incumbe-se da decoração da Ca
pela de São Brício, na Catedral de 
Orvieto, obra concluída por Lucca 
Signorelli*.

Fra Angélico ainda se encon
trava em Roma quando foi eleito 
prior do Convento de São Marcos, 
em Florença.

E, em Roma mesmo morreu, a 
18 de fevereiro de 1455, sendo seu 
sepultamento efetuado com gran
des honras.

Suas obras principais foram: 
N o ssa  Senhora Protetora dos D o  
m inicanos (1430-M useu de São 
Marcos); Ju ízo  __ Universal 
(1430-M useu de São Marcos); 
A nunciação  (1430/34-M useu D io
cesano, Cortona, Itália); Visitação 
(1434-M useu Diocesano, Cortona); 
Sacra Conversação de A nalenna  
(Museu de São Marcos); Coroação  
da Virgem  (Museu de São Marcos); 
D eposição  (1435-M useu de São 
Marcos); Im posição do N o m e ao 
Batista  (1435-M useu de São Mar
cos, Florença); N ascim ento  de São  
Nicolau, Sua Vocação, o Santo e 
os Três M eninos  (1437-painel do 
tríptico de Perúsia —  Pinacoteca 
do Vaticano); Um M ilagre de São  
C osm e e São D am ião  (Museu de 
São Marcos); A nunciação  
(1437-M useu de São Marcos); São 
Lourenço D istribui Bens aos P o
bres (1447/55-C apela Nicolina, 
Vaticano).

VEJA T A M B É M : Florença, R ep ú 
blica de; Renascença.
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ANGOLA

S U M Á R IO

Localização: costa sudoeste 
África

Limites: República Democrática 
Congo (Zaire) e República Popular 
do Congo (N); Zâmbia (L): Africa 
do Sudoeste (S), Oceano Atlântico 
( O )

Superfície: 1 2 4 6  701 km 2 
População: 5 6 73  0 4 6  hab.
Cidades Principais:

Luanda (cap: 4 7 5  328  hab.): 
Nova Lisboa (71 000): Benguela... 
(58  000): Malange (88 500) 

Id iom a: português (oficial): vários 
dialetos regionais 

Religião: católica, protestante e cul
tos ani mistas 

Portos principais: Luanda, Lobito e 
Mossâ medes 

Aeroporto principal: Luanda 
R odovias: 7 0  0 0 0  km 
Ferrovias: 3 2 5 6  km 
Unidade m onetária: escudo

Situado no lado ocidental da 
África, o litoral angolano apresen
ta-se pouco recortado e desprovido 
de ancoradouros naturais. E consti
tuído por uma planície que atinge 
1 0 0  km ao norte e se estreita em 
direção ao sul, onde mede 25 km. 
Acompanhando todo o contorno 
da planície há uma cadeia de mon
tanhas cujo prolongamento dá ori
gem ao planalto.

É ele que ocupa a maior parte do 
território do pais. Sua altitude não 
ultrapassa os 1 0 0 0  m, exceto um 
m aciço montanhoso localizado ao 
sul. Nele encontra-se a serra de 
Cheia, com picos de até 1 600 m.

Angola conta com uma rede flu
vial bastante densa, onde os rios 
que deságuam no Atlântico, como 
os rios Litundo e Logi, são separa
dos das bacias dos afluentes ao rio 
Cuango pelo planalto. Em geral, as 
vias fluviais são encachoeiradas, 
permitindo navegabilidade apenas 
parcial. O rio Congo —  a cuja ba
cia pertence o Cuango — é um dos 
rios inteiramente navegáveis do 
país e desempenha importante pa
pel para o transporte da região.

São três os fatores determinantes 
do clima de Angola: altitude, lati
tude e a corrente marítima fria de 
Benguela. No norte e nordeste do 
planalto, é tropical, com pluviosi
dade anual de 1300 mm e média 
de temperatura em torno de 23° C. 
Na região centro-oriental, é subtro
pical, caracterizado por média tér
mica de 19° C e precipitações de 
1480 mm anuais. N o litoral e na 
encosta do planalto, com tempera
turas em torno de 24° C e índice 
pluviométrico de 3600 mm por 
ano, configura-se um clima árido e 
semi-árido, que causa a predomi

nância de uma vegetação de tipo 
desértico na costa. A encosta do 
planalto é dominada por algumas 
matas tropicais, que aumentam em 
direção ao norte e na porção seten
trional do planalto. Nela, a vegeta
ção é constituída de savanas, cam 
pos e cerrados. Nas margens dos 
rios a maior umidade propicia a 
formação de matas-galeria.

Um subsolo muito rico

Apesar de ser o quinto produtor 
mundial de diamantes, sexto produ
tor africano de petróleo e grande 
produtor de minério de ferro, além 
de manganês, fosfatos e cobre, An
gola é ainda país essencialmente 
agrícola, pois a exploração de suas 
riquezas naturais ainda é feita com 
baixíssimo índice de aproveita
mento e sua população dedica-se à 
agricultura de subsistência.

Os mais importantes produtos 
agrícolas de exportação sao o café 
e o algodão. Com seu solo p clima 
propícios. Angola é o terceiro pro
dutor mundial de café (215 mil t 
em 1969); no mesmo ano, sua pro
dução de algodão foi de 60 mil t. 
Destaca-se ainda a produção de si
sal, feijão e tabaco. As culturas 
voltadas para o comércio exterior 
são feitas nas grandes propriedades 
de brancos europeus.

A p'osição de destaque de An
gola no tocante à produção de dia
mante, ferro, petroleo e outros re
cursos dá a dimensão de suas 
possibilidades futuras. Luanda, 
principal região de extração dia- 
mantífera, fornece 2  milhões de 
quilates anuais da pedra. Calinga. 
ao norte do território, produz 80% 
dos 1 0  m ilhões de toneladas de pe
tróleo que o país extrai anualmente. 
No distrito de Malange, nos mor
ros de Cuíma e Cassinga e no 
monte Cassala, encontram-se gran
des quantidades de minério de 
ferro.

A extração petrolífera é feita 
pela Companhia de Petróleo de 
Angola (PETRANG O L), em asso
ciação com empresas estrangeiras. 
Começou a atuar em 1950, produ
zindo em larga escala, embora as 
primeiras amostras de óleo já tives
sem sido encontradas em 1767.

A pecuária, que existe nos distri
tos de Huila, Huambo e Benguela, 
é explorada principalmente por po
pulações pastoris ou agropastoris, 
que detêm 80% da criação de bovi
nos. Da população urbana de An
gola, uma parte dedica-se ao co
mércio local e outra, ao trabalho 
na indústria, que opera principal
mente na área de produtos ali
mentícios. Existe ainda a indústria 
petroquímica. Os principais com 
pradores de Angola são os Estados 
Unidos, a República Federal da A le
manha, a Holanda e a Inglaterra.

500  anos sob dom ínio colonial

Quase 100 anos se passaram  
desde o descobrimento de Angola 
até o início de sua ocupação efe
tiva. Foi em 1483 que o navegador 
D iogo Cão chegou à foz do rio 
Congo; mas somente em 1575 o rei 
de Portugal, através de uma carta 
de doação, autorizava Paulo Dias 
de Novais a ocupar militarmente a 
região. Até essa data, as relações
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Colônia —  Metrópole foram pací
ficas, já que os portugueses nao se 
fixavam ao novo país, limitando-se 
a extrair alguns recursos naturais.

A partir de 1575, Angola passou 
a suprir as necessidades brasileiras 
de mão-de-obra escrava. Os portu
gueses passaram a atacar as aldeias 
nativas, capturar os negros e man
dá-los para a Europa ou América, 
onde eram vendidos com o escra
vos. Foram essas as perseguições 
que deram origem a grandes rebe
liões populares, tornando lento e 
difícil o processo de colonização.

O tráfico de escravos com eça a 
decair a partir do fim do século 
XVIII,  em função da concorrência 
de traficantes ingleses e franceses. 
Em Angola, foi proibido a partir de 
1836, fato que encerra a primeira 
parte de sua história. A partir de 
então, foi montado um sistema pro
dutor na Colônia, que devia enviar 
riquezas para Portugal.

Da extinção do tráfico de escra
vos até o seculo X X , a Metrópole 
procurou ocupar administrativa e 
militarmente a Colônia. A resistên
cia nativa só foi vencida em 1921.  
ano em que foi possível incentivar 
a imigração branca. Em 1951, An
gola passa a ser designada “provín
cia ultramarina”. A década de 50 
marca, ainda, a entrada de capitais 
estrangeiros no país, o que provoca 
o reinicio das manifestações nacio
nalistas.

As rebeliões exigem que Portu
gal, para manter o domínio da C o
lônia, envie mais e mais tropas. A 
necessidade de aumentar o contin
gente militar exaure o tesouro por
tuguês. A guerra colonial —  que 
não se desenvolveu só em Angola, 
mas em todas as colônias portugue
sas, termina por se transformar em 
fator desencadeante do movimento 
que pôs fim ao regime salazarista, 
em 25 de abril de 1974.

O novo governo iniciou o pro
cesso de descolonização logo, que 
assumiu o poder. Ainda em 1974, 
libertou Giliné-Bissau* e M oçambi
que. Para Angola, a questão apre
sentava-se mais complexa, pois três 
organizações divergentes lutavam 
pelo poder na região: o M PLA, a 
FN LA  e a UNITA.

O M PLA (Movimento pela Li
bertação de Angola) originou-se na 
década de 2 0 , a partir de associa
ções culturais. Em 1949, Viriato 
Cruz funda em Luanda a revista 
M ensagem , veículo oficial do m ovi
mento clandestino. Da difusão de 
duas dissidências do PLUA (Par
tido da Luta Unida de Angola), 
surge o MPLA, que parte para a 
luta armada em 1961, sob o co
mando de Agostinho Neto.

A Frente Nacional de Liberta
ção de Angola (FN L A ) iniciou 
suas atividades em 1961, sob o co
mando de Holden Roberto. Ao 
lado da UNITA (União Nacional 
para a Independência Total de 
Angola), luta contra o MPLA. Seu 
líder, Jonas Savimbi, prega o “so
cialismo com democracia”, reve
lando tendência centrista. Holden 
Roberto tem a posição mais direi
tista dos três líderes.

O governo português assinou 
acordos de cessar-fogo com cada 
um dos movimentos e promoveu 
reuniões entre eles, na tentativa dé 
pacificar _o país. Marcada a data da 
independência para 1 1  de novem
bro de 1975, a proclamação ocor
reu sob intensa luta armada, que 
prosseguiria até que o Movimento 
pela Libertação de Angola conse
guisse assumir, de maneira defini
tiva, o governo angolano.

Soldado do M PLA , organização que, sob a liderança de Agostinho Neto , lu- VEJA T A M B E M : A fr ica ; Colo- 
tou pela tom ada do poder em  Angola. nialism o; Portugal.

Da esquerda para a direita: Agostinho Neto , Holden Roberto e Jonas Savim bi, reunidos em  M om basa  
para negociações. Ao lado, portugueses sendo repatriados, no inicio das lutas em  Angola.
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A planificação para um desenho anim ado é rigorosa e dem orada. Para a 
execução de um curta-m etragem  desses são necessários 17 0 0 0  desenhos.

Animação 
Cinematográfica

Uma das características básicas 
da arte cinematográfica é a proje
ção de imagens em movimento. 
Esse efeito pode ser obtido pela fil
magem de pessoas ou coisas que se 
deslocam, ou pela colocação da câ
mara em movimento, como ao 
longo de uma rua, para filmar as 
fachadas dos edifícios. Um método 
especial consiste na construção de 
uma série de imagens ou objetos 
parados, filmados em seqüencia 
por uma câmara* (que também po
derá estar parada): é a técnica da 
animação. E preciso utilizar um 
tipo especial de câmara, que filme 
apenas um fotograma de cada vez 
(duração de 1/24 de segundo). Pri
meiramente, registra-se a imagem  
de um fotograma; a seguir, alte
ra-se a posição do objeto filmado 
e registra-se o seguinte, e assim por 
diante. Por exemplo: o objetivo é a 
filmagem de uma bola atraves
sando um campo da esquerda para 
a direita, em um segundo; saben
do-se que a velocidade de projeção 
do filme é de 24 fotogramas por se
gundo, é necessário filmar 24 ima
gens, com a bola um pouco mais 
a direita em cada fotograma. Se o 
tempo desejado for dois segundos, 
é preciso filmar 48 fotogramas ou 
então doze, no caso de uma filma
gem de meio segundo. O número de 
posições da bola (número de foto
gramas) varia em função da veloci

dade de movimento desejada. 
Quando não se deseja utilizar a câ
mara, pode-se desenhar cada foto
grama na própria película, respei
tando as mesmas leis de ve
locidade.

A primeira modalidade de ani- 
m ação foi o desenho animado feito 
com  câmara. A s tentativas iniciais 
e v id e n c ia r a m , im ed ia tam en te , 
tanto as dificuldades como as 
imensas potencialidades dessa téc
nica. As dificuldades se prendem à 
planificação, que deve ser rigorosa 
e é muito demorada: um desenho 
animado leva quatro ou cinco ve
zes mais tempo de confecção do 
que um filme vivo; um curta-metra- 
gem  de dez minutos requer uma 
média de 17 000 desenhos. Entre os 
diversos processos, existe a anima
ção de mesa, feita em uma mesa es
pecial com  uma câmara gue filma, 
em apenas duas dimensões (com 
primento e largura), desenhos figu
rativos ou abstratos, letras, núme
ros, fotografias, etc. Também  
podem ser utilizadas lâminas trans
parentes superpostas, para que, en
tre um fotograma e outro, possa se 
deslocar apenas uma ou algumas 
dessas lâminas, mantendo alguns 
desenhos constantes (a paisagem de 
fundo, por exemplo). Este é o pro
cesso dos desenhos animados, re
cortes e colagens animados e algu
m as trucagens (para os efeitos de 
animação de filmes ao vivo, com o  
relâmpagos, escurecimento, clarea- 
mento, fusão, dois personagens re
presentados pelo mesmo ator, na 
mesma cena, etc.).

Também pode-se utilizar a ani
m ação, de estúdio ou em exterior, 
pela qual a câmara filma foto
grama por fotograma, coisas ou

pessoas, com três dimensões. Daí 
resultam as maquetes animadas, 
filmes onde objetos inanimados ou 
bonecos movem-se sozinhos. (Esse 
processo não se aplica a fantoches, 
nem marionetes, cujos movimentos 
são feitos pela pessoa que os mani- 

ula e são filmados com câmara 
abitual.) Quando se trata de pes

soas, elas fícam paradas: só mu
dam de posição entre a filmagem  
dos fotogramas, representando 
com o verdadeiros bonecos.

O terceiro processo é a anima
ção sem câmara, obtida pelo dese
nho na própria película, fotograma 
por fotograma, e que produz quase 
que exclusivamente desenhos abs
tratos.

Evolução da técnica

No início do cinema, havia a 
concepção de que comédias, .docu
mentários ou filmes de animação 
deveriam ser curtos; os filmes mais 
longos_ seriam dramas sentimentais, 
de polícia ou de aventura. Durante 
muito tempo os filmes de animação 
eram complementos de outros espe
táculos. Inicialmente, sua função 
era divertir, muitas vezes com es
pírito crítico —  exatamente com o  
as caricaturas. Depois, passaram a 
ter outras funções: propaganda (de 
guerra ou paz, por exemplo) e edu
cação (filmes didáticos). Esses fil
mes de animação também eram 
curtos, por m otivos teóricos e eco
nómicos: o filme de animação é 
muito mais caro.

Com a evolução da indústria do 
cinema, outras categorias passa
ram a ser produzidas com longa  
duração: primeiro a comédia, de
pois o documentário. O sucesso do 
cinema de animação (comercial e 
na divulgação de idéias e informa
ções) incentivou a criação de fór
mulas culturais e econom icas que 
permitiram sua produção em lon- 
ga-metragem. Esse processo seguiu 
rumos diferentes, gerando diferen
tes concepções. N os Estados Uni
dos, por exemplo, registrou-se o fe
nômeno Walt Disney*, com as 
características de grande indústria 
privada de desenho animado, pro
duzindo histórias para crianças, 
criando personagens (M ickey, Pato 
Donald) e enredos (Branca de 
Neve, Pinóquio) tão expressivos da 
cultura americana quanto as histó
rias em quadrinhos. Outro exemplo 
registrou-se no Canadá, onde sur
giu uma grande fábrica estatal pro
dutora de filmes, especializada em 
animação, sob a liderança de Nor- 
mam McLaren (1914- ). Seus 
filmes se caracterizam pela experi
mentação, espírito de pesquisa téc
nica e estética, contribuição para a 
evolução dos três processos de ani
m ação (especialmente o sem câ
mara), com  predominância dos 
curtas-metragens. Já a produção 
estatal de alguns países socialistas 
deu margem a uma série de estilos 
diferentes, em função das peculiari
dades dos países. Polônia, Tche- 
coslováquia e Iugoslávia reabilita
ram o filme animado humorístico, 
em geral crítico e para adultos, ao 
mesmo tempo que inovaram o pro
cesso de animação de mesa (sobre
tudo a combinação de desenho com  
outras modalidades, com o colagem  
e bonecos).

A animação cinematográfica no 
Brasil desenvolveu-se integrad« à 
evolução do cinema e da cultura. 
Já entre 1915 e 1920, surgiam os 
primeiros desenhos animados: O 
Caiser, do caricaturista Seth, e Fri- 
volitá, uma série feita pelo carica
turista Fono (Eugênio Fonseca Fi
lho). Foram também produzidos 
desenhos animados patrióticos so
bre a guerra. Já nos anos 20, filmes 
ao vivo tinham letreiros e apresen
tações animados; um dos pioneiros 
do cinema brasileiro, Alberto Bote
lho (1885- ), desenhou um ca
chorro pulando, na apresentação 
de seu Jornal de A tualidades, pe
riódico, bem com o vários tipos de 
trucagens resultantes de efeitos de 
animação, que eram produzidos no 
R io, Sao Paulo ou Recife.

Em seus filmes ao vivo, Genésio 
Arruda utilizava muito bem efeitos 
de animação já conhecidos no exte
rior desde 1910, que obtiveram  
“gags” de sucesso.

Ainda nos primórdios do. INCE  
(Instituto Nacional de Cinema 
Educativo), fundado em 1936, 
Humberto Mauro já entusiasmava 
Roquete Pinto (1884-1954) com  
mapas animados (e outros proces
sos de animação em filmes didáti
cos). N o início da década de 40, a 
animação de mesa utilizada na 
apresentação da Atlântida (o 
mesmo chafariz que ainda hoje é 
visto) evidencia a necessidade de 
um equipamento especial, possivel-

è

Saul Bass, um dos raros desenhis
tas que se dedicaram  à criação de  
letreiros anim ados para film es de  
longa m etragem . Apresentação  
para "B om  Dia Tris teza", baseado 
numa obra de Francoise Sagan.



mente proveniente da Cinédia de 
Ademar Gonzaga (1901- ), do 
início dos anos 30. Portanto, pelo 
menos desde 1940, houve no Brasil 
uma produção regular de filmes 
animados de curta-metragem. A  
idéia de um desenho de longa-me- 
tragem, em branco e preto, surgiu 
em 1948: Sinfonia A m a zô n ica , di
rigido por Anélio Latini Filho, que 
ocupou cinco anos de trabalho. Só 
em 1971 apareceu uma obra co lo 
rida ,  Presente de  N atal, dirigido 
por Álvaro Henrique Gonçalves.

A filmografia brasileira de cur
tos é rica e variada, pois a partir 
da Segunda Guerra Mundial a fil
magem de animação entrou em 
moda em todo o mundo. Alguns 
autores brasileiros tornaram-se co
nhecidos e foram premiados inter

nacionalmente, com o Roberto Mil- 
ler (1922- ), discípulo de 
McLaren, e especializado em ani
m ação sem câmara; Bassano Vac- 
carini e Rubens Francisco Luc- 
chetti, líderes, do Centro Expe
rimental de Cinema, de Ribei
rão Preto, filiado à Associação In
ternacional do Filme de Animação  
(Asifa).

A dificuldade econôm ica limita 
mais este setor do que o cinema 
vivo. Grande impulso ao cinema de 
animação foi dado no Brasil com  
o surgimento do mercado de traba
lho de filmes publicitários anima
dos, desde os primeiros trabalhos 
profissionais de Mário Lantana e 
Kingo, para a televisão (antes a pu
blicidade era feita com filmes ao 
vivo ou diapositivos). Atualmente, 
várias firmas dedicam-se exclusiva
mente à animação publicitária.

Nas universidades brasileiras já 
há cadeira e cursos de animação ci
nematográfica. A Escola de C o
municação e Artes da Universidade 
de São Paulo dispõe de bom equi
pamento, destacando-se uma mesa 
de animação confeccionada na pró
pria escola.

A animação está profundamente 
relacionada com a caricatura e o 
desenho em quadrinhos. Freqüente
mente, um personagem ou esquema 
dramático da caricatura é aprovei
tado pela animação; em muitos ca
sos ocorre o inverso.

N a mesma linha está a fotono

vela. Numa análise mais detida, ela 
revelará as mesmas estruturas nar
rativas, os mesmos estereótipos que 
a animação. Esta mantém, ainda, 
um intercâmbio de influências recí- 

rocas com as artes plásticas e, so- 
retudo, com a música. Fantasia, 

de Disney, foi inspirada em músi
cas, e sua execução contou com  
uma equipe de músicos e com posi
tores especializados para as trilhas 
sonoras.

São muito importantes as rela
ções da animação com a física, a 
matemática e as ciências afins. O 
animador, na prática, muitas vezes, 
supre seus conhecimentos científi
cos através da intuição e da longa 
experiência e observação. M as, na 
verdade, deve conhecer as leis do 
desenho geométrico, da curva de 
queda dos corpos, da análise e si
mulação do movimento, etc. Sobre
tudo porque, conhecendo a fundo 
as possibijidades de seu instrumen
tal, poderá inventar novos recursos 
inovadores na técnica e na estética 
da animação. Parece não estar 
longe o dia em que caberá ao com 
putador animar figuras e objetos, 
cabendo ao homem somente pro
gramá-lo. Isso transformará radi
calmente a produção dos filmes 
animados; a mesa de animação 
serã o repositório de elementos a 
serem combinados em movimentos 
e truques (como, por exemplo, na 
com posição de notas e sons).

Atualmente, nos países tecnolo
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gicamente adiantados já  se utiliza 
a automação na feitura de filmes 
animados: é .o  filete eletrônico que 
passa os desenhos do papel para o 
celulóide transparente, para ser co
lorido e filmado. Com isso ob- 
tém-se uma redução substancial de 
trabalho.

Historiografia

O princípio da animação já es
tava contido na análise do m ovi
mento, operada por Plateau com o 
fenacistiscópio J[1832), aperfei
çoada por Emile Reynaud 
(1844-1918) com  o praxinoscópio 
(1877). Este último utilizava dese
nhos de momentos sucessivos de 
um movimento, mostrados em ve
locidade tal que dava a ilusão vi
sual do movimento. Reynaud apri
morou o método até chegar ao 
“teatro óptico” (1889), com os 
mesmos desenhos feitos em uma 
fita perfurada e mostrados por 
meio de projeção luminosa: era a 
animação, mas não era cinema 
(não utilizava filme e não era re
produtível em série). Ele obteve, na 
epoca, enorme repercussão e su
cesso, não só pela precisão técnica 
e científica, mas também pelo hu
mor gracioso e ingênuo de suas 
personagens e histórias. Seu su
cesso prosseguiu mesmo depois da 
invenção, pelos irmãos Lumière*, 
do cinematógrafo, em 1895: espe
táculo de projeção de filmes de ci-

Klobuk, cineasta tcheco, destacou-se pela reabilitação do film e anim ado humorístico.

Bruno Bozzetto, jovem  cineasta ita liano, foi o criador do Senhor Rossi. caricatura do hom em  classe-m é
dia atual. Bozzetto tam b ém  foi o autor de "W est and Soda" (1 9 6 5 ), longa-m etragem  de sucesso.

Betty Boop, donzela desenvolta e atriz atraente  
de Hollyw ood, foi uma criação do cineasta aus
tríaco M ax Fleischer. Pem as à mostra e alvo de 
m exericos, desafiou os códigos da moral am eri
cana, e acabou arquivada pelos donos da decên
cia, por força de longas querelas.
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nema ao vivo. A Cinemateca Brasi
leira possui, entre os objetos de seu 
museu de cinema, cópias filmadas 
dos desenhos animados de Rey- 
naud, bem como um praxinoscópio 
original.

O verdadeiro inventor da filma
gem de animação cinematográfica 
(fotograma por fotograma) foi o 
americano James Blackton 
(1877-1938), que utilizou “um giro 
de manivela” na câmara. Após 
uma série de experiências, desde 
1896, ele exibiu o primeiro filme 
animado com trucagens: A  Casa 
M a l A ssom brada  (1906), onde se 
viam móveis e objetos de decora
ção movendo-se sozinhos. No 
mesmo ano, Blackton exibiu o que 
hoje é considerado o primeiro filme 
de desenho animado do mundo, 
F ases H um orísticas de Caras E n
graçadas.

Emile Cohl (1857-1938), antigo 
inventor de “gags” e depois dire
tor de truques da fábrica francesa 
Gaumont, exibiu em 1908 o seu 
primeiro desenho animado, F antas
magoria, de menos de dois minutos 
de duração. N os anos seguintes, 
criou uma centena de desenhos ani
mados, conseguindo promover o 
gênero a um alto nível estético.

Em 1909, nos Estados Unidos, 
M cCay inicia uma série com o per
sonagem Gertie, o dinossauro, de 
grande sucesso. Cohl parte para os 
Estados Unidos, onde criará um 
novo personagem em conjunto com  
M ac Manus, o criador da ilustre 
família Illico.

Enquanto Cohl era incompreen
dido em seu país, os americanos se 
apaixonaram pelo desenho ani
mado, cuja produção evoluiu rapi
damente, criando sempre novos 
personagens: Bobby Bump, o 
Gato Felix, o Sapo Flip, o Coelho 
Osvaldo, etc. Em 1928, o camun
dongo Mickey apareceu pela pri
meira vez; seu sucesso impulsiona
ria a industrialização do desenho 
animado, criando todo o império 
de Walt Disney.

Outros autores continuavam a 
criar personagens com o Betty 
Boop, Popeye, e mesmo longas-me- 
tragens com o A s Viagens de Gulli- 
ver (1939), feito por Fleischer, um 
filme crítico para adultos.

A seguir, surgem os animadores 
da Metro, que criam Tom e Jerry; 
os da Universal, que criam o Pica- 
Pau; os da RKO, com o Reizinho, 
etc. A Columbia abrigou, por al
gum tempo, a UPA , de Stephen Bo- 
sustow, que, em virtude de uma 
greve nos estúdios Disney, formou 
uma equipe excelente que revolu
cionou o desenho: rejeitando o es
tilo D isney, criou um desenho eco
nómico, elegante e bem americano, 
conforme as normas dos desenhos 
em quadrinhos do N ew  Yorker, e 
que distribuiu a série com o Profes
sor Magoo.

Ao mesmo tempo, Saul Bass 
(1921- ) consagrou-se como 
criador de apresentações e letreiros 
aniiiiados para filmes.

Na França, depois de Cohl, a 
produção intensa não ofereceu 
criações que resistissem ao tempo; 
apenas Paul Grimault (1905- ) 
lançou um longa-metragem inter
nacional, em 1949. Somente nos 
anos 60 a animação francesa com e
çou a renovar-se.

Utilizando a técnica de decom posição, tam bém  um com putador é capaz de "criar" um desenho anim ado A série 
de TV "O s Flintstones", por exem plo, fe ita  com  a ajuda dessas máquinas, econom izou m uitas horas de trabalho.

Na Inglaterra, entre uma produ
ção sem grande destaque histórico, 
Halas (1912- ) e Batchelor- 
criam inúmeros curtos, até chega
rem ao longo internacional The 
A n im a l Farm , em 1956, baseado 
na novela de George Orwell*.

Atualmente, a liderança mundial 
está com a Tchecoslováquia e a 
Polônia. Os tchecos (o mestre Ka 
rel Zeman (1910- ) e os mais 
jovens Bretislav Pojar e Jiri Br- 
decka) se apegam a uma plástica 
próxima ao folclore do país, ou fa
zem humor e crítica com temas 
bem precisos.

Os poloneses (Borowozyk e Le 
nica, entre outros) revelam um tem
peramento mais lírico, estilo mais 
leve e rápido, e a influência surrea
lista, sobretudo em seus filmes de 
colagens animadas. São seguidos 
de perto pelos iugoslavos (Vlado 
Kristl) e pelos romenos (Ion Po- 
pesco Gopo).

O longa-m etragem  "P iconzé" (1 9 6 8 /7 2 ), de J. L. Araújo e Yppe Nakashim a. VEJA T A M B É M : Câmara; Ci- 
abriu novas perspectivas à produção brasileira de desenhos anim ados. nem a; Filme.
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Animais

Entre os seres vivos, distin
guem-se os dois grandes reinos dos 
animais e dos vegetais*. Uma série 
de características é utilizada tradi
cionalmente para enquadrar um ser 
vivo num ou noutro reino.

Classificam-se com o animais 
aqueles seres que, incapazes de fo- 
tossintetizar, costumam usar com o  
alimentos outros seres vivos; que se 
movem livremente à procura do ali
mento e que possuem sistema ner
voso*.

Essa velha distinção (sua pri
meira versão remonta aos tempos 
da ciência grega), de modo geral, 
ainda é considerada válida. Entre
tanto é preciso que se façam algu
m as ressalvas importantes, tais 
com o:

a —  Existem diversos vegetais, 
com o os fungos* e boa parte das 
bactérias*, que não fazem fotossín- 
tese*. Outros vegetais se alimentam  
de matérias animais', com o, por 
exemplo, as plantas carnívoras. E 
algumas algas*, as euglenas, caçam  
eventualmente.

b —  Um bom número de ani
mais invertebrados são fixos —  
certos protozoários*, esponjas*, al
guns celenterados, alguns vermes*, 
ostras, certos equinodermos, tuni- 
cados.

c —  Há animais sem sistema 
nervoso (esponjas). Além disso, 
mesmo sem^ possuí-lo, os vegetais 
recebem estímulos do ambiente e 
respondem a eles. Fecham ou 
abrem estôm atos, mudam a posi
ção das folhas, etc. Alguns respon
dem até com  a mesma rapidez dos 
animais. Com um ligeiro toque, a 
mimosa sensitiva fecha subita
mente as folhas.

A essa tríplice distinção tradicio
nal, juntou-se outra no século pas
sado: os vegetais possuem celulose 
e os animais não. Mas descobri
ram-se posteriormente animais 
com  substância semelhante à celu
lose (tunicina) —  as ascídias 
(protocordados).

As diferenças enumeradas acima 
são bastante falhas porque se ba
seiam unicamente em aspectos for
mais. A distinção mais profunda é 
evolutiva. São animais todos aque
les seres que descendem de outros 
grupos animais.

E pelas hipóteses modernas so
bre a origem da vida, os seres hete- 
rótrofos (devoradores de outros se
res vivos) precederam os autótrofos 
fotossintetizantes. Ou seja, é bem 
possível que os vegetais tenham  
surgido a partir de seres que se en
contram na base da árvore evolu
tiva animal.

F unções do organism o animal

São duas as funções que o orga
nism o animal desempenha: funções 
de relação com o meio ambiente e 
funções vegetativas.

As de relação são: sensibilidade, 
isto é, percepção de estímulos —  
visão, olfato, etc.; integração dos 
dados sensoriais; e resposta ao am
biente —  movimentos e secreções.

N os mamíferos, o sistema ner
voso classifica a imagem separan
do-a de outras depositadas na me
mória (integração). D o sistema 
nervoso partem sinais para a glân
dula supra-renal, que descarrega 
adrenalina no sangue (resposta 
glandular).

Graças à ação de pequenos mús
culos na sua base, os pêlos se eri
çam e o corpo toma uma posição 
de luta (resposta muscular).

Os músculos podem usar como 
ponto de apoio tanto ossos (verte
brados), couraças (artrópodes), 
conchas (moluscos), com o outros 
músculos (vermes).

As funções vegetativas com pre
endem nutrição, circulação*, res
piração*, excreção* e reprodução*.

A alimentaçao animal é feita, 
normalmente, através de um tubo 
digestivo. Na extremidade anterior 
abre-se a boca, armada de dentes 
ou instrumentos de raspagem (rá- 
dulas de m oluscos e escolecodontes 
de vermes), glândulas que secretam 
m ucos adesivos para coleta de ali
mento (vermes marinhos) ou tentá
culos (escafópodes, vermes, etc.). 
Na extremidade posterior abre-se o 
ânus; contudo, este nem sempre 
existe (braquiópodes articulados).

N os mamíferos o alimento inge
rido sofre a ação de enzimas, ou 
seja, é digerido. As moléculas são 
levadas até as células pelo sistema 
circulatório, completando, desta 
forma, o processo de nutrição.

A respiração —  absorçao de 0 2 

para as oxidações celulares —  e 
feita através da pele ou por órgãos 
especiais: brânquias em animais 
aquáticos, pulmões e sacos aéreos 
em animais terrestres.

Há três tipos de excreção nos 
animais. A oxidação dos carboi- 
dratos e gorduras tem com o produ
tos finais H j O e  C O ,. A oxidação 
das proteínas e ácidos nucléicos 
produz, além disso, com postos ni- 
trogenados tóxicos: geralmente 
amonia, ácido úrico ou uréia. O 
C 0 2  sai todo pela respiração. Parte 
da água sai pela respiraçao e parte 
pela urina. Os com postos nitroge- 
nados são dissolvidos em água e 
excretados por órgãos especiais: 
nefrídios na maioria dos inverte
brados, tubos de Malpighi em inse
tos, rins em vertebrados. O terceiro 
tipo de excretas, as fezes, são uma 
mistura de material não digerível, 
ou não digerido, e, principalmente, 
de bactérias da flora intestinal.

A função reprodutiva tanto em 
animais com o em vegetais se rea
liza por duas vias: por via sexuada, 
através de órgãos especiais, as gô- 
nadas; ou, então, por via asse
xuada, através dos processos de ge- 
mação, bipartição, classiparidaae, 
esporulação, etc.

Há dois tipos básicos de sime
tria* em animais —  a bilateral, na 
qual o corpo é dividido por um 
plano em duas metades iguais (ver
tebrados, insetos, etc.); e a radial, 
na qual vários eixos atravessam um 
eixo central (como nos celentera
dos, equinodermos, radiolários).

C lassificação  
dos animais

Há cerca de 1 milhão de espécies 
ou animais classificados e, certa
mente, um número maior de desco-

Uma das características dos anim ais consiste em utilizarem  outros seres 
vivos para sua alim entação, já que não podem  realizar a fotossintese.

A quantidade de espécies classificadas (cerca de 1 m ilhão) é m enor que > 
das ainda desconhecidas. Quase dois terços dos anim ais são insetos.
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nhecidos. D ois terços, aproximada
mente, são insetos.

Os critérios de classificação das 
espécies dentro do reino animal va
riam muito; por esta razão, há 
grande divergência entre os zoólo
gos quanto ao estabelecimento das 
subdivisões. Pode-se considerar a 
existência de 23 filos de animais, 
incluindo fósseis e viventes:

PROTOZOÁRIOS —  Seu 
corpo unicelular (ou colonial) pos
sui todas as funções dos outros ani
mais executadas por organelas.

PORÍFEROS —  Os mais primi
tivos dos metazoários. Geralmente 
marinhos, assimétricos (com sime
tria radial nas larvas), fixos ao 
substrato, pedras ou outros ani
mais. N ão possuem verdadeiros te
cidos. N o interior do corpo encon
tram-se espículas que dao rigidez 
ao conjunto.

CELENTERADO S —  Multice- 
lulares de organização simples e, 
geralmente, simetria radiada. Soli
tários ou coloniais, possuem célu
las especializadas para as funções 
do sistema nervoso e muscular, ver
dadeiros tecidos.

Sua estrutura é a de um saco 
com  paredes que circundam uma 
cavidade dita gastrovascular. 
Quase todos são carnívoros preda
dores. Ao redor da boca, possuem  
tentáculos com uma quantidade 
enorme de células urticantès. São

dos poucos animais que apresen
tam alternância de gerações: póli
pos e medusas.

CTENÓFOROS —  Animais 
marinhos que vivem na superfície 
da água. D e pequenas dimensões, 
com  algumas formas excepcionais 
que chegam a medir 1,50 metro. 
Âs semelham-se aos celenterados, 
com  os quais provavelmente têm 
origem comum.

PLATELM INTUS —  São cha
mados vermes chatos devido ao seu 
corpo comprimido dorso-ven- 
tralmente. Devem  ser os mais anti
gos animais de simetria bilateral. 
N ão têm aparelho circulatório ou 
órgão especial para a respiração. O 
corpo é coberto por cílios vibráteis, 
exceto nos parasitos. Com eles co
meça tambem a centralização ner
vosa e a cefalização (cérebro e ca
beça).

O sistema nervoso é formado 
por dois cordões paralelos ventrais 
com o todos os outros invertebra
dos na sucessão evolutiva. Quando 
aparece o tubo digestivo, é despro
vido de ânus.

NEM ATELM INTUS —  São 
chamados vermes cilíndricos de
vido ã forma do seu corpo. Este 
não é dividido em segmentos. O 
aparelho digestivos é completo. 
Possuem uma cavidade (pseudo- 
cele) entre este e a parede do corpo, 
com o todos os animais nas demais

etapas de evolução. São encontra
dos na areia marinha, em  águas es
tagnadas, etc. M uitos são parasitos 
de animais e plantas, bem com o do 
homem.

M ESO ZO ÁRIO S —  São ani
mais de poucas células endoparasi- 
tos de invertebrados marinhos. Seu 
nome provém da suspeita de que 
fossem  intermediários entre os pro
tozoários e os metazoários.

NEM ERTÍDEOS OU RINCO- 
CELOS —  Pequeno grupo de ver
m es não segmentados, muito abun
dantes, sobretudo no litoral. Vivem  
na areia, entre as algas e esponjas. 
Corpo vermiforme e alongado.

ENTOPROCTOS —  Pequenos 
animais marinhos, solitários ou co
loniais, semelhantes aos pólipos 
dos celenterados, e também fixos 
ao substrato. O corpo é dividido 
em duas partes: o calice, arredon
dado ou oval, que contém as vísce
ras e uma outra que o prende a um 
substrato.

GASTRÓ TRICO S, QUIN OR - 
RINCO S, ROTÍFEROS E NE  
M ATO M O RFO S —  Incluídos al 
gumas vezes num filo só (dos 
Asquelmintos*), segundo muitos 
autores, não apresentam suficientes 
semelhanças para serem agrupados 
em um único filo. Esses quatro filos 
são formados por animais pseudo- 
celom ados, isto é,.as cavidades cor

porais nao se constituem a partir 
dos folhetos embrionários, ‘mas 
posteriormente.

Os primeiros são animais mari
nhos com epiderme ciliada e extre
mamente especializada. Os rotífe- 
ros apresentam com o característica 
própria a coroa de cílios, sempre 
em movimento e que parece uma 
roda-gigante. São animais de água 
doce. Os quinorrincos preferem os 
fundos lodosos do mar e seu corpo 
é tipicamente dividido em segmen
tos muito definidos. Os nemato- 
morfos, longos e estreitos, não pos
suem aparelho digestivo nos 
adultos e nem aparelho excretor, e, 
em sua maioria, são parasitas de 
insetos.

ACAN TO C ÉFA LO S —  Para
sitos internos de vertebrados e in
vertebrados. Reproduzem-se nos 
hospedeiros definitivos: ácaros, 
peixes, mamíferos e alguns répteis. 
Os hospedeiros intermediários, ne
cessários à complementação do ci
clo de vida, são os insetos. Siste
m as digestivo e circulatório 
ausentes. Os sexos são separados; 
fêmeas quase sempre maiores que 
os machos.

BRIOZOÁRIOS —  Pequenos 
pólipos coloniais, marinhos ou de 
água doce. O pólipo é construído, 
na sua parte anterior, de uma coroa 
de tentáculos inseridos num pe
queno saco: o corpo. Os músculos 
retráteis trazem o pólipo para den-

M im etism o: um dos mecanismos  
de adaptação ao am biente.
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tro de uma teca calcária (denomi
nada couraça). A cavidade do 
corpo apresenta celoma verdadeiro 
(cavidade geral).

O aparelho digestivo, que possui 
forma de U, inicia-se na boca, entre 
os tentáculos, dá uma volta e de
semboca no ânus, ao lado da coroa 
tentacular. Não possuem órgãos 
dos sentidos diferenciados, nem sis
tema circulatório. São animais her
mafroditas.

BRA QU IÓ PO DES —  Animais 
marinhos de profundidade. Uma 
concha bivalve que fecha o corpo 
lembra os lamelibrânquios. M as aS 
valvas são dorso-ventrais, ao con
trário dos m oluscos, que as pos
suem laterais. Estrutura semelhante 
à dos briozoários.

FOR ON ÍDEO S —  Minúsculo 
grupo de vermes marinhos, bentô- 
nicos, aparentados com os briozoá
rios e braquiópodes.

Q U ETO G NATAS —  Pequenos 
vermes predadores do plancto, os 
“vermes seta”. Um grupo bastante 
antigo e primitivo.

SIPUNCULO ÍDEO S, PRIA- 
PULOÍDEOS E ESQUIUROÍ- 
DEOS —  São três grupos de ver
mes primitivos. São certamente tão 
antigos quanto os anteriores e de
vem ter participado da primeira co
lonização do mar pelos animais bi
laterais.
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O esquema mostra a relação entre  
as velocidades dos anim ais em m o
vim ento. As espécies mais velozes  
são os pássaros, porque seu a m 
biente apresenta pouca resistência. 
Entre os peixes, o mais veloz é o 
peixe-vela, que se move com  muita 
agilidade. Entre os m am íferos, o 
guepardo é o mais veloz. Dentre os 
insetos, a mosca-dourada é a que 
alcança maiores velocidades.

EQUINODERM OS —  Exclusi
vamente marinhos, não possuem  
cabeça. Simetria pentarradial, 
quando em estado adulto. São do
tados de um endoesqueleto calcário 
com  grande quantidade de espi
nhos, daí o seu nome “echinos” =  
espinhos, “derma” =  pele, do 
grego. Entre eles se encontram as 
estrelas^do-mar, holotúrias, ouri
ços, ofiúros e coronóides.

MOLUSCOS —  O corpo é 
mole, não segmentado, desprovido 
de apêndices articulados e com as
pectos variando nos diferentes gru
pos; geralmente protegidos por 
uma concha. São os quitons, lame
librânquios, gastrópodes, escafópo- 
des e cefalópodes.

ANELÍDEOS —  Vermes seg
mentados (metameria) aquáticos, 
com o os poliquetos, ou terrestres, 
com o as minhocas.

ARTRÓ PO DES —  Corpo seg
mentado como os anelídeos, com  
os quais se aparentam. São reco
bertos por uma carapaça quitinosa. 
Divididos em doze classes, os re
presentantes deste grupo são os 
animais mais comuns do planeta.

CO R D A D O S —  Incluem os 
vertebrados e seus antepassados di
retos, com o os tunicados (ascídias), 
e vermes com o o Balonoglossus.

Ao contrário dos invertebrados 
precedentes (a partir dos platelmin-

tos), o  sistema circulatório é ven- 
tral e o sistema nervoso um tubo 
dorsal.

Este último corre paralelo a uma 
“corda”, à volta da qual se orga
niza a coluna vertebral.

TA R D ÍG R A D O S —  Formam  
um pequeno grupo de animais 
muito especializados. A maior 
parte não alcança meio centímetro 
de comprimento. Habitam, em sua 
maioria, a película de água que fica 
sobre os liquens e musgos terres
tres, existindo espécies de água 
doce e salgada.

São, na grande maioria, dióicos 
e o número de fêmeas é bem maior 
que o número de machos, sendo 
que em alguns géneros o macho é 
desconhecido. Quase todas as 280 
espécies conhecidas não possuem  
nem aparelho respiratório nem cir- 
cul atório.

PENTASTOM ÍDEOS OU LIN- 
G U A TU LÍD EO S —  Com cerca 
de setenta espécies, esse filo é for
mado quase que só de parasitas dos 
pulmões ou vias aéreas dos verte
brados. Os hospedeiros preferidos 
são répteis, com o serpentes e cro
codilos.

Na parte anterior do corpo pos
suem cinco protuberâncias (daí o 
nom e do filo), sendo uma formada 
pela boca e as outras pelas patas, 
que podem reduzir-se até simples 
pinças, com as quais prendem-se 
aos tecidos dos hospedeiros. Não

possuem aparelho respiratório ou 
circulatório.

O NICÓFOROS —  Atualmente 
existem apenas setenta espécies de 
onicóforos, um grupo antigo e que 
não parece ter sofrido grandes mo
dificações desde o Cambriano, data 
do último fóssil encontrado. Quase 
todas as espécies são tropicais, pre
ferindo ambientes úmidos, escon
dendo-se sob pedras e troncos de 
árvores. Possuem um par de gran
des antenas, patas variando de nú
mero conforme a espécie (as patas 
são protuberâncias cónicas com  
pinças ou unhas terminais) e os 
animais podem ser verdes, azuis 
ou negros.

POG O NÓ FO RO S —  São ani
mais vermiformes, marinhos, sés- 
seis, que vivem em tubos quitino- 
sos, construídos por eles, no fundo 
do mar. A parte anterior do corpo 
possui longos tentáculos ciliados, 
com  os quais fazem circular a 
água, para a obtenção do alimento. 
Tambem não apresentam aparelho 
digestivo.

VEJA  T A M B É M : A nelídeos; A r 
trópodes; A squelm in tos; Celentera
dos; Cordados; C tenóforos; Equi- 
noderm os; Esponjas; M oluscos; 
N em atodos; P latelm intos; P roto
zoários; Taxonom ia; Vegetais; 
Zoologia.

310. falcão-
peregrino

gaviao-
indiano
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O gelado território continental da A ntártida im pede a sobrevivência perm anente  de seres humanos. Contudo, a 
região é periodicam ente visitada por missões científicas e por alguns grupos de caçadores de cetáceos.

Antártida

A Antártida, o despovoado e ge
lado continente do Pólo Sul, tem 
uma extensão de 13 209 000 km2, 
com  uma altitude média de 1 800 
m, onde se encontram montes 
com o o Markhan (4 356 m).

As temperaturas são muito bai
xas: quase nunca ultrapassam 0°C. 
N os meses do inverno austral, o 
mar é invadido por uma camada de 
gelo (pack  ou banquisa) que im
pede a navegação. A superfície só
lida do continente atinge, neste pe
ríodo. cerca de 35 000  000 km 2. 
D as grandes barreiras (como a de 
Ross) e dos glaciares (geleiras, 
com o a de Mertz Ninnis) despren
dem-se icebergs, cujas superfícies 
atingem até 4 000 km 2.

O Ano Geofísico Internacional 
(1957/58) representou um avanço 
no conhecimento desta região, pois 
foram então instaladas 57 estações 
de pesquisa. Tal acontecimento, de 
certo modo, veio coroar o acesso à 
Antártida, iniciado em 1911, pelo 
norueguês Roald Amundsen 
(1872-1928). As pesquisas realiza
das na Antártida vinculam-se aos 
problemas climáticos do globo, já 
que esta área é um foco de gênese 
e emissão de massas de ar frio. Há 
também ú interesse nos recursos 
minerais do continente, embora a 
exploração, por enquanto, seja an
ti-econômica.

O oceano Glacial Antártico, que 
circunda o continente, apresenta 
grande número de ilhas, em guir-

landas ou isoladas, todas de pe
quena superfície. Em algumas delas 
há população permanente (M alvi
nas ou Falkland. Kerguelen, Geór
gia do Sul), que tenta a criação de 
ovinos e a pesca de lagosta.

A área continental

O continente antártico é duas ve
zes maior que a Austrália. E intei
ramente recoberto de gelo, à exce
ção das cadeias de montanhas, que 
chegam a ultrapassar 4 000 m de 
altitude. Apesar de um embasa
mento elevado e acidentado, desen
volveu-se uma potente calota gla
cial, com centenas de metros de 
espessura.

No centro do continente, um pla
nalto estende-se em torno do pólo, 
sobretudo a leste, atingindo de 
2 000 a 3 000 m de altitude. Ao 
longo da costa do mar de Weddell, 
as montanhas elevam-se acima de 
4 000 m. O mar de Ross é dom i
nado por cumes altos, atingindo 
mais de 5 000 no interior do conti
nente.

Duas massas de terra compõem  
a Antártida: uma fica a leste do 
eixo imaginário entre os mares de 
Ross e Weddell e é a maior (A n
tártida Oriental), e a outra, a An
tártida Ocidental, situa-se a oeste 
desse eixo. Entre os dois mares 
existe uma depressão continental, 
na qual o fundo do inlandsis (ca
mada de pelo que recobre o conti
nente) esta abaixo do nível do mar.

A Antártida Oriental é um bloco  
continental muito instável. Sobre 
um embasamento de gnaisse estão  
depositadas formações continentais 
de arenito (de Blacon) com vários 
milhares de metros de espessura.

encerrando fósseis de muitos perío
dos geológicos. Sobre sua borda 
oriental ha profundas fraturas, fa
lhas e deformações, provenientes 
de movimentos verticais. Ao longo 
do mar de Ross há um complexo 
de blocos falhos, constituindo um 
rebordo soerguido e falho. É nessa 
região que a cordilheira antártica 
alcança as maiores altitudes.

O Erebus, vulcão ativo da An
tártida Oriental, está atualmente 
numa fase de calma. Depois de 
1841, quando R oss observou um 
período eruptivo, seu cume ele
vou-se mais 300 m. Quatro cones 
concêntricos se superpõem para 
formá-lo. A cratera principal atinge 
4 023 m, com uma largura de 800 
m e 275 m de profundidade.

A parte mais contínua da Antár
tida Ocidental é a longa ponta de 
terra que ^avança para a América 
do Sul. É a Terra de Graham, 
quase uma ilha montanhosa com  
profundas baías ocupadas pelo 
gelo, com o a Crane e a Steffenson. 
N essa região aparecem três gran
des dobras paralelas, separadas por 
áreas sinclinais (dobras com a con- 
vavidade voltada para cima) e fos
sas de escavação. Um dos arcos 
forma a espinha dorsal da Terra de 
Graham e suas maiores altitudes 
estão na costa ocidental 
(2 300/2 500m); para o leste esten
de-se um canal estreito, de estru
tura tabular. O segundo alinha
mento ocorre no monte Gravier, ao 
norte da baía Margarida, através 
da qual ele se perde para reapare
cer na Terra de Hearst. A terceira 
dobra aparece ao longo da costa  
ocidental, determinando a forma
ção de uma série de ilhas paralelas 
ao eixo geral da península.

Entre este eixo e o anterior exis
tem depressões importantes: • ao 
norte, está z. fossa do estreito de 
Bransfield (1 500 m de profundi
dade) e, ao sul, outra fossa esten
de-se por cerca de 400 km a partir 
da baia Margarida.

As montanhas ocidentais for
mam a cadeia Sentinel, com 3 600 
m de altitude no monte Maria 
Luisa Ulmer. São paralelas, sepa
radas por planaltos de estrutura ta
bular ou por depressões, com vul
cões de longe em longe.

A calota glacial da Antártida, 
que ocupa mais de 1 0 0 0  m da mar
gem do continente a oeste do mar 
de Weddell (a sudoeste da Terra de 
Graham), é a principal caracterís- 
tjca geográfica da terra austral. 
Área de anticiclone permanente, a 
Antártida não tem seu território pe
netrado por ventos úmidos e, por
tanto, as precipitações não ocor
rem. Os exploradores têm 
assinalado que o inlandsis está em 
recuo (como as geleiras dos Alpes 
ou da Groenlândia). A m assa de 
gelo alimenta os glaciares dos vales 
da periferia, que são de tipos diver
sos : alguns são canais de um escoa
mento rápido (150 km por ano, no 
Gaussberg), cheios de grandes blo
cos de gelo e de fendas, sulcando 
e arrastando as morainas; outros 
são rachaduras e parecem estáti
cos. As maiores geleiras antárticas 
conhecidas são as que conduzem  
ao mar de R oss, em particular o 
Grande Glaciar Beardmore, que 
pertence à categoria das geleiras de 
escoamento, atravessando 4 000  m 
até o mar. Alonga-se por 200 km; 
em algumas áreas atinge 50 km de 
largura.

Ã repartição do inlandsis e das 
línguas glaciais é determinada pelo 
relevo. Para o mar de Weddell, so
bre as terras de Coats e de En- 
derby, o planalto polar abaixa-se 
suavemente em direção ao mar e o 
inlandsis vem até a costa. A cordi
lheira da Antártida Oriental, por 
sua vez, impede o escoamento do 
gelo. N os glaciares, que têm a seu 
favor a ausência da muralha mon
tanhosa, os canais de escoamento 
ainda são mais fortemente alimen
tados, explicando-se assim a abun
dância do Beardmore, por exemplo. 
Bem diferentes são os pequenos 
glaciares da Terra de Graham ou 
os de Piemonte, que passam à ban
quisa perene.

O mar

O hemisfério marítimo caracteri- 
za-se por uma série de fossas pro
fundas e de redemoinhos atmosféri
cos, que desencadeiam terríveis 
tempestades. É difícil imaginar 
uma fronteira natural mais severa 
para proteger o acesso a um conti
nente.

A 10° de latitude, em média, ao 
largo do continente antártico, pas- 
sa-se bruscamente do oceano tem
perado frio para o oceano glacial. 
A temperatura da atmosfera e das 
águas desce, em uma pequena dis
tancia, de 5 para 0o C. Com eça o 
domínio do p a c k  e do gelo flu
tuante, que forma um círculo com
1 0 0 0  km de largura em alguns lu
gares.

Essa camada de p a c k  não é 
muito espessa (de 1,5 a 2 m em ge-
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Os pingüins, com uns durante o verão, são os representantes mais conhecidos da escassa rauna da A ntártida.

ral), mas é capaz de suportar a 
carga de neve. A o congelar-se esta 
neve afunda a “jangada de gelo” 
em que se apóia, formando os f lo e s  
(massas de gelo flutuante). Através 
das montanhas desce para o mar o 
gelo dos grandes glaciares, que 
forma enormes massas de gelo flu
tuante: os icebergs.

Grande quantidade de ilhas dis- 
tribui-se em torno do continente 
antártico. São classificadas de 
acordo com os setores dos demais 
continentes: Falkland e Geórgia do 
Sul integram o setor am ericano; no 
africano estão as de Kerguelen, 
Crozet, Marion e Príncipe 
Eduardo; entre a Oceania e a An
tártida há ilhas menores: Macárias, 
Auckland, Campbell. Mais ao sul, 
as poucas ilhas que aparecem si- 
tuam-se nas bordas da própria An
tártida e pertencem mais ao con
junto continental do que ao meio 
marítimo.

Os clim as

As médias anuais de tempera
tura são bastante baixas. A esta
ção russa de Sovietskaya já regis
trou — 92°C e em nenhum mês a 
temperatura sobe acima de zero. O 
inverno antártico é tormentoso: 
diferenças de mais de 30°C ocor
rem num mesmo dia, acompanhan- 
do-se de ventos violentos (blizzard), 
de 320 km por hora, que provocam  
tempestades de neve. 0  inverno 
dura quase dez meses, durante os 
quais o sol não aparece.

N o verão antártico, apesar da 
claridade e insolação contínuas, as 
temperaturas permanecem baixas 
(em média, — 9°C). O ciclo anual 
de vida se desenvolve precipitada
mente, no verão, aproveitando a 
radiação luminosa ininterrupta, 
que compensa, em parte, a insufi
ciência do calor atmosférico.

Tanto o dia sem noites do verão 
quanto a noite sem dias do inverno 
devem-se à inclinação da Terra em 
relação ao Sol, nos planos de sua 
órbita anual. A faixa das baixas 
pressões, entre as latitudes 55 e 
65°, corresponde a uma trajetória 
de ciclones qqe se deslocam no sen
tido horário. E , portanto, uma zona 
tormentosa, que dá aos mares an
tárticos um aspecto bravio, o que 
contribui para manter o homem  
afastado do continente durante 
muito tempo. As diferenças de 
pressões e de temperatura determi
nam furacões e aguaceiros de extre
ma violência. Pequenos ciclones 
satélites deslocam-se em verda
deiros tufões, levantando a mais de 
1 0 0  m de altura a água do mar, a 
neve ou a geada.

Vegetação e fauna

A Antártida caracteriza-se pela 
luta constante contra o meio natu
ral hostil: uma terra escondida sob 
centenas de metros de gelo, que não 
oferece outro asilo além de seu re
levo rochoso, com ventos gelados 
pela refrigeração do planalto cen
tral e uma temperatura que quase 
nunca se eleva acima de 0°C Os 
seres vivos devem permanecer en
quistados dez meses por ano e rea
lizar todo o ciclo de suas funções 
nas poucas semanas do verão. O 
mar, pelo contrário, constitui um

meio de vida mais rico até do que 
os mares quentes, pois seu clima  
não é tão rigoroso quanto o do con
tinente. Sua influência se alonga às 
ilhas e às margens do continente.

As águas frias do oceano austral 
e das margens antárticas são de fe
cundidade intensa, graças ao con
teúdo gasoso e à elevada proporção 
de nitrogênio. A maior longevidade 
permite a coexistência de mais ge
rações que nos mares quentes. Em 
conseqüencia das condições espe
ciais de claridade, a vida concen- 
tra-se na pouco espessa camada de 
água onde incidem, tangenciaj- 
mente, os raios solares (zona fó- 
tica); os planctos (organismos ar
rastados passivamente pelos 
movimentos da água) começam a 
sair da fase letárgica no início do 
verão.

Os seres mais cobiçados são os 
cetáceos, que dois séculos de mas
sacres fizeram emigrar em direção 
ao pólo. Os sobreviventes procu
ram asilo na zona dos gelos flu
tuantes, onde a perseguição é mais 
difícil.

É assim que as baleias autócto
nes antípodas e abosses, espécies 
endêmicas dos mares do sul, têm 
desertado do cabo Horn e da Tas- 
mânia para viverem em torno do 
mar de Ross. Mesmo as baleias 
azuis e as orcas têm rumado para 
o continente antártico.

A vegetação terrestre das ilhas 
austrais é muito pobre. Os musgos

e liquens ocupam as maiores paisa
gens. Apenas as ilhas Falkland e 
Auckland têm uma flora algo rica. 
A temperatura constantemente 
baixa e a violência do vento expli
cam a ausência de vegetação arbo
rescente; só as ilhas Campbell, 
Auckland, Amsterdam e os grupos 
de Tristão da Cunha apresentam 
bosques (de árvores pouco eleva
das).

0  meio insular austral é pouco 
favorável, também, à fauna terres
tre, limitada aos animais inferiores. 
Por outro lado, o s pássaros do mar, 
migrantes no inverno, são inumerá
veis e a fauna marinha muito rica, 
à exceção de peixes e crustáceos, 
numerosos apenas na vizinhança 
da convergência subtropical. Pin
güins, alcatrazes, albatrozes, pom- 
bas-do-cabo, gaivotas e andori- 
nhas-do-mar povoam as ilhas, que 
freqüentemente recebem, ainda, re
banhos de elefantes marinhos e de 
grandes focas.

No continente, a pobreza bioló
gica é extrema. Nas costas das ter
ras de Graham e da Vitória, nos 
mares de Weddell e de Ross, apare
cem  no verão numerosos pingüins 
e focas, espécies próprias desse 
meio muito frio. A vegetação é 
mínima: algumas manchas de 
m usgo e líquen e algas de água 
doce (espécies que podem suportar 
a permanência no gelo durante 
mais de dez meses). O centro do 
continente é praticamente deserto.

Os poucos traços de vida se refe
rem a placas de liquens.

O homem

O homem só pôde se fazer pre
sente na Antártida graças a meios 
técnicos avançados (que hoje in
cluem a energia nuclear) gue lhe 
permitem, inclusive, estuda-la. A 
população antártica é formada 
quase exclusivamente por técnicos 
e cientistas que procuram explica
ções para os climas terrestres e pes
quisam recursos minerais. Atual
mente, o homem pode analisar o 
continente antártico sob os mais di
ferentes aspectos, graças a meios 
técnicos especializados, como na
vios quebra-gelos, submarinos, 
aviões e helicópteros a propulsão 
nuclear, que abastecem cidades ar
tificiais em pleno coração da An
tártida.

A Antártida é um fascinante la
boratório e, até onde se pode pre
ver, não chegará muito além disto: 
aprisionada na idade glacial, é a 
área mais isolada e fria da Terra.

Vários países instalaram bases 
de pesquisa no continente antár
tico. Os Estados Unidos têm a de 
Scott-Amundsen, no Pólo Sul, a 
Ellsworht, no mar de Weddell, a 
Byrd Station, na Terra de Marie de 
Ross, e a de Wilkes, no setor volta
do para o Indico; as bases da 
URSS são Sovietskaya, Vostock, 
Kom som olskaya, e Pionerskaya,
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no interior do continente, e Bunger 
Oasis, no litoral voltado para o In
dico; a Grâ-Bretanha possui as ba
ses de Hailey Bay e Shackleton, no 
mar de Weddell, a de South-Ice, 
mais para o interior; a França: Sta
tion Charcot e Dumont d’Urville, 
na Terra de Adélia; as bases da 
N ova Zelândia ficam na Terra da 
Vitória e no mar de Ross; as da 
Austrália sâo Mawson e Davis, no 
litoral voltado para o oceano In
dico; o Japâo tem a Showa Base, 
na Terra de Enderby; a base Rei 
Balduíno, da Bélgica, está na Terra 
do Reino Maud, onde a Noruega e 
o Chile têm uma base.

O homem também aparece nas 
regiões austrais como caçador de 
focas e baleias. Com  navios e bases 
apropriados, ele caça estes cetáceos 
nas regiões da Terra de Graham, 
na Georgia do Sul, na Shet Land, 
nas Órcadas, nas Sandwich e nas 
Balleny.

Essa atividade está dizimando 
rapidamente as espécies, o que tem 
provocado, nos organismos inter
nacionais, discussões sobre medi
das proibitivas.

O reconhecim ento

Os antigos gregos, concebendo a 
Terra com o uma esfera, afirmaram 
que deveria existir um continente 
ao sul, entre a Europa e a Ásia. 
Quando Colom bo, 2 000 anos de
pois, reviveu o conceito helénico, 
os cartógrafos voltaram a incluir 
em seus mapas o entâo lendário 
continente austral, ou Terra A u s 
tralis. Mas só em 1768, viajando 
por conta do almirantado britâ
nico, o Capitão James Cook* cir- 
cunavegou o Pólo Antártico, che
gando a 240 km do litoral da 
Antártida.

Em 1819, o Czar Alexandre I 
mandou uma expedição com an
dada pelo Capitao von Bellings
hausen (1779-1852), que contornou 
a Antártida, descobrindo a ilha Pe
dro I. Foram os caçadores que con
seguiram avistar o continente. O 
Capitão Nathaniel Palmer, dos 
E U A , avistou terras ao sul do cabo  
de Horn, no mesmo ano. Weddell 
(1787-1834) aventurou-se para o 
sul em 1823, chegando ao mar que 
levou seu nome. Em 1840, os fran
ceses, comandados por Dumont 
d’Urville (1790-1842), descobriram  
ao sul da Austrália a Terra de Adé
lia, onde tomaram medições do 
magnetismo terrestre.

Uma expedição americana, em 
1838, além de pesquisar o magne
tismo, propunha-se a reclamar uma 
parte do continente para seu país. 
D epois de lutar contra ventos e 
tempestades, Wilkes entrou no con
tinente, sendo assim o primeiro na
vegante a chegar à Antartida.

Em 1841, uma expedição in
glesa. comandada por James Clark 
Ross (1800-1862), descobriu o 
Pólo Magnético Boreal e a costa  
mais acessível do continente (o mar 
de Ross), no lado oposto à penín
sula de Palmer e ao mar de Wed
dell. Chamou de Terra da Vitória 
à cadeia montanhosa que estava à 
frente; descobriu ainda o Erebus e 
chegou à latitude 78°9’ em 1842. 
Em 1897 os belgas também marca
ram sua presença na costa antár
tica.

Com o século X X  com eçou a 
grande era dos descobrimentos do 
sul. já que as demais áreas do 
globo estavam sob o domínio de 
potências mundiais. Em 1901, um 
grupo britânico sob o comando de 
Robert F. Scott (1868-1912) ru
mava para o sul. Pouco depois o 

eógrafo Erich von Drygalski 
1865-1949) liderava uma expedi

ção alemã. Em outubro do mesmo 
ano, zarpou da Suécia o “Antár
tico”, sob o comando de Otto Nor- 
denskjold*. Em 1907 o australiano 
Edgeworth David içou o emblema 
britânico sobre o Pólo Magnético 
Austral. A partir de então, ás expe
dições começaram a se intensificar, 
descobrindo ou reconhecendo no
vas regiões.

O Ano G eofísico  
Internacional

O interesse das observações 
científicas coordenadas foi de
monstrado pelo alemão .Alexandre 
von Humboldt*, que conseguiu es
tabelecer uma linha de estações 
através da Europa. A idéia de uma 
cooperação internacional nasceu 
em 1950, nos EUA.

O AGI durou de 1.° de julho de 
1957 a 31 de dezembro de 1958. O 
programa de pesquisas visou sobre
tudo ao estudo da física da alta at
mosfera, mas comportou numero
sas outras disciplinas científicas. 
Milhares de cientistas de 67 países 
colaboraram num programa co
mum em mais de 2  0 0 0  estações 
principais e em um número ainda 
mais elevado de estações secundá
rias.

Estas últimas comunicavam-se 
com  o mundo entre as estações das 
ilhas flutuantes^americanas e sovié
ticas do mar Ártico. O maior es 
forço incidiu sobre o lançamento 
de foguetes e satélites artificiais e 
sobre o estabelecimento de bases 
sobre a Antártida.

Aviões, helicópteros, navios de 
todas as tonelagens e espécies, car
ros sobre lagartas, tratores, detec
tores de fendas, rádio, uma estrada 
de ferro, telégrafos, centrais elétri
cas, radar de observação de auro
ras polares, etc., compuseram a 
bagagem das bases que 
foram instaladas. Encontraram-se 
fósseis de fetos arborescentes, que 
comprovaram que a Antártida não 
foi sempre um continente gelado. 
Do ponto de vista geológico, pouco 
m enos de duzentos minerais foram 
encontrados (carvão, cobre, ouro, 
prata, etc.).

Política: interesses 
e divisões

Muitas nações têm reclamado 
importantes setores do território 
antártico. Mas a disputa pelo conti
nente, com o ocorreu com  o Pólo 
Norte durante a guerra fria, se faz 
principalmente entre a URSS e os 
EUA.

Em 1959, doze países ratifica
ram um acordo pelo qual a Antár
tida só poderá ser utilizada para 
fins pacíficos, proibindo-se qual
quer explosão nuclear.

V EJA  T A M B É M : Á rtico , Pólos.

Pesquisa numa das cavernas próximas à estação norte-am ericana de Scott.

Os veiculos empregados nas bases estabelecidas na região são providos de 
esteiras, sem as quais seria impossível sua locomoção sobre o gelo.
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"Roda de B icicleta" (1 9 1 3 ), de M . Duchamp. Suas antiescuituras são feitas  
de fragm entos de objetos ou dos próprios objetos extraídos do cotidiano.

Antiarte

“ Não mais pintores, não mais li
teratos, não mais músicos, não 
mais escultores, religiões, republi
canos, monárquicos, imperialistas, 
anarquistas, socialistas, bolchevi
ques, políticos, proletários, demo
cratas, burgueses, aristocratas, 
exército, polícia, pátria: enfim, 
basta de todas essas imbecilidades. 
Não mais nada, nada, nada. Desta 
maneira esperamos que a novidade 
chegará a se impor menos apodre
cida, menos imensamente grotesta. 
Vivam as concubinas e os concu- 
bistas. Todos os membros do Mo 
vi mento Dadá são presidentes!” 
Os autores desse manifesto são os 
iniciadores da antiarte, fenômeno 
bem atual, porém de conceito mais 
amplo que a mera contestação das 
correntes artísticas precedentes.

A antiarte busca a negação de 
tudo o que já foi concebido como 
arte e, nas suas expréssões mais ra
dicais, a negação inclusive do pró
prio conceito de arte.

Uma nova corrente artística 
sempre tende a negar todos os valo
res defendidos pela corrente ante
rior, o que realça o aspecto dialé
tico da história da arte. Assim se 
comportaram, por exemplo, o Ro: 
mantismo* em relação ao C lassi
cismo* e o Impressionismo* em re
lação ao Realismo*, até serem 
negados em conjunto pela antiarte.

Foi nos movimentos de van
guarda do início do século —  o Fu
turismo*, o Cubismo*, o Da- 
daísmo* —  que surgiram os 
fermentos dessa atitude, às vezes li
gada à oposição aos valores gerais 
dá sociedade, mas apresentando-se, 
com o no Movimento Dadá, com o’ 
uma manifestação bastante organi
zada e coerente de antiarte.

Suas raízes podem ser encontra
das, em parte, nas transformações 
sociais e tecnológicas do início do 
século X X  e, principalmente, nas 
possibilidades técnicas de reprodu
ção das obras de arte. Desde então, 
essas técnicas chegaram a tal aper
feiçoamento que permitem uma 
ampla difusão dos trabalhos artísti
cos, em regiões onde o' original 
nunca poderia chegar. Após serem 
aplicadas às obras do passado, mo
dificando suas influências, passa
ram a se impor a si mesmas como 
arte (é o caso da fotografia e do ci
nema). Esse processo despojou o 
objeto artístico de seu caráter sa
grado, que era uma decorrência de 
sua condição anterior de objeto 
Único.

A reprodução fotográfica, mais 
o registro fonográfico, permitem ao 
artista de hoje um contato simultâ
neo com toda a história da arte, 
dando-lhe a possibilidade de repen
sar todas as formas que são consa
gradas pelo hábito ou pelo ensino 
artístico, como também de defi
nir-se face a essas formas.

O Futurismo foi o primeiro mo
vimento a desafiar abertamente a 
arte tradicional. Em 1909 apareceu 
o manifesto inicial deste grupo e, 
em 1912, o Manifesto Técnico da 
Literatura Futurista, ambos de au

toria de Marinetti*. Em seu osten
sivo antagonismo aos valores do 
passado, esse movimento preparou 
o terreno para a negação da arte 
(ou pelo menos assim afigurou-se, 
pela violência da ruptura com  os 
padrões oficiais da poesia, da pin
tura e da música). Por outro lado, 
o Futurismo apresenta uma exalta
ção da civilização industrial, um 
culto à velocidade, ao dinamismo e 
à máquina, revelando a convicção  
da necessidade de uma nova arte, 
efetivamente em correspondência 
com  o século X X , mais do que o 
desejo de uma total destruição da 
arte. Portanto, não pode ser consi
derado antiarte. Apesar disso, em 
suas múltiplas e provocadoras ma
nifestações —  o teatro sintético fu
turista, por exemplo, com  sua nota 
de humor absurdo e instantâneo, 
ou a música de ruídos, imaginada 
por Luigi Russolo (1885-1947), 
em 1913 —  transparece uma viola
ção dos preceitos estéticos que, sem 
dúvida, se aproxima do antiartís- 
tico. Ardengo Soffici (1879-1964), 
um dos líderes do movimento, já  
afirmava: “A arte não é uma coisa  
séria”, frase que seria repetida por 
Tristan Tzara (1896-1963), em seu 
primeiro Manifesto D adá(1916).

Também o Cubismo, na medida 
em que criava uma linguagem nova 
e ousada em substituição à pintura 
tradicional, e apontava o caminho 
para os movimentos construtivistas 
(com o o suprematismo de Male- 
vitch* e o neoplasticismo* de Mon- 
drian*), não deixaria de se relacio
nar com a problemática da 
antiarte. Os vários ramos do Cons- 
trutivismo*, que deriva do Cu
bism o, levaram a arte a um ponto 
extremo de saturação, permitindo 
novas proposições criativas com o  
nos quadros m onocrômicos de Ma- 
levitch, entre os quais se encontram 
o famoso Quadrado Branco sobre 
Fundo Branco  (1919).

A negação total

N a verdade, foi o Dadaísmo que 
levou às últimas conseqüências a 
negação frontal da obra de arte. A 
partir deste movimento é que se 
deve considerar o fenômeno an
tiarte com o específico, a ele se vin
culando tanto as condições isola
das de antiartistas precursores, 
com o Alfred Jarry* e Erik Satie*, 
com o as de antiartistas de m ovi
mentos posteriores, com o o músico 
John Cage* e a Pop-art*.

D o Futurismo, os dadaístas her
daram, além de muitas técnicas; a 
tática da provocação pública, atra
vés de espetáculos e leitura vocife- 
rantes de poemas e manifestos. Po
rém, D adá não só não tinha 
programa definido, com o se insur
gia contra todos os programas. 
“Dadá não significa nada”, assegu
rava Tristan Tzara, um de seus 
líderes. Negava o próprio Futu
rismo e o Cubismo: N ós não reco
nhecemos nenhuma teoria. Já te
m os bastantes acadêmicos cubistas 
e futuristas: laboratórios de idéias 
formais” (Tzara, em seus manifes
tos de 1916 e 1919). “A arte ador
mece para o nascimento do mundo 
novo /  ‘Arte’, blá-blá de papagaio 
substituído por Dadá, plesiossauro 
ou lenço.” Ou ainda: “Eu estou 
acima de todos os sistemas. O mais 
aceitável deles é não ter nenhum 
por princípio”.

Talvez as manifestações práticas 
mais expressivas dessa atitude anti- 
artística sejam as produções de 
Mareei Duchamp*, francês que vi
veu nos Estados Unidos e lançou 
os “ready-mades” —  antiescuitu
ras feitas de fragmentos de objetos 
ou objetos extraídos do cotidiano: 
R od a  de Bicicleta  (1913), Secador  
de Garrafas são algumas das mais 
famosas, mas nenhuma ultrapassa 
o radicalismo de Fonte, um vaso 
sanitário, que ele assinou com  o 
pseudônimo de R. Mutt, nome de 
um fabricante desses produtos, e 
que apresentou no primeiro Salão 
dos Independentes de N ova York, 
em 1915, do qual era um dos mem
bros do júri.

Alguns anos depois, a nova pro
vocação de Duchamp foi G ioconda  
L .H .O .O .Q . (1917), uma reprodu
ção da Mona Lisa, acrescida de bi
godes. Outro nome importantís
simo é o de Francis Picabia*, poeta 
e pintor, também de origem fran
cesa com atuação no grupo Dada, 
de Nova York. “Nada que fosse 
menos que a total destruição seria 
capaz de contentá-lo, ao menos no 
campo da arte”, comenta Hans 
Richter (1888- ), um de seus 
companheiros de movimento.

O Construtivism o

Outros membros do grupo da- 
daísta orientaram-se, posterior
mente, para o Construtivismo, 
com o Kurt Schwitters (1887-1948), 
poeta e artista plástico. Chegou ao 
extremo de apresentar com o poema 
uma larga folha com apenas um 
grande “W ” no meio. Em suas poe
sias, com o em suas famosas cola
gens, onde ele congrega bilhetes de 
passagens usados, pedaços de jor
nal, de trapo ou de papel de embru
lho e toda sorte de resíduos, é 
possível discernir um equilíbrio 
harmônico e estrutural. Em vez de 
afirmar, como o manifesto do 
grupo, que “Dada cospe em tudo”, 
ele prefere dizer: “Tudo quanto o 
artista cospe é arte”, o que afirma, 
acima da negação da arte, a capa
cidade transfiguradora do artista, 
qualquer que seja o material em
pregado. Duchamp* e Picabia*. no 
entanto, permanecem radicalmente 
antiartistas até o fim da vida, e 
suas obras também incluem as te
ses da superação da arte pela téc
nica e pela ciência.
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Os fungos do gênero "Pénicillium '' inibem  o crescim ento das bactérias. De
les se extrai a penicilina (fotografia ao microscópio, aum entada 4 2 5  vezes).

Alguns procuraram uma justifi
cativa ética para a negaçao da- 
daísta nas desilusões provocadas 
pela Primeira Guerra Mundial, o 
que parece ser confirmado por de
poimentos de alguns integrantes: 
“Tínhamos uma sombria previsão 
de que os gangsters embriagados de 
poder um dia usariam a própria 
arte como um meio de assassinar 
as mentes humanas” —  Hans Arp 
(1887-1966).

Um precursor do Dada é Alfred 
Jarry*. autor da peça Ubu Rei, 
apresentada com escândalo em 
1896, farsa humorística que satiri
zava, ao mesmo tempo, o poder e 
a burguesia, utilizando a tatica do 
choque (a peça se iniciava com um 
palavrão), que depois seria adotada 
sistematicamente por futuristas e 
dadaístas.

O antiteatro de nossos dias, que 
passa pelas teorias do teatro da 
crueldade de Antonin Artaud* e 
pelo teatro do absurdo* de Ionesco 
e Beckett, para chegar ao teatro de 
agressão (representado, no Brasil, 
pelo espetáculo R od a  Viva, mon
tado em 1968), não pode deixar de 
referir-se tanto a Dada com o a 
Jarry. Este, aliás, tem um anteces
sor brasileiro no Qorpo Santo 
(1829-1883), autor de verdadeiras 
anticomédias, com o Relações  
N atura is  e M ateus e M ateusa, onde 
o humor e a loucura aparecem mis
turados de uma maneira totalmente 
renovadora.

Outro nome a destacar quando 
se fala de antiarte é Erik Satie 
(1866-1925), o músico francês, 
amigo de Debussy*, defensor da 
“m usica despojada” e do humor 
musical.

Satie fazia acompanhar muitas 
de suas partituras de indicações sa
tíricas, da mesma forma que o fez 
o americano Charles Ives*. C ola
borador de Picabia e Duchamp, 
chegou a pensar numa “música 
para mobiliário”.

John Cage, que lhe faz uma ho
menagem em seu livro Silêncio  
(1961), assinala que Satie deixou, 
entre suas com posições, uma que 
deveria durar aproximadamente 24

horas, e que previa 840 repetições 
de uma peça de 52 compassos, com 
uma estrutura repetitiva. N a execu
ção, surgem as intenções satíricas 
da peça, enquanto as deliberadas 
redundâncias a tornam extrema
mente ofensiva.

O próprio Cage adotaria técnica 
bastante semelhante, recorrendo ao 
silêncio em sua com posição 4 ’3 3 ” 
(1954), onde nenhum instrumento, 
absolutamente nada, é tocado, para 
desespero do auditório.

O espírito antiartístico de Satie, 
invocado por Cage, ressurge na 
obra deste último, sendo levado à 
sua máxima potência.

Em suas últimas composições, 
Cage se recusa a qualquer organi
zação e disciplina com posicional, 
concedendo primazia absoluta ao 
acaso.

Chega, desta forma, a um outro 
tipo de manifestação de cunho an
tiartístico, o happening*, do qual é 
considerado o verdadeiro fundador, 
com  o espetáculo que apresentou, 
com  grande sucesso, no Black 
Mountain College, de Carolina do 
Norte, em 1952.

A Pop-art, embora não possa 
ser, no seu todo, conceituada com o  
antiarte, na medida em que semeia 
entre as “obras de arte ’ os mais 
inesperados objetos de consumo 
cotidiano —  das histórias em qua
drinhos às latas de sopa ou ao au
tomóvel amassado — , não deixa de 
ressuscitar a bandeira antiartística 
do “ready-made” dadaísta, já 
agora apresentando todas aquelas 
implicações de folclore urbano.

No entanto, parece que o destino 
da antiarte também é, paradoxal
mente, o dos museus, onde D ada e 
os antiartistas constituem, ao 
mesmo tempo, uma ruptura assus
tadora e um capítulo a mais na his
tória da arte.

VEJA T A M B É M : Abstracio- 
nism o; A leatória , A rte; Construti- 
vism o; C ubism o; Dadaísm o; F u tu 
rism o; H appening; Neoplas- 
ticism o.

Antibiose

Quando organismos vivos se as
sociam  em benefício mútuo, fala-se 
em simbiose. Quando, pelo contrá
rio, um organismo prejudica outro, 
pela libertação de substâncias no 
ambiente, fala-se em antibiose.

Uma espécie pode prejudicar ou
tra de várias maneiras. As grandes 
árvores, por exemplo, impedem a 
chegada da luz às plantas menores. 
Mas esse fenômeno não é classifi
cado c o p o  antibiose. Outras plan
tas, porém, fazem cair de suas co
pas^ grande quantidade de ácidos 
orgânicos tóxicos, que inibem o de
senvolvimento de outros vegetais 
sob suas talhas. E um verdadeiro 
caso de antibiose.

O fenôm eno e o m eio

Se forem colocados alguns 
exemplares da alga unicelular 
N itzsch ia  fru s tu lu m  num aquário 
onde já se desenvolveu uma popu
lação de outra alga unicelular, a 
Chlorella vulgaris, as N itzsch ia  
não se desenvolverão. O mesmo 
acontecerá se as colocarmos em 
água filtrada, da qual foram retira
das as Chlorella.

Se a situação for invertida, repe
te-se o fenômeno. As duas algas li
bertam na água substâncias que 
inibem mutuamente suas divisões 
celulares. Trata-se de um m eca
nismo desenvolvido ao longo da 
evolução, destinado a garantir con
tra invasões de concorrentes uma 
área que já fora conquistada ao 
ambiente.

As algas podem antagonizar 
também animais. Culturas velhas 
de Chlorella  (clorofíceas), N a v i- 
cuia  e Scenodesm us (diatomáceas) 
inibem o desenvolvimento de popu
lações de “pulgas d’água” (Daph- 
nia) e crustáceos do zooplancto.

Quando, numa pequena lagoa, o 
fitoplancto envelhece, há uma dimi
nuição na taxa de crescimento do 
zooplancto. A explicação provável 
é o acúmulo de substâncias antibió
ticas na água. Esse acúmulo pode 
ser suficiente para produzir a morte 
de peixes. O gado que beber água 
em lagoas onde amadureceram co
lônias de M icrocystis, uma cia- 
nofícia, está sujeito a adoecer e 
morrer, pois essas algas libertam 
hidroxilamina.

É coisa sabida há muito tempo 
que feridas molhadas em água ma
rinha infeccionam com dificuldade. 
Isso porque existe um número des
conhecido de antibióticos no 
oceano (alguns já  isolados), produ
zidos por um número igualmente 
desconhecido de microrganismos.
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Caixas de papelão vazias de Brillo (óleo para polir m etais) surgem banhadas 
por focos de luz fria. Escultura pop do am ericano Andy W arhol (1 96 7 ).
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Sobre muitas algas não crescem  
outras algas, devido aos sistemas 
de antibiose. As “marés verme
lhas” —  áreas do mar que mudam 
de cor —  são explosões populacio
nais de certos animais do zoo 
plancto, especialmente dinoflagela- 
dos, que libertam substâncias 
antibiótica?. Entre 1946/47, numa 
área de milhares de quilômetros 
quadrados ao longo da costa da 
Flórida, o dinoflagelado G ym nodi- 
nium  brevis impediu o desenvolvi
mento da população de peixes. 
Com toda certeza, a libertação de 
antibióticos pelo fito, zoo e nano- 
plancto (plancto de bactérias e 
vírus) tem uma grande influência 
—  cuja extensão se desconhece —  
no equilíbrio entre as populações.

A antibiose é mais conhecida en
tre vegetais que entre animais e, 
provavelmente, é mais importante 
nos primeiros.

Aproximadamente metade dos 
fungos actinomicetos, dos liquens, 
e muitas plantas superiores produ
zem antibióticos. Boa parte deles 
está destinada a jmpedir no am
biente a proliferação de outros fun
gos e bactérias, seus mais perigosos 
inimigos e concorrentes. A imensa 
maioria destes antibióticos não é 
conhecida.

Por isso, não se pode avaliar sua 
exata importância no estabeleci
mento do equilíbrio entre as várias 
populações. Mas as dificuldades 
deste estudo, embora menores do 
que em ambiente marinho, ainda 
são consideráveis.

A ção dos fungos

Fungos produtores de penicilina 
e patulina são muito comuns no 
solo. Esses produtos lhes servem 
para disputar o ambiente com as 
bactérias. Certos “solos doentes” 
(assim chamados porque as plantas 
crescem neles com dificuldade) ori- 
ginam-se com a destruição, por 
obra dos fungos, das populações de 
bactérias nitrificantes, sem as quais 
as plantas não podem utilizar o ni
trogênio. Com uma esterilização 
parcial do solo e a conseqüente 
morte dos fungos, as bactérias vol
tam a povoar a área.

Os liquens produzem vários anti
bióticos que atacam bactérias, fun
gos e vírus. O mais conhecido é o 
acido úsnico, antibiótico de espec
tro amplo que ataca outros seres vi
vos, impedindo as oxidações fosfo- 
rilativas. É eficiente também contra 
animais, por exemplo, vermes. Em 
pessoas pode produzir alergias, 
eleva a pressão, aumenta o peristal- 
tism o, a taxa respiratória e também 
a secreção biliar.

O estudo da antibiose, não como 
fenômeno individual (aplicação 
m édica de antibióticos, etc.), mas 
com o mecanismo de regulaçãõ do 
equilíbrio entre as várias espécies 
vivas, encontra-se ainda no início. 
E quase certo, no entanto, que em 
todos os ambientes se encontram  
espécies vivas que competem entre 
si usando essas “armas químicas” 
que até ontem eram quase inteira
mente desconhecidas.

VEJA T A M B É M : A n tib ió ticos;  
M utualism o; Parasitismo.

Antibióticos

Mal iniciada a Segunda Guerra 
Mundial, já havia milhares de feri
dos, ameaçados de gangrena nos 
hospitais. Em Londres, o Dr. A le
xander Fleming*, preocupado com  
tantasvidas em perigo, retomou as 
experiências que realizara em 
1928, com  um fungo que inibia o 
crescimento das bactérias*. Era um 
bolor verde comum nas paredes 
úmidas e nos alimentos estragados, 
cujo princípio ativo chamou de pe
nicilina.

Em meio à guerra, Ernest Boris 
Chain (1906- ) e Howard Wal
ter Florey (1898- ), também 
bacteriologistas, conseguiram puri
ficar a penicilina inicialmente iso
lada por Fleming, melhorar o cul
tivo daqueles fungos (pertencentes 
ao gênero Penicillium ) e obter 
quantidades razoáveis do medica
mento, que salvou grande número 
de soldados com infecções resisten
tes às sulfonamidas. Por esses tra
balhos, Fleming, Chain e Florey re
ceberam o prêmio Nobel de 
medicina, em 1945.

Evolução das pesquisas

A partir dessa época, a pesquisa 
sistemática de substâncias extraí
das de diversos fungos levou à des
coberta de numerosos antibióticos, 
com o a estreptomicina (eficiente 
contra a tuberculose), a cloromice-

tin a (ativa contra o tifo), e as tetra- 
ciclinas. (aureomicina e terrami- 
cina). A própria penicilina foi 

uimicamente modificada, incluin- 
o-se em sua molécula vários gru

pos químicos que ativaram suas 
propriedades.

Com essas modificações, foi 
possível preparar penicilinas para 
uso oral, de permanência mais 
longa no organismo e ainda com  
ação eficaz sobre bactérias que-ad
quiriram resistência às penicilinas 
não modificadas.

Ampliou-se, dessa maneira, o 
campo de aplicação dos antibió
ticos (de “anti”, contra; e “bios”, 
vida), definidos como substâncias 
de origem natural, que são even
tualmente também obtidas sinteti
camente, e que atuam de maneira 
específica sobre os microrga
nism os, destruindo-os.

Já em fins do século passado, 
Louis Pasteur* (1822-1895) e seu 
colaborador Pierre Émile Roux 
(1856-1933) observaram que certas 
colônias bacterianas, quando eram 
contaminadas com  fungos, deixa
vam de se multiplicar. Pasteur pre
viu que, no futuro, os fungos pode
riam _ ter alguma utilidade 
terapêutica nas doenças causadas 
por bactérias.

Entretanto quando a penicilina 
foi descoberta, em 1928, as pesqui
sas não tiveram prosseguimento. 
Os cientistas da época estavam  
m ais interessados na sulfamida, de 
fácil preparo e ação antibacteriana 
considerada eficiente.

Desde os tempos de Fleming já 
se sabia que a penicilina era capaz 
de mudar a forma de certas bacté-

Flem ing testou a penicilina em  v á 
rias bactérias (que aparecem  como 
manchas brancas). O antibiótico  
hão se mostrou efic iente contra as 
que provocam a influenza.

A  ação dos antibióticos pode ser mais ou menos profícua, segundo a resistência dos germes. Num a colônia de 
bactérias, o halo inibitório que se form a é tanto maior quanto mais ativo for o antibiótico introduzido.

rias. As que se assemelhavam a um 
bastão, em contato com o medica
mento ficavam arredondadas, e es
touravam quando eram colocadas, 
posteriormente, num meio de baixa 
concentração de sais (meio hipotô- 
nico).

Essas observações levaram à 
conclusão de que a penicilina impe
dia a síntese da parede celular, uma 
vez que a bactéria mudava de 
forma. E a parede é justamente a 
responsável pela forma e rigidez da 
bactéria.
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M ecanism os de atuação

Estudos verificaram que são ne
cessárias 32 reações enzimáticas 
para a construção da parede celu
lar da bactéria. Há uma série de 
unidades químicas ligadas entre si, 
formando uma corrente que pode 
ser representada por hexágonos. 
São, na verdade, unidades químicas 
de açúcares que se ligam dando ori
gem a um polímero. A cada um dos 
açúcares liga-se uma outra cor
rente, formada por vários_ aminoá- 
cidos: alanina. acido glutâm ico, li- 
sina, novamente alanina e assim  
por diante.

O terceiro aminoácido de uma 
corrente (lisina) une-se ao quarto 
aminoácido da corrente adjacente 
(alanina), por intermédio de uma 
ponte de moléculas de glicina. A 
penicilina inibe exatamente essa li
gação entre o terceiro aminoácido 
de uma cadeia e o quarto de outra. 
A inibição surge na 32 .“ reação, 
impedindo a última etapa da sín
tese. Essa reação enzimática é a 
transpeptidizaçao, catalisada pela 
enzima transpeptidase. Quando a 
penicilina não está presente, a bac
téria continua se desenvolvendo. A  
transpeptidase circula entre as ca
deias adjacentes, efetuando as liga
ções num processo repetido muitas 
vezes. Ao encontrar a penicilina, 
porém, liga-se a ela de maneira ir
reversível (devido à semelhança es
trutural entre a penicilina e a parte 
do glicopeptídeo onde se produz a 
uni ao). Prendendo-se à penicilina, a 
transpeptidase torna-se incapaz de 
se ligar efetivamente à parede celu
lar para catalisar a transpeptidiza- 
ção. A parede fica, assim, incom-

Cleta e, em conseqüência, a 
actéria torna-se frágil e rompe-se 

facilmente. As pesquisas sobre o 
processo de inibição possibilitaram  
a síntese de novos análogos quími
cos da parede, ainda mais efetivos 
que a penicilina natural.

Embora a ação da penicilina já 
fosse conhecida, ainda não havia 
sido explicado por que essa subs
tância não era tóxica para o orga
nismo, uma vez que as transpepti- 
dizações também ocorrem no 
corpo humano. A análise dos ami 
no ácidos resolveu a questão. Os 
aminoácidos que compõem a pa
rede celular das bactérias diferem 
dos demais. A alanina envolvida no 
processo é a D-alanina. Já na 
maioria dos seres vivos os aminoá
cidos são do tipo L-aminoác ido. 
D essa forma, não há nenhuma fase 
do seu metabolismo que necessite 
de uma reação enzimática seme
lhante à que ocorre na síntese da 
parede celular das bactérias.

Muitos antibióticos usados na 
terapêutica de moléstias infecciosas 
possuem um mecanismo de ação 
semelhante ao da penicilina. Ou 
tros, porém, agem de maneira com  
pletamente diversa. Por exemplo, o 
cloranfenicol —  antibiótico ex
traído do fungo Strep tom yces vene- 
zuelae  —  interfere ativamente na 
síntese de proteínas.

Um antibiótico pode, também, 
inibir a síntese de ácidos nucléicos. 
É o caso da mitomicina C, que im
pede a duplicação do ácido deso- 
xirribonucleico (D N A ). Por isso, a 
mitomicina C tem efeitos tóxicos 
sobre o organismo, não sendo

usada comumente para o trata
mento de infecções bacterianas. 
Em com pensação, tem sido empre
gada na terapêutica do câncer, uma 
vez que impede a multiplicação das 
células.

Os antibióticos também têm sido 
empregados com sucesso nas pes
quisas bioquímicas. Como pos
suem ação inibitória específica de 
certas reações bioquímicas, o seu 
emprego permite estudar o que 
ocorre num organismo, quando 
aquela determinada fase está ini
bida, obtendo-se, dessa forma, mui
tas informações sobre as vias meta
bólicas.

Efeitos indesejáveis

Tomar antibióticos sem prescri
ção médica é um erro grave que 
muitos cometem. Nas viroses, diar
réias alimentares e em qualquer 
mal-estar indefinido, o antibiótico 
não se mostra ativo, e só pode pro
duzir efeitos prejudiciais. Além 
disso, muitas pessoas são alérgicas 
ou hipersensíveis e, quando tomam  
antibióticos sem controle médico, 
têm reações que vão de simples ur- 
ticãria ao choque anafilático, que 
pode causar a morte.

Nem todos os germes causado
res de doenças infecciosas são 
sensíveis aos antibióticos. A penici
lina, por exemplo, não tem qual
quer efeito sobre alguns germes 
gram-positivos. Os estreptococos 
do grupo A, por seu turno ,já  são 
bastante sensíveis a este antibió

tico. Por ser esta droga ativa ape
nas contra um grupo limitado de 
germes —  os estrepto, treponemas, 
neisseria e alguns outros — , diz-se 
que ela é de espectro estreito ou re
duzido. Outros antibióticos —  
com o as tetraciclinas, o cloranfeni
col e alguns derivados semi-sintéti- 
cos da penicilina —  são de espec
tro amplo ou largo, agindo contra 
um vasto grupo de bactérias. Mui
tos microrganismos não são des
truídos pela terapia antibiótica, 
pois apresentam resistência natural 
ao medicamento. Outros tornam-se 
resistentes após o uso do medica
mento. Procurando defender-se, os 
germes segregam uma enzima —  a 
penicilinase —  capaz de destruir a 
penicilina; outros adquirem novas 
propriedades fenotípicas em conse
qüência de uma alteração primária 
no código genético. A resistência 
também pode ser transferida de 
uma bactéria a outra através de 
material específico, o ácido deso- 
xirribonucleico, para o citoplasma 
de bactérias inicialmente sensíveis 
ao antibiótico. A s múltiplas formas 
dessa resistência são outro fator 
que reclama o controle médico. 
Muitas vezes, torna-se necessário o 
exame de laboratório para conhe
cer o germe causador da infecção. 
Identificado, é preciso saber se ele 
é sensível ao antibiótico, o que se 
consegue através do antibiograma. 
Com o este teste demora pelo me
nos 72 horas, os médicos costu
mam antecipar o tratamento com  
um antibiótico de amplo espectro.

Geralmente, são misturados por 
via oral e apenas alguns através de 
injeção.

A toxicidade do próprio antibió
tico também constitui um problema 
sério. O cloranfenicol e a novobio- 
cina, embora muito ativos, produ
zem vários efeitos colaterais. Em 
algumas crianças, o cloranfenicol 
impede o desenvolvimento dos gló
bulos brancos da medula óssea. As 
tetraciclinas determinam irritações 
gástricas, acompanhadas de vomi- 
tos e dores. Lesões hepáticas têm 
sido provocadas por novobiocina.

Principais antibióticos

Entre os antibióticos mais difun
didos destacam-se: cloranfenicol 
(S trep tom yces venezuelae), muito 
ativo contra salmonela; clorotetra- 
ciclina (S treptom yces aureofa- 
ciens), largamente usada contra 
Rickettsia, E. coli, pneumococos, 
etc.; estreptomicina (S treptom yces  
griseus), ativa contra M yco b a c te 
rium  tuberculosis, estreptócocos e 
outras bactérias gram-negativas; 
penicilina (Pénicillium  notatum ), 
de efeito inibitório sobre estrepto 
cocos, pneumococos, estafilococos, 
gonococos; tetraciclin^ (sintético), 
com  espectro igual ao da clorote- 
traciclina.

VEJA T A M B É M : A ntib iose; Bac
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O fungo do gênero "P en ic illiu m ", do qual se obtém  e penicilina, pode ser cultivado em  laboratório. Introduzido  
num  tubo de ensaio, onde são colocadas substâncias nutritivas, esse fungo se alim enta e se reproduz, recobrindo 
todo o interior do tubo. Depois, é retirado e introduzido em  outro recipiente, no qual encontra novos elem entos  
nutritivos, desta vez liquidos. que lhe perm item  um crescim ento abundante. Para que não haja interferência de outros 
germ es, toda a operação deve ser fe ita  com  m aterial cuidadosam ente esterilizado.
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Anticoncepcionais

Ao longo da história do hom em  foram  desenvolvidos os mais variados métodos —  de atuação química ou mecânica 
—  para ten ta r evitar a concepção ou exercer alguma previsão sobre a probabilidade de sua ocorrância.

O papiro de Eber, datado de 
1500 anos antes de Cristo, revela 
que uma mistura de plantas, se
mentes de acácia e mel, para uso 
local, já era empregada como anti
concepcional. N a índia, há 3000  
anos, usava-se estrume de croco
dilo ou de elefante, para o mesmo 
fim.

Também na Grécia antiga a con
cepção não era o único objetivo das 
relações sexuais: tampões eram uti
lizados e, quando não davam certo, 
praticava-se o aborto. A Bíblia, 
contudo, mostra que, entre os he
breus, a anticoncepçào não era 
aceita, pois Onan foi condenado 
por ter evitado filhos, usando o mé
todo do coito interrompido.

A pílula

A pílula anticoncepcional, m o
tivo de polêmicas entre médicos, 
sociólogos, religiosos e mulheres, é 
uma conquista recente da ciência 
médica e da tecnologia.

Proposta em 1953 pelo cientista 
americano John Rock, sua ação 
baseia-se no princípio de que, du
rante a gravidez, o sangue da mu
lher contém uma grande quanti
dade de progesterona, hormônio 
capaz de evitar o amadurecimento 
de um novo óvulo. Um medica
mento que contivesse a mesma 
quantidade de progesterona impe
diria a ovulação e, por conseguinte, 
a fecundação. Como o manuseio 
do hormônio natural é difícil, médi
cos e bioquímicos utilizaram hor
mônios sintéticos, os progestáge- 
nos. Associados a outro hormônio 
feminino (o estrogênio), os proges- 
tágenos constituem a base de todas 
as pílulas anticoncepcionais.

A presença no organismo de 
uma substância sintética estranha 
pode provocar efeitos secundários, 
muito variáveis segundo a mulher 
e sua constituição. E necessário, 
portanto, que um exame médico in 
dique a conveniência ou não do uso 
da pílula. Os mais comuns entre os 
pequenos males decorrentes de seu 
uso são: cansaço, erupção cutânea, 
alteração da libido (nome dado ao 
instinto sexual, no sentido amplo 
de impulso vital), náuseas, m al-es
tar, dores no seio. Com o perigos 
mais graves, apresenta remotas 
probabilidades de trombose e de 
câncer no seio.

_Os _efeitos colaterais da pílula 
não são só fisiológicos: numerosos 
problemas psicológicos podem  
aparecer. A pílula liberta as mulhe
res (sobretudo as solteiras) da 
ameaça de um filho indesejado.

As vantagens práticas decor
rentes da menor possibilidade de 
concepção deixam a mulher limi
tada apenas por sua responsabi
lidade e, portanto, ela arca com  
todas as conseqüências de ter ou 
não mantido relações sexuais quan
do solteira. Isto pode fazer com que 
todo um mecanismo psicológico  
entre em ação angustiando e depri
mindo a mulher. Pode levar até a 
distúrbios de comportamento e ma

nifestações de neuroses. Para a mu
lher casada ainda acostumada a 
pensar em sexo apenas como meio 
de reprodução, a relação sexual 
com o fonte de prazer pode causar 

roblemas semelhantes. Mas a in- 
uència da pílula não é apenas ne

gativa; a certeza de não concepção 
liberta muitas mulheres da inibi
ção, proporcionando-lhes meios 
para chegar a uma plena afirmação 
de sua personalidade.

Além disso, a pílula pratica
mente acaba com  o uso de outros 
anticoncepcionais que irritavam ou 
inibiam o casal. A ausência da pro
criação indesejada responde não só 
a anseios individuais com o à neces
sidade, existente em muitos países, 
de se lutar contra o excesso de po
pulação e contra as grandes aglo
merações urbanas.

Outros anticoncepcionais

Outro anticoncepcional muito 
usado é o DIU (dispositivo intra- 
uterino), conhecido por “serpenti
na” . São peças metálicas, plásticas 
ou de seda. de vários formatos, que, 
colocadas na cavidade uterina, 
podem evitar a fecundação.

Em forma de anel, duplo S ou 
duplo triângulo, os D IU s medem  
mais ou menos 3 centímetros. D e
vem ser colocados e retirados por 
especialistas, para evitar o risco de 
infecção ou perfuração da parede 
uterina. Estudos de centenas de ca
sos .mostraram que 75% das mulhe
res aceitaram bem o dispositivo, 
mas 15% delas tiveram de retirá-lo 
devido a dores, hemorragia, etc., e 
as demais o expulsaram (algumas 
sem perceber). Das que conserva

ram o dispositivo, 97% ficaram  
protegidas da gravidez.

Um método contraceptivo mas
culino é o uso de camisa-de-vênus 
(ou preservativo), que apresenta 
97% de eficiência e tem grande uti
lidade para evitar a transmissão de 
doenças venéreas.

O método dos espermicidas (pro
dutos químicos que eliminam os es
permatozóides) e de pouca eficiên
cia, uma vez que seu tempo de ação 
não ultrapassa doze horas. Além 
disso, pode causar irritações, ecze
mas ou alergias.

Um método muito usado, o de 
Ogino-Knaus, não é de grande efi
cácia. Só é praticável em mulheres 
que tenham o ciclo menstrual per
feitamente regular. Baseia-se na 
abstinência sexual durante o pe
ríodo de fertilidade feminina. A
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"La C itadelle": uma fortaleza contra os franceses dominadores do H aiti. Na 
época de sua construção, o país lutava para obter a independência.

mulher só é fértil no dia da ovula
ção, que ocorre entre catorze e de
zesseis dias antes da menstruação. 
Logo, ao calcular-se prazos por 
este método, é necessário que se 
saiba o dia da próxima menstrua
ção e contar para trás catorze a de
zesseis dias, entre os quais situa-se 
o período de fertilidade. Para maior 
segurança, somam-se mais dois 
dias antes e dois depois, o que dá 
uma semana de abstinência por ci
clo menstrual.

O método do termômetro, um 
aperfeiçoamento do de Ogino- 
Knaus, baseia-se_ nos mesmos 
princípios, mas as épocas de fertili
dade e esterilidade são calculadas 
por meio de um gráfico da tempe
ratura basal da mulher, tomada 
diariamente. (Este gráfico mostrará 
qualquer variação mais pronun
ciada.) Com o a temperatura, nos 
primeiros catorze dias do ciclo, é 
alguns décimos degrau  mais baixa 
que após a ovulaçao, sabe-se, pelo 
gráfico, quando ocorreu a ovula- 

ão. O óvulo é fecundável até 2'4 
oras depois de expulso do ovário 

e os espermatozóides permanecem  
ativos até por três dias; portanto,_a 
abstenção deve estender-se de três 
dias antes da ovulação até dois de-

Cois dela. Este método pode tam- 
ém acusar irregularidades na 

saúde da mulher, através do con
trole da tempertura.

O coito interrompido (ejacula
ção externa) é um método muito 
pouco aceito, tanto pela sua baixa 
eficiência quanto por abalar o rela
cionamento do casal.

O método mais seguro até_ hoje 
encontrado é o da esterilização da 
mulher ou do homem. N o homem  
é pouco usado, embora nele a ope
ração seja muito mais rápida, ba
rata, indolor e isenta de com plica
ções secundárias. Como no homem  
os órgãos sexuais são externos, 
uma simples incisão e ligadura do 
conduto espermático substitui a 
complicada operação abdominal 
requerida para a esterilização da 
mulher. Mas existem barreiras psi
cológicas, pois a grande maioria 
dos homens relaciona, errada
mente, perda de fecundidade com 
perda de potência sexual.

A  evolução dos 
anticoncepcionais

Em fase de estudos experimen
tais, existem injeções que podem  
impedir a ovulação pelo período de 
um a três meses, conforme a dosa
gem.

Outras suprimem a ovulação por 
seis meses ou um ano. Vacinas são 
estudadas: extrato de esperma seria 
injetado na mulher, criando desta 
forma uma camada protetora para 
o óvulo de funcionamento análogo 
ao de anticorpos contra os esper
matozóides.

Também uma pílula para ho
mens poderá ser obtida à base de 
nitropirrol, que atuaria nas glându
las genitais, esterilizando o líquido 
seminal por um período de tres ou 
quatro semanas.
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Antilhas

Descobertas por Colombo no fi
nal do século X V , e por ele confun
didas com as “índias Ocidentais”, 
as Antilhas são um arquipélago na 
América Central, situado entre o 
mar das Caraíbas (ou mar das An
tilhas, com o também é chamado) e 
o oceano Atlântico.

Area subdesenvolvida, com alto 
índice de crescimento demográfico, 
e muitos recursos não explorados 
(ferro, petróleo, etc.), as Antilhas 
dependem economicamente da ex
ploração agrícola, sobretudo do 
açúcar. Em Barbados, por exem

plo, o açúcar ocupa 90% da área 
cultivada e 98% do comércio de ex
portação. As zonas açucareiras 
mais importantes são Cuba e Porto 
Rico.

H istórico

Os espanhóis inicialmente po
voaram apenas as Grandes Anti
lhas, não se interessando pelas Pe
quenas Antilhas, mais pobres em 
metais preciosos. As Pequenas An
tilhas, contudo, foram utilizadas 
por franceses, ingleses e holandeses 
com o abrigo natural contra os pira
tas, e bases marítimas para a pene
tração na América.

Ò povoamento começou pelo 
Haiti* (1493), estendendo-se depois 
a Porto Rico (1508), Jamaica* 
(1509), Cuba* (1511). Nas primei

ras décadas do século XVI, São 
D om ingos e Cuba foram os focos 
de irradiação, para a conquista es
panhola das' costas mais próximas, 
do México e da Flórida.

O ouro antilhano, abundante a 
princípio, levou à escravidão e à 
extinção da população indígena. A 
descoberta do ouro mexicano e pe
ruano em meados do século XVI 
diminuiu a importância do povoa
mento espanhol, mas as Antilhas 
adquiriram papel essencial com o  
portos de escala das frotas mercan
tes. Os galeões espanhóis que vi
nham das minas americanas fojam, 
também, os principais responsáveis 
pela presença de piratas e corsários 
na zona antilhana.

De 1630 a 1640, para afastar os 
navegadores espanhóis, a Com pa
nhia Holandesa das índias Ociden
tais conquistou várias das Peque
nas Antilhas. A posse pela 
Holanda foi reconhecida pelo Tra
tado de Münster (1648). Serviram 
de entrepostos de comércio e de 
contrabando. Em Curaçao', Aruba 
e Bonaire a extinção dos índios 
caribes pelos holandeses foi quase 
completa; em Aruba, porém, a 
mestiçagem foi intensa.

A Espanha saiu muito debilitada 
da luta e isso favoreceu a ocupação 
francesa e inglesa.

A colonização pelos franceses 
com eça com corsários e depois é 
feita por companhias de comércio 
organizadas pela Coroa. Em 1635 
iniciaram a colonização de Guada
lupe e Martinica, ocupando tam
bém a ilha de Saint Martin, que já 
havia sido conquistada pela Ho
landa (e que terminou dividida en
tre ambas as nações, em 1648). Na 
década seguinte, tomaram a ilha de 
Saint Croix aos espanhóis e a ven
deram, em 1733, aos dinamarque
ses. Estes, a partir desta ilha, mais 
Saint Thomas e Saint John, consti
tuíram as índias Ocidentais D ina
marquesas, que foram vendidas aos 
Estados Unidos, em 1917, por 25 
milhões de dólares.

Com exceção da Jamaica, a ocu
pação inglesa com eçou com em
preendimentos particulares apoia
dos pela Coroa. A Inglaterra 
apossou-se de Barbados em 1627, 
e, a seguir, de Dom inica, Santa Lú
cia, St. Christopher, Nevis, Anti
gua e Montserrat, prosseguindo 
suas conquistas em 1860, com  a 
ocupação das ilhas Virgens: Vir
gem Gorda, Tortola e Anegada. 
Durante os anos da guerra contra 
a França (1756/63), os ingleses 
ocuparam a Martinica, por curto 
período de tempo. N o final do sécu
lo XVIII, invadiram Curaçao, 
Aruba e Bonaire (que devolveram à 
Holanda em 1816), e lançaram-se à 
conquista de Trinidad, onde com 
bateram por cinco anos os colonos 
franceses (a soldo da Coroa espa
nhola), até a vitória. Em 1877, 
apoderaram-se de Tobago.

O grande progresso comercial de 
todas as Antilhas começou no sé
culo XVIII, com o cultivo da cana- 
de-açúcar pelos negros trazidos da 
África.

A spectos físicos

As Antilhas formam um mo
saico geográfico. Há grande diver
sidade de relevo, tanto de uma ilha



202 Antilhas

L ittle  A baco

I  \ l .  -
G rand Baham a G reat A baco  
! is la n d  M  
b V \.

i  Nassau Eleuthera
New Providence 

Is. Andros,.

HAVANA Matanzas v" G reat Exum a ls /a n c f \  
---------- Grande

300
ESCALA

600*
Quilômetros

^ C a i Is land

C. Stole 
Antônib

Stq ^ A n to rïï 

delRioé ^ Â  S*
cGuVne <y>K& Cienfuegol

C U B Asp: ,ÜSc CG i Santa Cftjz i  
y. deCSuh1 M,

^  J jf* "  de Guacanayabp,

Pe^'C.aymanT'~f \̂ ^ '̂roẑ
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para outra (a grande variedade de 
dimensões: os 114 524 km 2  de 
Cuba, apostos a ilhotas de área 
inferior a 1 km 2) como dentro de 
uma mesma ilha, devido à forma 
ção geológica heterogênea.

Podem ser observados três arcos 
concêntricos nitidamente distintos: 
um externo, formado de calcários 
recentes; uma zona média, de idade 
mais antiga, estendendo-se em ma
ciços montanhosos nas Pequenas 
Antilhas; e um arco interno, nas 
Pequenas Antilhas, constituído de 
formações vulcânicas recentes. Os 
estudos geofísicos levaram à desco
berta, no leste das Antilhas, de uma 
anomalia parcialmente causada 
pela existência de profundos abis
mos submarinos. Isto explica a 
forte tendência dessa área em apre
sentar tremores de terra e erupções 
vulcânicas. Assim, os geólogos 
consideram as Antilhas como uma 
cordilheira em gestação, cujas ter
ras atuais correspondem aos picos 
de montanhas submersas, separa
das por fossas oceânicas muito 
profundas, que ainda se elevarão 
ao nível do mar, pela ação de futu
ros cataclismos, e transformarão a 
região do mar das Caraíbas em 
novas terras e montanhas.

A estrutura geológica das ilhas 
ao sul do mar das Antilhas é seme
lhante à da Venezuela*, cujas ca
deias costeiras elas prolongam. O 
relevo dessas ilhas e de formação 
recente, principalmente nas Anti-

ihas orientais, ricas em áreas vulcâ
nicas. Os mais altos cumes são os 
das Grandes Antilhas, principal
mente no Haiti* e na República* 
Dom inicana (3 175 m, pico mais 
alto). A variedade climática é enor
me. Em geral, o clima é tropical 
semi-úmido com calor constante 
mas com chuvas irregularmente 
distribuídas pelas regiões. No final 
do verão, as Antilhas são atraves
sadas por furacões que, de modo ge
ral, seguem o sentido leste— oeste.

As encostas voltadas para oeste 
(encostas de sotavento) não sofrem  
a benéfica ação eólia, o que as 
torna secas e pobres em vegetação, 
ao contrário das voltadas para o 
leste (encostas de barlavento), su
jeitas aos ventos alíseos de nor
deste, que são dotadas de vegeta
ção abundante. Os solos, tanto os 
derivados do calcário com o os de 
origem vulcânica, são férteis.

As Antilhas Britânicas

As Ilhas de Barlavento são pos
sessões inglesas, em sua maior 
parte de origem vulcânica (alguns 
vulcões ainda ativos), com aspecto 
montanhoso e cheias de cumes 
pontiagudos. Outro conjunto é o 
de Sotavento, formado por Antígua 
e suas dependências: Barbuda e 
Redonda, Saint Christopher (St. 
Kitts), Nevis, Anguilla e Montser- 
rat. Antígua (centro administrativo 
das Antilhas Britânicas) foi desco

berta por Colombo em 1493. 
Atualmente, é uma base naval, e 
produz cana-de-açúcar e algodão. 
As principais fontes de renda des
sas ilhas são a agricultura (maior 
produção: cana-de-açúcar) e o tu
rismo. As ilhas Bahamas (antigas 
Lucaias) constituem mais um ar
quipélago britânico (formado de 
700 ilhas e ilhotas com 2 mil reci
fes de coral que faz parte de um 
planalto submarino de profundi
dade inferior a 100 m. Essas ilhas 
foram colonizadas pelos ingleses 
desde o princípio do século XVIII, 
mas tornaram-se autônomas em 
1964. Sua econom ia baseia-se na 
pesca de esponja e no turismo, em 
grande ascensao. Grenada é outra 
componente das Antilhas Britâni
cas. De origem vulcânica, seus 
principais recursos econôm icos são 
o cacau, a noz-moscada, o algodão, 
a banana e a cana-de-açúcar.

Entre a ilha de Saint Vincent e 
a de Grenada localizam-se as Gre- 
nadines: Carri cou, Canouan, 
Mistique e Bequia, administradas 
em parte por Grenada e em parte 
por Saint Vincent. Seus produtos, 
para consumo interno e exporta
ção, são banana, copra (amêndoa 
de coco), cana-de-açúcar, cacau, 
frutas cítricas.

As ilhas Virgens britânicas man
tiveram o estatuto de colônia até 
abril de 1967, quando se tornaram 
membro da Comunidade Britânica 
de Nações. A econom ia é baseada

na agricultura, pesca, criação de 
gado, e, principalmente, no turismo 
florescente. Completando a área de 
influência inglesa, existe Dominica, 
uma ilha vulcânica, que pertence às 
chamadas ilhas de Barlavento. Pro
duz copra, cítricos e banana. Foi 
ocupada pela Inglaterra a partir de 
1748 e a ela anexada pelo Tratado 
de Paris (1763).

Nas Antilhas Britânicas cada 
unidade territorial tem um adminis
trador e um Conselho Executivo, 
nomeados pela Coroa britânica, e 
um Conselho Legislativo, parcial
mente eleito por sufrágio universal. 
Até 1967, eram colônias inglesas. 
D epois, foram elevadas a Estado 
associado, com autonomia interna, 
mas com as responsabilidades de 
defesa e relações exteriores a cargo 
da Inglaterra.

Antilhas Francesas

Nas Antilhas Francesas, Guada
lupe não é uma colônia, mas um 
departamento ultramarino da 
França. Geograficamente, Guada
lupe divide-se em duas partes, sepa
radas pelo estreito do rio Salée 
(Salgado): a leste, fica a Grande 
Terre, planície baixa e muito seca, 
pois n |o  possui cursos naturais de 
água. É calcária e está cercada por 
um recife de coral. A segunda re
gião é a Basse Terre, vulcânica e 
muito escarpada ( o vulcão de Sou- 
friere tem 1 467 metros), úmida e
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coberta de florestas. Os recursos 
básicos naturais da ilha são a cana- 
de-açúcar (usada para fabricar 
rum) e a banana. Alem disso culti
vam-se o café, o cacau e a bauni
lha. em grande parte destinados à 
exportaçao. Além do francês, fa
la-se o dialeto crioulo.

Desde 1946, a ilha da Martinica 
é um departamento ultramarino da 
França, representada no Parla
mento francês por dois senadores e 
três deputados. A maior parte da 
ilha é revestida de florestas, com  
exceção da área ao redor do vulcão 
de Pelé e (com 1 350 m de altitude), 
constituída de terras áridas, cober
tas de cinzas vulcânicas. Em maio 
de 1902 esse vulcão destruiu total
mente a cidade de Saint Pierre, ma
tando quase todos seus habitantes 
(n a  época, cerca de 30 000). A ilha 
possui terras muito férteis, regadas 
por chuvas abundantes. Os princi
pais produtos agrícolas são a cana- 
de-açúcar e a banana, sendo o açú
car e o rum os principais produtos 
de exportação. Também se prati
cam a pesca, e o cultivo e industria
lização de frutas cítricas. O tu
rismo e a produção de madeira 
constituem dois outros fatores im
portantes da sua economia.

Antilhas H olandesas

Três das componentes das Anti
lhas Holandesas —  Aruba, Bo- 
naire e Curaçao —  são de base vul
cânica, semi-áridas e com  
vegetação desértica.

As que ficam na região de Barla
vento são montanhosas e férteis, re
gadas por chuvas abundantes. N e
las, os alimentos são importados, 
mas extrai-se petroleo.

P aís Á re a
k m 2

P o p u la ç ão
(est. 7 3 )  
m ilhões)

C a p ita l R e lig ião L íngu a

G R A N D E S  A N T IL H A S
(independentes)

Cuba 114  524 8 8 7 3 Havana católica espanhol
República Dominicana 4 8  734 4 432 S. Domingos católica espanhol
Haiti 2 7  750 5 2 0 0 Port-au-Prince católica francês
Porto Rico (EUA) 8 897 2 9 1 9 San Juan católica espanhol
Jamaica (GB) 10 962 1 9 7 6 Kingstown anglicana inglês

P E Q U E N A S  A N T ILH A S

Ilhas Virgens (EUA): 

(Saint Croix, Saint Johns 344 65
Charlotte
Amalie católica inglês

e Saint Thomas)
Trinidad e Tobago (Commonwealth) 5 128 1 0 6 4 Port of Spain católica inglês
Antigua, Barbuda e Redonda (GB) 442 7 4 Saint John's anglicana inçlês
Bahamas (Commonweath) 13 9 35 193 Nassau anglicana inglês
Barbados (Commonwealth) 431 2 43 Bridgetown anglicana inglês
Is. Cayman (GB) 259 1 1 Georgetown Presbiteriana inglês
Dominica (GB) 751 73 Roseau Católica inglês
Grenda (com Grenadines) (GB) 344 95 Saint George's anglicana inçlês
Montserrat (GB) 98 12 Plymouth anglicana inçlês
St. Christopher,
Nevis e Anguilla (GB) 357 65 Basseterre anglicana inglês
St. Lucia (GB) 616 77 Castries católica inglês
Saint Vincent (GB) 388 91 Kingstown anglicana inglês
Ilhas Virgens (GB) 153 12 Road Town anglicana inglês
Aruba, Bonaire e Curaçao (Holanda) 873 2 2 3 Willemstad católica holandês
Saba, Sint Eustatius
Saint Martin (Sint Maarten) (Hoi.) 88 9 187 Philipsburg católica inglês
Guadalupe (San Bartolomeo, Désirade, 
Marie-Galante, Saint Martin -,Sint Maarten 
Les Saintes) (Fr.) 1 779 3 1 2 7 2 4 Basse-Terre católica francês
Martinica (Fr.) 1 102 343 Fort-de-France católica francês

A influência holandesa também 
se estende à pequena ilha de Saba, 
onde se vive da pesca e da constru
ção de barcos; e a Saint Martin 
(Sint Maarten), onde aparece so
bretudo a agricultura.

O clima é tropical, moderado 
pelo mar; a média de temperatura 
e de 28°C. Nas ilhas venezuelanas, 
embora a língua oficial seja o ho
landês, fala-se muito o “papia- 
m ento”, dialeto onde se misturam 
holandês, espanhol, português, in
glês e dialeto africano.

Nas ilhas de Barlavento fala-se o 
inglês. Nessas ilhas o poder execu
tivo é exercido por uma Câmara 
eleita por voto direto e subordinada 
ao soberano holandês.

A abertura do canal do Panamá* 
(1914) e a exploração do petróleo 
na Venezuela fizeram ressurgir eco
nomicamente as ilhas holandesas 
costeiras, cuja decadência vinha 
desde o início do século X IX . Ins
talaram-se grandes refinarias em 
Curaçao (1914) e em Aruba (1930  
e 1959). S. Eustáquio e S. Martin 
passaram a fornecer a mão-de-obra 
para essas refinarias. Ao mesmo 
tempo começou a acentuar-se tam 
bém a autonomia política e, em 
1954, as ilhas adquiriram autono
mia interna total.

A s Norte-Am ericanas

As principais possessões dos Es
tados Unidos nas Antilhas são as

Em Port-au-Prince, capital do H aiti, concentra-se o com ércio de sal que chega de diferentes pontos da ilha.
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três ilhas Virgens: Saint Croix, 
Saint Thomas e Saint John, situa
das a leste de Porto Rico, entre o 
oceano Atlântico e o mar das Anti
lhas. Também são americanas 
umas quarenta ilhotas localizadas 
a 120 quilômetros a leste de San 
Juan (Porto Rico). Ocupam, no to
tal, uma ár.ea de 344 km 2  e a maior 
fonte de renda é o turismo. A ativi
dade agrícola, exercida apenas em 
Saint Croix, não fornece os alimen
tos básicos, que são, em geral, 
importados. Nessas ilhas, o gover
nador é nomeado pelo presidente 
dos Estados Unidos. A Assembléia 
Legislativa, composta de quinze 
membros, é eleita pelos habitantes 
da localidade.

A s Pequenas Antilhas 
independentes

A ilha de Barbados dista 200 km 
das Antilhas mas apresenta a 
mesma formação geológica. Sua 
topografia é quase inteiramente 
plana, e o clima é quente e úmido; 
a estação das chuvas vai de junho 
a novembro. Em 30 de novembro 
de 1966, Barbados tornou-se inde
pendente da Inglaterra, passando a 
integrar a Commonwealth. O poder 
executivo é exercido pelo primeiro- 
ministro, responsável ante a Câ
mara de Representantes (formada 
por 24 membros eleitos por voto 
direto, cada cinco anos). Também  
há um Senado de 21 elementos. A 
econom ia baseia-se no açúcar, rum 
e melado, mas a pecuária e o tu
rismo também com eçam  a ter im 
portância econômica. A instrução é 
gratuita e existe uma instituição 
universitária: a Escola de Artes e 
Ciências da Universidade das ín 
dias Ocidentais, criada em 1963.

Descobertas por Colom bo, Tri- 
nidad* e Tobago são as duas m aio
res ilhas de um conjunto de de
zoito, colonizadas pelos espanhóis, 
e que se tornaram possessões ingle
sas em 1797 (oficialmente, em 
1802).

Tobago mudou de Metrópole vá 
rias vezes, durante os séculos XVII 
e XVIII, até passar para o domínio 
britânico em 1814. A s duas ilhas 
foram reunidas em uma única co lô 
nia (1889) e ligaram-se, em 1958, 
à Federação das índias Ocidentais. 
Quando esta foi dissolvida, em 
1962, Trinidad e Tobago torna
ram-se independentes, integran- 
do-se à Commonwealth.

Trinidad e Tobago localizam-se 
perto da costa da Venezuela, es
tando Trinidad, a maior das duas, 
ligada geologicamente àquele país 
pela região do Orenoco. Ao norte 
da ilha, as montanhas elevam-se a 
m ais de 900 m, e nas regiões cen
trais não superam os 300 m. A  es
tação das chuvas vai de junho a de
zembro.

Tobago está geologicamente re
lacionada com as Pequenas Anti
lhas. Ambas têm clima tropical, 
embora sujeitas a ventos variaveis. 
O soberano inglês é reconhecido 
com o o chefe da Commonwealth, 
nomeando um representante como 
governador geral das duas ilhas.

Nas duas ilhas, o poder execu
tivo é exercido pelo primeiro-minis- 
tro, líder do partido da maioria na 
Câmara dos Deputados.

O comércio é a principal base

econôm ica de Trinidad e Tobago, 
sendo a indústria mais importante 
a de produção e refinação de petró
leo. Tambem se exportam açúcar, 
café, cacau e outros produtos agrí
colas, mas o petróleo representa 
80% deste comercio.

Perto de Tobago, situa-se a Pe
quena Tobago, com 1,2 km 2. É 
uma reserva de passaros, e o único 
local do hemisferio ocidental onde 
se pode observar a ave-do-paraiso 
vivendo em seu habitat natural.

A s Grandes Antilhas

As Grandes Antilhas compreen
dem países independentes desde o 
século X IX . Cuba (capital: Ha
vana), a mais ocidental do con
junto, foi a primeira a ser desco
berta por Colombo. Sua área é 
ocupada, na maior parte, por uma 
planície calcária, limitada por pe
quenas cadeias que se estendem  
rumo ao golfo do M éxico. A su
deste situa-se o maçiço de Sierra 
Maestra (2 560 m). A base econô
m ica é a cana-de-açúcar (primeiro 
produtor mundial) e o fumo. Rique
zas minerais (cobre, níquel, cromo, 
manganês) começam a ser explora
das.

Após uma sucessão de ditadu
ras (desde 1828), Cuba tornou-se 
em 1959, sob a liderança de Fidel 
Castro, o primeiro regime socia
lista da América Latina.

Situada ao sul de Cuba, a Ja
maica é membro da Common
wealth. É o primeiro produtor mun
dial de bauxita. Apresenta duas 
regiões distintas: o leste monta
nhoso (as Blue Mountains) e úmido 
e o oeste seco e calcário. A língua 
falada é o inglês.

A Hispaniola, ou ilha de São 
Dom ingos, divide-se em República 
Dom inicana, a leste, e Haiti, a 
oeste. Região instável, abalada por 
constantes terremotos, é cortada 
transversalmente por um feixe de 
dobras montanhosas (altura má
xima: 3 175 m), separadas por con
juntos de pântanos e lagos. O 
Haiti, de 1957 a 1971, foi gover
nado por François Duvalier, que 
instalou uma ditadura perpétua e 
hereditária, sendo substituído por 
seu filho, Jean-Claude. O subsolo 
possui cobre, ferro, estanho, prata 
e, principalmente, bauxita, que, 
junto com as frutas tropicais, for
mam as maiores exportações. A 
República Dominicana apresenta 
território montanhoso com picos 
que chegam a ultrapassar 3 000  m 
na cordilheira Central. A economia  
é basicamente agrícola —  café, ba
nana, fumo e cacau.

Porto Rico é a menor das Gran
des Antilhas. Um a cadeia de mon
tanhas a separa em duas regiões: 
uma ao norte, coberta por floresta 
tropical; e outra seca, ao sul, com  
vegetação característica. Sua eco
nomia baseia-se na cana-de-açúcar.

Desde 1952, Porto Rico é um 
território associado dos Estados 
Un idos.

V EJA  T A M B É M : A m érica; C o
m unidade Britânica de Nações; 
C uba; D escobrim entos M arítim os; 
H aiti; Jam aica; R epública  D om in i
cana.

Um a festa de cores e a legria : o povo das Antilhas vive o seu carnaval.

A economia das Antilhas é bastante diversificada. Enquanto alguns países 
dependem  da agricultura, outros dedicam -se a atividades industriais.
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Antropofagia

Oo "Abaporu", tela de Tarsila do A m aral, surgiu a inspiração para a antropofagia literária e filosófica.

A antropofagia, hábito de comer 
carne humana, foi o que mais cha
mou a atenção dos colonizadores 
europeus quando penetraram nas 
Américas e na África. Não era, en
tretanto, um costume generalizado, 
e nem deve ser entendido como um 
recurso alimentar. Em geral, o con
sumo de carne humana se dava 
apenas em banquetes rituais, com o  
parte de um cerimonial, e tinha um 
significado simbólico.

A antropofagia dos Tupi- 
nambá*, que povoavam a costa 
brasileira antes da descoberta, era 
parte do ritual de morte de um pri
sioneiro de guerra. O guerreiro que 
capturava um inimigo devia ma- 
tá-lo para vingar seus ancestrais 
m ortos em outras guerras. Só de
pois era considerado adulto, com  
direito de se casar.

Isto era comemorado com três 
dias de festa antropofágica, da qual 
todos, à exceção do matador, parti 
cipavam; acreditavam que, co 
mendo a carne do inimigo, ganha
vam também seu valor e sua 
bravura com o guerreiro.

O exemplo mostra que a prática 
antropofágica^ fazia parte de toda 
uma concepção de vida, e só tem 
significado quando se apresenta 
dentro desse contexto. Á partir 
disto e usando a antropofagia 
com o um símbolo de nativismo, de- 
senvolveu-se no Brasil —  no co
meço do século X X  —  um m ovi
mento que foi batizado com esse 
nome.

Antropofagia lítero-filosófica

A Antropofagia veio encarnar, 
depois das primeiras escaramuças 
artisticas do Modernismo, o pensa
mento do mais original de seus par
ticipantes —  Oswald de Andrade*. 
O movimento literário e filosófico 
que levou este nome foi inspirado 
numa tela da pintora Tarsila do 
Amaral (1890-1973), a quem Os
wald conheceu em 1922. Tendo 
viajado para a Europa em com pa
nhia do poeta, no ano seguinte, 
Tarsila entrou em contato com  
Blaise Cendrars*, estudou com  
Gleizes e freqüentou o atelier de 
Fernand Léger*, assenhoreando-se 
dos princípios do Cubismo*. A 11 
de janeiro de 1928, aniversário do 
poeta, Tarsila deu-lhe um quadro 
de sua autoria. Oswald impressio
nou-se tanto com o presente que 
chamou para vê-lo o poeta Raul 
Bopp (1898- ) então em São 
Paulo. Acabaram por batizá-lo 
A baporu  (antropófago, em tupi).

Na verdade, a Antropofagia era 
um desenvolvimento das idéias que 
Oswald expusera no M anifesto  da 
Poesia Pau Brasil, divulgado no 
Correio da M anhã, em 18 de 
março de 1924. Este manifesto já 
postulava “o estado de inocência 
substituindo o estado de graça, que 
pode ser uma atitude do espírito” 
e “o contrapeso da originalidade 
nativa para inutilizar a adesão aca
dêmica ’.

O M anifesto A ntropófago, da

tado do ano 374 da Deglutição do 
Bispo Sardinha e ilustrado por um 
bico-de-pena de Tarsila (uma ré
plica do A baporu), foi publicado 
no primeiro número da R evista  de 
Antropofagia , em maio de 1928. 
Além de Tarsila, acompanhavam  
Oswald, nesse movimento, Raul 
Bopp e Antônio de Alcântara* Ma
chado. O que Oswald buscava, 
indo às fontes do nativismo, ao 
índio, não era o indianismo ingê
nuo de Gonçalves* Dias ou o na
cionalism o eufórico de Afonso 
Celso; queria encontrar, isto sim, 
uma nova moral, não-cristã, ba
seada no “pensamento selvagem” 
descomprometido com os precon
ceitos e códigos burgueses.

Mais tarde, em A  M archa das 
Utopias, Oswald diria: “Um dos 
males da nacionalidade, que com  
tanto esforço construímos, é o 
nosso ufanismo. Palavra tirada de 
um livro cretinizante, intitulado 
P or que m e Ufano de M eu País  e 
onde tudo o que o Brasil fez apa 
rece cor-de-rosa e azul. Maior seria 
nossa grandeza se distinguíssemos 
as virtudes dos defeitos que se en
trelaçam em nosso destino de na
ção”.

Entre o M anifesto  da Poesia  
Pau-Brasil e o M anifesto  A n tro p ó 
fa g o , surgiria (em 1926) o “M ovi
mento Verde-Àmarelo”, de Cas- 
siano Ricardo, Menotti dei Picchia 
e Plínio Salgado, que defendia pre

cisamente a visão ufanista comba
tida por Oswald. Este movimento 
tomou depois o nome de Grupo da 
Anta e, de certo modo, foi uma rea
ção ao “Pau-Brasil”. Diluindo as 
idéias oswaldianas, os verde-ama- 
relistas caíram num neo-india- 
nismo: “Aceitamos todas as insti
tuições conservadoras pois é dentro 
delas mesmo que faremos a inevi
tável renovação do Brasil, com o  
o fez, através de quatro séculos, a 
alma de nossa gente, através de to
das as expressões históricas”. 
N essa linguagem, foi publicado o 
N hengaçu Verde-Am arelo  (mani
festo do Verde-Amarelismo ou da 
Escola da Anta) no Correio Paulis
tano  de 17 de maio de 1929. Ape-
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sar de surgir com o contrafação do 
“Pau-Brasil”, esse movimento não 
iludiu Oswald, que o definiu como 
“triste xenofobia que acabou numa 
macumba para turistas”v

O M anifesto A ntropófago, radi
calizando as posições assumidas 
no Pau-Brasil, esclareceu e repôs 
nos devidos termos a ideologia de 
Oswald. Declarava-se “contra as 
catequeses”, “contra o índio to- 
cheiro. O índio filho de Maria, afi
lhado de Catarina de Mediei e 
genro de Dom Antônio de M ariz”, 
“contra a realidade social, vestida 
e opressora, cadastrada por 
Freud ’, e a favor do “matriarcado 
de Pindorama”, “sem complexos, 
sem loucura, sem prostituição e 
sem penitenciárias’ . Seu india- 
nismo, portanto, era o avesso do 
romântico, era o do “mau selva
gem ” devorando criticamente as 
atitudes do homem civilizado. In
vocava os costumes primitivos 
para reintegrar o homem na livre 
expansão de seus instintos vitais. 
Anos mais tarde, o escritor com en
taria: “Se alguma coisa eu trouxe 
das minhas viagens à Europa entre 
duas guerras, foi o Brasil mesmo. 
O primitivismo nativo era o nosso  
único achado de 2 2 , o que acoro- 
çoava entre nós Blaise Cendrars, 
esse grande ‘globetrotter’ suíço já 
chamado ‘pirata do lago Lemano’, 
e que veio se afogar não numa 
praia nativa, mas num fundo de 
garrafa política de Vichi. A Antro
pofagia foi na primeira década do 
Modernismo o ápice ideológico, o 
primeiro contato com nossa reali
dade política, porque dividiu e 
orientou para o futuro”.

Um  sistem a de pensamento

A Antropofagia corresponde a 
uma fase da pintura de Tarsila do 
Amaral. N o plano literário, apre
sentou mais qualidades que nú
mero: além dos poemas de Oswald,

deu Cobra N orato  (1931), obra 
poética de Raul Bopp, que apro
veita temas e lendas da imaginação 
primitiva amazônica e. em nível 
mais amplo, M acunaím a  (1928), de 
Mário de Andrade. Mário não inte
grava o movimento, mas o perso
nagem M acunaíma é um anti-herói 
típico, distante dos padrões do neo- 
indianismo brasileiro.

Ainda no plano literário, a An
tropofagia teve alguns antecedentes 
na vanguarda européia: em 1920, 
Francis Picabía* elaborou um M a
nifesto Canibal na O bscuridade  
para um espetáculo em Paris e lan
çou a revista L e  Cannibale; tam 
bém Marinetti* já propusera uma 
“moral canibal”. As possíveis in
fluências, contudo, não afetaram a 
importância da Antropofagia de 
Oswald, pois no Brasil, menos so
brecarregado de tradições e ainda 
próximo de um mundo primitivo e 
selvagem, as teses vanguardistas e 
a própria idéia de antropofagia en
contravam maiores possibilidades 
de desenvolvimento. E também  
porque Oswald vislumbrou na An
tropofagia, mais do que um m ovi
mento literário, todo um sistema de 
pensamento. Em A  M archa das 
Utopias e A  Crise da F ilosofia  
M essiânica, na década de 50, Os
wald procura dar consistência filo
sófica a suas idéias, fundamentan
do-as em Montaigne* (De 
Cannibalis, capítulo dos Ensaios), 
Nietzsche*, Marx* e documentos 
de nossa literatura jesuítica. Imagi
nava o poeta que as sociedades pri
mitivas seriam capazes de oferecer 
modelos de comportamento social 
mais adequados à reintegração do 
homem no pleno gozo do ócio pro
piciado pela civilização tecnoló
gica. Num trocadilho, Oswald sin
tetizava esse conceito: para ele, o 
ócio a que todo homem teria direito 
fora desapropriado pelos poderosos 
e se perdera entre o sacerdócio 
(ócio sagrado) e o negócio  (nega-

As particularidades de cada grupo hum ano, seu modo de vida, suas trad i
ções. heranças e transform ações são o objeto da antropologia cultural.

A antropofagia dos grupos tribais era parte de um cerim onial, com  signifi
cado sim bólico. {"R itual dos Tupinam bás". gravura de Hans Staden.)

ção do ócio). Para recuperá-lo, pro
punha um regresso ao primitivismo 
mdio, livre das repressões da socie 
dade civilizada. Contra a cultura 
“messiânica”, fundada na autori
dade paterna, na propriedade pri
vada e no Estado, advogava a cul
tura antropofágica, correspondente 
à sociedade matriarcal e sem clas
ses, que surgiria com o progresso 
tecnológico. Ou seja, a devolução  
do homem à liberdade original, 
numa nova Idade de Ouro.

Outra conotação do termo an
tropofagia é a idéia da “devoração 
cultural” das técnicas importadas 
dos países superdesenvolvidos, 
para reelaborá-las com autonomia, 
convertendo-as em “produto de ex
portação”. Essa atitude crítica, 
posta em prática por Oswald, que 
se alimentara da cultura europeia 
para gerar suas próprias criações, 
seria retomada pelos movimentos 
de vanguarda brasileiros das déca
das de 50 e 60: a poesia concreta* 
e o tropicalismo*.

VEJA T A M B É M : A ndrade, Os 
w ald de; Sem ana de A r te  M oderna; 
Tropicalism o.

Antropologia

As grandes descobertas, abrindo 
caminho para os novos continentes 
e seus povos, colocaram em con
fronto diferentes estilos de vida. A 
exibição, nas cortes européias, de 
indígenas americanos, obrigou o 
chamado “mundo civilizado” a 
pensar sobre seus próprios costu
mes e sobre a distância que o sepa
rava de outros mundos até então 
ignorados. Esse tipo de reflexão 
transparece no pensamento do sé
culo XVIII e, desde então, não fi
cou mais alheio ao pensamento oci
dental.

E exatamente nessa tradição que 
se situa a origem da preocupação 
fundamental da antropologia: aná
lise e explicação da diversidade hu
mana, estudando a variedade de ra
ças e diferentes m odos de vida.

Os homens, tendo uma base bio
lógica comum, diversificaram-se 
tanto nos tipos raciais quanto nos 
estilos de vida. A explicação desse 
fenômeno é o que está sempre pre-
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sente no trabalho do antropólogo 
que, no contato com povos desco
nhecidos e estranhos, tenta com 
preender melhor o funcionamento 
de todas as sociedades, inclusive a 
sua.

Para tanto, é importante o res
peito e a imparcialidade na descri
ção e análise de costumes diferen
tes. A tarefa não é julgar, mas 
entender e explicar as sociedades e 
seus hábitos, procurando assim  
compreender com o criaram a parti
cular maneira de ser que é chama
da cultura.

D ivisões da antropologia

D ois campos bastante distintos 
desenvolveram-se dentro da antro
pologia: física, basicamente orien
tada para o estudo dos tipos raciais 
e suas origens; e a cultural ou so
cial, interessada na descrição e 
análise das diferentes culturas. Am
bos tiveram desenvolvimentos desi
guais e isolados por muito tempo, 
buscando apoio em informações e 
métodos de trabalho de disciplinas 
afins.

A antropologia física apóia-se 
na paleontologia*, na genética* e 
na anatomia*, aproveitando os re
sultados de suas pesquisas. Atual
mente, a contribuição da genética 
tornou-se fundamental, por ter des
vendado os mecanismos da evolu
ção* biológica.

Graças a essa teoria, a antropo
logia pôde explicar, além da varie
dade racial da humanidade, sua 
origem e desenvolvimento. Tradi
cionalmente, os estudos sobre raças 
estavam mais ou menos desvincu
lados daqueles . sobre a evolução  
humana, pois usavam técnicas dis
tintas, constituindo diferentes espe
cializações da antropologia física: 
a paleontologia humana, estudo da 
evolução da família H om inidae  
(antepassados do homem atual), 
pelos restos fósseis que documen
tam as transformações ocorridas; e 
a somatologia, o estudo das varia
ções raciais, sua descrição e com 
paração.

Atualmente, já não-há uma sepa
ração nítida, tentando-se uma apro
ximação com a genética humana, 
com  os estudos sociais e culturais, 
criando-se uma frente pioneira, que 
permitirá a reunião de ciências an
teriormente isoladas, trazendo no
vas perspectivas para um melhor 
entendimento do homem.

A antropologia cultural, uma 
das ciências sociais, aproxima-se 
freqüentemente da lingüística*, da 
sociologia* e da história*. Seu ob
jeto de estudo tradicional são os 
povos primitivos, sem excluir o es
tudo da sociedade atual (como 
marco de referência para a compa
ração ou como objeto de análise). 
Porém, cada vez mais a investiga
ção antropológica é utilizada na 
análise de minorias raciais ou cul
turais, pequenas cidades ou mesmo 
fábricas, definidas com o comuni
dades isoladas e que podem receber 
um tratamento semelhante ao 
usado na observação dos costumes 
típicos ou particularidades existen 
tes em uma pequena tribo.

Cada grupo humano tem sua tra
dição e sua herança social, ensina
das às crianças e transformadas e 
revistas pelas gerações. A s peculia

ridades de cada grupo social e de 
suas mudanças, conjunto de_ cria
ções fiador de sua sobrevivência, 
são o objeto da antropologia cultu
ral.

Apesar- das diferenças de méto
dos nos dois grandes campos da 
antropologia (um mais próximo 
das ciências naturais, outro das 
ciências sociais), as pesquisas mais 
recentes tendem para uma mútua 
aproximação.

Estudos realizados a respeito da 
vida social dos primatas, por exem
plo, mostram que o progresso _da 
compreensão das transformações 
adaptativas humanas e pré-huma- 
nas exige um maior conhecimento

da herança social, pois esta pro
move um outro tipo de defesa con
tra o ambiente, influindo efetiva
mente, algumas vezes, na 
disseminação de certas característi
cas físicas.

O entrelaçamento desses dois 
campos da antropologia, contudo, 
não elimina suas diferenças. Ao 
contrário, enriquece-as pela coloca
ção de novos problemas. Porém, se 
e fácil reconhecer a independência 
desses dois ramos científicos, o 
mesmo não acontece com as subdi
visões freqüentemente consideradas 
em cada um deles. N o caso da an
tropologia física, pelo menos 
quanto às especializações mencio

nadas, não há discordância entre os 
estudiosos. .

Es’tudo de culturas

N o estudo de culturas, porém, as 
fronteiras são mais sutis e, por
tanto, menos evidentes. Tradicio
nalmente. empregam-se várias de
signações para esse campo de 
trabalho: etnografia, etnologia, an
tropologia social ou antropologia 
cultural (denominação aceita atual
mente). São termos, ora considera
dos sinônimos, designando o es
tudo geral das culturas humanas, 
ora utilizados para distinguir dife
rentes métodos de trabalho.

A antropologia preocupa-se com  a análise e com preensão das várias raças hum anas e seus modos de vida. Assim, 
quando estabelece contato com povos desconhecidos, não procura ju lgar, mas descrever e analisar.
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O conhecim ento de povos exóticos confrontou modos de vida diferentes e obrigou o "m undo civilizado" a pensar 
sobre o porquê de seus próprios costum es e a distância que o separa dos outros mundos até então ignorados.

Quanto à etnografia, tende-se a 
considerar como seu campo a des
crição das sociedades. Este traba
lho descritivo prévio é indispensá
vel a qualquer tentativa de 
explicação de uma cultura. Por 
isso, a etnografia é fundamental 
para a etnologia e a antropologia 
cultural. Os viajantes que percorre
ram o Brasil nos séculos XVIII e 
X IX , por exemplo, deixaram rela
tos com um farto material etnográ
fico, ainda hoje utilizados no es
tudo daquelas culturas em 
desaparecimento ou transforma
ção. Cada grupo humano que desa
parece ou se transforma é uma ex
periência cultural que se perde, o  
que realça a importância da docu
mentação descritiva formulada 
pela etnografia. É o primeiro está
gio da investigação científica, do 
qual faz parte toda a preocupação 
com  as técnicas de coleta de mate
rial, classificação e análise de tra
ços culturais particulares (desde ar
mas e instrumentos, até crenças e 
instituições sociais).

A etnologia representa a pri
meira tentativa de síntese dos da
dos etnográficos. Partindo da ob
servação direta, ela busca atingir 
conclusões de caráter geral. Tal 
síntese pode ser alcançada de três 
modos: geograficamente, se a preo
cupação consiste em integrar co
nhecimentos relativos a grupos vi
zinhos; historicamente, se visa a 
reconstituir o passado de um ou 
mais povos; e sistematicamente, 
quando se isola um elemento cultu
ral: uma teoria ou uma forma de 
casamento, por exemplo, procu
rando entender seu funcionamento, 
sua integração e difusão nas cultu
ras consideradas. Essas análises 
costumam limitar-se às sociedades 
primitivas.

A distinção entre etnologia e an
tropologia cultural ou social é me
nos clara. Pode-se dizer que é uma

diferença equivalente à que existe 
entre etnografia e etnologia: tra- 
ta-se de níveis diferentes de tentati
vas de síntese (das informações 
analíticas das sociedades), procu
rando atingir um conhecimento 
global do homem e da variedade de 
manifestações de seu comporta
mento, o que constitui exatamente 
o objetivo da antropologia.

Portanto, etnografia, etnologia e 
antropologia não são três discipli
nas diferentes, mas três momentos 
do mesmo conhecimento.

Antropologia social e cultural

Resta distinguir antropologia so
cial e cultural: são termos surgidos 
na designação de cursos das uni
versidades americanas e inglesas, 
com  destaque nos EUA para a cul
tural, e na Inglaterra para a social. 
Na verdade, correspondem a preo
cupações teóricas bem claras: para 
os americanos, o núcleo da analise 
está nas criações humanas (técni
cas, costumes e instituições coleti
vas), entendidas como fórmulas 
que permitem o ajustamento do ho
mem ao seu meio ambiente e ao 
grupo. Os ingleses, enfatizando a 
noção de relações sociais entre os 
homens e procurando chegar à es
trutura da sociedade, escolheram, 
com o ponto de partida, a forma es
pecial que cada povo inventa para 
organizar o relacionamento das 
pessoas (o que chamam de repre
sentações humanas).

Por esses dois caminhos, os in
vestigadores pretendem chegar à 
compreensão do funcionamento 
global destas sociedades, conside
rando tanto os costumes e institui
ções herdados dos ancestrais e pos
tos em funcionamento no presente, 
com o as relações concretas entre os 
grupos que convivem entre si e uti
lizam certas normas esperadas de 
comportamento.

A evolução da antropologia 
cultural

N a época da Revolução Indus
trial*, os pensadores tentaram or
denar as sociedades humanas de 
forma coerente, para compreender 
a sua evolução, procurando expli
car suas origens e também as trans
formações ocorridas. Era necessá
rio entender por que certos povos 
tinham sociedades complexas, en
quanto outros mantinham um 
niodo de vida que parecia “ atra
sado”.

Os esquemas evolucionistas ten
taram organizar uma seqüência na 
história, partindo do mais simples 
para o mais complexo, colocando  
as sociedades mais simples com o  
anteriores às complexas. Criaram 
um esquema de evolução sem com 
provação histórica, pois todos es
ses povos eram contemporâneos 
entre si e as mudanças que iam

ocorrendo não coincidiam com o 
esquema apresentado.

Os evolucionistas logo passaram  
a ser critica'dos: pelo acumulo de 
fatos não esclarecidos, bem como 
pela constatação de que as socieda
des não podiam ser chamadas de 
atrasadas só porque possuíam uma 
vida econom ica rudimentar, 
quando suas concepções religiosas 
e sociais podiam ser bastante com 
plexas. Surgiu então a escola difu- 
sionista, que explicava a evolução  
não por etapas sucessivas, mas por 
empréstimos e difusão de elemen
tos, pelos contatos, am istosos ou 
hostis, entre os povos. Este grupo 
também foi alvo de criticas, pois 
selecionava tragos isolados para 
suas comparações: um arco, uma 
cerimônia religiosa, etc., sem consi
derar o significado desses elemen
tos no conjunto de que faziam  
parte.

A crítica a essas escolas fez sur
gir a noção de cultura como um 
todo integrado, da qual Boas* foi 
um dos principais autores. Procu
rou mostrar que cada cultura é um 
mundo particular, e que cada parte 
só pode ser entendida em relação 
ao todo.

Isto marcou, nas primeiras déca
das do século X X , uma mudança 
de diretriz no desenvolvimento ul
terior da antropologia. A pedra de 
toque deste impulso renovador foi 
a idéia de integração entre os com 
ponentes culturais de um povo. O 
importante_é a totalidade dos cos
tumes e instituições, pois pelo todo 
é que se compreende a função das 
partes. N ão ha duas culturas iguais 
no mundo, e cada uma deve ser es
tudada e compreendida em suas 
particularidades, antes de qualquer 
comparação com as vizinhas ou se
melhantes.

Esse postulado tem sido ampla
mente aceito em antropologia, e 
hoje pode-se identificar, entre as 
correntes mais importantes, o fun
cionalism o, o estruturalismo, o 
neo-evolucionismo, que levam 
adiante as discussões metodológi
cas da antropologia cultural.

VEJA T A M B E M : D ifusionism o; 
Estruturalism o; E volucionism o; 
H om em ; Prim itivos, Povos.

Apoiando-se na paleontologia, genética e anatom ia, a antropologia física 
busca explicar a origem  e desenvolvim ento da variedade racial hum ana.



Anúncio 2 0 9

Anúncio

M uitas vezes a publicidade usa elem entos que conferem  um grau de autenticidade ao produto divulgado. No caso, 
o disco de Noel Rosa está visualm ente relacionado com  um  am biente que lem bra a vida do com positor.

O crescente desenvolvimento al
cançado pela tecnologia, a expan
são do mercado consumidor e a in
tensificação da concorrência 
comercial levaram os fabricantes a 
anunciarem seus produtos. D essa  
forma, as relações entre o produto 
e seu consumidor passam a ser 
orientadas pelo anúncio ou mensa
gem publicitária (tal com o a pala
vra e entendida em seu sentido 
m ais amplo, embora o termo usual
mente seja utilizado para designar 
apenas as mensagens impressas) 
que, além disso, contribui para a 
criação de novos hábitos de con
sumo na população ou modifica a 
imagem pública de uma determi
nada empresa ou atividade.

A atividade publicitária pressu
põe, inicialmente, a participação do 
anunciante. Este pode ser definido 
com o toda instituição pública ou 
privada gue se sirva de veículos de 
divulgaçao —  ou “m eios” —  para, 
através de anúncios, promover seus 
produtos ou serviços, mediante o 
pagamento do espaço ou tempo uti
lizado em cada veículo.

Em geral, _o anunciante serve-se 
de uma agência de publicidade 
para a seleção de veículos adequa
dos à divulgação pretendida e para 
a contratação e processamento da 
veiculação do material publicitário. 
Ele é o responsável pela distribui
ção das verbas, que são fundamen
tais para a determinação do veículo 
a ser utilizado (rádio, TV, revistas, 
jornais), o tamanho, a duração e a 
freqüência do anúncio, fatores dire
tamente responsáveis pela eficácia  
da campanha.

Os anunciantes brasileiros, a 
exemplo dos americanos, que fun
daram a A N A  (A ssocia tion  o f  N a 
tional Advertisers), possuem a 
A BA  (Associação Brasileira de 
A nunciantes), sociedade civil que 
se propõe a manter uma orientação 
uniforme, para as atividades publi
citárias, fomentando o aprimora
mento técnico de seus associados e 
visando a um maior rendimento 
das verbas aplicadas.

Planejamento e criação

A execução de um anúncio está 
intimamente ligada a uma série de 
etapas, todas elas com idêntica im
portância no resultado final da 
campanha: a determinação dos 
chamados fatos pertinentes; a defi
nição dos objetivos; a fixação de 
verbas; a criação do anúncio pro
priamente dito; a inserção nos veí
culos de com unicação ou mídia.

A definição dos fatos pertinentes 
parte, basicamente, de um estudo 
de m arketing, ou análise de mer
cado, que determina os hábitos do 
provável consumidor, as caracterís
ticas do mercado em relação ao 
produto a ser lançado ou serviço a 
ser anunciado e a experiência pu
blicitária anterior. Esses dados le
vam ao estabelecimento da m otiva
ção correta para a criação de um 
anúncio eficiente. As pesquisas de
monstram, por exemplo, que o con

sumidor, na maioria das vezes, 
tende a racionalizar os m otivos de 
sua compra: afirma que escolheu 
determinada marca de automóvel 
devido à vantajosa proporção entre 
gasolina/quilometragem, quando a 
verdadeira razão pode ser mais su
til, como causar inveja aos vizinhos 
ou amigos, por exemplo. Da! o 
largo emprego, nos anúncios, de 
m otivações psicológicas, tais com o  
atração sexual, superação do medo, 
prestígio social, etc.

Conhecer detalhes da localiza
ção e com posição do mercado fa
vorece também a escolha do veí
culo mais apropriado para atingir 
os consumidores em potencial (tar- 
get group), determinando onde esse 
veículo circula e qual seu grau de 
penetração.

Relativamente ao próprio anún
cio, distinguem-se três fases: atrair 
ou interessar o consumidor; desper
tar seu desejo pelo produto ou ser
viço anunciado; induzi-lo a com 
prar, preferir ou simplesmente 
reconhecer e aceitar um determi
nado produto ou serviço.

O tipo de anúncio é definido 
tendo em vista os objetivos da cam 
panha. Esta pode ser promocional, 
isto é, visa a explorar as qualidades 
de um produto ou serviço, ou insti
tucional, que visa a melhorar ou 
fortalecer a imagem de uma em
presa, instituição ou órgão público. 
O criador, por sua vez, conta com 
uma série de .recursos. Os primei
ros, de ordem técnica, estão vincu
lados ao plano de m ídia  estabele
cido. Desse m odo, no caso de um 
anúncio impresso, ele tem a sua

disposição: os títulos (segundo es
tatísticas americanas, um bom 
título é responsável por 25% da efi
cácia total de um anúncio), slo
gans, ilustrações, legendas, cores, 
estilo dos tipos gráficos, proporção 
entre texto e espaço em branco. 
Além disso, conta também com  as 
marcas registradas do anunciante: 
sím bolos (figuras estilizadas) ou lo
gotipos (a sigla do produtor escrita 
de maneira facilmente reconhecí
vel).

Alguns anúncios são essencial
mente visuais, com o os emprega
dos pela moda, nos quais a ilustra
ção mostra ao leitor como é o 
produto, o tipo de pessoa que pode 
ou deve usá-lo e em qual ambiente 
ele se integra. O impacto visual de 
um anúncio serve para atrair a 
atenção do público visado, infor
mar sobre o produto e despertar su
ficiente interesse para a leitura dó 
texto complementar.

Se o anúncio for divulgado atra
vés do rádio, o criador dispõe de 
duas técnicas para exprimir a men
sagem: o spot, onde predomina um 
texto falado, e o jing te , música can
tada, que geralmente contém um 
pequeno texto (locução). No caso 
da televisão, o anúncio recebe o 
nome de comercial, e pode ser “ao 
vivo” (forma em desuso), gravado 
em “vídeo-tape”, filme ou desenho 
animado. N os cinemas —  sujeitos 
a limites legais de tempo, aparecem 
os film le ts . E nos anúncios de rua, 
o criador se utiliza do cartaz ponto 
de venda e do outdoor (cartazes, 
painéis pintados, luminosos de fa
chada, ou ainda grandes conjuntos

com  luzes em movimento). Existem 
ainda outras técnicas, como por 
exemplo a mala direta —  carta im
pressa entregue pelo correio a uma 
faixa selecionada da população.

Há ainda uma variedade bas
tante grande de recursos de estilo. 
Um dos mais utilizados é o anún
cio testemunhal, que procura refor
çar o poder de persuasão de uma 
mensagem através do depoimento 
ou testemunho de uma pessoa, com 
a qual o consumidor possua um 
certo nível de identificaçao.

A escolha do veículo

Depois que foi definido o mer
cado a ser atingido e o s consumi
dores potenciais de um produto ou 
serviço, escolhe-se o veiculo* mais 
adequado para a transmissão da 
mensagem. Uma seleção descui
dada do veículo publicitário pode 
provocar grandes prejuízos. Pro
mover um produto sofisticado, por 
exemplo, em uma revista que atinja 
as camadas sociais mais baixas, 
pode resultar na ineficácia total de 
um anúncio.

Para uma escolha eficiente dos 
meios de difusão, é preciso conhe
cer a quantidade de público que se 
deseja alcançar, seus hábitos e sua 
localização; quanto custa o anún
cio por comprador potencial (divi
dindo o custo da mensagem pela 
circulação do meio escolhido); que 
prestígio, influência e grau de pene
tração tem esse veículo.

Quando se trata de um produto 
novo, que requer uma grande publi
cidade nacional, veículos com o re:
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Nas cam panhas promocionais é sem pre necessária a seleção criteriosa do 
veículo publicitário; para certos produtos, o melhor meio é a imprensa.

vistas e jornais são mais emprega
dos do que cartazes e painéis de 
rua.

Se é essencial que o produto anun
ciado seja visto, não é conveniente 
o uso do rádio, embora um produto 
possa ser mostrado de maneira 
atraente através de vivas descrições 
orais.

No entanto, em países onde o 
hábito de leitura não é largamente 
difundido, o rádio e a televisão têm 
se constituído nos principais meios 
de divulgação de anúncios que se 
destinam às classes mais baixas. 
Nesse sentido, algumas estações 
têm-se preocupado com programa
ções mais elaboradas, que sejam 
capazes de fazer do rádio e da TV 
mídias com penetração também 
nas camadas sociais de maior po
der aquisitivo.

Por outro lado, a veiculação de 
um anúncio pode estar vinculada à 
oportunidade. Tanto nos jornais 
com o no rádio, é possível inserir 
um anúncio com  apenas algumas 
horas de antecedência. Isto permite 
que, nos casos em que o anúncio 
esteja dependendo da vitória de um

determinado esportista, a decisão 
sobre sua veiculação seja tomada 
apenas algumas horas antes da im
pressão do jornal (ou da transmis
são do programa) e, portanto, após 
o resultado final do sucesso espor
tivo. Nesse caso, entretanto, o 
anúncio deverá ter sido criado e 
produzido algum tempo antes, pari 
que o jornal ou estaçao de rádio de
penda apenas da decisão final do 
anunciante.

O mesmo não acontece, porém, 
com  as revistas. Por suas próprias 
características de produção, que 
exigem uma elaboração maior que 
a de um jornal, por exemplo, estas 
requerem maior tempo para a pro
gramação final de seu espaço grá
fico.

Em algumas revistas, são neces
sárias cerca de quatro a oito sema
nas para que se coloque um anún
cio , sem mencionar o tempo para 
sua preparação.

VEJA T A M B É M : Cartaz; C om er  
ciai; Publicidade e Propaganda.

Anuros

Classificação

R eino: Animalia 
F ilo : Chordata 
S ub filo : Vertebrata 
O rdem : Anura 
Subclasse: Stereospondyli 
Subordens: Amphicoela, 
Opisthocoela, Anomocoela, 
Porocoela, Diplasiocoela

Certos animais, com o a rã e o 
sapo,jeceberam  o nome de anuros 
pbr não possuírem cauda no estado 
adulto; também são chamados 
“saltadores” por causa da locom o
ção aos saltos, favorecida por lon
gos membros posteriores.

Os anuros constituem uma or
dem dos anfíbios, com grande im
portância económica: são insetívo
ros, utilíssimos para a agricultura, 
e em muitos países fazem parte da 
alimentação. A s rãs têm amplo uso 
em laboratórios de zoologia e fisio
logia, em numerosas pesquisas.

Os anuros são pequenos (em 
torno de 4 a 8  centímetros), com  
exceção da Rana goliath, que mede 
30 centímetros (da ponta do foci
nho ao fim do dorso), e do minús
culo Sm inthillus lim batus, de 10 
milímetros de comprimento. A ca
beça achatada, em forma de triân
gulo, une-se ao corpo sem pescoço. 
A boca é bastante ampla e as nari
nas são pequenas e aproximadas, 
fechando-se por uma prega cutâ
nea, quando o anuro mergulha. Os 
olhos são grandes, salientes, muito 
m óveis, e se retraem na cavidade 
orbital para facilitar a deglutição 
(pois diminui o volume da cavidade 
bucal). Atrás dos olhos fica a mem
brana timpânica, sem orelha.

O tronco é reduzido. Das quatro 
patas, robustas e bem desenvolvi
das, as nosteriores geralmente sâo

maiores e com uma forma apro
priada para saltar: anca, tíbia e .pé 
têm praticamente o mesmo tama
nho. Em repouso, as pernas ficam  
dobradas em esquadro mas, graças 
à forte musculatura, distendem-se 
rapidamente, lançando o corpo dó 
animal para o alto, em amplo salto. 
As curtas patas anteriores dão 
apoio durante o impulso e abran
dam o choque na queda. As poste
riores, além de servirem para o 
salto, possuem membrana de liga
ção entre os dedos, útil para a nata
ção, que o anuro pratica num ritmo 
alternado de extensão e distensão, 
enquanto as patas anteriores são 
conservadas junto ao corpo para 
diminuir o atrito com a água.

Os dedos, quatro nos membros 
anteriores e cinco nos posteriores, 
podem apresentar caracteres parti
culares, devido ao fenômeno de 
adaptação ao ambiente: discos ade
sivos nas espécies arborícolas, tu
bérculos cortantes nas escavado
ras, etc.

A epiderme, em geral, é mole e 
sempre úmida, apresentando, às ve
zes, endurecimentos calcários, mas 
raramente formações ósseas ou 
córneas. Graças à presença dos 
cromatóforos (células pigmenta
das), muitos anuros mudam sensi- 
/el mente de cor, adaptando-se ao 
ambiente em que se encontram. A 
pele tem glândulas de veneno espa
lhadas que, no sapo, concentram-se 
nas paratóides, atrás dos olhos. Na 
boca, os dentes se implantam sobre 
a maxila e o vômer (pequeno osso  
da parede divisória das fossas na
sais); em alguns casos, com o o gê
nero B u fo , não apresentam denti
ção. A coluna vertebral possui de 
seis a dez vértebras e um cóccix 
alongado.

C om p ortam en to

Os anuros são dotados de boa 
visão, audição e olfato; quanto ao 
tato, aparentemente são insensíveis. 
Sua dieta, quando adultos, é exclu
sivamente carnívora, formada de 
insetos e outros invertebrados. A 
língua, recoberta‘de uma secreção 
adesiva, proveniente da glândula 
intermaxilar contida no palato, en

Anim ais insetívoros, os anuros são úteis â agricultura. ("B uto care n s ")
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Os "M egophrys nasselti", da fam ília  "P elobatidae", com preendem  algumas 
espécies muito diferentes entre si, com  notável gam a de coloração.

tra em ação para captura das pre
sas menores, enquanto na captura 
das presas de maior porte podem  
participar também os membros an
teriores. Geralmente, alimentam-se 
de presas vivas; alguns comem os 
jovens da mesma espécie ou de es
pécies afins. Os girinos (larvas) são 
vegetarianos.

Os anuros machos são capazes 
de emitir sons, graças a um orgão 
vocal bem desenvolvido, apresen
tando, muitas vezes, sacos aéreos 
de ressonância na garganta.

Reprodução

Durante o período de fecunda
ção, o macho adere às costas d a fê- 
mea, abraçando-a firmemente pelas 
axilas com  as patas anteriores. Es
tas, às vezes, são dotadas de calos 
especiais —  úteis na distinção dos 
sexos —  que o mantêm fixado so
bre a fêmea (é o caso do sapo). Este 
abraço pode durar até um dia, an
tes que a fêmea comece a emitir, 
pela cloaca, uma fita ou m assa de 
gelatina, contendo os óvulos. Con
forme a fita é emitida, o macho vai 
lançando esperma sobre a gelatina 
e fecundando os óvulos. A desova
—  feita sempre na água de rios, la- 

os ou poças —  pode conter 
0 000 ovos nas rãs e 25 000 nos 

sapos.
A larva, chamada girino, é sem

pre livre-natante, e de início não 
tem membros; possui brânquias ex
ternas e uma cauda musculosa com  
barbatana ventral ou dorsal. A 
princípio, não aptesenta abertura 
bucal, mas logo surge um bico cór
neo, com filas de dentes labiais, 
bem diferentes dos anuros adultos. 
Pouco depois, as brânquias tor
nam-se internas, permanecendo fe

chada a câmara branquial. Quando 
termina a metamorfose, não há 
qualquer outra transformação ex
terna no girino, exceto o gradual 
desenvolvimento dos membros pos
teriores e anteriores.

Os membros anteriores, que se 
formaram e permaneceram escon
didos na câmara branquial durante 
o período larval, começam a apare
cer desde o início da metamorfose. 
A cauda vai perdendo dimensões 
até ser totalmente reabsorvida, en
quanto a boca assume a forma 
típica do adulto. Internamente, 
aparecem outras mudanças: a das 
brânquias, o- encurtamento do in
testino (devido à passagem de dieta 
vegetariana para carnívora), etc. 
Esta forma embrionária é típica 
dos anuros, com exceções entre as 
espécies que põem ovos nos lugares 
úmidos da terra: cada ovo possui 
uma gema enorme, que permite ao 
embrião passar em seu interior um 
breve período larval, passado o 
qual o ovo se abre para que possa  
sair o anuro já  com  sua forma defi
nitiva.

A fêmea da rã marsupial (G as  
trotheca) da América do Sul traz os 
ovos num saco sobre as costas, do 
qual saem os girinos, ou pequenas 
rãs já metamorfoseadas, conforme 
a espécie. Na pipa da América do 
Sul, os ovos se desenvolvem em 
uma série de alvéolos, um para 
cada larva, situados no dorso da fê
mea. N essas câmaras individuais 
os girinos respiram, aderindo sua 
cauda muito vascularizada à pele 
mais fina do alvéolo, voltada para 
o ambiente. O macho do Rhino- 
derm a darwini, outra espécie sul- 
americana, tem o hábito de trazer 
os ovos e as larvas no saco vocal, 
até a metamorfose. O mais original

é o gênero africano N ectophrynoi- 
des, que é ovovivíparo, ou seja, os 
filhotes se desenvolvem dentro dos 
ovos, diretamente no interior do or
ganismo materno.

C lassificação

A ordem dos anuros se subdivide 
em cinco subordens, segundo as ca
racterísticas do esqueleto e da 
musculatura:

ANFICELOS —  Possuem as 
vértebras côncavas na fase anterior 
e posterior, inclusive no estado 
adulto. Existe apenas uma família, 
a dos liopelmídeos, com dois gêne
ros (Ascaphus, da América seten
trional, e Liopelm a, da Nova Ze
lândia) que abrangem quatro 
espécies.

OPISTOCELOS —  Apresentam 
as vértebras do tronco convexas 
anteriormente e côncavas poste
riormente; as costelas são livres 
tanto na larva como no adulto. 
Esta ordem compreende a família 
dos discoglossídeos, pipídeos e ri- 
nofrinídeos. Os primeiros possuem  
língua discoidal quase sempre 
presa ao pavimento bucal. São co 
nhecidos três gêneros, com várias 
espécies: Bom bina, D iscoglossus  e 
A ly te s . Os representantes da se
gunda família não possuem língua 
e, em geral, as pálpebras não são 
móveis. A família divide-se em 
duas subfamílias: pipíneos e xe- 
nopíneos. A primeira possui dois 
gêneros: Pipa  e Protopipa, ambos 
americanos. A  segunda subfamília, 
tipicamente americana, conta com 
tres gêneros: H vm enochirus, 
P seudhym enochirus  e X enopus. A 
família dos rinofrinídeos, típica do 
M éxico, pode ser incluída nesse 
grupo.

ANOM OCELOS —  Possuem  
vértebras pré-sacrais côncavas an
teriormente e convexas posterior
mente, com discos invertebrais li
vres. As costelas não ficam livres 
em nenhum período da vida, e o 
cóccix é unido à vértebra sacral e 
com  ela se articula mediante um 
côndilo. Os anomocelos compreen

dem somente a família dos Pelo- 
batídeos, que possuem, sobre a 
pata posterior, um longo e delicado 
tubérculo, próprio para cavar o ter
reno; esses animais vivem sob a 
terra.

PROCELOS —  Caracteri- 
zam-se por possuírem vértebras 
côncavas anteriormente e convexas 
posteriormente, um cóccix livre, ar
ticulado por duplo côndilo. Essa 
subordem compreende as famílias 
das Leptodactylidae, Bufonidae, 
Brachycephalidae, H ylidae, C en
tro lenidae.

Os Leptodactilídeos, representa
dos pelo L eptodacty lus labialis, 
têm língua oval, lábios delineados 
por uma listra clara e não possuem  
membranas interdigitais. Os Bu- 
fonídeos compreendem os verda
deiros sapos pertencentes ao gênero 
B ufo , difundidos em todos os luga
res, exceto no continente austra
liano. N ão possuem dentes, e as pa
tas anteriores e posteriores 
apresentam tamanho igual. O sapo 
comum (Bufo bufo), de coloração  
cinza, avermelhada ou marrom, 
tem de 8  a 15 centímetros de com 
primento, e é muito voraz, m as é 
capaz de suportar longuíssim os je
juns. De vida extensa (cerca de 
quarenta anos), reproduz-se muito 
pouco.

Os Branquicefalídeos formam 
uma família predominante na Am é
rica Central e meridional, embora 
também presente na índia ocidental 
e compreendem pequenas rãs inten
samente coloridas. Típico é o R h i
no derma darwini, de 3 centímetros 
de comprimento.

Os Hilídeos constituem uma das 
famílias mais numerosas, pois com 
preendem cerca de quinhentas es
pécies; a maioria pertence ao gê
nero H yla, que se encontra nos 
hemisférios Ocidental e Oriental. 
Nesta família, muitos animais são 
adaptados à vida arbórea, e têm as 
extremidades dos dedos em forma 
de discos adesivos, o que facilita a 
subida em árvores; outros vivem ao 
nível ou debaixo da terra, ou ainda 
na água. O único representante eu
ropeu é a H yla arbórea, a espécie 
mais graciosa dos anuros. Tem de

Os "alytes obstetricans" caracterizam -se por serem  os machos que cuidam  
dos ovos: guardam -nos num a bolsa especial e m antèm -se em  local úmido.
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3 a 4 centímetros de extensão, é 
agilíssima na água, na terra e na 
subida em árvores.

DIPLASIOCELOS —  Nestes, 
as oito vértebras abdominais são 
bicôncavas, as pré-sacrais são pro
celas, e as sacrais se articulam com  
o cóccix mediante duplo côndilo; o 
cinto peitoral é formado de duas 
metades unidas ao longo da linha 
mediana, e não são sobrepostas 
com o nos outros anuros. Esta su- 
bordem compreende cerca de 1 2 0 0  

espécies, divididas em quatro fa 
mílias: Ranidae, Rhacophoridae, 
P hrynom eridae  e M icrohylidae.

Os Ranídeos abrangem cerca de 
470 espécies, das quais 170 perten
cem ao gênero Rana, representado 
em todos os lugares, exceto na 
América do Sul e na Austrália. Os 
componentes apresentam uma 
grande variedade de dimensões, co
res e hábitos, mas possuem uma sé
rie de características comuns, 
com o a língua bastante flexível, 
aderida à parte anterior da cavi
dade bucal (desenrolando-se de 
forma original, o que é útil na caça 
de insetos). Podem ser "aquáticas, 
terrestres ou arborícolas. A espécie 
mais difundida é a rã verde ou co
mum (R ana  esculenta), com  7 
centímetros de comprjmento, 
forma delgada, testa maciça, foci
nho arredondado. Habita as águas 
estanques, os riachos de curso 
lento, sendo particularmente ativa 
à noite. Sua reprodução é feita du
rante a primavera. Entre as demais 
espécies, convém lembrar a exótica 
R an a  goliath, de 33 centímetros, 
pesando cerca de 2 . quilos, e que 
habita as florestas equatoriais da 
África; e a R ana catesbeiana, um 
espécime muito grande, com voz 
semelhante a um mugido, habitante 
de várias regiões da América seten
trional.

Os Racoforídeos apresentam 
cerca de quatrocentas espécies afri
canas e cem na Ásia. São pura
mente arborícolas, semelhantes em 
habitat* e morfologia aos hílideos.

Os M icroilídeos são pequenas 
rãs com focinho pontudo e boca 
pequena, compreendendo 58 gêne
ros. O gênero que dá nome à famí
lia M icrohyla  aparece na Ásia, Es
tados Unidos e América do Sul, 
chegando até o Rio da Prata. São 
encontrados na Africa meridional e 
Madagáscar; ilha do Ceilão e 
China meridional; norte da Austrá
lia ê América do Sul. As espécies 
principais são: Breviceps m ossam - 
bicus, gordos e pesados, e os Callu- 
lina kreffti, arborícolas, apresen
tando na extremidade digital das 
mãos e dos pés uma expansão 
triangular característica, típica da 
espécie; seus pés posteriores são 
preênseis. A família dos Frinomerí- 
deos conta com apenas um gênero 
—  P hrynom erus —  cujas espécies 
habitam a África central e meridio
nal. A espécie mais conhecida é a 
P. bifasciatus, medindo cerca de 5 
a 6  cm de comprimento e que ali- 
menta-se basicamente de formigas 
e exala um violento cheiro de peixe 
quando irritado.

VEJA  T A M B É M : A nfíb ios; A n i
mais.

do México e dos Estados Unidos.
O último bando rebelde, o de Jerô- 
nimo, foi destruído em 1886, mas 
até 1900 pequenos grupos de apa
ches, refugiados nas montanhas, 
atacavam os brancos.

Antes da chegada dos europeus, 
porém, os apaches constituíam, 
com os com anches, os dois grandes 
conjuntos de tribos indígenas ame
ricanas, que habitavam o sudoeste 
do continente. Apesar do patrimô
nio cultural mais ou menos co
mum, da mesma origem histórica e 
do mesmo grupo lingüístico, os apa
ches não formavam uma unidade 
social: as relações entre as tribos 
freqüentemente eram hostis, e um 
apache opunha sua tribo às demais.

Surgiram, segundo tudo indica, 
nas terras frias da região subártica 
da América do Norte. D e lá, foram  
para o sul, numa migração ao 
longo da vertente oriental das Mon
tanhas Rochosas, em cujo setor 
meridional travaram contato, a 
partir do século XVI, com os 
índios pueblos. Estes, ao contrário 
dos apaches, eram sedentários e ha
bitavam casas-aldeia: construções 
semelhantes a colm éias gigantes, 
com até quinhentos côm odos. Ape
sar dos contatos hostis, os apaches 
absorveram elementos culturais 
dos pueblos: o cultivo, embora o 
praticassem raramente, a cerâmica, 
a tecelagem e numerosos usos e 
conceitos religiosos.

Considerando que os recursos 
materiais eram limitados, a sobre
vivência era bem dura no território 
que ocupavam- As nascentes do rio 
G ila (afluente do Colorado) e as 
montanhas do leste do rio Grande 
fazem parte de uma região árida, 
com altiplanícies secas e vegetação 
escassa, com ermos erodidos —  
mesetas —  e profundos “canyons” 
escavados pelas correntes dos siste- 

Lideres com o Jerônim o, com  poderes alheios à tradição apache, surgiram mas fluviais dos rios Colorado e 
com  a guerra contra os brancos, devido à desorganização da vida tribal. Grande. A base da subsistência

Apaches

A palavra apache evoca, fre
qüentemente, algumas das cenas 
mais exploradas pelo cinema ame
ricano: um grupo de índios ululan
tes persegue a diligência pelas tri
lhas do deserto, ou então forma um 
carrossel de cavalos que ameaçam  
carroções, onde resistem entrin
cheirados os bravos pioneiros. Esta 
imagem é bem indicativa do tipo de 
relações que prevaleceu entre esse 
povo indígena e o homem branco, 
desde os primeiros contatos que 
eles tiveram até o com eço do sé
culo XX.

A hostilidade explodiu em uma 
série de levantes apaches nas três 
últimas décadas do século XIX, 
m otivados, aparentemente, por er
ros das autoridades americanas na 
administração dos territórios reser
vados às populações índias (“reser
vas”). Por essa época espalhou-se a 
fama de Cochise, Victorio e Jerô
nimo, líderes de bandos armados
que aterrorizavam colonos, mobili- Aprisionados, os últim os rebeldes foram  levados às "reservas” Nelas, sob 
zando contra si as forças militares a influência européia, term inou m elancolicam ente a história apache.

1
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A parentem ente, a má adm inistração desses territórios pelo govem o origi
nou a form ação de rebeldes. (N aiche e sua m ulher, do bando de Cochise.)

eram os produtos da caça e da co
leta de frutos e raízes. Os peixes e 
ursos, embora abundantes nessa  
área, eram intocáveis.

A relação dos apaches com  o 
m eio natural exigia a existência de 
unidades menores que a tribo, pois 
um grupo grande esgotaria rapida
mente as reservas do local. Assim, 
cada tribo dividia-se em bandos, 
que se deslocavam  numa parte de
terminada do território comum à 
tribo.

Os vínculos mais sólidos, porém, 
entre indivíduo e grupo social esta
beleciam-se pelas relações de con
sangüinidade: um apache via sua 
sorte ligada à felicidade de sua 
família. Em situações normais, esta 
vingava as ofensas sofridas pelo in
divíduo, sendo permanente a coo
peração econôm ica dentro do 
grupo familiar.

Quando os brancos travaram 
contato com os apaches, ficaram  
desagradavelmente surpresos ao 
perceberem que um acordo cele
brado com um chefe não obrigava, 
absolutamente, os demais membros 
do grupo. Isto provinha da concep
ção de liderança existente: o poder 
do chefe era sempre pessoal, depen
dendo fundamentalmente de sua 
qualidade como guerreiro, de sua 
riqueza e de sua generosidade. A  
palavra do líder era sempre ouvida 
com  respeito, mas não significava 
que tivesse um caráter de im posi
ção; era apenas a opinião de um 
homem respeitado e admirado por

seu vigor e dedicação ao bem-estar 
do grupo. Porém, durante as guer
ras contra os brancos, devido a de
sorganização da vida tribal, houve 
uma transformação no caráter da 
liderança em virtude, inclusive, da 
expectativa dos próprios brancos 
(que tinham uma imagem do chefe 
índio todo-poderoso); isso permitiu 
oaparecim ento de figuras com o Je- 
rômmo, com  poderes alheios à tra
dição apache. N ão é fácil reconsti
tuir a divisão original exata dos 
grupos tribais anterior às guerras 
contra os brancos. A fórmula mais 
aceita inclui os querechos ou va- 
queros, formados pelos mescaleros, 
jicarilhas, faraones, llaneros e, pro
vavelmente, os lipan; os chirica- 
hua, os pinalenos; os coyoteros, 
que compreendem os white moun
tains e os pinai; os arivaipa; os 
apaches de cila, que incluem os gi- 
lefios, mimbrenos e os mogollones; 
e finalmente os tontos.

Durante as guerras contra os 
brancos, boa parte das diferenças 
tribais desapareceu: inicialmente, 
devido às alianças em função da 
luta contra o inimigo comum e, 
mais tarde, pela dissolução da cul
tura original, sob a influencia euro
péia nas “reservas”, onde se en
cerra melancolicamente a história 
dos apaches.

VEJA T A M B É M : A m érica; índios  
Norte-am ericanos.

Apendicite

O apêndice cecal ou ileocecal 
não tem qualquer função no orga
nismo humano; aparentemente, é 
um órgão em vias de desapareci
mento no longo processo evolutivo  
da espécie. Trata-se de um curto e 
fino apêndice do ceco, porção ini
cial do intestino grosso, também  
chamado de apêndice vermiforme, 
por sua forma curva que lembra 
um verme.

A localização do apêndice, a d i
reção em que se dispoe e sua posi
ção em relação ao ceco variam  
muito de um indivíduo para outro. 
Isso causa dificuldades para a ci
rurgia, nos casos de inflamação.

Em geral, a apendicite é causada 
por uma obstrução, que, segundo 
parece, acarreta a infecção do ór
gão. Embora as etapas do processo  
infeccioso ainda sejam parcial
mente desconhecidas, acredita-se 
que ele resulte de depósitos obstru
tivos de muco ou concreções fecais, 
aos quais se sucede uma infecção, 
geralmente causada por estafiloco- 
cos ou estreptococos trazidos pelo 
sangue e que são depositados no 
apêndice atingido pela obstrução. 
Ao agredirem a submucosa do ór
gão, esses germes facilitam a ação 
patogênica de bactérias alojadas na 
cavidade, desencadeando a ação in
fecciosa.

Segundo a intensidade do pro
cesso patológico e o desenvolvi
mento das camadas teciduais, po
dem-se distinguir três fases na 
apendicite aguda; a catarral, em 
que a inflamação se limita à mu
cosa, que apresentará edema e hi- 
peremia (acúmulo de água e san
gue, respectivamente); a purulenta, 
quando o apêndice aumenta de vo
lume, torna-se espesso, adquirindo 
coloração carregada (em geral ver
me lho-escura ou marrom), e a su
perfície recobre-se de um material 
infectado que atinge as camadas 
subjacentes —  é o chamado apên
dice supurado; na terceira fase, a 
apendicite grangrenosa, formam-se 
abcessos, os tecidos começam a se 
necrosar e o apêndice entra em pu
trefação, porque o edema e a obs
trução dos vasos impedem a nutri
ção sanguínea dos tecidos. N essa  
fase, pode ocorrer a perfuração do 
apêndice e o extravasamento do 
material infectado para a cavidade 
peritoneal, gerando uma peritonite 
localizada ou generalizada. Esta úl
tima pode, por sua vez, causar um 
choque, tóxi-infeccioso, com risco 
de morte.

A apendicite crônica mencio
nada por alguns diagnósticos nada 
mais é do que a reincidência de 
apendicites agudas, em pessoas 
predispostas a tal inflamação. Na 
verdadeira ocorrência de casos crô
nicos, o que se observa é uma infla
mação durável, em que o apêndice, 
com  o passar do tempo, se torna es
pesso e fibroso.

Sintom as da apendicite aguda

N o princípio, aparece uma dor 
difusa por toda a região abdominal.

Fase da apendicite aguda (no alto), 
e gangrena apendicular (em baixo).

que vai aumentando gradativa- 
mente de intensidade. Ulterior
mente, ela se localiza no quadrante 
inferior direito do abdome. O pa
ciente tende a encolher a perna, 
para diminuir a tensão dos múscu
los abdominais, sendo que a palpa
ção desta área torna-se extrema; 
mente dolorida. O mal-estar é 
acentuado por náuseas, vômitos, 
febre e, ocasionalmente, desarranjo 
intestinal.

N a maioria dos casos, é necessá
ria uma intervenção cirúrgica ime
diata, antes que uma rápida evolu
ção traga com plicações graves e 
eventualmente a morte. Isto porque 
a forma catarral, se não for conve
nientemente tratada ou atendida, 
evolui rapidamente para a apendi
cite gangrenosa, com perfuração do 
apêndice e contaminação de toda a 
cavidade peritoneal.

Cirurgia

A intervenção cirúrgica é bem 
simples, não tomando, geralmente, 
mais de quinze minutos. As com 
plicações só advêm nos casos em 
que há supuração, ou seja, forma
ção de pus.

A incisão clássica é a chamada 
de McBurney, com  cerca de 2 a 5 
centímetros de extensão, numa li
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A apicultura, caso único de domesticação de insetos, é fe ita  em  colméias  
(esquem a ao lado) e destina-se i  produção de m el, de cera e geléia real.

nha paralela à virilha. Ocasional
mente, o médico poderá fazer uma 
incisão mediana, em linha vertical, 
no meio do abdome; ou uma para- 
retal, támbém vertical, à direita. O 
tipo de incisão é determinado pela 
posição anatômica do apêndice e 
pela intensidade do processo infla
matório.

Uma vez cortada a pele e o te
cido subjacente, o sangue com eça  
a fluir dos pequenos vasos seccio
nados pelo bisturi. Esses vasos são 
imediatamente ligados com pinças 
e enlaçados por um fio cirúrgico. 
Os dois lábios cutâneos, produzi
dos pelo corte, são afastados por 
instrumentos especiais (afastado- 
res), que deixam exposta a capa fi
brosa (aponeurose) que mantem os 
músculos abdominais no lugar. 
Uma incisão na aponeurose expõe 
finalmente o plano muscular que, 
uma vez cortado e afastado, dêixà 
à vista o peritônio. A seguir faz-se 
uma incisão neste, com o cúidado 
necessário para que não seja atin
gido o intestino contido por esta 
membrana serosa. A etapa se: 
guinte consiste na localização do 
ceco e com  ele o apêndice.

Se a inflamação não for muito 
ampla, o apêndice aparecerá como 
um pequeno cilindro flexível. A  
ponta e pinçada e puxada para 
cima, e sua base é enlaçada por um 
fio cirúrgico, cortando-se o órgão 
com  um bisturi comum. O coto de
verá ser sepultado pela denomi
nada “sutura em bolsa”, na qual ele 
é enterrado dentro do ceco. Este _se- 
pultamento busca evitar a aderên
cia do coto quando estiver cicatri
zado, bem com o voltar para o 
interior a ponta infeccionada, o que 
previne a contaminação das zonas 
vizinhas.

O passo final é a sutura dos teci
dos seccionados —  o peritônio, os 
estratos musculares e aponeuróti- 
cos — , feita plano por plano, em 
direção à pele, que será suturada 
com um fio inabsorvível e/ou com  
uma aplicação de grampos metáli
cos (agrafes). Estes mantêm unidos 
os lábios da incisão, o que facilita 
o processo de cicatrização. Os 
agrafes ou os pontos de fio são reti
rados quatro ou cinco dias após a 
operaçao.

VEJA T A M B É M : Cirurgia: D iges
tão.

Apicultura

Cantado pelos poetas, citado na 
Bíblia com o uma das duas dádivas 
da terra da promissão (a outra era 
o leite), o mel ganhou valor inesti
mável por ser a única substância 
adoçante conhecida na antigui
dade. O mel silvestre, coletado na 
natureza, serviu de alimento aos 
primeiros nômades caçadores. Mas 
com o ramo da agricultura, a api
cultura somente surgiu no período 
neolítico, depois que o homem co
meçou a cultivar a terra: assim  
com o selecionaram sementes pro
dutivas e vacas leiteiras, os agricul
tores primitivos —  em época inde
terminada —  passaram a criar 
abelhas capazes de fornecer muito 
mel. Essa atividade foi certamente 
praticada por longo tempo, antes 
que os egípcios a documentassem, 
cerca de 2 600 a.C., por meio de 
inscrições funerárias na pirâmide 
de Miquerinos (faraó da IV dinas
tia).

A apicultura constitui o único 
caso de domesticação de um inseto, 
e tem quatro finalidades: produção 
de cera, de mel, de geléia real e de 
rainhas para novas colméias. Gra 
dativamente, a obtenção de cera 
animal foi perdendo importância, a 
ponto de ser fornecida as colméias, 
pré-moldada em forma de favos, 
para que as abelhas apliquem sua 
energia apenas na produção de mel. 
Este é elaborado a partir do pólen, 
no interior do papo das abelhas, 
que o regurgitam nos favos. Sua 
com posição genérica, embora va
riável, pode ser assim resumida: le- 
vulose (40,5%), dextrose (34%), sa
carose (1,9%), vitaminas e enzimas 
(2,6%), proteínas (1,5%), àgua 
(17,17% ), e ainda sais minerais e 
acidos orgânicos. Além do valor 
nutritivo, o mel tem notável estabi
lidade, devido à presença de anti
bióticos que impedem a fermenta
ção produzida por bactérias.

A antiga apicultura, feita em co
lônias fixas de barro, madeira ou 
palha, era pouco rendosa, pois difi
cultava a coleta do mel, destruindo 
os favos e danificando a colméia. 
Os métodos atuais, muito mais pro
dutivos, são do tipo ambulante ou 
estacionário. Enquanto a apicul
tura ambulante permite o desloca

mento das colm éias de um local 
para outro, conforme as condições 
da flora produtora de néctar, na 
apicultura estacionária as colméias 
conservam-se sempre no mesmo lu
gar, e a única preocupação possível 
e a conservaçao da reserva floral.

A forma da apicultura pode va
riar também em função do objetivo 
visado. Se o interesse é pelo mel, 
evita-se a perda de tempo e a des
truição causada pelo enxamea- 
mento —  uma conseqüência do ex
cesso de população da colméia, 
quando a rainha, junto com a me
tade das obreiras, parte à procura 
de local para fundar uma nova col
méia, enquanto outra rainha, com  
a ajuda das obreiras restantes, mas
sacra as larvas de futuras rainhas 
da antiga colméia.

Quando o produto de maior inte
resse é a cera, facilita-se a forma
ção de favos, impedindo-se também  
o enxameamento. Pode-se desejar 
uma seleção de rainhas, caso em 
que as colm éias são de capacidade 
bastante reduzida, favorecendo o 
enxameamento. Por esse motivo, as 
colm éias que se destinam à produ

ção de mel ou cera são de grandes 
dimensões, a fim de retardar o en
xameamento.

Colm éia de caixilhos m óveis

O sistema dé caixilhos móveis, 
introduzido em meados do século 
X IX , deu grande impulso à apicul
tura. Esses caixilhos, onde as abe
lhas montam os favos, permitem ao 
apicultor acompanhar seu trabalho 
e protegê-las de eventuais doenças 
ou inimigos. Feitos de madeira, são 
dispostos paralelamente, em nú
mero de quatro, no interior da 
caixa/ ou cortiço quadrangular, 
também de madeira. Se ao lado 
desses caixilhos para o ninho fo
ram colocados outros laterais, des
tinados ao mel, diz-se que a col
méia é horizontal; quando 
sobrepostos aos primeiros, ela é 
vertical.

Quase todas as colméias moder
nas são variações, em tamanho in
terno, desses dois tipos fundamen
tais. A maior delas, tipo Dadant, 
comporta onze caixilhos, com ca
pacidade para 1 0 0  0 0 0  células, que

Na m aioria dos casos de apendicite aguda é necessária a intervenção cirúr
gica: a infecção pode trazer graves com plicações, eventualm ente a m orte.
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Experiências em  certas situações resultam  na aprendizagem : desenvolve-se 
um novo tipo de com portam ento, de form a mais ou menos perm anente.

são os alvéolos de cera construídos 
pelas abelhas. Sempre de seção he- 
xagonal, as células mais numerosas 
e menores, devidas às obreiras, 
guardam o mel e o pólen; as m aio
res pertencem aos zangões e larvas 
das rainhas.

Depois da introdução dos caixi
lhos m óveis, um novo progresso foi 
a criação de uma máquina para a 
extraçao automática do mel, antes 
feita manualmente. Essa máquina, 
surgida em 1865, tira o mel por 
ação centrífuga, sem danificar os 
favos, quê podem ser reutilizados, 
poupando às abelhas tempo e mate
rial. A s primeiras centrífugas eram 
do tipo tangencial (caixilhos, envol
tos em tela de arame, colocados 
verticalmente em relação ao eixo), 
porém as modernas usam o sistema 
radial, com  a parte inferior dos cai
xilhos voltada para o eixo da má
quina.

Quanto mais fácil se tornar o 
trabalho J>ara as abelhas, mais elas 
produzirão. Além da aplicação de 
cera moldada ou laminada aos cai
xilhos (para que as abelhas produ
zam favos mais regulares e nao

gastem tempo e material na fabri
cação de cera), há muitos outros 
acessórios importantes para uma 
boa apicultura. Entre eles, o fumi- 
gador para acalmar as abelhas; a 
rede eliminadora, que permite ape
nas a saída da colméia, impedindo 
a reentrada; caixilhos de reserva; 
xarope para reforçar a alimenta
ção, na escassez de flores; coletora 
de resíduos, etc.

As abelhas adultas estão sujeitas 
a muitas doenças, microbianas ou 
parasitárias, alem de sofrerem a in
vestida de inimigos naturais com o  
a formiga, principalmente a saras- 
sará (C am ponos fu fipes), ou o per
cevejo (A p iom erus nigrilobus), que 
suga e mata as abelhas, ou ainda 
a traça-dos-favos (Galleria mellio- 
nella), que perfura e destrói os fa
vos. O temido lobo-das-abelhas 
(Trichopes apiarus) é um col.eóp- 
tero cuja larva invade e devora as 
larvas das abelhas, abrindo galerias 
nos favos. Além disso, várias aves 
ou répteis podem atacar uma col
méia.

As abelhas mais usadas em api
cultura são as da espécie A p is  mel-

lifera, com as subespécies carnica  
(abelha cárnica), remipes (abelha 
caucásica) ligustica  e aurea (duas 
variedades da abelha italiana), le- 
hensi (abelha preta ou alemã) e 
adansonii (abelha africana). No 
Brasil a açicultura foi introduzida 
pelos jesuítas que importaram a 
A p is  mellifera  de Portugal. Mais 
tarde, por volta de 1870, foram tra
zidas as abelhas italianas.

Após a introdução da abelha 
africana (A p is  mellifera adansonii), 
ocorrida na década de 50, a apicul
tura brasileira alcançou melhores 
níveis de produtividade. N o en
tanto, devido a certos fatores am
bientais, essas abelhas tornaram-se 
muito agressivas.

Outro problema que vem dificul
tando o desenvolvimento da produ
ção de mel no país é o crescente 
desmatamento de cerrados e cerra- 
dões, trazendo, como conseqüên
cia, a redução da flora apícola.

VEJA T A M B É M : A belha; A n ti
biose; N éctar; Pólen.

Aprendizagem

Diz-se que um organismo apren
deu algo quando ele passa a execu
tar um novo tipo de comporta
mento* de forma mais ou menos 
permanente, devido a experiências 
anteriores.

O cão aprende a reconhecer o 
dono, o estudante aprende matemá
tica, a máquina CQRA aprende a 
fugir do assobio que precede um 
pontapé. Esses organismos (se bem 
que o termo “organismo” seja algo 
abusivo para a máquina ciberné
tica), antes de aprenderem, com- 
portavam-se de modo diferente. O 
cão não distinguia o dono de outras 
pessoas, o estudante não resolvia 
problemas de matemática e a má
quina não fugia dos assobios. O 
aprendizado foi uma modificação 
do seu comportamento depois de 
certas experiências por que passa
ram. Mas —  e isso é muito impor-
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tante —  essas modificações foram  
de tipo mais ou menos permanente, 
diferentes das m odificações transi
tórias trazidas pelas adaptações 
sensoriais ou a fadiga. A pupila do 
olho, por exemplo, dilata-se no es
curo. Mas volta a contrair-se ao ser 
acesa a luz. O organismo cansado 
muda de comportamento. D escan
sado, readquire o anterior. Essas 
modificações do comportamento 
são temporárias; enquanto modifi
cações advindas da aprendizagem  
tendem a se perpetuar.

A aprendizagem, entretanto, não 
é o único tipo de modificação per
manente do comportamento. Ela 
deve ser distinguida daquelas m odi
ficações que derivam do desenvol
vimento*, maturação e envelheci
mento dos organismos. Quando a 
larva de um inseto*, formiga*, abe
lha,* etc. atinge a fase adulta, ad
quire comportamentos que não 
aprendeu e são permanentes. O 
mesmo se passa com muitos ani
mais. Qualquer inseto social, ao 
deixar de ser uma larva, assume au
tomaticamente o papel que lhe cabe 
no formigueiro, colméia, etc., com o  
se “ sempre tivesse sabido o que fa 
zer”. (Isto não significa qufc ele não 
possa aprender outras coisas.) A 
aprendizagem é, pois, um dos tipos 
de m odificações do comporta
mento em seres vivos ou máquinas. 
Distingue-se dos comportamentos 
inatos (isto é, com  os quais um in 
divíduo nasce, ou uma máquina é 
fabricada), das adaptações senso
riais e fadiga (que não são perma
nentes), e das modificações de cres
cimento e decadência. Essa 
definição científica de aprendiza
gem, ao contrário daquela dada 
pelo senso comum, não distingue

hábitos” de “vicios”, comporta
mentos desejáveis de indesejáveis, 
etc. Todos eles são adquiridos pelo 
mesmo processo e devem ser estu
dados pelos mesmos métodos.

Com portam ento inato versus 
aprendido

Todos os animais, —  dos proto
zoários unicelulares ao homem —  
são capazes de aprender. Foi de
monstrada aprendizagem em para- 
m écios, amebas e vermes inferiores. 
Mas alguns aprendem mais e ou
tros menos. Comparando-se os 
mamíferos aos insetos, vê-se que os 
primeiros têm um pequeno numero 
de comportamentos inatos e uma 
grande capacidade de aprender no
vos comportamentos. Os insetos, 
por sua vez, possuem grande reper
tório de comportamentos inatos e, 
por outro lado, pequena capaci
dade de aprendizagem.

Os insetos aprendem (há espe
cialistas que fazem “circos” de in
setos, onde borboletas andam por 
fios suspensos em direção à comida 
e pulgas pulam, obedecendo a si
nais), mas aprendem pouco se com 
parados aos mamíferos. E os 
mamíferos inferiores, marsupiais, 
etc., aprendem pouco em relação 
aos mamíferos superiores com o os 
antropóides.

Alem dessa diferença quanto à 
quantidade de comportamentos 
inatos que cada espécie possui, há 
outra mais sutil. Em cada espécie 
os comportamentos inatos dirigem 
áreas diferentes da vida.

Os esquilos aprendem pouco so
bre com o esconder alimento, e 
aprendem muito sobre as técnicas 
de abrir nozes. As vespas cavado
ras têm um padrão de comporta
mento inato, referente à alimenta
ção das larvas, muito rígido e 
resistente às modificações de 
aprendizagem, mas aprendem ou
tras tarefas complicadas, como 
orientar-se na rota de caça e na 
volta ao ninho. Assim, essas duas 
espécies apresentam algumas áreas 
de sua vida regidas por comporta
mentos inatos e outras em que de
monstram capacidade de aprender.

E muito importante no estudo da 
capacidade de aprender de cada es
pécie saber qual comportamento é 
inato e qual não o t .  Predadores 
apresentam facilidade de aprender 
técnicas de caça e muitos animais 
têm facilidade em aprender cam i
nhos em seu habitat*.

Para obter informações sobre o 
grau de capacidade de aprendiza
gem de uma espécie, o ideal é, an
tes, observá-la nas condições natu
rais de seu habitat. Isso porque, 
geralmente, as capacidades de 
aprendizagem estão associadas 
com necessidades de sua vida. Na 
evolução que adaptou a espécie ao 
habitat, não se fixaram só compòr- 
tamentos adaptativos que são ina
tos, mas também uma capacidade 
inata para aprender melhor, e mais 
rapidamente, comportamentos que 
propiciam à espécie vantagens es
peciais naquele ambiente.

Apenas depois da observação da 
espécie relacionada ao ambiente, 
podem-se levar seus exemplares 
para o laboratório, onde, em condi
ções experimentais, se iniciará o 
trabalho de separar entre os com 
portamentos observados aqueles 
que são inatos daqueles que são 
aprendidos. (E, entre os inatos, 
aqueles que são modificáveis —  e 
em que extensão.)

Uma ovelha se comportará de 
forma muito diversa se for criada 
em seu rebanho ou, solitária, entre 
os homens. Enquanto a ovelha “de 
mamadeira” é independente, a que 
se desenvolveu dentro do rebanho 
segue-o cegamente. É uma situação 
muito diferente da que se passa 
com  insetos sociais, abelhas ou tér
mites. Todos os mamíferos apre
sentam certo número de comporta
mentos inatos. O de os filhotes 
mamarem é universal. Mas a inves
tigação cuidadosa de várias espé
cies de mamíferos demonstrou que 
grande parte dos comportamentos 
que antes se consideravam “instin
tos” são de fato aprendidos. O gato 
não dispõe de “instinto” de caçar 
ratos, com o se supõe popular
mente. Esse caso foi objeto de es
tudo por parte de vários pesquisa
dores ao longo da mais de vinte 
anos, e as experiências demonstram  
o seguinte: gatos criados afastados 
das mães juntamente com ratos, 
mas bem alimentados o tempo 
todo, não demonstram tendência 
alguma em caçar ratos. Gatos, 
também separados das mães, sub
metidos a um déficit alimentar, tra
tam de compensá-lo caçando al
guns ratos (ou qualquer outro 
bicho que se lhes fornecerem, inclu
sive insetos). Finalmente, gatos 
criados com  as mães caçadoras, 
mesmo se bem alimentados, caçam

C om portam entos com o a am am entação a pessoa não aprende: são inatos.

A capacidade de assimilar a aprendizagem  é maior nos m am íferos: os cães. 
por exem plo, são treinados para o desempenho de diversas atividades.
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ratos. No sistema nervoso do gato 
não há “padrão impresso” no qual 
o rato fa^ a vítima. A “caça ao 
rato” é um comportamento apren
dido com as mães e não inato. E 
o mesmo se pode dizer de boa parte 
dos populares “ instintos” .

D os mamíferos, o que possui 
menor número de comportamentos 
inatos é o homem. Crianças aban
donadas em florestas na idade em 
que já podem sobreviver (alimen
tar-se), mas não sabem ainda falar, 
não foram capazes de ir muito 
além de sobreviver comendo qual
quer coisa. Algumas não consegui
ram sequer aprender a andar. Con
tinuavam se locomovendo de 
quatro, como que engatinhando. 
N ão tinham padrões inatos que 
lhes permitissem desenvolver-se.

Os bebês nascem exibindo al
guns comportamentos elementares. 
Alguns permanecem no adulto, ou
tros desaparecem. Entre os que per
manecem encontram-se os seguin
tes: se houver compressão da nuca, 
a pupila se contrairá; se se bater no 
joelho, a perna se distenderá; se for 
passado um dedo na sola do pé, 
esta se encurvará. Entre os que de
saparecem na criança estão: se nas 
maos do recém-nascido for co lo 
cada uma barra, ele se agarrará 
fortemente. (Pode manter-se pendu
rado.) Se ele for colocado de pé, 
apresentará um estranho movi
mento que simula o andar. Estes 
dois últimos comportamentos são 
interpretados por alguns com o  
“restos evolutivos”. O reflexo de 
agarrar-se à barra, por exemplo, 
pode ser interpretado como um 
resíduo de comportamento inato 
nos antropóides —  os filhotes se 
agarram aos pêlos da mãe.

Teoria da aprendizagem

O conhecimento do fenômeno da 
aprendizagem se iniciou com o 
bom senso dos primitivos. Com os 
filósofos, dos gregos ao século 
XVIII, tornou-se uma discussão 
formal. Durante o século XIX, 
transformou-se em um ramo da psi
cologia experimental.

As idéias dos povos primitivos 
não diferem muito do bom senso 
popular de hoje. Usavam-se as no
ções de memória e “instinto”, e co 
nheciam-se algumas regras empíri
cas de aprendizagem, descobertas, 
seja na domesticação dos animais, 
seja na educação das crianças.

A primeira discussão sistemática 
destes fenômenos aparece com  os 
filósofos gregos. Para Platão* exis
tiam. no espírito humano, várias 
“idéias inatas”, não aprendidas. 
Sua “teoria das idéias” , de certa 
maneira, é uma sofisticação da no
ção primitiva sobre os “ instintos”. 
Em Aristóteles*, entretanto, de 
forma pouco desenvolvida e casual, 
aparece a afirmação de que se 
aprende associando sensações ori
ginais pelos órgãos dos sentidos. 
Mas foi só a partir dos séculos 
XVII e XVIII que os grandes pen
sadores empiristas ingleses Hob- 
bes*, Hume . Locke* —  continua
dos no século X IX  por John Stuart 
Mi 11* —  desenvolveram completa
mente o associacionismo*.

De forma esquemática, sua afir
m ação era de que tudo aquilo que 
se sabe foi adquirido antes através
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Aulas expositivas. onde em  geral a aprendizagem  é passiva, aum entam  em  eficácia com  recursos audiovisuais.

dos sentidos —  visão, audição, ol
fato, etc. —  e. depois, pela associa
ção entre estas sensações. Note-se 
que esta teoria foi desenvolvida 
com o uma teoria do conhecimento. 
Todos esses pensadores afirmaram 
que só se conhece aquilo que se 
aprende. Opunham-se, pois, à hipó
tese das “ idéias inatas de Platao. 
Mas uma das noções que teriam 
enorme importância no desenvolvi
mento da teoria da aprendizagem
—  a noção de reflexo —  foi formu
lada por Descartes*, partidário da 
hipótese das “idéias inatas”. Ele 
crióu-a para descrever os movi
mentos involuntários nos homens e 
o comportamento dos animais, 
“máquinas sem alma”. A ciência 
desprezou suas idéias sobre a alma 
mas conservou a noção de reflexo, 
estendendo-a e ligando-a às idéias 
dos associacionistas, seus rivais.

N os dois séculos que separam 
Descartes dos trabalhos clássicos 
de Pavlov*, que criou a reflexolo- 
gia, ciência dos reflexos, realiza- 
ram-se várias pesquisas nos cam 
pos da fisiologia e da psicologia.

No século X IX , foram desenvol
vidas algumas técnicas básicas, 
ainda hoje empregadas nos estudos 
de aprendizagem. A primeira delas 
foi a de Hermann Ebbinghaus* 
(1885), que estudou a memoriza
ção, fazendo decorar listas de síla
bas sem sentido —  com o “tob”, 
“dug”, etc. As sílabas não podem 
ter sentido para evitar que sua

aprendizagem seja facilitada pela 
existência de associações anterio
res. O método ainda e usado, ape
sar de alguns problemas que sus
cita. A segunda técnica foi 
desenvolvida pelos trabalhos clás
sicos de Thorndike* na aprendiza
gem de gatos (1898), e o grande 
salto foi dado, indubitavelmente, 
com  os estudos de Pavlov, que re
cebeu o prêmio Nobel em 1904.

N a psicologia experimental dos 
séculos X IX  e X X , duas idéias tor
naram-se básicas. A primeira, in
troduzida pelos darwinistas, é que 
pode-se notar uma continuidade es
trutural entre animais e homem. 
D aí a importância que os experi
mentalistas deram ao estudo dos 
comportamentos animais. Neles es
tariam se estudando formas de 
comportamento mais simples, mas 
adquiridas, basicamente, por m eca
nismos semelhantes.

A segunda noção foi introduzida 
por Thorndike e Pavlov: quando se 
estuda aprendizagem, a única coisa  
<jue se pode analisar e quantificar 
e o comportamento observável. 
Para essa escola, denominada com- 
portamentista, os estudos de apren
dizagem são considerados estudos 
da transformação dos comporta
mentos de organismos submetidos 
a certas experiências. Os comporta- 
mentistas deixam de lado a intros
pecção, para concentrarem-se tão 
somente nos comportamentos ob
serváveis e suas modificações.

TENTATIVA E ERRO —  
Thorndike colocava seus animais 
diante de situações que eles tinham 
de resolver para obter uma recom
pensa. Por exemplo, entre o gato e 
a comida interpunha uma grade 
com  uma fechadura móvel e bem 
evidente. O animal com eçava a agi
tar-se e a realizar movimentos ao 
acaso. Tentava insinuar-se entre as 
barras, erguia-se até a fechadura, 
etc. Em certo momento, por aci
dente, girava a “ maçaneta”, a porta 
se abria e o animal obtinha sua re
compensa. Recolocando sucessiva
mente o animal na mesma situação, 
Thorndike notou que, cada vez 
mais depressa, o gato era capaz de 
apoiar a pata na maçaneta e gi
ra-la. Ele aprendera a sair da caixa. 
Este método de aprendizagem foi 
chamado “tentativa e erro”.

De acordo com Thorndike, 
aprende-se tentando resolver o pro
blema ao acaso, para depois fazer 
a fixação das respostas favoráveis 
e esquecer as desfavoráveis.

C O N D IC IO N A M EN TO  C LÁ S
SICO —  E o método descoberto 
por Pavlov. Convencionou-se dar 
lhe o nome de “clássico” para dis
tingui-lo do condicionamento “ ins
trumental" ou “operante" de 
Skinner*.

Pavlov sabia da existência de re
flexos simples nos cães. Por exem 
plo, se se apresentar comida ao ani
mal ele saliva. A imagem visual, ou

o cheiro de comida, antes que ela 
entre em sua boca (onde a sa-liva 
terà uma função fisiológica), pro
duz a salivação e também secreção 
de suco gástrico no estômago. Par
tindo deste dado, Pavlov descobriu 
o fenômeno de condicionamento 
dos reflexos.

Sempre que a comida era mos
trada ao cao, era também tocado 
um metrônomo. Após certo nú
mero de repetições, apenas o me
trônomo era tocado, sem a apresen
tação da comida. E o cão salivava. 
Ele associara o barulho do metrô
nomo à comida. Aprendera um 
símbolo: metrônomo significava 
comida. A salivação (resposta in- 
condicionada), provocada pela co
mida (estímulo incondicionado), 
podia ser condicionada a um novo 
estímulo condicionado —  o metrô
nomo.

C O N D IC IO N A M EN TO  IN S
TR U M EN TA L —  N os experimen
tos de condicionamento clássico, o 
animal está passivo e nada pode fa
zer para provocar o aparecimento 
do glimento. Com o se viu acima, 
uma outra direção básica para o es
tudo da aprendizagem fora a ex
posta por Thorndike, ao colocar 
gatos numa situação da qual só po
deriam sair se assumissem determi
nado comportamento. Parece evi
dente que essa forma de 
aprendizagem se reveste de maior 
valor para a adaptação do orga
nismo ao ambiente, pois permite o 
ajuste do comportamento às suas 
necessidades.

O aspecto essencial do condicio
namento instrumental ou operante, 
desenvolvido por Skinner, e a apre
sentação de um prêmio —  uma pe- 
guena porção de alimento ou de 
agua —  imediatamente depois de o 
animal ter dado a resposta que se 
deseja condicionar. A apresentação 
do prêmio é chamada reforça- 
mento; o resultado do reforça- 
mento é que o animal tende a repe-

Os brinquedos podem sugerir a par
ticipação ativa da criança em  uma 
situação nova e, assim, favorecer o 
desenvolvim ento da criatividade.
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tir a resposta que foi reforçada. 
Assim , a resposta, no condiciona
mento instrumental, não é provo
cada por um estímulo identificável, 
mas emitida espontaneamente pelo 
organismo, e o condicionamento 
consiste em aumentar a freqüência 
em que o organismo a emite.

Podem-se també m conseguir, atra
vés do reforçamento, respostas no
vas, que o animal não emitia antes. 
N esse processo, chamado “modela
gem ”, o experimentador reforça 
todo comportamento que se apro
xima do comportamento desejado, 
até que finalmente o prêmio só é 
dado ao comportamento exato.

O PROBLEM A D A  MOTIVA  
Ç Ã O  —  Muitos psicólogos su
põem que o comportamento é moti
vado por necessidades orgânicas 
primárias —  fome, sede, sexo. No 
condicionamento operante, podem  
ser usados como estímulos para o 
reforçamento os reforç adores pri
mários (água, alimento, animal de 
outro sexo) ou outros estímulos, os 
reforçadores secundários, que ad
quirem poder reforçador por serem 
associados, na experiência do orga
nism o, à obtenção de reforçadores 
primários. O dinheiro é um exem
plo de reforçador secundário, pois 
não tem valor em si mesmo, mas 
pode ser usado para obter reforça
dores primários.

Há psicólogos, porém, que acre
ditam que esse escjuema, apesar de 
exato, não é suficiente para descre
ver todas as possibilidades de 
aprendizagem. Tentou-se mostrar, 
por exemplo, que animais não re
compensados com reforços primá
rios têm possibilidade de aprender: 
a recompensa constituiria simples
mente na satisfação de uma curio
sidade do animal (macacos).

AS TEORIAS COGNITIVAS
—  As chamadas “teorias cogniti
vas” resultam, em parte, dessa aná
lise da motivação. Tolman, por 
exemplo, procurou mostrar que, se 
um rato percorrer várias vezes um 
labirinto, “ aprende” o caminho, in
dependentemente de receber ou não 
reforço no fim dos corredores. 
Nesse caso, Tolman fala em apren
dizagem latente, isto é, o animal 
aprende uma seqüência de sinais, 
que depois usará para conseguir re
forço, quando necessário. Note-se 
que a diferença entre as duas expli
cações não consiste apenas num 
jogo de palavras: os que defendem 
a idéia de aprendizagem por meio 
do condicionamento supõem que a 
aprendizagem dependa de uma re
lação cega que se desenvolve entre 
os movimentos que levam à satisfa
ção de uma necessidade; na teoria 
de Tolman, ao contrário, a aprendi
zagem pode anteceder a ligação 
com  a satisfação de necessidade, 
isto é, independe desta.

Entre as teorias cognitivas, a 
mais conhecida é talvez a gestal- 
tista. W. Köhler realizou experi
mentos em que macacos podiam  
descobrir as relações entre os obje
tos que deviam utilizar para resol
ver um problema —  por exemplo, 
encaixar uma vara em outra para 
alcançar o alimento colocado dis
tante da jaula. Esse tipo de aprendi
zagem e chamado compreensão 
(“insight”), porque supõe-se que o

animal num só relance consiga per
ceber a relação existente entre os 
vários elementos propostos.

APR EN D IZA G EM , INTELI
G ÊN C IA  E C R IA TIV ID A D E —  
Pisar o freio diante de uma luz ver
melha é uma aprendizagem reflexa. 
Quando um poeta escreve um so
neto ou um matemático encontra 
um demonstração inteiramente 
nova pode-se ver um exemplo de 
criatividade. Num ponto interme
diário entre essas duas situações 
encontram-se as questões usual
mente apresentadas nos testes de 
inteligência, onde a pessoa se de
fronta com  a necessidade de estabe
lecer uma relação que é nova para 
ela, mas que já foi resolvida da 
mesma forma por muitas outras 
pessoas.

Embora seja relativamente fácil 
fazer essas distinções conceituadas, 
é difícil dizer qual o papel da 
aprendizagem nos processos de 
mvel mais alto. Para considerar um 
caso extremo, é evidente que o 
poeta aprendeu muitas coisas, utili
zadas na com posição do poema; 
que o matemático aprendeu muitas 
coisas, empregadas no momento 
em que cria uma nova teoria ou 
apresenta nova solução para um 
problema. M esmo quando se fala 
em inteligência, não se pensa que 
esta possa “agir" num vazio, pois 
torna-se impossível verificar ou 
medir a inteligência sem ao mesmo

tempo medir conhecimentos ante
riormente adquiridos. O que per
mite falar em inteligência e cria
tividade é o fato de que no 
comportamento inteligente e no 
criativo existe algo que ultrapassa 
aquilo que tinha sido aprendido an
teriormente. Não se confunde a re
petição de cor de um poema, a sua 
interpretação por um crítico e a sua 
criação por um poeta. No primeiro 
caso, ha aprendizagem automati
zada, no segundo, comportamento 
inteligente, e no terceiro, comporta
mento criativo. Não é fácil dizer 
quais os tipos de aprendizagem que 
são benéficos para a inteligencia ou 
o pensamento criativo, ou quais de 
suas formas são prejudiciais ao 
comportamento de nível mais ele
vado. Sabe-se, entretanto, que nem 
toda aprendizagem facilita o desen
volvimento da criatividade, pois al
guns de seus tipos podem cegar o 
indivíduo para soluções novas, fa
zendo com que fique preso a solu
ções anteriores. Outras formas de 
aprendizagem bloqueiam a inteli
gencia. Uma criança pode parecer 
até retardada, quando, na reali
dade, devido a experiências educa
cionais, sofreu um “bloqueio em o
cional” que não permite o seu 
desenvolvimento e também impede 
novas aprendizagens.

No caso da criatividade, ê sa
bido que a rigidez intelectual pode 
ter raizes de natureza emocional, 
aparentemente porque o indivíduo

—  através de experiências passa
das —  tornou-se incapaz de eftfren- 
tar a instabilidade e o fluir das coi
sas, precisando da “segurança” das 
idéias fixas, às quais ele pode se 
“agarrar”.

De qualquer modo, esses ele
mentos são ainda relativamente 
pouco explorados, embora existam  
princípios bem gerais que merecem  
ser lembrados. Em primeiro lugar, 
o professor deve estimular as solu
ções originais, embora erradas, 
pois somente assim o aluno será 
levado a valorizar a interpretação 
nova, ou a nova forma de expres
são. Em segundo lugar, deve-se evi
tar a apresentação de soluções 
prontas, fazendo-se com  que o 
aluno seja levado a procurar ele 
mesmo uma solução, em vez de li- 
mitar-se a repetir o que lhe foi ensi
nado.

Finalmente, todo o ensino deve 
acentuar o caráter provisório e de 
busca que o conhecimento exige, 
pois somente assim o akino será 
levado a compreender a possibili
dade de soluçoes alternativas e de 
soluções mais exatas ou mais per
feitas para o mesmo problema.

A PRENDIZAG EM  N A  SALA  
DE A U L A  —  Uma das maiores 
queixas dos educadores com rela
ção às teorias dê aprendizagem de
senvolvidas pelos psicólogos é que 
estes parecem não levar em conta 
o que ocorre na sala de aula. Até
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certo ponto, a crítica é procedente, 
uma vez que os psicólogos tentam 
simplificar a situação de aprendiza
gem, de forma que ainda não são 
capazes de descrever completa
mente uma situação complexa e in
dividualizada como é aquela que 
pode ser verificada na sala de aula.

Apesar dessas reservas, alguns 
problemas parecem hoje relativa- 
mentes bem definidos, e deles é 
possível retirar alguns princípios 
com  aplicação universal.

A PRENDIZAG EM  ATIVA E 
PASSIVA —  Parece não haver dú
vida de que a aprendizagem ativa, 
isto é, a de que participa o apren
diz, é mais eficiente do que a apren
dizagem passiva, em que o aluno 
apenas ouve ou observa. Mas não 
é sempre fácil seguir esse princípio. 
Em alguns casos, a distinção entre 
aprendizagem ativa e passiva é 
muito nítida: ninguém aprende a 
nadar, ou andar de bicjcleta através 
de explicações orais. É preciso pra
ticar. Mas uma aula expositiva, que 
poderia ser apresentada como  
exemplo de aprendizagem passiva, 
pode ser até muito ativa, isto é, 
pode exigir um grande esforço de 
reflexão e participação do aluno e, 
nesse sentido, ser muiío eficaz. De 
qualquer modo, a aprendizagem 
eficiente exige a participação do 
aprendiz e nao há dúvida de que o 
fracasso freqüente da escola está li
gado ao fato de não conseguir a 
participação dos alunos.

Prática m aciça e 
prática distribuida

Suponha-se que úm aprendiz te
nha catorze horas para aprender 
um trecho de um livro, num prazo 
de uma semana. A pergunta que se 
pode propor é a seguinte: será mais 
eficiente concentrar o exercício em 
dois períodos de sete horas, ou divi- 
di-lo em sete períodos de duas ho
ras cada um? Pelo que se sabe, a 
prática distribuída é mais eficiente, 
porque impede o aparecimento do 
fenômeno da “fadiga”, momento 
em que a aprendizagem se torna 
inevitavelmente pouco eficiente.

Aprendizagem pelo todo  
e pelas partes

Com o princípio geral, a aprendi.- 
zagem pelo todo é mais eficiente. E 
mais facil aprender um trecho que 
tenha sentido, do que aprender par
tes isoladas e sem coordenação ló
gica. Mas o princípio tem limite, 
pois, quando um trecho é relativa
mente longo, observamos que uma 
aprendizagem mais eficiente será 
obtida com sua divisão em várias 
partes menores (mas o conheci
mento global do trecho tende a fa
cilitar a aprendizagem).

CO NH ECIM EN TO  DOS RE
SU LT A D O S —  Um princípio que 
facilita a aprendizagem é o conhe
cimento dos resultados. D o ponto 
de vista da escola, isso significa 
que, quanto mais depressa o aluno 
for informado dos seus acertos e er
ros, melhor será sua aprendizagem. 
A explicação desse princípio pa
rece muito fácil: o não conheci
mento dos acertos e erros tende a 
provocar a fixação dos erros e,

mesmo que isso não ocorra, pode 
haver uma incerteza com relação 
aos resultadçs corretos.

IN ST R U Ç Ã O  PR O G R A M A 
D A  E M Á Q U IN A S DE EN SI
N A R  —  Principalmente a partir 
dos trabalhos de Skinner, obser- 
va-se o desenvolvimento da instru
ção programada e das máquinas de 
ensinar. A instrução programada 
baseia-se em um encadeamento de 
noções progressivamente amplia
das. Cada ‘quadro” de um pro
grama supõe a noção dada pelo 
quadro anterior e introduz uma no
ção nova que será aproveitada no 
quadro seguinte. Isso provoca repe
tição e utilização das noções apren
didas, o que dá grande eficiência ao 
processo.

Por outro lado, um programa 
bem organizado pode ser usado por 
muitos professores, o que diminui 
a possibilidade de um programa 
mal executado por professores me
nos competentes. De fato,, o pro
grama consegue eliminar em parte 
a necessidade do professor. Isso se 
torna ainda mais acentuado 
quando se utiliza a “máquina de 
ensinar”.

O estudante vai acionando o 
aparelho e este apresenta os “qua
dros” do programa, de acordo com 
os acertos e erros. Quando erra, 
volta para o quadro anterior, a fim 
de aprender a noção que ainda não 
tinha adquirido. O processo apre
senta duas outras grandes vanta
gens. O professor pode deixar que 
o aluno siga seu próprio ritmo 
“ótim o” de aprendizagem, sem ser 
retardado pelos alunos mais lentos, 
nem ser obrigado a acompanhar os 
que aprendenj, mais depressa, com 
prejuízo para sua aprendizagem.

Ã segunda vantagem é que esse 
processo permite a um só professor 
cuidar de um número muito maior 
de alunos do que seria possível pelo 
processo tradicional.

Outra aplicação decorrente dos 
mesmos princípios é o programa 
apresentado por computadores. 
Neste caso. a resposta do aluno é. 
avaliada pelo computador e, de 
acordo com certo número de res
postas erradas, o próprio computa
dor indica um programa mais sim
ples que o aluno deve seguir: 
quando a resposta é correta, ele 
apresenta a pergunta seguinte.

A eficiência da instrução progra
mada deve-se, provavelmente, a vá
rios fatores. Em primeiro lugar, o 
aprendiz fica ativo, pois é obrigado 
a escrever a resposta, conferir o seu 
acerto ou erro antes de prosseguir, 
e, necessariamente, é obrigado a 
distribuir os exercícios, pois segue 
o ritmo do programa sem poder 
deixar de lado os que considere me
nos importantes ou atraentes.

Como se viu por tudo o que foi 
dito acima, todos esses princípios 
estão supostos numa aprendizagem  
realmente eficiente.

VEJA T A M B É M : Adaptação: 
A tenção; A tividades; Behavio- 
rism o; Com portam ento; D esenvol
vim ento  e Crescim ento Biológico; 
Educação; Encadeam ento C om - 
portam ental; G estaltism o; M otiva 
ção.

É preciso estim ular as soluções originais e criativas de um a criança. Dessa 
form a, beneficia-se o aoarecim ento de novos modos de expressão.

A escola tradicional e toda a antiga abordagem  dada à educação precisaram  
ser reform uladas com o aperfeiçoam ento das teorias da aprendizagem .
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Ar

Antes que a ciência pudesse ana
lisá-lo, o ar era considerado, junta
mente com  a água, o fogo e a terra, 
um dos quatro elementos formado
res da natureza. A partir da Renas
cença*, intensificaram-se os estu
dos a respeito, e, depois de algumas 
experiências, Leonardo* da Vinci 
demonstrou que nenhum animal 
podia viver num “ar que não pu
desse alimentar uma chama”. Gali- 
leu* Galilei observou que o ar tem 
peso, o que foi confirmado em 
1644 pelo físico italiano Evange
lista Torricelli*. O belga Van Hel- 
mont (1577-1644) mostrou que 
uma parte do ar é consumida 
na combustão de uma chama. 
No século XVII, John Mayow  
(1640-1679) provou que o ai era 
uma mistura de vários elementos. 
O químico francês Antoine Laurent 
Lavoisier*, em 1777,/aqueceu mer
cúrio* num recipiente fechado con
tendo certa quantidade de ar; o 
mercúrio, pouco a pouco, foi co
berto por um pó vermelho.

Lavoisier identificou nitrogênio* 
no ar residual e oxigênio* na parte 
que se combinou com o mercúrio 
para produzir o pó vermelho. D u
rante o século X IX  foi demons
trado que o ar era uma mistura de 
gases em que o nitrogênio e o oxi
gênio entravam em maior quanti
dade. No fim desse século, Ramsay 
e Rayleigh* assinalaram a presença 
dos gases argônio, hélio, criptònio 
e xenônio.

Etimologicamente, o termo at
mosfera* vem do grego “atmos 
sphaira” (esfera de vapor). A pala
vra ar designa a mistura de gases 
que a forma. Essa mistura caracte
riza-se por ser incolor, sem cheiro 
e sem gosto. M ais de vinte elemen
tos entram em sua com posição, 
sendo muitos deles considerados 
contaminantes. Os principais são o 
nitrogênio (78,03%) e o oxigénio 
(20,99%), que constituem a quase 
totalidade da mistura. O restante é 
formado por gás carbônico, argô
nio, metano, ozona (forma alotró- 
pica do oxigênio: 0 3) e os cham a
dos gases* inertes ou raros, a sa
ber: neônio, criptònio, hélio e xenô
nio, além de gases sulfurosos e 
sulfídricos, hidrocarbonetos*, iodo 
(que leva o ar das praias a estragar 
alguns metais).

A poluição* do ar constitui sério 
perigo para a saúde pública, pois 
altera sua com posição com subs
tâncias nocivas. Não só as fábricas 
são responsáveis por essa poluição: 
a combustão de veículos e a 
queima de lixo estão entre os prin
cipais produtores de poeira, fu
maça, gases e vapores, que sobem  
até grandes alturas, onde formam  
as chamadas campânulas de névoa, 
que, sob a ação da luz solar, origi
nam substâncias tóxicas que se pre
cipitam sobre a cidade, junto com  
os resíduos poluentes de outras fon
tes. Os poluentes mais importantes 
são o gás carbônico, quando em 

uantidade excessiva; o monóxido 
e carbono, veneno violentíssim o e 

de efeito irreversível; os óxidos de

enxofre e de nitrogênio; as mercap- 
tanas; e o ácido sulfídrico.

A composição do ar varia com  
a altitude, de tal forma que serve 
para caracterizar as camadas at
mosféricas, que se sucedem em al
tura (troposfera, estratosfera, etc.). 
O conhecimento dessa variação 
era, até meados do século X X , ba
seado em extrapolações e cálculos 
indiretos. Contudo, a partir de 
1946, quando começaram a subir 
ao céu os foguetes de observação 
(seguidos, mais tarde, pelos satéli
tes-sonda), as camadas atmosféri
cas puderam ser descritas com  
maior precisão. A com posição do 
ar varia também de uma região 
para outra à mesma altura: uma 
praia, um campo, uma área urbana, 
etc., alteração essa que não de
pende só da mudança geográfica, 
mas também das condiçoes meteo
rológicas. As concentrações do gás 
carbonico, do vapor de água e da 
ozona são as que apresentam maior 
porcentagem ae variação. .

O elemento mais importante do 
ar é o oxigênio, do qual depende a 
existência de grande parte do 
mundo vivo, inclusive a do homem. 
Conforme o ar vai penetrando nos 
pulmões, o oxigênio é separado dos 
outros gases, absorvido pelos gló
bulos vermelhos do sangue e distri
buído pelo organismo. Antes, esses 
mesmos glóbulos entregam aos pul
mões todo o dióxido de carbono 
(gás carbônico) que recolheram do 
organismo. Os pulmões, por sua 
vez, devolvem-no ao ar. Um ho
mem respira por dia 1 2  metros 
cúbicos de a r .

O nitrogênio é inspirado e expi
rado pelo homem sem sofrer trans
formação alguma, mas tem impor
tância básica para a vida em geral: 
certas bactérias transformam o ni
trogênio do ar existente entre as 
partículas do solo em nitritos e 
amónia, através dos quais as plan
taŝ  absorvem o nitrogênio. Por 
ação da luz e na presença da água, 
por intermédio da fotossíntese, elas 
transformam o dióxido de carbono 
absorvido na atmosfera em açúca
res (glicose, frutose, etc.), ao 
mesmo tempo que liberam oxigê
nio. Este é inspirado pelos animais 
que, ao expirarem, restituem à at
mosfera o dióxido de carbono. To
das essas etapas, que constituem  
um processo biológico fundamen
tal, compõem o chamado “ciclo do 
carbono que é um dos fatores 
mais importantes para a manuten
ção da com posição do ar.

A ozona, concentrada numa tê
nue camada ao redor da Terra, a 
cerca de 48 quilômetros de altitude, 
desempenha papel importante. A s
pirada em grande quantidade, é um 
veneno (se o ar situado entre 2 0  e 
50 quilometros de altitude fosse 
comprimido à pressão atmosférica 
normal, a ozona nele presente bas
taria para envenenar todo o ar res
pirável). Por outro lado, é de im
portância vital a absorção das 
radiações ultravioleta provenientes 
do Sol, exercida pela camada desse 
gás: sem tal bloqueio, morrer-se-ia 
queimado. Porém, é a radiação ul
travioleta a responsável pela pre
sença da ozona, que é aí produzida 
por sua ação sobre o oxigênio. A 
ozona é o oxigênio com outra es
trutura molecular (Os).O ar é uma mistura de gases form ados há mais de 1 0 0 0  milhões de anos.
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O ar se liquefaz, sob pressão norm al, a —1 9 2 ° C. Elevando-se a pressão 
a que é subm etido, sua liquefação se dá a maiores tem peraturas. Este m é
todo, menos dispendioso, é utilizado na obtenção industrial do ar liquefeito.

A cor do céu deve-se ao ar. A luz 
solar visível compõe-se de uma 
gama de radiação que corresponde 
a do arco-íris: do violeta ao verme
lho. A s partículas de poeira, gotí- 
culas de água e fuligem que estão 
suspensas no ar dispersam os raios 
solares, que não sao, no entanto, 
desviados igualmente: a luz violeta  
sofre maior desvio que a luz verme
lha, e o céu, por isso, apresenta-se 
azulado.

Ar líquido

Líquido, o ar apresenta grande 
importância industrial, porque 
pode ser manipulado e transfor
mado pelo homem. A — 192° C, o 
ar se liquefaz, se o abaixamento da 
temperatura se fizer sob pressão 
normal. Apresenta-se levemente 
azulado; o oxigênio aparece na 
proporção de 50%.

O ar se liquefaz porque, em tem
peraturas relativamente altas, as 
moléculas que o constituem se m o
vimentam com rapidez. N o en
tanto, quando a temperatura baixa, 
a velocidade diminui até que as 
moléculas não resistam mais às 
forças de atração intermolecular 
(forças de Van der W aals ou de 
coesão) que tendem a mantê-las em 
constante interação, com o num 
líquido.

Como é industrialmente dispen
dioso obter-se temperaturas muito 
baixas, a liquefação é realizada sob 
uma pressão tão alta que faz com  
que as moléculas ocupem um vo
lume bem menor. Isso favorece a 
ação das forças de coesão, possibi
litando a obtenção de ar líquido a 
temperaturas mais altas.

A importância da utilização do 
ar líquido na investigação científica 
pode ser ilustrada pela mudança 
nas propriedades físicas das subs
tâncias a ele submetidas. Alguns 
metais, mergulhados no ar lí
quido, aumentam sua resistência à 
tração (o aço* doce, que, em condi
ções normais, possui uma resistên
cia de cerca de 45 kg/m m 2, atinge 
65 kg/m m 2); outros metais com o o 
chumbo*, por exemplo, aumentam

sua elasticidade e sonoridade; o 
mercúrio ou o álcool* solidifi
cam-se rapidamente; flores, frutas e 
carnes nele imersas tornam-se du
ras e frágeis e podem ser reduzidas 
a pó com facilidade; o éter cristali
za-se. As aplicações do ar líquido 
são importantes nos campos da 
química industrial, siderurgia e me
talurgia.

A tecnologia do fracionamento 
do ar compreende dois processos 
distintos: um método de liquefação 
e outro de evaporação (também de
nominado método de retificação ou 
de destilação fracionada), cujo ob
jetivo é permitir a separação dos 
componentes do ar, sobretudo os 
principais, que são o nitrogênio e o 
oxigênio.

A liquefação consiste principal
mente em sucessivas compressões e 
expansões da m assa de ar, seguidas 
de resfriamentos correspondentes; 
o ar é comprimido num cilindro, o 
que ocasiona um aumento de tem
peratura. Esta é abaixada, então, 
por meio de refrigeração. A seguir, 
o ar passa para um segundo cilin
dro, onde pode expandir-se e, con
seqüentemente, resfriar-se.

Uma nova compressão é seguida 
por outro resfriamento e assim por 
diante, até que o ar se liquefaça. O 
gás carbônico é então libertado; os 
demais componentes são conduzi
dos para as torres de fraciona
mento, onde o oxigênio é separado 
deles. Através de destilação fracio
nada, separam-se, além de oxigênio 
e nitrogênio, os gases inertes. O ni
trogênio é empregado na produção 
do amoníaco; o oxigênio, na do aço 
e em muitos processos químicos em 
que pode substituir o ar; os gases 
inertes são usados, por exemplo, 
nas lâmpadas a gás neônio (para le
treiros luminosos) e nas lâmpadas 
fluorescentes. O ar líquido também 
é utilizado como explosivo, sendo 
comercialmente conhecido pelo 
•nome de oxiliquita.

VEJA T A M B É M : A tm osfera; O xi
gênio, Grupo do; Poluição.

Árabe, Filosofia

O fechamento das escolas filosó
ficas de Atenas (529 d.C.) pelo Im
perador Justiniano* parecia repre
sentar a ruptura da influência 
helénica sobre o Ocidente. Mas 
muito antes disso o pensamento 
grego já penetrara no Oriente, onde 
teve amplo desenvolvimento. E 
quando mais tarde (século XII) a 
herança grega ressurgiu na cultura 
ocidental, foi através dos filósofos 
sírios, árabes e judeus.

A própria difusão do cristia
nismo na M esopotâmia e na 
Síria* colaborou para a preserva
ção das filosofias gregas. Os sírios 
convertidos ao cristianismo tive
ram de aprender o grego para pode
rem ler o Antigo e o N ovo Testa
mento e as obras dos Padres da 
Igreja. A o mesmo tempo inicia- 
ram-se na filosofia e na ciência da 
Grécia*, traduzindo para o siríaco 
muitas obras. Assim , quando o is- 
lamismo* substituiu o cristianismo 
no Oriente, os sírios tornaram-se os 
principais agentes de transmissão 
da filosofia grega, contribuindo de
cisivamente para a fusão da tradi
ção muçulmana com o pensamento 
helénico. A partir do seculo VII, a 
rápida expansão do islamismo fez

o mundo muçulmano ultrapassar, 
em todas as direções, as fronteiras 
da Arábia, Essa expansão acarre
tou profundas mudanças intelec
tuais. Influências cristãs, do zo- 
roastrismo*, da religião hindu e da 
filosofia grega impuseram o ree- 
xame dos conceitos da religião de 
Maomé*. Desse encontro do es
pírito islâmico com  outras culturas 
resultou uma filosofia de grande 
envergadura, cuja fase áurea se si
tuou entre os séculos X e XII —  
antes, portanto, que a filosofia oci
dental voltasse a florescer através 
da Escolástica*.

O desenvolvimento do pensa
mento filosófico na cultura islâ
m ica foi precedido, no século VIII, 
por escolas teológicas, preocupa
das sobretudo com  os problemas 
do livre arbítrio, da onipotência e 
justiça divinas, do relacionamento 
de Deus com  o mundo. Duas cor
rentes teológicas então se contra
punham: a Mu’tazila —  chamada 
de racionalista —  e a Ah) al-Sun- 
nah wa’l-Jama'ah, que veio a cons
tituir a posição ortodoxa.

Do ano 800 ao ano 1000 teve 
início o intenso trabalho de tradu
ção de textos gregos de ciência e fi
losofia, que teve seu apogeu com  o 
califa Al-M a’mun al-Raschid. Pen
sadores e cientistas com o Aristóte
les*, Arcjuimedes*, Euclides* fo
ram entao traduzidos do grego 
para o árabe, ou do £rego para o 
siríaco e deste para o arabe. D a tra-

Al Farabi. autor do "G rande Livro da M úsica" (acim a), baseou em  Platão 
suas idéias políticas. Com ele, a filosofia árabe atingiu a m aturidade.
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dição filosófica grega assimilada 
pela cultura muçulmana, foi o pen
samento de Aristóteles que forne
ceu os elementos mais importantes. 
Porém o pensamento aristotélico 
incorporado à filosofia árabe esteve 
sempre misturado a idéias de inspi
ração bem diferente: o Neoplato
nismo, um dos principais frutos da 
filosofia helenística.

O primeiro filósofo muçulmano 
importante foi o príncipe árabe Al- 
Kindi, que morreu por volta do ano 
870. Influenciado pela teologia da 
escola Mu’tazila —  partidária da 
interpretação racional dos dogmas
—  adotou, porém, idéias neoplatô- 
nicas jcom o a das em anações) e 
aristotelicas (como a doutrina do 
intelecto ativo e passivo). Com  ele 
com eça uma tradição comum aos 
filósofos muçulmanos: filosofia e 
religião não se opõem, antes se sus
tentam.

Sob a influência de idéias neopi- 
tagóricas, Al-Kindi considerava a 
matemática com o fundamento de 
todas as ciências e expressões da 
essência dos elementos últimos do 
Universo.

Mas foi com Al-Farabi (875- 
950) que a filosofia muçulmana 
atingiu sua maturidade. Seguindo a 
tradição aristotélica em cosm olo
gia e psicologia, apoiou-se, porém, 
em Platão* quanto às idéias políti
cas. Apresentou uma concepção da 
realidade na qual a hierarquia dos 
seres —  como no Neoplatonismo
—  constituía a noção fundamental. 
No ápice dessa hierarquia estaria 
Deus, causa de si mesmo, entidade 
cuja essência implica existência, in
teligência pura e suprema unidade 
de onde emanariam todos os seres. 
Em matéria social, Al-Farabi sus
tentava que a organização da ci
dade terrena deveria apresentar a 
maior perfeição possível como grau 
preliminar de uma superior Cidade 
de Deus.

Durante o século X  a especula
ção filosófica muçulmana foi mar 
cada pelo aparecimento de uma 
seita secreta —  os Irmãos da Pu
reza —  cujos integrantes preten
diam que a revelaçao religiosa de
veria não apenas ser interpretada e 
confirmada pela especulação racio
nal : esta poderia mesmo retificar os 
dados da religião.

Aos Irmãos da Pureza são atri 
buídos 5 1 tratados dedicados à ma 
temática, metafísica, física, dou
trina da alma, lei religiosa e 
teologia. Embora o conjunto desses 
tratados constitua uma espécie de 
enciclopédia sem originalidade filo
sófica, na qual elementos aristotéli- 
cos e neoplatônicos aparecem mis
turados, ele serve bem para indicar 
quanto o gosto pelos assuntos filo
sóficos estava difundido, na época, 
na cultura muçulmana.

A v icen a

O nome de Avicena (Ibn Sina) 
era familiar a todos os filósofos 
cristãos do século XIII, que, apesar 
de considerá-lo com o um adversá
rio, reconheciam sua grandeza. Na 
verdade, trata-se de um dos gran
des nomes de toda a história da fi
losofia.

Nascido em Afsana, Pérsia, em 
980, ele próprio —  em sua autobio
grafia —  conta os estudos enciclo

pédicos a que se dedicou em sua ju
ventude. Já aos dezesseis • anos 
exercia a medicina, após ter assimi
lado o que na época se conhecia em 
matéria de letras, geometria, física, 
jurisprudência e teologia.

A leitura da M etafísica  de Aris
tóteles marcou-o profundamente; a 
princípio o texto, embora o sou
besse de cor, parecia-lhe impenetrá
vel; finalmente, conseguiu deci
frá-lo, graças ao comentário de 
Al-Farabi. Assim , aos dezoito 
anos, seus conhecimentos eram tais 
que pareciam apenas poder ser 
aprofundados, mas não ampliados 
ou renovados. A seguir, levou uma 
existência agitada, entre os praze- 
res, os cargos públicos, as aventu
ras e a redaçao de suas muitas 
obras —  mais de cem — , sobre os 
mais diversos assuntos. Morreu no 
ano de 1037.

Continuador da tradição aristo- 
télico-platônica, Avicena adotou a 
noção da hierarquia das inteligên
cias: aos diferentes tipos de objetos 
de conhecimento correspondem  
formas diversas de intelecto. Me
diante um processo de abstração 
progressiva o homem poderia co
nhecer as formas gerais, principal
mente quando, desvinculada da 
realidade material, a alma rece
besse diretamente a influência do 
intelecto agente. Aliás, foi através 
de Avicena que, durante a Idade 
Média, os filosofos cristãos tom a
ram conhecimento da doutrina, 
para eles desconcertante, da uni
dade desse intelecto agente, fonte 
dos conhecimentos de todo o gê
nero humano. Essa doutrina, cujas 
raízes estavam no próprio Aristóte
les, estabelecia que os vários graus 
de conhecimento significavam a 
progressiva atualizaçao da poten
cialidade de conhecer, a partir da 
apreensão inicial dos dados sensí
veis por intermédio do chamado in
telecto passivo. A seqüência do 
processo cognoscitivo, até a fase da 
elaboração das idéias abstratas, de
pendia da atuação de um intelecto 
já em ato e, por isso, agente. A uni
dade desse intelecto, sustentada por 
Avicena, colocava um obstáculo à 
tese cristã da sobrevivência indivi
dual da alma: haveria apenas um

Globo terrestre feito pelos m uçul
manos na época m edieval.

Antes de se difundir no Ocidente, o aristotelism o havia sido interpretado  
e desenvoividn por Averróis (acima retratado numa ilum inura).

Avicena, médico e filósofo, foi adm irado até por seus adversários, os pensa
dores cristãos medievais (m iniatura da edição de uma de suas obras).
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Os árabes são os primeiros habitantes dos desertos da Arábia, berço de vá
rios povos sem itas espalhados depois no Crescente Fértil.

intelecto agente para toda a espécie 
humana, cada indivíduo possuindo 
um intelecto apenas possível.

Fundamental no pensamento de 
Avicena é a noção de existência 
(esse) que ele considera como um 
acidente que se acrescenta à essên
cia (quidaitas). Mas a noção de ser, 
que acompanha todas as nossas re
presentações (com o “qualquer 
coisa que é”), não constitui uma 
noção absolutamente simples. Há o 
ser necessário e o ser possível. N e
cessário é o ser que —  em virtude 
de sua própria essência —  não 
pode deixar de existir: Deus.

Possível é tanto o ser que é pura
mente possível (não existe ainda, 
sua causa não tendo sido co lo 
cada), ou então é o ser que, por es
sência possível, torna-sc necessá
rio, já que sua causa existe e o 
produz necessariamente (como os 
seres causados, em última instân
cia, por Deus, único absolutamente 
necessário).

A filosofia de Avicena exerceu 
grande influência durante o século 
XIII e parte do século XIV no O ci
dente, sobretudo a partir do m o
mento em que, com  Santo Alberto* 
M agno e Santo Tomás* de Aquino, 
o pensamento de Aristóteles foi in
tegrado na tradição cristã.

Depois de Avicena, Al-Gazali 
(1058 ou 59-1111) representou um 
esforço de reação contra a raciona- 
lizaçao operada pelos filósofos nas 
idéias religiosas.

Os títulos de suas obras (R estau
ração dos C onhecim entos R elig io 
sos, D estruição dos F ilósofos) 
mostram de modo bem claro a 
orientação de seu pensamento.

Averróis

Nascido em Córdoba, em 1 126, 
e falecido em 1198, Averróis é con
siderado o mais eminente filósofo  
árabe. Sua influência se propagou 
em múltiplas direções, chegando ao 
Renascimento* e mesmo à Idade 
Moderna; Tendo estudado teologia, 
jurisprudência, medicina, matemá
tica e filosofia, ele pôde exercer, 
durante vários anos, a função de 
juiz.

Escreveu grande número de 
obras sobre medicina, astronomia e 
filosofia. Seus comentários sobre 
Aristóteles tornaram-se famosos.

Como a maioria de seus prede
cessores, Averróis procurou fazer a 
conciliação da filosofia com os 
dogmas religiosos. Para ele não há 
contradição entre a fé e a razão, de 
m odo que não haveria perigo em 
interpretar filosoficamente os dog
mas, exceto para aqueles que não 
são capazes de compreender e usar 
corretamente a razão.

O pensamento de Averróis apre
senta-se conscientemente como um 
esforço para restituir a pureza da 
doutrina de Aristóteles, sempre 
mesclada, na tradição muçulmana, 
a elementos platônicos e ncoplatô 
nicos. Defendeu a eternidade do 
mundo, o que, no seu entender, não 
se contrapunha à sua criação por 
Deus. O mundo teria sido feito por 
Ele, mas desde toda a eternidade.

A relação existente entre o Cria
dor e o criado seria uma relação 
entre fundamento e conseqüência, 
não a que existe entre a causa e o 
efeito. A eternidade do criado exi
gia, porém, a sustentação de outra 
tese: a da eternidade da matéria, na 
qual, desde sempre, existiriam, 
com o possibilidades, as formas que 
seriam extraídas por Deus.

Averróis considerava também  
que toda intelecção humana resul
tava da participação em um único 
intelecto agente.

A unidade do intelecto agente —  
já afirmada çor Avicena —  tor
nava impossível a imortalidade 
pessoal: cada entendimento hu
m ano não chegaria individual
mente à contemplação do entendi
mento agente, antes se fundiria 
com  ele. Essa doutrina e a da eter 
nidade da matéria foram com bati
das pelos filósofos cristãos da 
Idade Média, particularmente por 
Santo Tomás de Aquino.
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Árabes

No século VI, a grande parcela 
da população mundial que habi
tava o Império Romano do Oriente 
(Bizantino*) e o Império Persa jul
gava formar todo o mundo civili
zado. Além de suas fronteiras, en
tretanto, existiam impérios ricos e 
poderosos, civilizações brilhantes 
com o a C hin ad os Tang. o Japão*, 
os reinos da índia*, Birmânia* e 
Indonésia*. Mas esses domínios 
eram distantes e fantásticos, conhe
cidos somente por meio das descri
ções de mercadores que falavam de 
um mundo de sonhos e de riquezas.

Os mercadores, porém, nao tra
ziam apenas narrativas. Desses rei
nos longínquos vinham mercado
rias preciosas, como a seda, 
principalmente, e as especiarias,

valiosas porque muito raras, que 
eram transportadas por povos bár
baros que ocupavam uma zona in
termediária entre os impérios bi
zantino e persa: os turcos ao norte 
e os árabes ao sul.

Os descendentes de Abraão

Todos os árabes tinham origem 
comum e falavam dialetos bastante 
próximos, não havendo notícias de 
que tenham sido precedidos por ou
tros povos na vasta extensão co 
nhecida pelo nome de Arábia*. 
Suas primeiras aparições na histó
ria se fizeram sob a forma de pilha
gens às regiões mais prósperas vizi
nhas do deserto. Isso permitiu 
supor que a Arábia seria a terra de 
origem de diversos povos semitas 
que se haviam estabelecido no 
Crescente Fértil (região que co
meça no Mediterrâneo oriental e se 
estende pelo vale dos rios Tigre e 
Eufrates, até o noroeste do golfo 
Pérsico).

As ilustrações dos prim eiros livros de ciência traduzidos em  árabe deram  
origem  à ilum inura, form a pictórica de grande expressão no século X II I.
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Com o islam ism o desenvolveu-se a consciência da unidade étnica e cultural dos m uçulm anos. (A Caaba em  M eca.)

Segundo a tradição, os árabes 
descenderiam de Abraão: as tribos 
do norte, por meio de seu filho Is
mael, e as do sul, por intermédio de 
Qahtan. E, de fato, eles se dividiam  
em tribos setentrionais (nizaritas 
ou maaditas) e meridionais (ieme- 
nitas). Essa divisão não era abso
luta, pois várias tribos iemenitas 
migraram para o norte, talvez de
vido a mudanças climáticas que 
tornaram as rotas improdutivas, ou 
ao avanço da navegação, que subs
tituiu as rotas terrestres utilizadas 
no comércio com a índia. As tribos 
do norte, que traziam o nome de 
um ancestral legendário (Nizar ou 
Maad), subdividiram-se em diver
sas tribos, uma das quais, a dos co- 
raixitas, se estabeleceu nos arredo
res de Meca. As tribos do sul, 
descendentes de Qahtan, dividi
ram-se em dois grupos principais: 
himyar e kahlan, de onde saíram  
outras subdivisões (lakhm, kinda e 
rhassan), que migraram para o 
norte e criaram civilizações ligadas 
aos impérios bizantino e persa. 
Para proteger seu território contra 
a constante ameaça de invasores, 
esses impérios haviam erguido 
guarnições nas fronteiras, fortaleci
das pelos lákmidas e hassânidas, os 
primeiros como aliados dos persas, 
e os segundos dos bizantinos.

Os lakmidas fundaram um impé
rio cuja capital era Hira, próximo 
da antiga Babilônia. Sua aliança 
com  os persas não impediu que se 
convertessem ao cristianismo nes- 
toriano (que atribuía a Cristo uma 
natureza humana e outra divina). 
Seu reino manteve-se até o século 
VI, quando ocorreram dissensões 
entre seu rei e o imperador persa.

Os hassânidas haviam se conver
tido ao cristianismo monofisita 
(que acreditava apenas na natureza 
divina de Cristo) e ocupavam os 
territórios da Fenícia e da Palestina 
e o sul de Damasco. Sob a influên
cia bizantina, atingiram um grau de 
civilização superior à dos lákmi
das, embora o declínio dos dois po
vos tenha se processado ao mesmo 
tempo.

O terceiro grupo das tribos ára
bes meridionais que migraram 
para o norte foi o dos kindas, que 
atacaram seus vizinhos lákmidas, 
vencendo-os inicialmente, mas 
sendo derrotados em 592. Apesar 
de efêmero, o Estado fundado por 
esse grupo foi o mais importante 
dos constituídos pelas tribos árabes 
que migraram, pois, enquanto as 
outras tinham personalidade de
pendente dos impérios persa e bi
zantino, o Reino de Kinda corres
pondia a uma tentativa dos árabes 
de se alinharem sob um único 
chefe, logo frustrada pela falta de 
um elemento centralizador, que só 
surgiria com Maomé*.

O s senh ores do deserto

Chamados de beduínos (“povo 
do deserto”), os povos nômades da 
Arãbia se organizavam social
mente em clãs e tribos. Um grupo 
de famílias que acreditava ter um 
ancestral comum (que podia ser re
presentado por um totem animal ou 
vegetal) constituía um clã. O casa
mento entre seus membros era proi
bido. A reunião de diversos clãs 
formava uma tribo, cujo chefe era

o “ sheik” , eleito pelos chefes de 
família e, em geral, pertencente a 
uma família de destaque.

As tribos nômades procura
vam se adaptar a um ideal ético 
que lhes era próprio e no qual a re
ligião não influía de forma deci
siva. O homem devia ser dotado da 
qualidade denominada “morouwa” 
(virilidade) que incluía coragem, fi
delidade a seu clã  e às obrigações 
sociais, generosidade e hospitali
dade. O sentimento de honra 
(“ ird”) fazia com  que ele se adap
tasse à “morouwa”. substituindo 
também, entre os árabes, as normas 
morais que outros povos atribuíam 
à religião. As forças organizadoras 
da vida social e pessoal não se fun
damentavam em argumentos extra- 
terrenos: a conduta dos povos do 
deserto não era ditada pela vontade 
de deuses. O homem integrado no 
seu clã e na sua tribo constituía o 
poder supremo dessas populações.

A religião, portanto, era secun
dária na vida das tribos nômades.

Acreditavam na existência de es
píritos, os “djins” , que, embora in
visíveis, podiam se manifestar sob 
a forma de animais. O culto do 
“bait-el” (morada de Deus) era o 
traço dominante da religião. Reali
zavam procissões periódicas em 
torno das pedras do “bait-el” que, 
tocadas, transmitiam um pouco do 
poder que continham. Essas pedras 
eram fixas ou transportáveis; no úl
timo caso, seguiam com a tribo e, 
nas batalhas, eram abrigadas sob 
um pavilhão, em volta do qual adi
vinhos e pitonisas pronunciavam  
palavras mágicas. Os mortos, so
bretudo os ancestrais, também  
eram objeto de culto. As divinda
des variavam de uma tribo para ou
tra, sendo a mais importante Alá 
(nome árabe de Deus). Praticavam  
a adivinhação através dos vôos dos 
pássaros ou da direção seguida pe
los animais. Os adivinhos falavam  
com  os “djins” e com os deuses, in
tercedendo junto a eles para obter 
favores.

Nessa sociedade rude e móvel 
não havia lugar para outra arte que 
não a da palavra. Os árabes admi
ravam a eloqüência, a técnica de 
argumentar com brilho e perícia. O 
poeta, supostamente inspirado por 
um “djin” , era uma personagem  
marcante, que cantava seus am o
res, suas tristezas e alegrias e as 
virtudes de sua tribo e de sua pá
tria. Por ocasião das grandes feiras, 
os beduínos organizavam, com o os 
gregos, torneios poéticos.

A  “ A rabia F e lix ”

A região sul da península ará
bica, alem das terras ocupadas pe
los beduínos, era rica em vegetais 
(com o as palmeiras) e rebanhos, 
sendo banhada por alguns rios. Es
ses fatores, aliados ao clima salu
tar, levaram os antigos a denomi
nar a região de Arabia  Felix  (Ará
bia Feliz). Chuvas regulares propi
ciavam uma irrigação que fez 
prosperar a agricultura. Um grande
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dique construído em Mâreb repre
sava as águas, distribuindo-as por 
uma vasta região cultivada. Sua 
ruptura teve efeitos tão desastrosos 
para a agricultura, que a esse de
sastre é atribuído o deslocamento 
das tribos iemenitas para o norte 
da Arábia. A região produzia ce
reais, frutas, legumes, etc., destina
dos à alimentação; com  incenso e 
mirra que, ao lado de outros perfu
mes e plantas aromáticas exportá
veis, representavam considerável 
fonte de recursos. Além desses pro
dutos, as populações locais comer
ciavam artigos da índia e da África 
do Sul (pérolas do golfo Pérsico, 
marfim, seda, algodao, arroz, pi
menta, ouro, plumas de avestruz, 
escravos, m acacos, etc.). Essas 
mercadorias eram enviadas até o 
norte, por caravanas que dali tra
ziam produtos dos países do Medi
terrâneo. Comerciantes ativos, os 
povos do sul da península Arábica 
deixaram a marca da sua presença 
em inscrições gravadas no Egito, 
na Mesopotâmia e em Delos.

Por volta do século VIII a.C., es 
ses povos (que não denominavam a 
si mesmos árabes, mas falavam  
uma língua aparentada com o ará
bico) haviam atingido um certo 
nível de civilização sedentária e 
mesmo urbana, com base na agri
cultura e no comércio. Constituí

ram os Estados de Sabá, M a’in, 
Qataban, Hadramaut e Awsan. 
Cada um desses.. reinos era dirigido 
por uma tribo. A medida que as c i
vilizações situadas às margens do 
Mediterrâneo se desenvolviam, au
mentando a procura da produção 
ou do comércio árabe, multiplica- 
va-se a riqueza dos reinos do sul da 
Arábia.

O índice de civilização atingido 
elos árabes do sul também se re- 
ete em suas manifestações artísti

cas. Ao lado de obras medíocres, 
encontraram-se estátuas de linhas 
estilizadas, demonstrando perícia e 
originalidade. Souberam também  
inspirar-se na arte romana e helé
nica; a influência da índia revela-se 
em algumas peças de refinado aca
bamento. Objetos de luxo, às vezes 
em alabastro, atestam a perícia e o 
refinamento de seus artífices. A 
própria escrita é uma obra de arte, 
pela elegância e rigorosa regulari
dade de seus caracteres, quadran- 
gulares a princípio e, depois, suavi
zados em curvaturas e ornatos de 
filigranas.

Em contraste com a região dos 
beduínos, a religião era bastante 
desenvolvida. Os templos, numero
sos e ricos, eram administrados pe
los sacerdotes, importante classe 
social. O culto consistia em oferen
das de perfumes, sacrifícios de ani

mais, preces e peregrinações. Havia 
muitos deuses e deusas; o mais im
portante era Athtar.

In fluências estrangeiras

Apesar de o território árabe 
constituir uma região de acesso 
difícil e de precárias condições de 
sobrevivência, outros povos atingi- 
ram-no. Já no século VI a.C., o rei 
babilónico Nabonida chegara até 
Yatreb (Medina). Colônias gregas 
haviam sido criadas em Aretusa, 
Larissa, Chalcis, e, provavelmente, 
no sul da península. Em 25/24  
a.C ., Aelius G allus, prefeito do 
Egito sob domínio romano, che
gara até o Iêmen. Ao sul do mar 
M orto, o reino árabe de Nabatena 
(capital: Petra) foi anexado por 
Trajano, em 106, ao Império R o
mano, tornando-se a Província 
Arábia. Também o reino de Pal- 
mira, que teve seu declínio no sé
culo III, entrou em estreito contato 
com  os bizantinos.

As migrações dos árabes tam 
bém foram fator de diluição de sua 
cultura. Famintas, as tribos avan
çaram sobre as regiões do Cres
cente Fértil, do Egito, da Síria e da 
M esopotâmia. Infiltraram-se sem 
luta, tornaram-se sedentárias e fo
ram culturalmente assimiladas pe
los primitivos habitantes.

Por volta de 5 10, o príncipe he
breu Dhou N ow as dominou ds rei
nos árabes, perseguindo os monofi- 
sitas e procurando estreitar 
relações políticas e comerciais com  
os persas. Essa aproximação amea
çava o Império Bizantino, sobre
tudo porque a rota marítima de co
mércio com o Extremo Oriente 
podia cair em mãos dos persas. Por 
isso, dois anos depois, foi enviada 
à região uma expedição procedente 
de Axoum, capital da Etiópia 
(aliada dos bizantinos), sob o pre
texto de socorrer os cristãos da 
Arãbia do Sul. Após longo período 
de lutas, os etíopes venceram Dhou 
Nowas. Por volta de 530, assumiu 
o poder, na Arábia do Sul, Abraha, 
antigo escravo de um mercador bi
zantino. Seus sucessores seguiram  
uma política antipersa, enquanto os 
bizantinos procuravam obter, ao 
norte, o controle da rota terrestre 
da seda.

Por volta do ano de 570, os_ per
sas enviaram uma frota ao Iêmen 
derrotando os partidários dos bi
zantinos, assumindo o controle da 
rota marítima do sul enquanto a 
terrestre continuava sendo dispu
tada pelos dois impérios.

A conquista da Arábia do Sul 
pelos etíopes —  e depois pelos per
sas —- assinalou o declínio do po
derio árabe. As guerras, tanto entre 
seus príncipes com o contra estran
geiros (todas visando ao controle 
da rota marítima da seda), desgas
taram seu poder e sua riqueza. Os 
grandes Estados se enfraqueceram 
ao mesmo tempo que se desenvol
via um feudalismo de pequenos se
nhores. Os beduínos infiltraram-se 
de maneira cada vez mais intensa.

Entre os beduínos apareceram 
homens de negócios, que tomavam  
em suas mãos a organização de ca
ravanas para o transporte de espe
ciarias. Formavam-se sociedades 
para financiar as caravanas. A s ci
dades onde faziam seus centros de 
operação (como Meca, a meio ca
minho entre a Arábia do Sul e a 
Palestina bizantina) cresciam. 
Toda a Arábia Ocidental se desen
volvia graças a esse fluxo de co
mércio. Taif, ao sul de Meca, tinha 
grande clientela para seus frutos, 
legumes e vinhos. Em todo 0  vale 
de Wâdi l-Qorâ, pontilhado de al
deias, diversas colônias hebraicas 
dedicavam-se a uma florescente 
agricultura.

Ao lado da simples troca, au
mentavam as transações em 
moeda. Os beduínos menos favore
cidos tomavam empréstimos dos ri
cos comerciantes citadinos, endivi
davam-se e eram reduzidos à 
escravidão. Delineava-se um pro
cesso de dissolução da sociedade 
tribal; transformações culturais 
acompanhavam as mudanças eco
nômicas e sociais. Já não eram as 
qualidades dos filhos do deserto 
que asseguravam o êxito: a avidez 
e a luta por maiores lucros substi
tuíram os ideais de virilidade e 
honra. Os ricos comerciantes orgu
lhavam-se de sua própria promo
ção económ ica e social; não mais 
se preocupavam com os destinos de 
sua tribo. Os laços de sangue eram 
substituídos por interesses mercan 
tis comuns.

O povo voltava-se para religiões 
individualistas, ligadas não a um

Pelotão de estandartes da guarda de um califa, segundo uma ilustração do século X III



Árabes 227

Os nômades do deserto tom am -se. no século X I, ativos com erciantes.

grupo étnico, mas à salvação de 
cada homem. O judaísmo e o cris
tianismo eram conhecidos em di
versas regiões: ao norte, pelos lák- 
midas e hassãnidas; e nas cidades 
de Meca e Medina, na Arábia do 
Sul. Mas eram religiões estrangei
ras, vindas de potências em luta 
pelo controle da península árabe, e 
aderir a elas significava uma to
mada de posição política humi
lhante para o orgulho árabe. Ao 
mesmo tempo, os árabes sentiam  
sua inferioridade política: serviam  
com o mercenários em grandes im
périos, enquanto suas próprias tri
bos lutavam entre si, ameaçando 
até os ricos mercadores. Torna- 
va-se necessária a criação de um 
Estado árabe, dotado de ideologia  
própria, adaptado às novas condi
ções, mas capaz de incorporar os 
beduínos.

Maomé e a expansão

Desde tempos imemoriais, havia 
em Meca, capital de Hedjás, um 
santuário denominado Caaba (“ Pe
dra Negra”), onde era adorado um 
meteorito de cor escura que, se
gundo a tradição, teria sido con
fiado ao patriarca Abraão pelo ar
canjo Gabriel. Dizia-se também 
que essa pedra, caída do céu, era 
alva ê imaculada, mas fora enegre
cida pelos pecados humanos.

Meca tornou-se um centro co
mercial, graças à posição que ocu
pava na confluência de rotas que li
gavam o Iêmen à Palestina e o mar 
Vermelho ao golfo Pérsico. A exis
tência do santuário assegurava aos 
mercadores a certeza de não serem 
atacados. Uma vez por ano, pere
grinos vindos de toda a Arábia 
afluíam a Meca para o culto à 
Caaba que, em princípio, devia ser 
prestado apenas a Ala, mas, com o

os árabes eram politeístas, o re
cinto do templo foi acumulando 
ídolos: o Sol, a Lua, Astarté, o 
Destino e os “djins” eram ali vene
rados. Durante a peregrinação, os 
territórios próximos à cidade eram 
considerados sagrados e as lutas 
suspensas. Assim , ao mesmo tempo 
que cumpriam um ritual, os árabes 
podiam negociar.

Em fins do século V, a tribo dos 
coraixitas apoderou-se do templo, 
que representava uma rica fonte de 
lucros. Antes de findo o século VI, 
Meca adquiriu uma supremacia co 
mercial. Caravanas, que de lá par
tiam, percorriam regiões distantes, 
levando e trazendo mercadorias va
liosas: Iêmen, índia. Abissínia, Da  
masco e Gaza eram visitados po 
seus mercadores.

Em Meca, por volta do ano 57C, 
nasceu Maomé, que veio a ser o 
líder político e religioso do povo 
árabe. Adotando os dogmas do 
m onoteísmo, conseguiu unificar 
grande parte dos árabes, através de 
sua pregação, ao mesmo tempo que 
desenvolvia a consciência de sua 
unidade étnica e cultural. A reli
gião era parte integrante desse sis
tema. pois dera o fundamento ne
cessário para a unificação política 
e a sobrevivência económica, ao 
prescrever os saques contra os não 
convertidos. Os guerreiros morios 
em guerra santa entrariam no pa
raíso antes do Juízo Final, para go
zarem seus prazeres (o paraíso 
maometano tem caráter terrestre, 
com virgens de olhos negros, as 
“houris”, e profusão de alimentos e 
bebidas). A guerra santa era em
preendida por uma comunidade re
ligiosa contra aqueles que não a in
tegravam. Quando as tribos 
atacadas pelos muçulmanos se con
vertiam, ficavam a salvo de suas pi
lhagens; portanto, à medida que
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ocorriam tais conversões, os mu
çulmanos tinham de dirigir seus sa
ques para locais mais distantes. Foi 
esse caráter de guerra santa que 
orientou os árabes no sentido de. 
em menos de um século, construí
rem um império que ia da Espanha, 
na Europa, às portas da índia, na 
Á sia, e do Sudão, situado na 
África, ao mar Egeu.

Os sucessores do Profeta

Maomé morreu a 8  de junho de 
632, em Medina, após retornar de 
uma peregrinação anual a Meca. 
Com o não deixasse descendência 
masculina, seu sogro Abu Bekr su- 
cedeu-o na chefia do nascente Es
tado islâm ico, recebendo o título de 
califa (“ sucessor do Profeta”). D u
rante os dois anos de seu governo, 
submeteu o restante da península 
arábica e efetuou atagues à Síria e 
proximidades da Persia, prepa
rando a conquista destas regiões.

Após a morte de Bekr, governou 
Omar (que fora por ele nomeado

com o sucessor) durante dez anos, 
orientando a expansão islâmica. 
Além de conquistar a Síria em 
634/36 , derrotou as forças bizanti
nas na batalha de Yarmuk, e pro
meteu proteger os cidadãos das ter
ras conquistadas, mediante o 
pagamento de um tributo.

Em 637, conquistou o Império 
Persa, que por mais de quatrocen
tos anos resistira às investidas dos 
romanos. Em 638, os árabes en
tram em Jerusalém; em 641 foi a 
vez de o Egito ceder à expansão is
lâmica, que, em 643, chega à índia. 
Omar morreu no ano seguinte, 
tendo sob seu controle a Pérsia, a 
Síria, o Egito e a Cirenaica.

Othman, genro de Maomé, per
tencente à dinastia dos om íadas, foi 
eleito o novo califa. Sob sua lide
rança, as conquistas continuaram  
atingindo a Ásia Menor, as ilhas do 
mar Egeu e a África do Norte, em 
uma expansão progressiva que se 
estendeu até a Arménia. Mas os re
sultados das pilhagens diminuíam. 
Os povos conquistados conver

Nõm ades m arroquinos, em seus cavalos, com petem  em tom eio  realizado 
durante festas em  que são evocados os tem pos de expansão do povo árabe.

Em m uitos tem plos muçulmanos usava-se um nicho para substituir a pedra 
indicadora da direção de M eca. (Placa em  majólica que reproduz o nicho.)

tiam-se ao islamismo para se isen
tarem de tributos. Othman foi 
quem deu a redação final ao Corão 
(ou Alcorão, livro sagrado do isla
mismo), a partir dos escritos do 
Profeta e também de seus com pa
nheiros.

Em 656, Ali, outro genro de 
Maomé, assassinou Othman e 
transferiu a capital para Kufa, no 
Iraque. Cinco anos depois, Ali 
também foi assassinado e os om ía
das voltaram ao poder. A capital 
foi transferida para Dam asco. Com  
a morte de Ali, encerrou-se o pe
ríodo dos “califas predestinados”, 
isto é, eleitos. O califado, com a su
bida dos om íadas ao poder, passou 
a ser hereditário. Começaram en
tão as disputas religiosas, que gira
vam mais em torno do critério de 
escolha dos califas que sobre ques
tões doutrinárias. Os sunitas exi
giam que o chefe fosse eleito entre 
todos os representantes do Islão. 
Com o fonte religiosa, aceitavam a 
“sunna”, onde estão recolhidos os 
atos e as palavras do Profeta (as 
tradições, hadiths”). Já os xiitas 
achavam que somente os parentes 
de Maomé podiam dirigir os desti
nos do Islão. A pós várias rebeliões, 
venceram seus opositores em 750 
sob a chefia de um membro da 
família dos abássidas, transferindo 
a capital para Bagdá, de onde go
vernariam até 1258.

A  expansão islâm ica

A Espariha foi ocupada pelos 
árabes omíadas, que aí permanece
ram até 1492. D e 660 a 710, eles 
haviam ocupado Maghreb. Por

volta de 720, transpuseram os Pire- 
neus, chegando à Aquitânia e ao 
vale do Ródano. A expansão mu
çulmana para a França foi detida 
pelo soberano franco Carlos Mar- 
tel (688-741), na batalha de Poi- 
tiers, em 732.

A dominação islâm ica reve
lou-se bem mais condescendente 
que a cristã. Os árabes eram muito 
tolerantes para com os “povos do 
Livro" isto é, judeus e cristãos, cu
jas religiões se baseavam em livros 
sagrados com as palavras de Deus. 
Os muçulmanos permitiam-lhes 
que professassem seu credo, desde 
que pagassem os tributos e que 
ainda aceitassem a dominação  
política do Islão.

No Oriente, os muçulmanos con
quistaram uma parte do Pendjab e 
do Afeganistão* e a região de 
Sindh. Realizada em menos de um 
século após a morte do Profeta, a 
conquista árabe é um fato sem si
milar. Por sua rapidez, pode ser 
comparada aos impérios turco- 
mongóis de Gengis-Khan e de Ta- 
merlao, mas, enquanto esses foram 
efêmeros, as conquistas árabes dos 
séculos VII/VIII, à exceção da Es
panha, constituem ainda hoje a 
Casa do Islão.

Contudo, o califado omíada não 
conseguiu manter a unidade de um 
imenso império que ia das índias 
ao Atlântico.

Em 750, a dinastia dos abássidas 
substituiu a dos omíadas e o vasto 
império com eçou a ser dividido. 
Em 755, os omíadas estabeleceram  
um califado independente em Cór- 
doba, na Espanha. Por volta de 
969, a dinastia xiita dos fatímidas
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apoderou-se do Egito e Síria.
Os conflitos entre as ortodoxias 

sunita e xiita acirraram-se; o impé
rio desmoronava, fragmentado pe
las dissensões entre as dinastias 
que lutavam pelo controle político 
de diversas regiões.

Não obstante, ,a s  conquistas 
prosseguiam. Na Ásia, os arabes 
conseguiram unir as populações do 
Turquestão ocidental sob seu co 
mando; no início do século VI, os 
turcos gaznevidas, convertidos ao 
islam ism o, realizam as primeiras 
grandes incursões muçulmanas na 
índia.

O d ec lín io  do Islão

O declínio do califado abássida 
significou o término da expansão 
islâmica. Politicamente, foram os 
estrangeiros (turcos, m ongóis e 
bárbaros) que passaram a dirigir as 
conquistas muçulmanas. Em 1057, 
as turcos seldjúcidas entram em 
Bagdá, colocando o califa abássida 
sob sua tutela e adotando a orto
doxia sunita. Senhores de um impé
rio cujas fronteiras tocavam tanto 
o Turquestão com o o Oriente Pró
xim o, derrotam o imperador bizan
tino D iógenes na batalha de 
Manzikert, em 1071. Os turcos 
seldjúcidas dominaram até o sé
culo XII; seus compatriotas oto 
manos lideraram o império a partir 
de 1517.

Desde o século XVI, a costa da 
da Arábia foi freqüentada por co
merciantes europeus: portugueses, 
a princípio, e, em seguida, ingleses 
e holandeses. D issolvida sua uni
dade política, os árabes jam ais con
seguiram recuperá-la. Atualmente 
existe uma Liga de Países Árabes, 
fundada èm 1945, mas constitui 
apenas uma organização política 
regional, nos moldes da Organiza
ção dos Estados Americanos 
(OEA), que não implica nacionali
dade.

Dezessete países consideram-se 
árabes: seis na África do Norte 
(Argélia. Líbia, Marrocos, Repú
blica Árabe do Egito, Sudão e 
Tunísia); oito na península Arábi
ca (Arábia Saudita, República 
Árabe do Iêmen, Jordania, Kuwait, 
República Popular Democrática do 
Iêmen, Emirados Árabes Unidos, 
Qatar e Bahrein); e três no Oriente 
Médio (Síria, Líbano e Iraque).

Quanto às formas de governo 
adotadas, existem repúblicas, mo
narquias e sultanatos.

A  arte d o  Islão

A arte islâmica pode ser conside
rada com o o conjunto das manifes
tações artísticas das regiões con
quistadas pelo islamismo, cujo 
elemento de aglutinação era a reli
gião, traço comum entre esses po
vos díspares. O Islão, sem dúvida, 
ditava as regras, mas os povos con
quistados também oferecem sua 
própria linguagem para a criação 
da arte muçulmana.

Dos bizantinos os muçulmanos 
herdaram o gosto pela exuberância 
e a suntuosidade dos materiais. 
D os persas adquiriram o senso da 
proporção e da nobreza das for
mas. A doutrina muçulmana proi
bira a representação de seres vivos, 
homens ou animais. Os artistas ex-

Herança nôm ade, sem pre ricam ente decorado, o tapete  era uma peça indispensável para o culto (dai o grande desen
volvim ento da tapeçaria). Ajoelhado sobre ele, o fiel orava. (Cena de caça por Ghiyas el Din Jam i.)

A mesquita constitui uma criação de personalidade singular, distinta das igrejas católicas. Seu teto achatado repousa 
em  colunas ou pilares. (M esquita de A hm et, construída com espaços em  cúpulas e semicúpulas.)
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primem-se em arabescos, formas 
geométricas e abstratas, quase uma 
tentativa de ultrapassar a realidade 
visível: um exemplo é o alfabeto 
árabe, extremamente decorativo. 
Seus edifícios religiosos, as mes- 
quistas, não tinham pinturas ou 
imagens representando cenas reli
giosas. Entretanto, a arte profana 
conta com  a representação de ho
mens e animais nos afrescos* dos 
palácios omíadas. Os califas tam
bém fizeram representar suas figu
ras nas moedas que cunhavam.

Os tapetes do Egito e da Pérsia 
são ricamente decorados com ani
mais coloridos e com personagens 
passeando em jardins floridos ou 
dedicando-se à caça. As represen
tações animadas estayam impreg
nadas de uma graça lânguida e ao 
mesmo tempo voluptuosa.

A arte da cerâmica_ desenvol
veu-se sobretudo na Pérsia, com  
suas faianças brilhantes, seus vasos 
policrôm icos. principalmente azuis.

vermelhos ou ouro. sobre fundo 
creme, ou com fisionomias radian
tes em graciosas atitudes. No 
Egito, a ornamentação floral apa
rece ao lado de figuras animais ou 
humanas sobre o fundo de pratos 
decorativos.

Os painéis esculpidos em ma
deira no Egito, sob o domínio do 
califado fatímida, demonstram a 
preocupação com a representação 
da vida material. Cenas de caça, de 
danças e de sessões de música de
monstram uma insistente procura 
de equilíbrio metódico em meio ao 
ritmo das figuras em movimento.

A proibição de serem representa
dos seres animados, se bem que 
teórica e limitada à representação 
sacra, influenciou os artistas mu
çulmanos, levando-os a fugir da 
imitação da natureza e a exagerar 
os aspectos geométricos, obede
cendo à lei da simetria. Os muçul
manos cultivaram uma arte de vi
sionários e não de observadores.

A ocupação moura deixou suas marcas na arquitetura espanhola.! A lham bra.)

Detalhe do magnífico interior da M esquita Azul. em  Istam bul, erigida em  
hom enagem  ao Sultão A hm et, entre 1 6 0 9  e 191 6, período otomano.

A mesquita constitui uma cria
ção de personalidade singular, niti
damente distinta das igrejas católi
cas. por exemplo. É formada por 
um pátio rodeado de pórticos, com  
um santuário bastante profundo, 
voltado para Meca, e três lados me
nores. Seu teto é achatado, repou
sando sobre arcadas com colunas 
ou pilares.

O estilo dos minaretes (de onde 
um homem, denominado “mue- 
zim" ou “almuadem”, anuncia a 
hora das preces) varia segundo as 
regiões. Quadrado na Síria, Espa
nha e Marrocos e cilíndrico na Pér
sia, apresenta grandes variações no 
Egito, até fixar-se no minarete de 
tres estágios: cúbico, octogonal e 
cilíndrico. As mesquitas de Kai- 
rouan e de Córdoba exemplificam  
a riqueza da arquitetura muçul
mana: a primeira pela sobriedade e 
rudeza de suas linhas: a segunda 
pela variedade de cores e pela le
veza aérea de suas arcadas super
postas. A direção de Meca era‘indi- 
cada por uma pedra, “quibla”, 
posteriormente substituída por um 
nicho, o "mirhab” .

A arte moura apresenta-se rica 
em ornamentos, na Espanha. Uma 
amostra disso é a mesquita de Cór
doba: profusão de colunas de már
more e m osaicos brilhantes. As 
construções exibem a riqueza e o 
poderio dos mouros (resultantes da 
fusão dos árabes com os bárbaros 
do norte da África). É famoso o pa
lácio da Alhambra (em árabe, C i
dadela Vermelha), cuja construção 
foi iniciada cm 1238, com seu 
muro externo de tijolos vermelhos.

seus inúmeros pátios (entre os 
quais se destacam os de Alberca e 
dos Leões), sua célebre fonte de 
mármore e seus pavilhões com co 
lunas —  um destinado à vida ofi
cial e outro à militar. Em Sevilha 
destacam-se o palácio de Alcazar e 
a Giralda. O primeiro, construído 
em 1364 em mármore e m osaicos, 
sofreu diversas reformas; a Giralda 
é um importante minarete datado 
do século XIII.

Os turcos seldjúcidas, que em 
1057 dominaram o califado abás- 
sida, trouxeram novas influências 
para a arte muçulmana. As cons
truções tornaram-se mais grandio
sas e cobriram-se de azulejos; os 
minaretes tornaram-se mais delga
dos, com um balcão coberto.

A penetração muçulmana na ín 
dia reviveu a arquitetura local, cujo 
ponto máximo é o Taj-Mahal, 
construído em Agra, por volta de 
1630: um grandioso conjunto de 
mármore, cercado por um muro de 
granito vermelho, destinado a ser o 
túmulo da mulher favorita do impe
rador.

A arte muçulmana destaca-se es
sencialmente por sua decoração re
finada e aristocrática. Suas obras 
são quase sempre austeras e abstra
tas, mas às vezes são delicadas. De 
todo modo, sua beleza é sempre 
elegante e refinada e provoca a sen
sação de mistério e harmonia.

VEJA  T A M B E M : Á rabe, F iloso
fia ;  Islam ism o; M aom é; O tom ano, 
Im pério.



Arábia Saudita

S U M Á R IO

Localização: sudoeste da Ásia 
Limites: Jordânia, Iraque e Kuwait 

(N): lêmen e lêmen Meridional (S); 
golfo Pérsico, Emirados Árabes 
Unidos e Qatar (L); mar Vermelho 
e golfo de Ácaba (0): Omã (SE) 

Superfície: 2 1 49 6 9 0  km 2 
População: 8 4 4 0  0 0 0  hab. (est.

1973)
Cidades principais:

Riad (cap. real - 2 2 5  0 0 0  hab.):
Gidda (cap. administrativa - ............
194  000); Meca (185  0 0 0  - est. 
1965); Medina (72 0 0 0  - est. 
1964)

Id io m a : Árabe 
R elig ião: Islamismo 
Portos principais: Gidda: Ras Ta- 

nura; Damman 
Aeroportos principais: Dhahran; 

Gidda
R odovias: 6 8 5 6  km (1970) 
Ferrovias: 6 1 0  km 
Unidade m onetária: Riyal

O reino da Arábia Saudita, lo
calizado a sudoeste da Ásia é go 
vernado pela casa dos Saud desde
0 século XVIII. Sua costa ociden
tal, que vai do golfo de Ácaba até 
a fronteira com o lêmen, passando 
pelo mar Vermelho, tem cerca de
1 700 quilômetros de extensão. 
Junto à costa oriental, no golfo  
Pérsico, há dezenas de pequenas 
ilhas, disputadas à Arábia Saudita 
pelos Estados do Kuwait, Irã e 
Abu Dhabi, sobretudo devido ao

Eetróleo encontrado no golfo. Tam- 
ém no mar Vermelho há centenas 

de pequenas ilhas e corais.
O país é constituído por vasto 

planalto desértico, interrompido 
por raros oásis que descem suave
mente em direção ao golfo Pérsico. 
A oeste, na região de Hijáz, situada 
entre o mar e a zona planáltica, es
tende-se uma planície costeira de 
250  quilômetros de largura, fértil 
apenas na região do Asir. Aí en
contram-se as mais altas monta
nhas do país, com altitude máxima 
de 2 750 m. As montanhas de Al 
Tubayq, a leste de Ácaba contor
nam as fronteiras (não determina
das) da Jordânia. Do lado oriental, 
junto ao golfo Pérsico, locali- 
zam-se as áreas sedimentares, ricas 
em petróleo.

No interior do país, o clima é 
árido e seco, com  fortes tempesta
des de areia durante o dia. N o in
verno, é seco e frio; na primavera, 
a temperatura é mais amena, mas 
as raras chuvas são sempre acom 
panhadas de tempestades de areia. 
No litoral o clima é tropical e 
úmido, ali se encontrando as me
lhores áreas cultiváveis. A tempe; 
ratura média no interior do pais é 
de 48 graus centígrados; em Riad,

a capital, oscila entre 1 0  graus no 
inverno e 41 no verão.

A densidade demográfica do 
país (4 hab./km 2) é uma das mais 
baixas do mundo. A maior parte do 
povo é constituída pelos beduínos, 
que vivem principalmente do pasto
reio, cultivando esporadicamente 
os oásis. O resto da população de- 
dica-se à agricultura e ao comércio 
nas regiões costeiras ou nos oásis 
mais desenvolvidos. Um a minoria 
vive da exploração do petróleo.

O desenvolvimento econômico  
propiciado pelas rendas derivadas 
de acordos entre o governo e as 
companhias estrangeiras que explo
ram o petróleo tem minado as ba
ses do nomadismo: o processo de 
modernização do país e a política 
governamental de incentivo às 
construções têm acelerado a imi
gração urbana. Por outro lado, a 
construção de barragens amplia a 
área cultivável e, assim, o numero 
de agricultores.

A população compõe-se de cau
casianos de tez branco-amorenada 
(90%) e de negróides vindos da 
África há muito tempo, em cons
tante miscigenação. Á capital real 
localiza-se no fertil oásis do Nedj, 
no centro-norte do país. Desde 
1950, sua população e suas cons
truções têm aumentado sensivel
mente: uma cidade nova foi cons
truída ao lado da antiga, com  
largas avenidas, modernos edifícios 
públicos e o Palácio do Governo
—  conjunto de prédios destinados 
à corte do soberano.

Além de Riad, destacam-se as ci
dades de Meca, Medina, Gidda e

Dhahran. Meca recebe, anualmente, 
cerca de 700 000  peregrinos. Me
dina, onde se encontra o túmulo de 
Maomé, é a segunda cidade santa 
do país. Gidda, no litoral do mar 
Vermelho, é o principal porto da 
Arãbia Saudita. Dhahran, na re
gião ocidental do golfo Pérsico (no 
centro da zona petrolífera), foi 
criada pela Aramco (Arabian- 
American Oil Company).

A religião oficial é a muçul
mana. Cultua-se um islamismo or
todoxo do tipo sunita. A os árabes 
é proibido o culto de outras reli
giões, o que foi permitido apenas 
aos estrangeiros, nos últimos anos. 
Até há pouco tempo, a única esta
ção de televisão era a da Aramco, 
que também transmitia programas 
em árabe. Com a instalação de ou
tra estação, pertencente ao go
verno, essas transmissões foram  
proibidas. Embora o desenvolvi
mento econôm ico tenha moderni
zado o país, o islamismo puritano 
foi mantido: ainda em 1930 eram 
proibidas as modernas conquistas 
com o o automóvel, o telefone, o 
rádio, etc., por serem considerados 
“instrumentos de corrupção”.

A dinastia dos Saud

Em 1750 um movimento waha- 
bita em prol de um islamismo mais 
rigoroso e tradicional permitiu a 
Saud, o Grande, que era o xerife de 
M eca, apoderar-se de Medina e es
tender seu império por toda a 
península Arábica, exceto o lêmen 
e o sultanato de Oman. Em 1818, 
após a derrota face às tropas egíp

cias de Darya, o poder árabe desa
parece. N o século X IX , os ingleses 
com eçam , gradativamente, a pene
trar nas regiões meridional e orien
tal da Arábia.

N o início do século X X , já exis
tem condições para a instalação do 
moderno Estado saudita, o que 
ocorre sob o reinado de Ibn Saud* 
(1902/53), o qual, depois de recon
quistar Riad (janeiro de 1902^, 
força os turcos a evacuarem a Ara- 
bia central (1904). Apoiando-se 
nos “ikhwans” (espécie de confra
ria de soldados-agricultores) e, 
após 1915, nos ingleses (que esta
vam  interessados na expulsão dos 
turcos da região), Saud faz-se se
nhor de quase toda a península, sem 
tentar avançar para o lêmen ou 
para a Arábia do Sul. Em 1918, 
suas tropas entram em luta com  o 
Rei Hussein (do Iraque), protegido 
dos ingleses, disputando o Hijáz. 
Apoderando-se de M eca (1924) e 
M edina (1925), ele toma o título de 
Rei do Hijáz e Nedj e Protetor dos 
Lugares Santos ( 8  de janeiro de 
1926), e em 1932, o de Rei da Ará
bia Saudita.

O esforço de modernização do 
país, iniciado pelo monarca em 
1926, esbarrou na reprovação dos 
chefes dos ikhwans, que, desejosos 
de manter a ortodoxia religiosa, de
sencadearam uma guerra civil, re
primida após três anos de lutas.

A exploração do petróleo, a par
tir de 1943, integrou definitiva
mente o país. Em 1953 faleceu Ibn 
Saud, sendo sucedido por seu filho 
mais velho, Saud. N o entanto, 
Saud era um velho beduíno cuja vi-

Arábia Saudita

I R A Q U E

T e rrn
N e u t

sTa b u k
(it e a  sHAMMAft

Á  ®Hailfu w aiiih '

I uuym o '
(Wejh)

Q A T A R

■------.v i Y e m b cr-
T R Ó P IC O  q E _ Q A N C E R  jJ_am bo)_

Bir\Fad h il
K h u rm a

3  Gidda 16í 
(Jidda) .Sulaiyil

D h a h iy a ,

Çun fida^ 
(Al Q u n fid a)

. /  I Ê M E N  
M E R I D I O N A Lls. Farasan



2 3 2  Arábia Saudita

Riad, capital da Arábia Saudita, está situada no centro do fértil oásis de Nedj. Ao lado da antiga cidade foi construída 
uma outra, com  largas avenidas, modernos edifícios públicos e o palácio do im perador.

Em 1 96 5 . apoiado na burguesia, 
Faiçal apossou-se do trono.

são não alcançava a necessidade de 
m odém ização do país e de sua inte
gração a uma economia internacio
nal. Assim, em 1965, .apoiando-se 
na burguesia nascente e no clã diri
gente, Faiçal, irmão de Saud, se 
apodera do trono da Arábia. Saud 
abdica e exila-se em Paris.

Em 1962, quando da gilerra civil 
pela implantação de um regime re
publicano no Iêmen, a Arábia Sau
dita financia as forças realistas. 
Por ocasião da Guerra dos Seis 
D ias, no Oriente Médio (em 1967), 
Faiçal coloca-se ao lado da causa 
árabe e chega a interditar as expor
tações de petróleo às nações oci
dentais. Em 1970, financia tanto as 
forças socialistas dos guerrilheiros 
da Al Fatah, do Egito e da Síria na 
luta contra Israel quanto as tropas 
conservadoras do Iemen, da Arábia 
do Sul e dos sultanatos do golfo Pér
sico na luta contra o comunismo.

Em 1975, com  a morte do rei 
Faiçal, assassinado por um sobri
nho, o Conselho Real designou um 
novo rei, Khaled ibn Abdel Aziz 
(1913- ), e um novo príncipe 
herdeiro, Fahd ibn Abdul 
(1922- ), primeiro-ministro do 
reino. No campo das relações inter
nacionais, o país procura manter 
seus com promissos com o Ocidente 
e áo mesmo tempo apóia os árabes 
na luta contra Israel.

O regime político vigente na 
Arábia Saudita é a monarquia ab
soluta hereditária. Não há órgãos 
representativos: todos os poderes 
estão nas mãos do rei. Em 1958 foi 
criado um sistema de gabinete em 
funcionamento desde 1962. Sua 
função é assessorar o monarca. 
Apenas durante o reinado de Saud 
esse órgão consultivo chegou a ter 
alguma ascendência, sobretudo en

quanto Faiçal exercia ainda a fun
ção de primeiro-ministro. Seus 
membros são escolhidos entre os 
cidadãos mais esclarecidos; o go
verno é também assistido por um 
conselho de religiosos, os “ulem ás”.

As leis do Islão servem no pais 
com o código civil e religioso, além 
de regularem os problemas religio
sos. Baseados no Alcorão (em 
árabe, o Discurso), elas são admi
nistradas por uma corte religiosa, 
cujo juiz supremo é ainda respon
sável pelo Departamento de Assun
tos de Lei (“ Sharia”)- O rei pode in
tervir no poder judiciário, pois é

também o chefe religioso do Es
tado. A escravidão so foi abolida 
em 1962, devido às pressões inter
nacionais.

O país está dividido em cinco re
giões: o Nedj, o Hijáz, o Asir, o 
Distrito das Fronteiras do Norte e 
a Província Oriental (Al Hasa).

O país do petróleo

A Arábia Saudita é um dos 
maiores produtores de petróleo do 
mundo, ao lado dos Estados Uni
dos e União Soviética. Entre 85 e 
90% da renda nacional e cerca de

95% do total das exportações pro
vêm das explorações petrolíferas.

Antes da descoberta de petróleo, 
a Arábia Saudita vivia da peregri
nação dos muçulmanos para as ci
dades santas, o que ainda constitui 
a segunda fonte de renda do país. 
Em 1923, o Rei Ibn Saud concedia 
a exploração do subsolo à Gulf Oil. 
que vendeu seus direitos por 50 000  
dólares à Aram co, um cartel orga
nizado pela Standard Oil, Texaco e 
Mobil Oil, que só começou a explo
rar efetivamente a região em fins da 
Segunda Guerra Mundial. Dessa  
época até 1969, a Aramco produ
ziu por volta de 1,7 bilhão de tone
ladas. A s reservas do território da 
Arábia Saudita são da ordem de 12 
bilhões de toneladas, ou seja, um 
quarto do total mundial, e estão lo
calizadas nos vastos campos de Al- 
gaiq, Ghawar e Safanya. A maior 
parte do petróleo é exportada pelo 
porto de Ras-Tanura, e o restante 
sai pelo oleoduto de Tapline, de 
propriedade da Aramco, que al
cança o Mediterrâneo através da 
península Arábica. Outras com pa
nhias receberam concessões do go
verno para a exploração de petró
leo: American Getty e a Arabian
Oil Company (AOC).

Depois do petróleo e da peregri
nação, a agricultura, embora cir
cunscrita a uma área de menos de 
1 % do país, tem algum peso na 
econom ia saudita. Cultivam-se, so
bretudo. nos oásis e na região de 
Asir, palmeiras, legumes e tamaras, 
das quais a Arábia Saudita é o se
gundo produtor mundial.

VEJA T A M B É M : Árabes; Á sia;  
Islam ism o.

A Arábia Saudita, principal Estado da A rábia, tom ou-se a partir do ano de 
1 9 4 3  um im portante centro produtor de petróleo (Refinarias de Al Hasa.)



Aracnídeos 2 3 3

Aracaju

Situada na margem direita do rio 
Sergipe, Aracaju se assenta numa 
baixada pantanosa próxima ao lito
ral (5 km). A cidade foi fundada a 
17 de março de 1855 por uma lei 
provincial que promoveu o po
voado de Santo Antônio de Ara
caju a capital da província de Ser
gipe. Substituía assim, como sede 
do governo, a cidade de São Cristó
vão, antiga capital, que não atendia 
às exigências do desenvolvimento 
econôm ico da região. A escolha do 
local deveu-se, principalmente, à 
necessidade de um porto que per
mitisse a atracação de navios de 
maior calado, a fim de escoar a 
produção agrícola de Sergipe, espe
cialmente o açúcar de Catinguiba. 
M as a localização da cidade, na 
colina de Santo Antônio, não agra
dou ao então presidente da provín
cia, Inácio Joaquim Barbosa, que 
ordenou sua transferência para 
uma zona plana, onde pudesse 
crescer mais ordenadamente. O tra
çado original tinha a forma de um 
tabuleiro de xadrez, mas o idealiza- 
dor do plano urbanístico, Sebastião 
Basílio Pirro, limitou a área da ci
dade a um quadrado de apenas 
1,64 km 2. Em pouco tempo, con
tudo, as construções ultrapassaram  
os limites iniciais (hoje conta com  
176 km2) e a cidade começou a 
crescer de maneira desordenada.

Até fins do século passado, Ara
caju não exercia hegemonia no Es
tado, pois sua influência era limi
tada por outras cidades mais 
antigas, como Penedo, em .Alagoas, 
importante centro exportador, e Es
tância, destacado porto do sul de 
Sergipe. Com a melhoria das insta
lações portuárias e a construção de 
ferrovias ligando a cidade a outras 
regiões do nordeste, Aracaju am-

pliou sua zona de influência, tor
nando-se o porto mais importante 
no extenso litoral entre Salvador e 
a foz do rio São Francisco. O iní
cio do processo de modernização 
urbana data também dessa época, 
quando as ruas foram pavimenta
das (1900) e inauguraram-se os ser
viços de luz elétrica (1908) e água 
e esgotos (1914).

No segundo quartel do século 
X X ,  reduziu-se a influência de 
Aracaju sobre certas regiões do Es
tado, devido à construção de novas 
ligações rodoviárias com  outros 
centros, com o por exemplo Recife 
e Maceió. Na década de 1950, a 
descoberta de jazidas de petróleo, 
sal-gema e potássio atraiu para a 
capital sergipana novos contingen
tes de população.

Com 183 670 habitantes (censo 
de 1970), Aracaju é o principal 
centro comercial e manufatureiro 
do Estado, com indústrias de óleos 
vegetais, alimentícia, têxtil, de ci
mento, calçados, etc. A cidade tem 
sido beneficiada pela exploração 
petrolífera do campo de Carmópo- 
lis, cuja produção e exportada atra
vés do terminal oceânico de Ata
laia Velha.

Aracaju liga-se ao interior do 
Estado e a outros centros do país 
através das rodovias BR-101 e 
SE-201 e 235, e pelas linhas aéreas 
que fazem escala no aeroporto de 
Santa Maria.

A praia de Atalaia (a 10 km do 
centro), a arte popular e as mani
festações folclóricas são as maiores 
atrações turísticas de Aracaju. En
tre os festejos populares destaca-se 
a procissão do Bom Jesus dos N a
vegantes, que se realiza anualmente 
a 1 .° de janeiro no estuário do rio 
Sergipe. O clima é bastante uni
forme durante todo o ano, e a tem
peratura oscila entre 18o C e 310 C .

VEJA T A M B E M : N ordeste  Brasi
leiro; Sergipe.

Quatro pares de patas, cabeça não separada do tronco e ausência de ante
nas distinguem  os aracnídeos dos insetos. (U m a aranha fabrica a teia.)

Aracnídeos

Aracaju foi fundada em  1 855  para ser a capital de Sergipe, por causa de 
seu porto, que perm itiria o escoam ento da produção local de açúcar.

Classificação

Reino: Animalia 
Filo: Arthropoda 
Subfilo : Cheiicerata 
Classe: Arachnidae 
Ordens: Scorpiones, Pseudos- 

corpiones, Solifugae, Palpi- 
gradi, Opiliones, Araneae, 
Acari, Ricinulei, Uropygi, 
Amblypigi.

Os aracnídeos constituem uma 
classe extremamente rica do filo ar
trópodes*. incluindo 30 000 espé
cies. Seus representantes mais co
nhecidos são as aranhas, 
escorpiões e carrapatos, animais 
popularmente classificados entre os 
“insetos”. Mas trata-se de classes

nitidamente separadas, e é fácil dis
tingui-las, mesmo à primeira vista: 
os insetos* possuem três pares de 
patas, enquanto os aracnídeos 
apresentam quatro. Além disso, os 
aracnídeos, ao contrário dos inse
tos, não possuem cabeça diferen
ciada do tronco, nem antenas.

Origem da classe

Ao longo das praias do Atlân
tico norte (de Maine ao Yucatan), 
vive uma curiosa criatura que cava 
na areia e na lama, procurando ver
mes e invertebrados. É o “caran- 
guejo-rei”, assim chamado apesar 
de não ser um crustáceo. Esse ani
mal, o Lim ulus, com um só gênero 
e cinco espécies, é tudo o que resta 
da classe dos merostomados, artró
podes essencialmente marinhos. 
Seu grupo mais antigo, os aglapsí- 
deos, surgiu no Cambriano médio 
(cerca de 460 milhões de anos 
atrãs) e possuía uma estrutura que 
lembrava a de outros artrópodes da 
mesma época —  os Trilobita  — , 
aparentados dos crustáceos. Há 
bons motivos para crer em seu pa
rentesco. Os aglapsídeos desapare-
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Escorpião: a ordem  mais antiga. ( Espéci me em  m uda; à direita, pele velha.)

O galeodes da Cirenaica pertence à única ordem  que m anteve a cabeça.

ceram logo no período seguinte, o 
Ordoviciano, e a partir deles, ao 
que parece, evoluíram duas sub
classes. Por um lado, os xifosuros, 
dos quais o L im ulus  é o único so
brevivente (observa-se que a larva 
do L im ulus  lembra um Trilobita) e, 
por outro, a dos “escorpiões gigan
tes”  —  que, se bem fossem gigan
tes, não eram escorpiões. Esses se
res, os euripterídeos ou ainda 
gigantostracos (cujo corpo lembra, 
de fato, a conformação geral do es
corpião), tiveram muita importân
cia nos mares silurianos. Foram, 
ao lado dos cefalópodes, os primei
ros seres em que se manifestou o fe
nômeno do “gigantismo” animal. 
Enquanto todas as outras espécies 
à sua volta podiam ser medidas em 
centímetros, alguns dos euripterí
deos atingiam 3 metros de compri
mento. Estão entre os maiores ar 
trópodes até hoje conhecidos e se 
extinguiram no fim do Paleozóico^

Antigos autores, enfatizando as 
semelhanças entre os euripterídeos 
e os escorpiões, acreditaram numa 
descendência direta. Nesse caso, a 
classe dos aracnídeos teria se origi
nado da quase extinta classe dos 
merostomados, com a qual, sem 
dúvida, ela possui parentesco. Zoó
logos modernos, entretanto, negam  
esta filiação. E verdade que a or
dem dos escorpionídeos, a mais an
tiga da classe dos aracnídeos, foi 
contemporânea dos euripterídeos. 
M as é improvável que os escor
piões tenham se originado destes. 
O mais certo é que tanto a classe 
dos merostomados com o a dos 
aracnídeos tenham apenas origem  
comum. A partir de algum anteces
sor imediato dos trilobitas, devem  
ter evoluído os merostomados, os 
aracnídeos e uma terceira classe 
dos artrópodes —  os pienogoní- 
deos (pantópode), minúsculos ani
mais conhecidos como “aranhas do 
mar”, comuns nos tufos de algas; 
vivem nos fundos marinhos, da 
beira da praia até uns 3 500 m de 
profundidade (seus únicos fósseis 
conhecidos são do Devoniano).

Os quelicerados

Essas três classes dos artrópodes 
são agrupadas num subfilo, os que
licerados (do grego Chele  =  pinça 
+  K eros  =  chifre).

As três classes apresentam as se
guintes características cjue as dife
renciam dos outros artropodes;

a) Seu corpo não possui cabeça 
diferenciada. Divide-se apenas em 
cefalotórax  (prosoma) e abdom e  
(epistosoma). N os insetos e crustá
ceos, pelo contrário, o corpo se di
vide em três segmentos, um dos 
quais é a cabeça (se bem que, nos 
últimos, muitas vezes também ca
beça e tórax se fundem). Supõe-se 
que os antepassados dos quelicera
dos tiveram cabeça separada do tó
rax, mas em seus descendentes ape
nas um pequeno grupo parece 
apresentá-la (solifugídeos).

b) Possuem seis pares de mem
bros, todos inseridos no cefalotó
rax. Os dois primeiros pares, cha
mados, respectivamente, quelíceras 
(donde o nome do subfilo) e pedi- 
palpos, têm função alimentar, ou 
de defesa. Os quatro seguintes são 
as pernas. Nunca aparecem apêndi
ces comuns em outros artropodes

—  antenas, antênulas ou mandíbu
las. Apesar de não se originarem de 
forma semelhante à das mandíbu
las, as quelíceras servem para uma 
função análoga: funcionam com o  
pinças e, em sua base, interior
mente, apresentam uma parte desti
nada a esmagar a comida.

A  maioria dos aracnídeos consti- 
tui-se de pequenos animais terres
tres dotados de couraça quitinosa 
(o que os separa dos outros quelice
rados). Numerosos nas regiões 
m ais quentes e secas do mundo, ao 
contrário dos insetos, não produzi
ram espécies sociais. Seu corpo 
possui as características gerais des
critas para os quelicerados. A 
única exceção, quanto à divisão do 
corpo em dois segmentos, são os 
ácaros (carrapatos), nos quais não 
é clara a distinção entre cefalotórax 
e abdome. Suas larvas também só 
têm três pares de pernas. O quarto 
aparece nos adultos.

Nas aranhas, as quelíceras for

mam o primeiro par de apêndices, 
servindo com o armas de caça e de
fesa. São órgãos robustos, com pe
quenas pinças ou, nas espécies pe
çonhentas, uma agulha terminal 
ligada a uma glândula de veneno 
no cefalotórax. O segundo par de 
apêndices (os pedipalpos) sao fra
cos, e servem com o orgãos táteis.

N os escorpiões, pelo contrário, 
as quelíceras são fracas e os pedi
palpos enormes, fortes e termina
dos em pinça. A  glândula venení- 
fera dos escorpiões se encontra no 
último segmento do abdome.

Os aracnídeos respiram por tra- 
quéias, com o os insetos, ou por 
“pulmões” , invaginações da cou
raça quitinosa em forma de saco 
vascularizado. Sua visão é rudi 
mentar, embora possuam vários 
olhos —  com postos ou não —  no 
cefalotórax; no entanto, são sempre 
primitivos e nunca pedunculados. 
Devem ter bom sentido térmico 
(“botões liriformes”, no cefalotórax

e nas pernas) e “ouvir” as vibra
ções do ar através de pêlos sensí
veis. Ao que parece, são dotados de 
olfato razoável.

Sistemática

O problema da subdivisão da 
classe em ordens é algo com pli
cado. Existem, pelo menos, cinco 
ordens fósseis. A s vivas são dividi
das pelos zoólogos (de acordo com  
critérios diferentes) entre seis e 
onze ordens.

ESÇORPIONÍDEOS —  Os es
corpiões são os mais antigos 
aracnídeos e, possivelmente, os pri
meiros animais terrestres. Há um 
fóssil do Siluriano, o Paleonophus 
nuncius, que é considerado o pri
meiro invasor dos continentes (per
sistem dúvidas porque não se dis
tinguem bem os estigmas —  
aberturas dos pulmões). O grupo 
dos escorpiões manteve caracterís
ticas primitivas e é muito homogê
neo, o que dificulta sua subdivisão. 
Para determinar espécies e gêneros, 
os especialistas baseiam-se em por
menores somente observáveis com 
o auxílio de lentes.

As quelíceras são muito peque
nas, com três artículos, e os pedi
palpos (ou “pinças”) têm seis.

O abdome compreende seis ou 
sete segmentos. N o primeiro 
abre-se o orifício genital. No se
gundo há um par de apêndices den
teados, com  função pouco clara, 
chamados “pentes”. N os terceiro, 
quarto, quinto e sexto abrem-se os 
quatro pares de pulmões. Logo de
pois do abdome há uma “cauda” 
de cinco segmentos, muito rápida e 
móvel, que termina no telson, seg
mento armado com  o espinho re
curvo e duas glândulas veneníferas. 
No penúltimo segmento localiza-se 
o ânus.

O veneno causa dores violentas 
e, se o animal for grande e a vítima 
uma criança ou um cardíaco, pode 
ocorrer a morte. Mas isso é raro'. 
Passam o dia entocados sob pe
dras, pays podres, covas ou cupin 
zeiros. A noite saem para caçar 
insetos com as pinças, fulminando 
os maiores com seu veneno (que 
paralisa o sistema nervoso). Pos
suem hábitos solitários, reunin
do-se somente durante a época de 
reprodução, quando executam al
gumas “danças nupciais”. (As ve
zes podem ser encontrados aos gru
pos sob as pedras —  reunidos, 
neste caso. pela busca de abrigo.)

Algumas espécies são cegas, en
quanto outras possuem, sobre o ce
falotórax, dois grupos de ocelos 
simples e dois de olhos com postos, 
bastante primitivos, de cinco célu
las cada, e que devem formar ima
gens grosseiras.

Ao contrário das aranhas, o s  es
corpiões são ovovivíparos: seus fi
lhotes (entre trinta e cinqüenta) 
passam os primeiros dias nas cos
tas da mãe.

Os gigantes são africanos, que 
podem atingir 20 centímetros. Os 
brasileiros maiores, com o o Rho- 
palurus, da região árida do nor
deste, alcançam no máximo 1 0  cm. 
N o Brasil, há umas cinqüenta es
pécies, agrupadas em dez gêneros. 
N o sul, a espécie mais comum é a 
Tilyus bahiensis, com uma mancha
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Nos ácaros ou carrapatos, o cefalotórax e o abdom e se confundem . (Larvas de ácaro parasitam  um coleóptero.)

preta alongada sobre o pedipalpo. 
A mais perigosa delas e a T ityus  
serrulatus, para cujo veneno o Ins
tituto Butantã, em São Paulo, pre
para um soro.

PSE U D O  ESCO RPIO NÍDEO S
—  Pequeno grupo de minúsculos 
animais, cujo nome deriva de uma 
vaga semelhança com os escor
piões. Mas não possuem o longo 
abdome destes, nem veneno. D e se
melhante só têm as longas tenazes 
que erguem “ameaçadoramente” 
(são inofensivos). Vivem em tocas, 
às vezes com o parasitos de insetos, 
em particular do grande besouro 
“serra-pau” (Acrecinus). Respiram  
por traquéias. Exemplo: Chelifer 
cancroiaes, que vive entre papeis, 
em locais úmidos.

SOLIFUGÍDEOS —  Também  
um pequeno grupo. Seu único inte
resse é que, se, com o parece, for um 
grupo recente (surgido no Carboní
fero), ele, de forma desconhecida, 
readquiriu a cabeça. Se, pelo con
trário, for um grupo antigo, é o 
único que a manteve, em 'todos os 
quelicerados. Exemplo: Gale odes 
ceracnoides, que vive em terrenos 
arenosos e quentes.

PA LPÍG R A D O S —  São muito 
pequenos (entre 0,5 e 2 mm), com  
uma longa cauda terminal formada 
por inúmeros artículos. D esconhe
ce-se praticamente tudo a respeito 
de seu modo de vida, mas sabe-se 

ue fogem da luz e vivem sob pe
ras enterradas.

O PILIONÍDEOS —  Lembram 
aranhas de longuíssimas pernas, 
m ovendo-se muito lentamente. Ao 
contrário das aranhas, possuem o 
abdome segmentado. São inofensi
vos e comuns no Brasil. As patas 
perdem facilmente algumas partes 
e se regeneram. Exemplo: Pnalan- 
g ium  opilo.

A R A N ÍD EO S —  A o contrário 
de todas as ordens anteriores, as a- 
ranhas não têm abdome segmen
tado. Possuem uma glândula vene
nosa no cefalotórax, que desem
boca no último segmentado das 
quelíceras. Os pedipalpos do ma
cho terminam com  um recipiente
—  o esperm atóforo  —  que o ani
mal usa com o uma seringa para co
lher seu esperma no poro genital, 
inoculando-o em seguida na fêmea.

N o abdome, ventralmente, se en
contram também, quatro a seis ver
rugas, “fiandeiras”, das quais brota 
um líquido que solidifica em con
tato com o ar, formando os fios 
com  que essa ordem constrói sua 
armadilha especial: a teia, ou os 
longos fios com que descem e so
bem das árvores e tetos. Os pa
drões das teias são típicos de cada 
espécie. Experiências feitas recen
temente demonstram que essa 
trama pode ser alterada mediante a 
administração de drogas (LSD)

Os aranideos respiram por meio 
de dois sacos pulmonares, mais tra
quéias, ou quatro sacos pulmona
res. Há várias aranhas pulmonadas 
que vivem nas águas doces, com o  
a A rgyroneta  aquatica.

Algumas não secretam teias. 
Apanham suas presas de modo 
sub-reptício, com o as caranguejei

ras. As fiandeiras servem-lhes ape
nas para fazer sacos de carregar 
ovos. N o Brasil, as espécies mais 
perigosas não são, com o se ima
gina popularmente, as caranguejei
ras, mas algumas espécies de ara
nhas menores, como por exemplo a 
C tenus nigriventer, ou “armadeira” 
(seu nome nasce da atitude agres
siva que toma ao erguer as patas 
dianteiras) e a L ycosa  raptoria, 
ambas muito freqüentes no sul do 
país.

As aranhas são ovíparas. Algu
mas espécies são cegas, enquanto 
outras dispõem de vários olhos. Em 
geral enxergam mal.

Á CARO S —  Existem cerca de 
6  0 0 0  espécies desses aracnídeos, a 
maioria terrestre. Alguns são pre
dadores e mesmo canibais, en
quanto outros não passam de ecto- 
parasitos de vertebrados e atê de 
insetos. Os mais conhecidos repre
sentantes são os carrapatos, da 
família Ixodoidae, os maiores ani
mais da ordem. O A m b lyem m a  
cayennense, “carrapato-de-boi”, 
transmite a doença chamada “tris
teza”, causada por um protozoário. 
N os Estados Unidos, é transmissor 
do perigosíssimo tifo exantemático. 
O “carrapato-de-galinha” (Argas

persicus) transmite a doença co
nhecida com o espiroquetose.

O D em odex fo llicu lorum  causa 
os_ “cravos”  ̂ infiltrando-se nas 
glândulas sebáceas da pele. O Sar- 
coptes sabiei, sem olhos nem sis
tema respiratório —  de tão degene
rado pela vida parasitária — , 
provoca a dermatose chamada 
“sarna”.

O desenvolvimento dos carrapa
tos tem característica especial. A 
fêmea põe os ovos sobre as folhas 
e morre. D os ovos nascem as lar
vas, com seis patas, que esperam 
encontrar um hospedeiro. Quando 
este aparece, aderem a suapele, su
gam o sangue e ficam imóveis até 
mudar de fase, quando surgem com  
oito patas. Entretanto, falta-lhes
o orifício genital, que só aparecerá 
depois de nova refeição e muda.

RICÍNULOS —  Pequenos, os 
aracnídeos dessa ordem possuem  
uma característica carapaça dorsal 
indivisa, que avança por sobre o 
cefalotórax até a frente do animal. 
P o u c q  se conhece a respeito da bio
logia desses animais, mas sabe-se 
que eles sempre procuram lugares 
umidos e escuros, como a parte in
ferior de folhas mortas ou de tron
cos caídos em apodrecimento.

Existem dois gêneros: R icinoides  e 
C yptocellus, chegando este último 
ate a Amazônia.

UROPÍGIOS —  Possuem o pri
meiro par de patas anteriores em 
forma de antenas, extraordinaria
mente alongadas, que funcionam  
com o órgãos táteis. Agressivos, va
gam à noite à procura de outros ar
trópodes, vermes e invertebrados 
em geral, dos quais se alimertam, 
podendo mesmo atacar artrópodes 
da mesma espécie. Não são consi
derados venenosos.

AM BLIPÍGIOS —  Os aracní
deos desse grupo também apresen
tam  as patas anteriores antenifor- 
mes. Muito flexíveis, a tíbia e o 
tarso dessas patas podem chegar a 
ter mais de 60 segmentos. Os ou
tros três pares de patas, aptos para 
a locom oção, possuem órgãos ade
sivos que permitem o caminhar 
mesmo em superfícies muito lisas. 
A esta ordem pertence o gênero 7a- 
rantula, americano, que nada tem a 
ver com a aranha do mesmo nome.

VEJA T A M B É M : A n im a is; A rtró 
p odes; Invertebrados; M etazoários.
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Arameus

A língua falada por Jesus e pelos 
apóstolos, e provavelmente tam
bém a língua original da Bíblia*, 
foi a maior herança deixada por 
um pequeno povo semita que vivia 
na Síria* e na M esopotâmia, e que 
desapareceu politicamente no sé
culo VII a.C.: os arameus. Com o 
gradual declínio do Egito*, da Síria 
c dos hititas*, as tribos aramaicas 
fundaram, entre os séculos XI e IX 
a.C ., pequenos reinos ao norte e ao 
sul da M esopotâmia e da Síria. O 
mais importante deles foi Aram 
Dammesheq (Dam asco), seguido 
por Aram Naharaim, Sam’al, Til 
Barsip e Hama.

Os primeiros documentos a citar 
os arameus datam do século XIV  
a.C., entre eles, os textos encontra 
dos de 1929 a 1933 em Ugarit 
(atualmente Ras-Shamra, na costa  
da Síria). Mas a palavra a-ra-em  
(altitude, elevação), já conhecida 
no terceiro milênio antes de Cristo, 
tinha, ao que parece, um sentido 
puramente geográfico, sem ne
nhuma referencia ao grupo étnico. 
Do mesmo modo, tribos nômades 
conhecidas com o sulu  e ahlam u  
são freqüentemente identificadas 
aos arameus, mas sua exata relação 
não pôde ser ainda determinada. 
Contudo, é certo que a ocupação  
aramaica insere-se no complexo 
dos grandes deslocamentos tribais 
no Oriente* Médio e assinala, entre 
outras coisas, a transição de vastos 
aglomerados humanos do noma- 
dismo à vida sedentária. Foi assim  
que, desde a época de Adad-nirari
I (1307-1275 a.C.), o médio impé
rio assírio teve que lutar contra 
essa população semítica ocidental, 
de origem nômade. Grupos ara
meus erravam então na região do 
rio Eufrates, mas somente no rei
nado de Tiglatfalazar I (1117-1077  
a.C.) surgem claras referências 
aos arameus com o povo conquista
dor, diante do qual ruíram até 
mesmo as sólidas fortificações 
construídas ao sul de Carchemish.

Durante três séculos, os peque
nos Estados aramaicos viveram 
uma difícil coexistência, sobretudo 
com  os assírios*, cujas campanhas 
pela hegemonia sucederam-se a 
partir do século IX a.C. Sob o im
pério neobabilônico, eles capitula
ram um após outro. Tiglatfalazar
III domina o norte da Palestina, 
captura as cidades principais e de
porta a população. Dam asco, a úl
tima sobrevivente, cai em 732 a.C., 
quando 591 cidades das dezesseis 
províncias Aram já haviam sido 
destruídas.

O fim da independência política 
dos arameus marcou o com eço de 
sua supremacia cultural. Não dei
xaram uma arte muito significa
tiva, mas seu idioma —  o ara- 
m aico, língua semítica do norte e 
com  grandes afinidades com  o 
amorita e o hebraico —  influen
ciou todo o Oriente Médio.

As trocas maciças de arameus 
por assírios, medida política desti
nada a dissolver as alianças milita
res, difundiram o uso da língua e

do alfabeto aramaico na própria 
Assíria, nos fins do século VIII 
a.C .; no século seguinte, toda a 
Síria e grande parte da M esopotâ
mia estavam completamente ara- 
maicizadas. O aramaico tornou-se 
a língua franca do Oriente Médio, 
tal como o acadiano havia sido an
teriormente. N o império persa, sob 
a dinastia dos aquemênidas, tor- 
nou-se a língua diplomática e o 
principal meio de comunicação 
com  os mercadores que. do ,Egito 
e Ásia Menor, se dirigiam à índia. 
Por mais de mil anos foi também  
o idioma vernáculo dos judeus* e 
equiparou-se ao hebraico na reli
gião e na literatura. Geralmente, as 
traduções da Bíblia em aramaico, 
conhecidas com o Targum in, eram 
feitas oralmente até o com eço da 
era cristã. Influenciou ainda o vo
cabulário e a gramática das sagra
das escrituras. Grandes trechos dos 
livros de Daniel e de Esdras, com o  
também o sétimo rolo dos manus
critos do mar Morto, foram escri
tos em aramaico.

A mais antiga inscrição ara
maica até hoje descoberta pertence 
ao fragmento de uma coluna real 
datada de 850 a.C., e contém o 
nome do rei Ben-Hadad, de D a
masco. Entre outros documentos 
não bíblicos, acham-se as inscri
ções das cidades-estado aramaicas 
e os documentos do império persa 
(546-330 a.C.).

Devido à sua simplicidade, o al
fabeto aramaico substituiu facil
mente o silabário cuneiforme aca
diano em toda a região a leste da 
Síria, enquanto o alfabeto fenício 
influenciava as escritas do oci
dente. Originárias do aramaico são

as escritas empregadas pelas lín
guas semíticas , decompostas em 
hebraico quadrado; nabateu^neosi- 
naítico-árabe; palmireno; siríaco- 
nestoriano; mandeu e maniqueu. 
Também sofreram influências indi
retas no alfabeto aramaico a escrita 
bram a  e suas variantes sul-india- 
nas —  desde a escrita cham, do 
Camboja, até a cavi, de Java, e as 
suas ramificações em Sumatra, e a 
escrita tagalogue, das Filipinas — , 
além de várias outras do centro, sul 
e sudeste da Ásia.

N os primeiros séculos da era 
cristã, o aramaico continuou a ser 
a língua do Oriente Médio. Embora 
o grego o tenha substituído como  
língua comercial em certas regiões, 
os dialetos aramaicos não foram  
suplantados até o século VII d.C., 
quando o árabe se tornou a língua 
dominante. Os Talm uds  palesti- 
nense e babilónico e outros textos 
rabínicos da literatura judaica pós- 
cristã foram escritos, em grande 
parte, em aramaico. N os séculos V 
e VI, um dialeto aramaico do leste, 
o siríaco, foi a língua das igrejas 
orientais nestoriana e jacobita. Re
manescentes da primeira chegaram  
até a Ásia Central e existem ainda 
hoje no Iraque, Irã e em Malabar, 
na índia. O aramaico, que na época  
do cerco de Jerusalém por Sena- 
queribe (701 a.C.) era utilizado pe
los judeus nas transações oficiais 
com a Assíria, é hoje a língua litúr- 
gica dos mandeanos, seita religiosa 
do sul do Iraque.

VEJA T A M B É M : Judeus; Sem íti
cas, Línguas.

Arcadismo

A beleza e a calma da vida cam 
pestre, a. tranqüilidade dos_pastores 
longe da cidade agitada sao os te
mas do Arcadismo, gênero literário 
que teve seu apogeu nos séculos 
XVII e XVIII. Essa tendência para 
compor poemas bucólicos e idílicos 
vem dos tempos da Grécia* antiga 
e de Roma*, quando o grego Teó- 
crito (século III a.C.) e o romano 
Virgílio* erarn  ̂ representantes des
tacados do gênero. Sçm grandes 
cultores na Idade Média, foi reto
mado no século XIV por Giovanni 
Boccaccio* (em A s  N in fas de Fie- 
solano) e, no início do século XVI, 
por Iácopo Sannazaro (1458- 
í 5 30).

Sannazaro publicou, em 1504, 
uma novela pastoril (sob forma de 
poema) chamada A rcádia, na qual 
imitava Teócrito e Virgílio. Mas, 
enquanto para os dois poetas clás
sicos o elemento bucólico era uma 
ficção poética, traduzindo um de
sejo de paz espiritual, para Sanna
zaro, homem da Renascença*, ele 
alcançava outra dimensão: o real 
(a natureza) era projetado em um 
mundo de sonhos e perfeição, onde 
os humildes pastores e camponeses 
eram transformados em símbolos 
de uma sociedade ideal, oposta à 
cidade. O campo e sua pacatez 
transformaram-se em componentes 
de um mundo sem heroísmo e sem 
hipocrisia, que tinha na beleza na
tural sua única lei. Aspirava-se ã 
simplicidade e à riqueza espiritual, 
consideradas fontes da renovação 
do indivíduo e da sociedade.

Sannazaro teve grande sucesso 
em toda a Europa, originando uma 
série de imitações, inclusive por au
tores com o Cervantes*. Seu êxito 
pode ser explicado menos pela qua
lidade literaria do que pela sedução 
do tema pastoril: uma terceira fór
mula entre o cavalheiresco e o trá
gico, o heróico e o dramático.

. Assim, sua obra surgiu com o  
uma solução poética para a crise 
aberta pelo/ humanismo* renascen
tista dos séculos XV e XVI, que 
colocava o homem com o o centro 
do universo. Não se tratava de pura 
criação estética, mas de uma nova 
maneira de encarar a existência, in
serida nas preocupações intelec
tuais da época.

Como gênero literário, o Arca
dismo alcançou seu maior desen
volvimento justamente no século 
XVII. Nesse período coexistiu com  
o Maneirismo* e o Barroco*, até 
formular, pública e clam orosa
mente, sua repulsa a ambos, apon
tados com o a primeira causa de 
todo o mal artístico e social da 
época. Na realidade, essa condena- 
çao não possuía maior agudeza crí
tica, embora fosse procedente o 
ataque a certos aspectos decaden
tes, bastante realçados por aquele 
movimento.

O Arcadismo, como gênero lite
rário e movimento espiritual, só foi 
oficializado em 1690, quando um 
grupo de literatos italianos fundou, 
em Roma, uma academia chamada 
Arcádia. Na definição de Gian
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Vincenzo Gravina*, chefe do 
grupo, tratava-se de uma “assem 
bléia ou conferência literária”, com  
a finalidade de reconduzir o ho
mem à natureza, à sinceridade dos 
sentimentos e à singeleza do estilo, 
eliminando o “mau gosto” das cria
ções poéticas e literárias de 1600. 
O nome Arcádia foi escolhido em 
homenagem à região do Pelopo- 
neso, onde os habitantes eram pas
tores e, segundo se acreditava, ti
nham uma vida serena, entre 
cantos e danças. Para tais literatos, 
esse lugar passou a ser o ideal de 
seu mundo imaginário e de todos 
os propósitos de renovação.

Os membros da academia intitu
lavam-se pastores e pastorinhas, 
adotavam pseudônimos gregos e 
tomavam por protetor o menino Je
sus (porque fora adorado por pas
tores ao nascer). Usavam uma lin
guagem pastoril: “rebanho” eram 
os leitores, “pastagem”, a biblio
teca, “cordeiros”, os iniciados, etc.; 
e procuravam expressar-se de ma
neira simples. A  beleza natural foi 
definida com o “a captação sensual 
dos efeitos acariciantes dos fenô
menos da natureza”.

Porém, na busca da renovação, 
passaram do bucólico e idílico ao 
efêmero: consideravam a voluptuo-

sidade amorosa com o a fonte da fe
licidade pura e constante, com o in
clinação 'natural e prazer racional; 
tendiam para a sublimação do ser 
amado, idealização cerimoniosa do 
amor, e crença na perfeição moral 
e física da mulher. Assim , o gênero 
arcádico criou uma verdadeira mi
tologia de seres fictícios, situações 
vazias, sentimentalismos lânguidos 
e insinceros. Esse aspecto, sem dú
vida dominante em toda a produ
ção arcádica de 1600, e particular
mente de 1700, criou uma imagem  
pejorativa, que ainda persiste, para 
o movimento. M as, no campo da 
arte, da literatura, do direito, da fi
losofia e das ciências médicas, a 
época da Arcádia marcou uma im
portante abertura, iniciando um 
processo decisivo de preparação 
para os tempos modernos. A pró
pria academia, definida como as
sembléia literária, estendeu seus de
bates ao campo filológico, 
científico e filosófico. Os árcades 
não foram bons poetas,'m as emi
nentes estudiosos e eruditos.

Difusão do Arcadism o

No entanto, seus modismos poé
ticos alastraram-se pela Europa, 
chegando até mesmo ao Brasil.

Esse movimento não se caracte
rizou por um neoclassicism o muito 
rígido, contrário aos excessos do 
século XVII, simplesmente porque, 
na literatura portuguesa e brasi
leira, ele não ocorreu com a mesma 
intensidade que na Itália e na Espa
nha. Embora a Arcádia Lusitana, 
fundada em 1756, se regesse pelos 
princípios da romana, a evolução 
literária desses países, nos séculos 
anteriores, teve características dife
rentes, pois a cultura portuguesa 
ainda se achava bastante próxima 
do Quinhentismo.

N o Brasil, os poetas, distantes 
da metrópole, não só estavam isen
tos das influências das querelas en
tre árcades e barrocos, com o repre
sentavam o papel de iniciadores da 
poesia lírica nacional (sem ne
nhuma tradição literária). O arca
dismo brasileiro, além dos aspectos 
formais exteriores vindos de Portu
gal, apresenta manifestações pró
prias e algumas constantes renas
centistas e barrocas (menos 
freqüentes no arcadismo portu
guês). Nesta linha, destaca-se o 
grupo mineiro, do qual participa
ram Tomás Antônio Gonzaga* 
(autor de M arília de Dirceu), Cláu
dio Manuel da Costa*, Manuel Iná
cio da Silva Alvarenga* como tam 
bém Alvarenga Peixoto*.

Na Itália, os maiores poetas do 
Arcadismo foram: Giovanni Maria 
Crescembini (1663-1728); Gian V. 
Gravina* (compilador das leis ar- 
cádicas); G. B. Felice Zappi 
(1607-1719); Alessandro Guidi 
(1650-1712); Paolo Rolli 
(1687-1765); Carlos I. Grugoni 
(1692-1760) e Pietro Metastasio* 
(cuja fama ultrapassou as frontei
ras de seu país, tornando-o o mo
delo mais seguido no mundo in- 
leiro, inclusive no Brasil, onde foi 
um grande inspirador do grupo mi-, 
neiro).

O grupo de árcades mineiros do século X V III foi o iniciador da poesia lírica 
brasileira. Cláudio Manuel da Costa é um de seus representantes.

1 m .v o r x tM  costa,

fjîLAUCE%ÏK S trU rtS U J

P A R T E  S E C O N D A .

G a / a i  eu. P a r  A ï  T Z -

L A  G A l L i A i r i E / l x

Será ci act a/?r ci i  âuoi dotii.
7*iY* W î’, cAo e u r o ,

A n  t'O/'
S o n  o ffh so  Zn ÿ i t r /  /œ/>6rot o  son i / ï j f r r z z i .

L-rj/Zs/r.z

G A  L A  T E A ,  A C I D E  , 
A c i d e .

J ?
j l L C c o c í  , o  m io bei N u m e,
D opo uii breve vagar fui regno infido, 
L ’ orme di nuovo a riítampaj: fui l id o .

L a  Galatea. B  Ga.-

O poema "G a la tea", de Pietro M etastasio, serviu de modelo para a maioria dos líricos mineiros. D istantes das quere
las com os barrocos, os brasileiros estavam  à vontade para seguir o m ovim ento da Arcádia européia. VEJA T A M B É M : H um anism o .
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Argel, a capital, desenvolveu-se com o centro da colonização francesa.

Área Cultural

Uma pessoa que viaja por diver
sos países verifica que nunca pode 
encontrar duas sociedades com  a 
mesma cultura*. Até dentro de uma 
nação existe uma série de diferen
ças regionais, tanto nos costumes e 
tradições como na própria maneira 
de falar. Porém, o contato com cul
turas diferentes não destaca somen
te as suas diversidades, mas tam 
bém aponta certas semelhanças: no 
Brasil, as pessoas se identificam  
com o paulistas, gaúchos, cariocas, 
etc., enquanto no exterior são vis
tos simplesmente como brasileiros 
quando não são classificados com o  
latino-americanos. Essa gradual 
perda de precisão não se deve a 
uma possível ignorância de geogra
fia, mas ao fato de que, dependendo 
do ponto de vista do observador, as 
diferenças nacionais e culturais po
dem tornar-se menos significativas 
que as semelhanças, e até mesmo 
serem abstraídas.

Desse tipo de abstração é que 
nasce o conceito de área cultural, 
surgido no início do século X X , e 
sistematicamente empregado por 
Clark Wissler (1870-1947) em seus 
estudos sobre os indígenas ameri
canos. Para a classificação das 
observações feitas em diferentes tri
bos, Wissler dividiu o território da 
América do Norte em áreas, nas 
quais os traços culturais dos povos 
nativos eram mais ou menos co
muns, e agrupou ò material reco
lhido segundo os critérios dessa 
divisão. Assim  sendo, área cultural 
pode ser definida como uma porção 
de territórios onde se encontram  
culturas parecidas.

Embora baseada em seme
lhanças e diferenças reais e obser
váveis, a divisão das populações 
primitivas em áreas culturais nao é 
um critério tão indiscutível quanto 
a divisão por nações. Um brasileiro 
sabe que possui esta nacionalidade

e identifica-se com o tal. Já um apa
che* ignora completamente ter sido 
classificado junto com um pueblo 
em uma mesma área cultural, e se 
fosse informado disso talvez 
achasse a classificação sem sen
tido. Para ele, as diferenças entre 
seu povo e os vizinhos são mais 
evidentes que as semelhanças. Por 
isso não há um acordo completo 
quanto aos critérios para estabele
cer as divisões em áreas.

Culturas semelhantes

A antropologia* procura expli
car as semelhanças entre culturas 
vizinhas de várias maneiras: ini
cialmente, pela própria proximi
dade existente, que sempre gera 
algum contato, mesmo variável em 
intensidade ou qualidade. Ainda 
quando essas relações não são 
amistosas, sempre há possibilidade 
de que um povo tome de emprés
timo certas técnicas, costum es ou 
crenças religiosas de vizinhos. 
Assim , traços culturais surgidos em 
uma área, mais ou menos restrita, 
podem ser difundidos até bem 
longe do seu ponto de origem.

Porém, existe um outro fenô
meno a ser considerado: a in
fluência do m eio natural sobre o 
desenvolvimento das culturas. O 
clima, o relevo, os recursos natu
rais disponíveis impõem certas con
dições para a sobrevivência de um 
povo. N o tocante aos povos primi
tivos*, isto é bem importante, pois 
os recursos tecnológicos são limita
dos, não tendo meios para adaptar 
a natureza às suas necessidades, 
eles se adaptam a ela com o podem.

Desse modo, cada área geográ
fica, com características mais ou 
menos homogêneas, oferece as 
mesmas possibilidades e exigências 
aos povos que as habitam. L ogo, é 
de esperar que adotem soluções 
semelhantes na sua adaptação ao 
meio ambiente.

VEJA T A M B É M : A ntropologia: 
Cultura; P rim itivos, Povos.

Argélia

Œ
S U M Á R IO

Localização: Norte da África 
Limites: Mar Mediterrâneo (N); Nali 

e Níger (S); -Tunisia e Líbia (L); 
Marrocos, Saara Espanhol e M au
ritânia (0 )

Superfície: 2 381 741 km 2 
População: 15 7 7 0  0 0 0  hab. (est. 

73)
Cidades principais:

Argel (cap. - 903  5 3 0  hab.); 
Oran (327 4 9 3  hab.) Constantina 
(243  558  hab.): Annaba (152  006  
hab.) (Dados de 1966)

Id iom a: árabe 
R elig ião: islamismo 
Portos principais: Argel, Oran, A n

naba
Aeroportos principais: Dar-EI-Beida 

(Argel); Oran; Annaba 
Rodovias: 35 541 km 
Ferrovias: 3 95  1 km 
Unidade m onetária: Dinarargelino

A República Democrática e Po
pular da Argélia faz parte da região 
do Magreb (conjunto dos países do 
norte da África: Marrocos*, Argé
lia e Tunísia*), que possui zonas 
bioclimáticas divididas no sentido 
da latitude. Assim , do litoral para 
o interior sucedem-se faixas de plu
viosidade cada vez menor, até atin
gir o deserto do Saara, com menos 
de 1 0 0  milímetros anuais.

Ao longo da História, povos di
versos chegaram a essa regiào e 
dela partiram, através do Mediter
râneo, do sul e do leste. N o interior 
desenvolveram-se culturas nôma
des (berberes), e, na costa, cidades 
de comércio e pirataria.

Como a de todo o norte da 
África, a história da Argélia é uma 
seqüência de dominações. Os pri
meiros invasores foram os fenícios* 
e cartagineses, que encontraram a 
resistência dos berberes nativos do 
interior. Depois, romanos, vânda
los e bizantinos sucederam-se no 
domínio da região.

A partir do séc. VIII, com a con
quista dos árabes, ocorreu a islami- 
zaçâo do povo local, cujos funda
mentos religiosos, culturais e 
políticos permanecem até hoje. 
Após a dominação dos fatímidas, 
beduínos do leste devastaram a 
econom ia do Magreb, onde passou 
a predominar o nomadismo. Nos 
séculos IX e X , os almorávidas, 
berberes vindos do Saara, apodera

Características geográficas hom ogêneas podem contribuir para que duas 
populações se enquadrem  numa só área cultural (Peru e Bolívia).
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ram-se de toda a África do Norte, 
reforçando ainda mais a arabíza- 
ção da região.

Em 1515, iniciou-se a domina
ção turca do pais, que veio a inten
sificar e aprofundar o islamismo e 
deu início ao processo que condu
ziu à unidade política da Argélia. 
Com os lucros da pirataria, do res
gate de cativos e tributos pagos pe
los Estados europeus em troca de 
proteção, a econom ia argelina 
prosperou até fins do séc. XVIII.

N a sc e  a in d ep en d ên c ia

Um incidente entre o Cônsul da 
França e o dei de Argel provocou  
a intervenção da França. O exér
cito francês desembarcou em Argel 
em 1830, e a partir de então a 
França dominou o pais. Inicia- 
ram-se movimentos de independên
cia em 1926, quando Messali Hadj 
organizou a Estrela N orte-A fri- 
cana, que reunia em Paris os traba
lhadores norte-africanos. Mas a in
dependência só chegou em julho de 
1962, e em setembro desse mesmo 
ano Áhmed Ben Bella (1918- ) 
foi eleito presidente, pela A ssem 
bléia Nacional Constituinte. Em ju
nho de 1965, um golpe militar che- 
fiado por Houari Boumediènne 
(1925- ) depôs Ben Bella, dis
solveu a Assembléia, concentrando 
o poder nas mãos do Conselho Na
cional da Revolução, presidido por 
Boumediènne.

Com a independência, a Argélia 
adotou com o objetivo um rigoroso 
nacionalismo árabe em oposição  
ao “imperialismo” ocidental. Nos 
anos de 1967 e 1968, a Argélia de
clarou guerra a Israel, embora ne
nhum soldado argelino tenha parti
cipado da luta, e Boumediènne 
estreitou os laços militares e econô
m icos com  a URSS.

As dificuldades econôm icas, en
tretanto, fizeram com que a Argélia 
reatasse relações diplomáticas com  
os Estados Unidos, em 1974. Esta 
decisão foi precedida, no ano ante
rior, pela assinatura de contrato 
com  aquele país para fornecimento 
de gás natural, por 25 anos. Em 
1975, Boumediènne anunciou a 
convocação de eleições para a es
colha de um chefe de Estado e dos 
membros da Assembléia Nacional, 
no prazo de um ano.

O s co n tra stes  g e o g r á fico s

Nas proximidades 'do Mediterrâ
neo, o país é atravessado no sen
tido oeste— leste pela cadeia do 
Atlas, formada de montanhas jo 
vens resultantes de dobramentos 
ocorridos no terciário que engloba
ram- m aciços mais antigos, dei
xando pouco lugar para a forma
ção de planícies amplas.

Duas zonas montanhosas suce- 
dem-se de norte a sul, separadas 
por planaltos: o Atlas Telliano 
(T e ll é o nome dado à zona medi
terrânea) e o Atlas Saariano. O 
Atlas Telliano, com  altitudes supe
riores a 2  0 0 0  metros, compreende 
na sua porção leste (a região da 
Cabília) dois alinhamentos monta
nhosos, separados um do outro por 
uma sucessão descontínua de planí
cies. Ao sul do Atlas Telliano de
senvolvem-se os grandes Altos Pla
naltos, cujas altitudes variam entre

500 e 1 000 metros. O Atlas Saa
riano, ao sul dos Altos Planaltos, 
decompõe‘-se em uma série de ca
deias na qual se destaca, a leste, o 
maciço de Aurés, cuja altitude va
ria de 1 500 a mais de 2 000 me
tros.

Junto ao litoral mediterrâneo há 
pequenas planícies separadas umas 
das outras por blocos montanho
sos. Por outro lado, a atmosfera ar
gelina reflete a transição entre o 
mundo árido do Saara e o tempe
rado da Europa, predominando aí 
variações dos climas sub-tropicais 
mediterrâneos.

As zonas climáticas definem as 
divisões biogeográficas, com o  
acontece em todo o Magreb. No 
Tell, dominam as florestas e as cul
turas, p o is  é a parte mais irrigada 
do pais, com chuvas de outono e 
inverno que ultrapassam 800 milí
metros anuais. N o verão, as plan
tas dè longas raízes alimentam-se 
das reservas do solo. Assim, são 
possíveis culturas bastante delica
das, com o, por exemplo, as de vi- 
nh a, am eixa e citros.

A disposição do relevo em ca
deias sucessivas, paralelas à costa, 
impede a penetração profunda da 
influência marítima, favorecendo a 
continentalidade do interior do 
país. A alguns quilômetros da 
costa, ocorre, no inverno, o fenô
meno da geada, que se prolonga 
pela primavera nas bacias inter- 
m ontanhas (como as altas planícies 
de Constantina). Os verões, por sua 
vez, são muito quentes, exceto nas 
montanhas. As possibilidades agrá
rias diminuem com  rapidez; ao cul
tivo da vinha associa-se o de 
cereais. Nas altas planícies inter- 
montanhas do Tell, só a criação 
extensiva e o cultivo de cereais são 
praticáveis. N os Altos Planaltos do 
interior, a pluviosidade inferior a 
3 50  milímetros impede qualquer 
cultivo sem irrigação; a estepe 
ocupa quase todo o solo. Abaixo 
dos 2 0 0  milímetros anuais (no li
miar do Saara), a agricultura res
tringe-se a faixas localizadas nas 
depressões e nos ueds (leitos secos 
de rio, por onde correm as águas de 
chuvas eventuais).

C o lo n iz a ç ã o  e d esen v o lv im en to

Durante a dominação francesa, 
os europeus afluíram à Argélia, 
instalando-se entre os berberes (os 
mais antigos habitantes do país) 
concentrados em macicos monta
nhosos tais como Cabília, Aurés, 
A lto e Médio Atlas Telliano e 
árabes (que formam, atualmente, 
dois terços da população e ocupam  
as planícies costeiras, as cidades e 
também as estepes).

A situação de colônia, criada 
pelas crescentes ingerências estran
geiras, resultou numa economia 
dependente, com elevado déficit: a 
Argélia exportava matérias-primas 
e importava produtos manufatu
rados, sob o controle de nego
ciantes estrangeiros. A colonização  
levou também à desorganização da 
sociedade tradicional. A "intensa 
colaboração entre os nômades e os 
sedentários desapareceu após o 
aparecimento de uma agricultura 
moderna, capaz de fixar os primei
ros, já que os trabalhos, de início, 
exigiram até mão-de-obra estran-
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geira (italianos, espanhóis, etc.). 
D essa maneira, a antiga comuni
dade rural entrou em  desagregação, 
o artesanato e o comércio ambu
lante foram atingidos, e o fim do 
comércio transaariano empobreceu 
as tribos caravaneiras.

Enquanto isso, a população da 
Argélia aumentava: a colonização  
havia desencadeado dois processos 
que lhe forneciam a força de traba
lho necessária. Correntes migrató
rias dirigiam-se às áreas em vias de 
colonização, sobretudo após a Se
gunda Guerra Mundial, quando a 
indústria extrativa mineral se forta
leceu e construíram-se barragens 
assim com o uma infra-estrutura de 
circulação.

O crescimento demográfico e a 
modernização da agricultura pro
vocaram uma transferência de ca
pitais para o setor industrial, então 
em surgimento, com a transfor
mação^ de produtos agrícolas, a 
extração mineral e a pesca.

Finda,a guerra de independência, 
a Argélia achava-se sem condições 
de organizar sua economia: à acen
tuada falta de recursos somava-se 
ainda a volta dos técnicos e admi
nistradores estrangeiros à antiga 
metrópole. O novo Estado argelino

funda-se no princípio da autoges.- 
tãoj que constitui a base de sua 
política econôm ica mas que não 
abrange todos os setores, pois o 
capital privado subsiste.

A tiv id a d e s  e c o n ô m ic a s

A agricultura é a mais impor
tante atividade econôm ica argelina. 
Ocupa dois terços da população 
ativa, que cultiva vinhas, frutas e 
oliveiras, além de cereais, trigo, 
cevada, milhete e milho. O setor 
autogerido da agricultura ocupa 
um terço das terras cultiváveis e 
fornece dois terços das colheitas, 
embora absorva apenas um décimo 
da população rural ativa. O res
tante do trabalho agrícola pertence 
ao setor privado.

Desde 1962, a produção de ce
reais vem cobrindo o consumo 
interno e_ permitindo até mesmo a 
exportação.

O principal produto de exporta
ção agrícola do país é o vinho. A 
produção de cereais tem se expan
dido a taxas razoáveis e os maiores 
rebanhos são os de ovinos, capri
nos, bovinos e asininos.

O governo argelino tem se esfor
çado para acelerar a industriali
zação: seus investimentos no setor 
têm sido consideráveis. As reservas 
de petróleo (avaliadas em 
38 078 000 toneladas, em 1967) e 
gás natural ( 2  800 bilhões de m3) 
abriram novas perspectivas para o 
desenvolvimento energético do 
país. Atualmente, os recursos pe
trolíferos são explorados em socie
dade com empresas estrangeiras e a 
produção vem aumentando de 
forma acentuada.

A Argélia dispõe ainda de mui
tas outras riquezas minerais, como 
jazidas abundantes de minério de 
ferro e alguma hulha. Embora todo 
o minério de ferro extraído ainda 
seja exportado, está sendo cons
truída uma usina siderúrgica em 
Annaba. Terceiro em importância 
(depois do petróleo e do minério de 
ferro), o fosfato também é extraído 
em larga escala.

A modesta indústria de transfor
m ação está representada sobretudo 
pelos alimentos e por bens de con
sumo (vinhos, conservas, laticínios, 
tecidos e vestuários, etc.). Quase 
metade das empresas localiza-se 
em Argel e o restante divide-se 
pelas grandes cidades com o Oran, 
Annaba e Ccnstantina. Mesmo 
após a independência, a parte mais 
expressiva do comércio interna
cional da Argélia ainda se faz com 
a antiga metropole, a França.

H o m e n s  e su a s  reg iõ es

Os contrastes naturais e huma
nos opõem o leste ao oeste do país, 
além de permitirem a existência de 
diversas regiões que se mostram  
nitidamente individualizadas.

ARGÉLIA O RIENTAL —
Esta região conta com chuvas 
abundantes: mais de 800 milíme
tros anuais, chegando, nas cadeias 
costeiras, a 1 200 milímetros. As 
florestas de coníferas e carvalhos 
ocupam vastos espaços, mas as 
estepes arbustivas e herbáceas tam
bém aparecem, na planície de 
Constantina. O relevo e constituído

A agricultura, em  parte socializada, produz sobretudo frutas e cereais.
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O vinho é o principal produto agrí
cola exportado pela Argélia.

por elevados maciços antigos, na 
borda do mar, aos quais se agre
gam, na região sublitorânea, serras 
e cadeias dobradas do Período 
Terciário. O interior da região é 
dominado pela cadeia do Atlas 
Saariano. Entre os dois blocos 
montanhosos estão os planaltos. 
N as montanhas úmidas e floresta
das, comunidades tradicionais con
servaram o essencial de seu modo 
de vida. Na Cabília, sua porção 
principal, os montanheses são culti
vadores sedentários de cevada, oli
veira e figueira. A densidade, que 
chega a atingir 500 habitantes por 
quilômetro quadrado, varia com  as 
migrações causadas pela pobreza 
de recursos. Os migrantes dirigem- 
se para as grandes cidades vizi
nhas, com o Constantina, Annaba e 
Setif. Os vales e as planícies de 
Constantina, velha cidade númida, 
permitem o cultivo de vinha e ci- 
tros e, conseqüentemente, uma 
oferta maior. É uma região de con
tatos entre pastores nômades e 
agricultores sedentários, e de extra- 
çao de minérios. Annaba, no lito
ral, constitui o pólo econôm ico da 
Argélia oriental, pois localiza-se no 
cruzamento das vias leste— oeste e 
norte— sul, pór . onde escoam o 
minério de ferro e os fosfatos. Setif, 
outra importante cidade da região, 
conta com  algumas indústrias ali
mentares.

ARGÉLIA C EN TR A L —  Os 
elevados planaltos interiores dessa  
região aproximam-se em cunha do 
litoral, onde os maciços monta
nhosos são separados por pequenas 
planícies. As chuvas permanecem  
abundantes (mais de 600 mm 
anuais), e a ausência de frios tar
dios permite à vinha alcançar os 
limites meridionais do Tell. O de
senvolvimento de sua economia 
monetária atraiu fortes correntes 
migratórias oriundas sobretudo da 
Cabília e das estepes do sul. Gravi

tando em torno de Argel, a capital, 
é essa a região mais desenvolvida 
do país. Em suas duas áreas princi
pais, Sahel e Mitidja, cultivam-se 
cereais, vinha e citros, e cria-se 
gado leiteiro. A capital tem ativi
dade industrial modesta: ao setor 
químico e agropastoril somaram- 
se, após a independência, uma refi
naria de petroleo e fábricas de 
montagem de automóveis; nem 
assim, contudo, conseguiu empre
gar a população em crescimento, 
que vive em condições precárias.

ARGÉLIA O CID ENTA L —  É 
caracterizada pela secura relativa 
do clima e pelas pequenas planí
cies. Em alguns topos mais eleva
dos, a chuva ultrapassa os 600 mm 
anuais; as planícies litorâneas rece
bem menos de 400 mm e nos altos 
planaltos do interior chove de 2 0 0  

a 300 mm por ano. Há um con
traste entre o norte Telliano, com  
bosques abertos de carvalhos, pi
nheiros e coníferas, nas montanhas, 
e com estepes arbustivas, nas planí
cies, e o sul, com grandes extensões 
de estepes herbáceas. O relevo oci
dental apresenta dois conjuntos: 
uma sucessão de cristas monta
nhosas e corredores de planícies, 
junto ao litoral, e, mais para o inte
rior, um enorme planalto mais ou 
menos tabular. Graças a suas pla
nícies quentes e seus planaltos 
areníticos; essa região pôde tornar- 
se o domínio da vinha, tendo rece
bido intenso povoamento europeu. 
A expansão da viticultura à estepe 
determinou a organização da eco
nomia e serviu de impulso ao 
desenvolvimento das cidades. A 
capital regional é Oran, a segunda 
cidade da Argélia: um porto de 
comércio, turismo e pesca, que 
exporta produtos agrícolas e vinho 
e distribui mercadorias importadas. 
A atividade industrial restringe-se 
apenas à produção de alimentos.

ESTEPE A R G EL IN A  —  Esten
de-se ao sul do Tell e é o domínio 
do clima mediterrâneo continental 
e dos altos planaltos tabulares e 
cadeias isoladas que constituem o 
Atlas Saariano. O pastoreio nôma
de e a exploração da alfa (graminea 
usada no fabrico de papel) consti
tuem as atividades de sua popula
ção muito dispersa.

SAA R A  A RG ELINO  —  Nesta 
área de 2  0 0 0  0 0 0  km 2  desenrola-se 
uma revolução econôm ica decisiva  
não só para a Argélia como tam 
bém para toda a África do norte: 
com a descoberta de petróleo, no
vas aglomerações humanas vieram 
substituir os raros cultivadores da 
tamareira, que trabalhavam nos oá
sis, únicas regiões em que era 
possível alguma atividade.

Na Argélia, o desemprego, o 
êxodo rural e a urbanização sem 
planejamento, somados a índices 
de natalidade bastante elevados, 
traduzem distorções típicas de uma 
economia que, por muito tempo, 
não fez senão complementar a de 
outra nação.

VEJA T A M B É M : Á fr ica ; Argélia, 
Guerra da.

Argélia, 
Guerra da

Deflagrada a 1.° de novembro de 
1954, a guerra da Argélia durou 
oito anos, culminando com a pro
clamação da República da Argélia 
Democrática e Popular (1.° de 
julho de 1962). Começando ime
diatamente após a derrota francesa 
em Dien Bien Phu (Indochina), foi 
o segundo abalo sofrido pelo impé
rio colonial francês, e um dos epi
sódios mais significativos no pro
cesso de descolonização da 
África*.

A guerra da independência da 
Argélia estava diretamente ligada à 
evolução da política norte-africana
—  independência da Tunísia* 
(1955) e do Marrocos* (1956) — , 
bem como com o desenvolvimento 
da situação no Egito*, após a as
censão ao poder do Coronel Gamai 
Abdel Nasser*, que certamente 
contribuíram para a persistência e 
o êxito da luta argelina. A vitória 
final causou uma transformação 
completa no país. A maioria dos 
colonos franceses deixou a Argélia, 
No plano econôm ico, foi adotado 
em parte um sistema semelhante ao 
iugoslavo, com a socialização dos 
m eiosd e produção, baseada na au
togestão das empresas pelos fun
cionários e trabalhadores. Mas per
mitiu-se também uma ampla

margem de ação à iniciativa, parti
cular. O conflito produziu numero
sas perdas humanas ( 2 0 0  0 0 0  mor
tos e feridos), numa infindável série 
de escaramuças, bombardeios e re 
pressões contra a população civil, 
a qual se somaram os atentados 
terroristas, praticados por ambas 
as partes. Esses acontecimentos ti
veram profundas repercussões na 
própria França. A IV República 
caiu a 13 de maio de 1958 e Char
les De* Gaulle assumiu o poder, 
iniciando a V República, muito 
mais centralizada e presidencia
lista. Surgiu o terrorismo de direita 
da OES (Organização do Exército 
Secreto), que se opunha à descolo
nização da Argélia.

O domínio francês sobre o atual 
território da República da Argélia 
nunca foi tranqüilo: tendo ocupado 
o país em 1830, somente em 1854 
é que os colonizadores consegui
ram subjugar definitivamente as re
beliões de resistência, lideradas por 
Abdel-Kader (1807? '- 1883). 
Com o acontecia no Marrocos, os 
colonos (pieds-noirs, ou pés negros) 
e funcionários da administração 
francesa desfrutavam de privilé
gios, em detrimento da população 
local.

Em 1954, ano de início da 
guerra, cerca de 80% da população 
da Argélia era analfabeta. As dife
renças de rendimentos eram extre
mas: no período imediatamente an
terior à guerra, estimava-se a renda 
anual per capita  dos muçulmanos 
em 98 dólares, contra 587 dólares 
dos não muçulmanos. Os índices 
de desemprego eram alarmantes,

A Argélia lutou oito anos pela independência que a França lhe prom etera.
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produzindo as casbah, aglomera
dos árabes de precárias condições 
de vida.

As tentativas para melhorar as 
condições de vida da população 
árabe, ou para reduzir os desníveis 
existentes, feitas por várias admi
nistrações francesas, defronta
vam-se com a obstinada resistência 
dos colonos e funcionários, unidos 
numa espécie de casta. Na Argélia 
anterior à independência existiam  
duas sociedades separadas —  a eu
ropéia privilegiada e a árabe mise
rável, mantida nessa situação por 
uma força militar.

Essa dualidade explica também 
a ampla participação do povo arge
lino na luta. Os franceses foram 
sempre vistos como invasores.

Na Segunda* Guerra Mundial 
muitos argelinos combateram no 
Exército da França Livre, liderado 
por De Gaulle, com a expectativa 
de que no pós-guerra a recompensa 
seria a libertação do pais. D e fato, 
durante o conflito mundial, nota- 
damente na Declaração de Brazza- 
ville  (1944), De Gaulle estabeleceu 
essa diretriz para a política fran
cesa em relaçao aos seus territórios 
coloniais. Terminada a guerra, po
rém, isto não ocorreu. A o contrá
rio, a 8  de maio de 1945, o governo 
provisório de D e Gaulle reprimiu 
as manifestações nacionalistas, ma
tando cerca de 5 000 pessoas em 
Sedif e Ghelma.

Em 1946 foram fundados a 
União Democrática do Manifesto 
Argelino (U D M A ), dirigida por 
Ferhat Abbas (1890- ) ,e  o Mo
vimento pelo Triunfo das Liberda
des Democráticas (M TLD), lide 
rado por Messali Hadj 
(1898- ). Ambos eram m ovi
mentos moderados que achavam  
possível obter a independência pela 
luta eleitoral e civil.

Mas a “Assembléia Argelina”, 
concedida pelo governo, dava iguaí 
representação a 922 000 europeus e 
a 7 860 000 muçulmanos, e só po
dia tomar decisões com a maioria 
de dois terços. A revolta cresceu 
entre os nacionalistas argelinos é 
estes começaram a perder a con
fiança no MTLD.

Formou-se então um novo grupo 
disposto a rejeitar as condiçoes 
políticas vigentes, primeiro com  o 
intuito de autodefesa, evoluindo de
pois para a OS (Organização de 
Segurança), embrião do futuro 
exercito clandestino. Dele partici
param diversos futuros líderes da 
guerrilha argelina, com o o futuro 
primeiro presidente da República, 
Ahmed Ben Bella (1918- ).

Por ocasião das eleições de 
1951, vários desses líderes, inclu
sive Ben Bella, estavam presos ou 
foragidos no Cairo, e o pleito per
deu interesse para os militantes dos 
partidos nacionalistas. N o segundo 
congresso do M TLD, em 1953, os 
chamados novos chefes históricos  
cindem essa organização e, na pri
mavera de_1954, fundam em Argel 
um Comitê Revolucionário de Uni
dade e Ação (CRUA), com o obje
tivo de afastar os ativistas das lutas 
internas dos partidos legais, e in
crementar os preparativos de uma 
insurreição armada. N o Cairo é 
formada a Frente de Libertação 
Nacional (FLN). que reúne todos 
os nacionalistas exceto os “messa-

A França iniciou o dominio colonial da Argélia em 1 83 0 . A cim a, a tom ada de Argel segundo um artista da época. 
A cidade resistiu durante seis dias ao violento assédio dos soldados franceses, antes de ser ocupada.

O líder guerrilheiro Ahm ed Ben Bella tornou-se o prim eiro presidente da 
nova República D em ocrática e Popular da Argélia.

listas” ligados aos franceses. Estes 
fundam o M NA (Movimento Na
cional Argelino), que perde rapida
mente qualquer influência. O terri
tório argelino foi dividido em seis 
willayas ou províncias, para efeito 
de arregimentação e treinamento. 
A 10 de outubro, uma proclamação 
anuncia oficialmente a formação 
da FLN , e a 1.“ de novembro mi- 
cia-se a luta, com o ataque à base 
francesa de Aurés.

A proclamação de 1.° de novem
bro, documento básico da revolu
ção argelina até a declaração de 
Soumann, em 1956, estabelecia 
com o objetivos primordiais o reco
nhecimento da nacionalidade arge
lina e a abertura de negociaçoes 
para essa oficialização. Em con
trapartida. prometia respeitar os in
teresses franceses, bem como os 
portadores dessa cidadania, aos 
quais se concedia, se desejassem  
permanecer no país, a opção de na
cionalidade. Propunha-se um 
acordo entre os dois Estados, para 
legalizar as relações entre Argélia 
e França, “na base da igualdade e 
do respeito comum”. A reação 
francesa foi imediata. No dia 2 de 
novembro, a região de Aurés é 
bombardeada. N o dia 5, o MTLD  
sediado na França foi dissolvido 
por decreto governamental. Ini
ciou-se uma repressão indiscrimi
nada, destinada a aterrorizar os ci
vis que abrigavam e sustentavam  
os militantes. E a 19 de maio de 
1955, os franceses aumentaram seu 
efetivo militar na colônia para 
1 0 0  0 0 0  soldados.

A  Argélia em  armas

A 12 de novembro de 1954 o 
governo de Pierre Mendès-France 
(1907- ), radical, declara consi
derar a Argélia um Departamento 
francês e a rebelião um problema 
interno. Em janeiro de 1955, é



A rgélia , Guerra da 2 4 3

nomeado governador da Argélia o 
“gaullista’ Jacques Soustelle 
(19 12- ). Essa posição também 
foi mantida nos dois anos seguintes 
pelo governo de Edgard Faure 
(1908- ). Em 1956, Guy Mollet 
(1905- ), socialista (SFIO) alia
do a Pierre Mendès-France 
(1907- ), assume a chefia do 
governo, após uma campanha elei
toral baseada na oposição à guerra, 

ue se tornara impopular, declaran- 
o-se a favor de negociações ime

diatas. Os franceses residentes na 
Argélia reagem energicamente. O 
novo governador geral da Argélia, 
General Georges Catroux 
(1879-1969), nomeado por Mollet 
em substituição a Jacques Soustel
le, não consegue sequer assumir o 
posto, que finalmente é atribuido 
ao socialista R. Lacoste 
(1898- ).

Ao invés de negociar imediata
mente, Mollet tenta antes fortale
cer-se, isolando a Argélia pelo 
fechamento da fronteira da Tunísia 
e aumentando os efetivos militares. 
A o mesmo tempo, procura uma 
fórmula para as negociações, atra
vés de contatos secretos com os 
guerrilheiros.

A principal dificuldade do lado 
argelino eram as divergências entre 
as várias organizaçoes naciona
listas. Em 20 de agosto de 1956, no 
vale de Soumann, na Cabília, o 
quadro da guerra é alterado: extin
gue-se o C R U A , substituído por 
um Comitê de Coordenação e Exe
cução (CCE), com  amplo poder de 
decisão, sediado em Argel; e um 
Conselho Nacional da Revolução 
Argelina (C N R A ), que se reunirá 
apenas uma vez por ano. O con
trole político fica, pois, com os 
combatentes em luta no país (como 
Ramdane, Ben Mhidi e Belkacem  
Krim) e enfraquece-se a organiza
ção no exterior (liderada por Ben 
Bei la).

Em outubro de 1956, porém o 
grupo no exterior consegue a me
diação de Bourguiba (1903- ), 
presidente da Tunísia, e do sultão 
do Marrocos, para entendimentos 
com  o governo francês, numa con
ferência que se realizaria em Túnis. 
No entanto, desta vez caberia aos 
franceses romper as negociações. O 
avião que conduzia os líderes arge
linos foi seqüestrado pelo governo 
francês e aterrissou em Argel, onde 
aqueles foram detidos. Assim, além 
de impedir a negociação, o governo 
francês desencadeia uma crise di 
plomática com dois outros países 
árabes. Mais ainda, Bourgés-Ma- 
noury (1914- ), ministro da 
Defesa, planeja intervir no Egito, 
para destruir as bases de supri 
mentos dos argelinos.

A 28 de janeiro de 1957, o CCE, 
clandestino, instalado em Argel, 
deflagra uma greve geral, início da 
batalha de Argel, que durou até se
tembro, na qual a população árabe 
se empenhou a fundo. A violência 
dos atentados aumenta e na im
prensa francesa começam a surgir 
denúncias das torturas praticadas 
pelos pára-quedistas franceses con
tra os prisioneiros.

O fim da IV República

Em Paris, a situação política tor
nou-se confusa. Em maio de 1957,

M ollet, que foi incapaz de resolver 
o problema, deixa o governo, subs
tituído pçr Manoury, ex-ministro 
da Defesa e homem forte da crise 
de Suez. Este último é substituído, 
a seguir, por Félix Gaillard, que 
mantém a mesma atitude face à 
guerra. Por fim, os franceses conse
guem destruir provisoriamente a 
organização da FLN em Argel, 
mas a custo de se tornarem ainda 
mais odiados pela população 
árabe.

Essa vitória militar apenas impo- 
pulariza a França no exterior e faz 
crescer a oposição dos franceses 
contrários à guerra.

Finalmente, a 13 de maio de
1958, alguns líderes militares fran
ceses na Argélia, enfurecidos com  
um problema que se configurava 
insolúvel e acreditando-se traídos 
pelos “políticos” da metrópole, des
fecham um golpe de Estado. 
Tomam Argel e ameaçam lançar os 
pára-quedistas sobre Paris. 0  Ge
neral Raoul Salan (1899 ) 
lança um apelo a D e Gaúlle (15 de 
maio) para que assuma o poder. De 
Gaulle, presidente do novo Conse
lho, com plçnos poderes, percorre a 
Argélia, proclamando solenemente 
que, desse dia em diante, os árabes 
também seriam “franceses com ple
tos”.

A FLN  responde proclamando 
no Cairo o Governo Provisório da 
República Argelina (GPRA), que 
substitui o CCE.

_ A 23 de outubro, D e Gaulle pro
põe, em discurso, a “paz dos valen
tes” , que é rejeitada pelo G PR A, 
com o sendo uma proposta de rendi
ção incondicional. O General acu
mula então o cargo de governador 
da Argélia e lança o “plano C ons
tantino”, semelhante aos anterio
res, porém em maior escala: pros
seguir a luta, mas adotando 
medidas paralelas para a melhoria 
das condições de vida da popula- 

Premido por condições de vida miseráveis, o povo participou am plam ente ção muçulmana, o que iria retirar 
da luta contra a dom inação colonial francesa. (Guerrilheiros argelinos.) as bases de apoio da FLN.

Depois da independência o antigo Exército de Libertação Nacional transform ou-se nas Forças Arm adas da Argélia  
cujas tropas desfilam pelas ruas da capital no dia 1 de julho, para com em orar a data.
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Mas, em 16 de setembro de
1959, demonstrada a inviabilidade 
dessas esperanças, acaba cedendo. 
E, após uma série de declarações 
contraditórias, propõe um acordo 
com vistas à autodeterminação, 
com o fora sugerido pelo Cairo e 
pelo GPRA. Este ultimo reage 
favoravelmente, nomeando os líde
res detidos em 1956 com o embai
xadores autorizados. A França, 
porém, os rejeita, acarretando uma 
série de represálias argelinas: 
Houari Boumediènne (1925- ), 
chefe do Estado Maior do Exército 
de Libertação Nacional, recebe or
dens de intensificar a luta e romper, 
de qualquer modo, as barreiras na 
fronteira da Tunísia.

Na França, o fracasso das nego
ciações intensificou as reações po
pulares contra a guerra. Foi publi
cado o “manifesto dos 1 2 1 ” 
(assinado por intelectuais franceses 
que pregavam a insubordinação no 
Exército), organizações católicas 
denunciam a tortura, os estudantes 
se manifestam.

A situação agravou-se quando, a
4 de novembro. De Gaulle refere-se 
à eventual constituição de uma 
República Argelina. Duas semanas 
depois comunica ao Ministério a 
intenção de submeter a nova polí
tica a um plebiscito. Reformulam- 
se os principais pontos de discus
são e D e Gaulle viaja para a 
Argélia em dezembro, a fim de 
explicar o seu plano. Durante a 
visita, há graves incidentes provo
cados pelas minorias européias. 
Mas a população muçulmana saiu 
às ruas e Argel foi recoberta com  
as bandeiras verde-brancas da re
volução árabe.

De volta à França, De Gaulle 
encarrega Louis Joxe (1901- ), 
ministro dos Negócios Argelinos, 
de manter contato oficial com o 
G PR A , A 8  de janeiro de 1961, 
75% do eleitorado francês apóia,

em referendo, a nova política.
Ao mesmo tempo, os militares 

franceses sediados na Argélia, sen
tindo-se traídos por De Gaulle —  
que, segundo eles, se teria aliado 
aos “políticos de Paris” — , reali
zam seus primeiros encontros “se
cretos e oficiais” na Suíça e Ma
drid, com os porta-vozes da 
extrema direita francesa. Criam, 
então, a Organização do Exército 
Secreto (OAS), que irá opor resis
tência pelo terrorismo, à linha se
guida pelo governo francês.

Em março, o governo da França 
e o G PRA comunicam a abertura 
das negociações para a autodeter
minação da Argélia. Porém, na 
noite de 2 1  para 2 2  de abril, um 
grupo de generais, tendo à frente 
Challe, Zeller e Jouhaud, num novo 
golpe de estado, tomam o poder em 
Argel. N o dia seguinte, Salan e 
Susini, mentores da OAS, chegam 
de Madrid, enquanto os suboficiais 
e soldados recusam-se a obedecer, 
permanecendo fiéis ao governo 
lcja l. Em Paris, todas as manifesta
ções são favoráveis à proclamação 
do General De Gaulle. N o dia 24, 
os generais insubordinados desis
tem do movimento: Challe entre
ga-se às autoridades e Salan, Jou
haud e Zeller ingressam na 
clandestinidade da OAS.

Com o fracasso do golpe de 
Argel, a causa da “Argélia france
sa" perde qualquer viabilidade. A 
20 de maio, inicia-se, em Evian, 
novo ciclo de negociações, com  
Joxe presidindo a delegação fran
cesa e Belkacem Krim, a argelina. 
Um ano depois, a 1.° de julho de 
1962, concluídos os entendimentos, 
foi proclamada a República D em o
crática e Popular da Argélia.

VEJA T A M B É M : Argélia; C olo
nialism o; Nacionalism o.

A pecuária, básica na econom ia argentina, fez do churrasco um a tradição.

Argentina

S U M A R IO

Localização: Sudeste da América do 
Sul

Limites: Bolívia (N); Chile (O): Para
guai, Brasil (NE): Uruguai, Oceano 
Atlântico (L)

Superfície: 2 7 7 6  889  km 2 
População: 2 4  2 9 0  0 0 0  hab. (est.

1973)
Cidades principais:

Buenos Aires (cap. - 2 9 72  453  
hab.); Córdoba (798  6 6 3  hab.); 
Rosário (810  8 4 0  hab.): La Plata
(506  287  hab.); Mendoza................
(4 70  8 9 6  hab.)

Id iom a: espanhol 
Religião: católica (90%) 
Portos:>Buenos Aires, Bahia Bianca 
Aeroporto: Buenos Aires (Ezeiza) 
Rodovias: 201 059  km 
Ferrovias: 39 5 0 0  km 
Unidade m onetária: peso argentino

N o sul do continente americano, 
a ponta de um grande triângulo de 
terra avança em direção ao local 
onde o Atlântico e o Pacífico reú
nem suas águas. Apenas uma pe
quena porção do triângulo é ocu
pada pelo Chile, espremido entre a 
cordilheira andina e o Pacífico; a 
maior parte pertence à Argentina, 
país que se caracteriza por agudos 
contrastes na com posição física, 
com o também por acentuados de
sequilíbrios na organização e valo
rização do espaço.

A grande barreira dos Andes 
(Aconcágua, 6  959 metros), a 
oeste, justapõe-se a uma vasta área 
de terras baixas, que caracteriza

toda a metade norte do território 
argentino, onde fluem, a nordeste, 
os grandes mananciais da bacia do 
Prata (Pampa, Chaco, Mesopotâ- 
mia). Ao sul, o planalto da Patagô
nia alteia-se em direção à cadeia 
andina, marcando a topografia da 
metade meridional do país.

A variação térmica e a distribui
ção das chuvas praticamente divi
dem o território em duas porções: 
uma úmida, com precipitações 
anuais superiores a 500 milímetros, 
na porção centro-nordeste (Meso- 
potamia, Chaco e Pampa Oriental); 
e uma seca, de maior extensão, 
correspondendo à grande diagonal 
desértica que, continuando as ter
ras áridas do Pacífico peruano e 
chileno, ganha o oeste e noroeste 
argentinos, o Chaco e o Pampa 
Ocidental, e a maior parte do pla
nalto da Patagônia, excluindo ape
nas os Andes meridionais e a Terra 
do Fogo.

Dividida politicamente em 22 
províncias, um Distrito Federal e 
um Território Nacional (a Terra do 
Fogo), a Argentina é o segundo 
país da América Latina em exten
são, possuindo uma das mais bai
xas densidades demográficas do 
continente (8,4 hab./km 2).

A valorização econômica do es
paço foi tardia: somente durante o 
período das grandes correntes imi
gratórias européias, em fins do sé
culo X IX , foram povoadas as pla
nícies úmidas junto ao estuário do 
Prata (Pampa), estruturando-se 
uma economia agrícola voltada 
para a exportação. A cidade-porto 
de Buenos Aires consolidou-se a 
partir de então com o capital políti
ca, organizando-se com o grande 
entreposto da econom ia do país.

As atividades econômicas na 
Argentina evoluíram em função de 
compartimentos regionais.

PAM PA —  Entre o litoral atlân
tico de leste e as serras que antece
dem o sistema andino a oeste; do 
Salado-Paraná. ao norte, ao Sala- 
do-Colorado, ao sul, o Pampa 
forma um grande leque aberto para 
o interior, com terras planas e sem

O escritor e filósofo francês Jean-P aul Sartre, durante um a m anifestação  
pública (Paris, 1961 ) em favor da independência da Argélia.
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ampliam-se nesse processo, ga
nhando importância sobretudo os 
da margem pampeana do Paraná, 
sob o comando da capital. Entre 
eles, destaca-se Rosário, segundo 
centro urbano argentino, grande 
porto exportador e cidade com ra
zoável atividade industrial (refina
ria de petróleo, de açúcar, moinhos 
e frigoríficos), comercial, finan
ceira e universitária.

Mais ao norte, no termo final da 
navegação oceânica, fica Santa Fé- 
Paraná, que controla o tráfego do 
rio Paraná e o entroncamento fer
roviário para o Chaco e o noroeste 
(Tucumán), sendo sede de indús
trias de transformação e de impor
tantes relações inter-regionais.

Porém, o grande centro regional 
e nacional e Buenos Aires, com  
acentuado domínio financeiro, co
mercial, político, cultural e de ser
viços, alem do comando da rede 
viaria e da maior parte dos estabe
lecim entos industriais. Ao redor, 
para o atendimento do imenso mer
cado, montou-se um cinturão hortí
cola, que também serve as cidades 
próximas, rio acima.

Na extremidade ocidental da 
planície pampeana, junto à serra de 
Córdoba, que lhe empresta o nome, 
encontra-se um tradicional centro 
urbano, sede de atividade industrial 
diversificada (destacando-se a fa
bricação de veículos) e centro agrí
cola  de uma zona de culturas irri
gadas. Graças à presença do 
maciço serrano, Córdoba tem faci
lidade de obtenção de energia e 
serve de apoio ao turismo das mon
tanhas, dada a proximidade e fácil 
acesso às cidades do Prata.

CH ACO  —  Fica no extremo se
tentrional do país, do rio Pilco- 
m ayo (fronteira paraguaio-boli- 
viana) ao rio Salado, ao sul; do 
Paraná, a leste, ao pé do sistema 
andino, a oeste. São terras planas, 
das porções central e meridional de 
uma unidade natural mais ampla, 
que avança pelo Paraguai.

Na porção Oriental, as precipita
ções sao abundantes e o sistema hi
drográfico, centralizado pelo Para- 
guai-Paraná, acentua a formação 
de grandes alagados. Importante 
zona de penetração no período co
lonial, só recentemente o Chaco as
siste a formas de ocupação perma
nentes e sedentárias. Difunde-se a 
cultura do algodão, que se amplia 
a partir da segunda década deste 
século, com a criação de zonas pio
neiras, povoadas principalmente 
pela mão-de-obra excedente dos 
Pampas, a partir de 1930, e imi
grantes da Europa.

Nas florestas desenvolve-se, em 
torno do quebracho, uma intensa 
atividade extrativa. Madeira dura e 
rica em tanino, o quebracho  é um 
valioso produto comercial do qual 
a Argentina é um dos grandes pro
dutores e exportadores.

Já ao sul, junto ao Pampa, o 
C haco apresenta uma criação ex
tensiva, culturas de arrtiz junto ao 
Paraná e pequenas plantações de 
cana-de-açúcar. A oeste, a aridez 
das terras e a criação extensiva de 
gado crioulo compõem um quadro 
de ocupação relativamente pobre.

M ESOPOTÂM IA —  Entre os 
rios Paraná e Uruguai, é uma
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A abundância de áreas verdes dá um aspecto agradável à grande m etrópole de Buenos Aires. (Plaza de M ayo.)

árvores e com uma hidrografia 
pobre. De características naturais 
marcadamente homogêneas, a re
gião motivou a ocupação colonial e 
a exploração agrícola voltada para 
a exportação. O peso econôm ico de 
sua produção torna-a a área de 
comando de todo o território argen
tino, tal a concentração demográ
fica (mais de 60% da população 
nacional), urbana e de serviços. 
Isto gerou um dos problemas sérios 
do país: o desequilíbrio regional na 
ocupação do espaço, devido à pola
rização de interesses no Pampa, 
transformando em áreas econom i
camente periféricas os restantes 
75% do território.

O Pampa é temperado e quente 
na parte oriental, árido na serra 
pampeana e tem um clima de tran
sição entre Salinas Grandes e Rio 
Colorado, caracterizado por verões 
quentes c invernos frios.

As precipitações, bem distri
buídas no ano (entre 550 e 900 
milímetros, em geral), decrescem  
para oeste e sudoeste, diferen
ciando duas grandes unidades: o 
Pampa úmido e o seco, ambos, 

orém, marcados por um relevo 
astante uniforme, onde algumas 

formações montanhosas surgem 
com o elemento de contraste paisa
gístico: com o os relevos dos con
juntos cristalinos ao norte de Bahia 
Blanca, onde alguns picos ultra
passam os 1 0 0 0  metros de altitude.

No extremo noroeste ergue-se o 
conjunto paleozóico das serras de 
Córdoba, morfologicamente per
tencente a outra região, mas estrei
tamente relacionado com a econo
mia e a vida urbana do Prata. A 
criação, primeira atividade; a se 
desenvolver, tornou-se realmente 
marcante somente no século XIX. 
Até então o gado solto era caçado, 
servindo de alimentação e trans
porte. Os postos avançados da con
quista do Pampa ficavam junto aos 
Andes (Salta. Jujuy, Tucumán, 
Córdoba), mas, paulatinamente, os 
criadores crioulos foram ocupando, 
não sem lutas, as planícies anterior
mente habitadas pelos indígenas, 
dizimando-os ou expulsando-os. 
Com  a criação do vice-reinado do 
Prata (1776), com sede em Buenos 
Aires, e com a independência 
(1816), aflorou o poder económico 
e político dessa aristocracia de 
grandes criadores, senhores de vas
tas estâncias.

A Europa, e em especial a Ingla
terra, com eça então a ser um mer
cado cada vez maior de produtos 
agrícolas argentinos: o couro e a lã, 
inicialmente; depois a carne e os 
cereais. A os poucos, a criação de 
carneiros vai cedendo lugar à de 
bovinos, paralelamente às ações de 
conquista das terras frias meridio
nais. Para atender às exigências de 
qualidade do mercado inglês, pro
cura-se melhorar as pastagens; o 
criador é obrigado a converter-se 
em agricultor. Esse processo exige 
a ampliação do espaço econômico, 
o que é obtido através da expulsão 
das populações primitivas ainda 
existentes no final do século XIX, 
aumentando ainda mais a área das 
grandes estâncias.

A carência de mão-de-obra, es 
pecialmente no trabalho da terra, 
impõe a solução da imigração em 
massa, a partir de 1860. Italianos e

espanhóis, de tradições rurais, for
mam a grande leva de novos traba
lhadores que chegam ao Pampa, na 
condição de meeiros. Com o arame 
farpado permitindo a coexistência  
do gado e das culturas nas grandes 
estâncias, foram plantados trigo, 
cevada e aveia, no sul e oeste, mais 
secos; milho e linho, a norte e nor
deste. A esses produtos somar- 
se-ão, mais tarde, as oleaginosas, 
com o o girassol (no centro-oeste) e 
o amendoim ^na província de Cór
doba). Nas epocas das colheitas 
dos cereaiSj quando a necessidade 
de mão-de-obra se tornava maior, 
correntes sazonais de imigrantes 
entravam no Pampa, sobretudo 
vindos da Itália, retornando logo a 
seguir.

Ao mesmo tempo que a Europa 
mediterrânea resolvia o problema 
da mão-de-obra rural da Argentina, 
convertia-se num grande mercado 
estimulador, bem como interessado 
em equipar o país e lhe oferecer o 
capital. Implanta-se então uma 
rede ferroviária para levar a produ
ção aos portos, já  devidamente 
equipados. Bahia Blanca, ao sul, 
Rosário, ao norte, e principalmente 
Buenos Aires centralizavam as li
nhas de penetração. Os frigoríficos 
ingleses, e depois os americanos, 
instalam-se junto à capital, que se 
converte em núcleo dirigente do 
Pampa, essa verdadeira “usina 
agrícola” a serviço da Europa.

Mas a crise econôm ica de 
1929/30 desequilibra o sistema: o 
fechamento parcial dos mercados 
europeus desencadeia o desem
prego generalizado com grande 
exodo para as cidades. Os descen
dentes de imigrantes com algum 
capital vão formar a nova classe 
media comercial, profissional libe
ral ou política. A maioria, porém, 
passa a constituir um grande pro
blema social. O Pampa se esvazia, 
seu equipamento envelhece, sua 
produção não consegue satisfazer 
as necessidades nacionais: alimen
tar um mercado interno crescente, 
garantir as divisas essenciais ao 
país e os investimentos em equipa
mentos. Os aglomerados urbanos

IMo extrem o oeste do Pam pa situa-se Córdoba, m etrópole do interior argen 
tino, caracterizada por um a intensa atividade industrial. (Catedral.)
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Nos vales férteis do sul, ao sopé dos Andes, situam -se alguns recantos céle
bres por sua beleza natural, com o Bariloche (em  cim a) e Nahuel Huapi.

planície úmida que repete a fisiono
mia morfológica pampeana e cha- 
queana, rompida unicamente na 
província de M issiones por planal
tos (700/800 metros) pertencentes 
à formação arenítico-basáltica da 
bacia do Paranji, cobertos pela flo
resta tropical. E o domínio natural 
da erva-mate. Recentemente, esti
mulado pelo capital holandês, sur
giu o cultivo do chá.

Ao sul da ferrovia Corrientes—  
Posadas, situa-se a grande zona de 
cultivo do tabaco, que abastece o 
mercado interno. Próximo ao rio 
Paraná, faz-se a plantação exten
siva de algodão e arroz. Enquanto 
isso, a província de Entre Rios pra 
ticamente imita a valorização do 
espaço agrícola procedida no 
Pampa. E Concórdia centraliza 
uma das áreas de cultivo de cítricos 
(tangerinas) da Argentina.

NOROESTE —  É no contato 
com  a planície chaqueana que as 
terras andinas elevam-se brusca
mente, encerrando em seu interior 
o grande planalto da Puna (3 000  
metros), árido e rico em bacias sali
nas, balizado por cadeias mais ele
vadas. A área do Piemonte Andino, 
onde estão as cidades de Salta, Ju- 
juy e Tucumán, assiste, anual
mente, a uma reanimação de sua 
economia, graças à maior integra
ção com a região junto ao Prata. 
Os vales de SaltajJujuy possuem  
alguns distritos agrícolas (cítricos e 
tabaco), mas a cana-de-açúcar é a 
principal cultura da região. A s ri
quezas minerais —  petróleo, zinco, 
chumbo, ferro —  ocorrem junto à 
fronteira boliviana. Um a refinaria 
de petróleo em Salta e um centro 
siderúrgico em Palpalá constituem  
os novos elementos no quadro eco
nômico da região.

OESTE —  Ao sul da grande 
m assa dos altiplanos, os Andes se 
retraem, mas adquirem a verda
deira forma de cordilheira, apresen
tando suas maiores altitudes 
(Aconcágua, Tupungato, Mercedá- 
rio). Os grandes vales e os colos de 
passagens transversais fazem desta 
região uma via de passagem rodo- 
ferroviária em direção ao território 
chileno. A zona é muito árida, mas 
em alguns vales interiores baixos, 
nas zonas da pré-cordilheira, cons
truíram-se pequenas barragens, o 
que criou condições para a fixação 
humana, com prósperas áreas agrí
colas em “oásis” centralizados pe
las cidades de Mendoza, San Luís 
e San Rafael.

A produção agrícola da região 
baseia-se na fruticultura (maçãs, 
peras) e, especialmente, na vitivini
cultura, onde a mão-de-obra é intei
ramente de origem européia. O cul
tivo tem se diversificado com  a 
plantação de oliveiras.

O petróleo, explorado ao sul de 
M endoza, aí é refinado. Esta ci
dade, a capital regional da região 
de Cuyo, possui pequenas indús
trias diversificadas. Centraliza o 
fabrico do vinho e serve de passa
gem importante na direção do 
Chile e de Buenos Aires.

PA TAG Ô NIA —  Situada ao 
sul do rio Colorado, ocupa toda a 
parte meridional do pais. É um 
vasto planalto ondulado que a par

tir da cordilheira ganha o litoral, 
geralmente sob forma de falésias. 
Os Andes, nessa região, são úmi
dos e florestados, e em seu sopé es
tendem-se vales longitudinais fér
teis, onde há importantes pontos de 
atração turística (Nahuel Huapi e 
Bariloche).

A umidade retida pela cadeia 
montanhosa reserva à meseta pata- 
gônica um clima frio, seco e cor
tado pelo vento, ao lado de uma co
bertura vegetal de estepes 
arbustivas. Marginalizada em rela

ção ao Pampa, a região caracteri 
za-se por uma ocupação esparsa, 
assentada nas grandes proprieda
des de criação extensiva de carnei
ros de boa raça. Mais da metade do 
rebanho ovino argentino é criada 
na Patagônia, e a produção de lã 
é encaminhada para Buenos Aires.

A o lado da criação, alguns vales, 
com o o Negro, o Chubut e o C olo
rado, desenvolvem a fruticultura 
temperada (pêra, maçã), e o cultivo 
de batata, beterraba açucareira, le
gumes, cítricos e uva.

O petróleo, que jorrou em 1907 
junto a Comodoro-Rivadavia, é ri
queza de todas as províncias, desde 
Neuquen (onde ha uma refinaria) 
até a Terra’do Fogo.

Um a econom ia diversificada

Apesar de ter transposto, na dé
cada de 30, a etapa de uma econo
mia primária de exportação para 
ingressar na fase de diversificação 
da produção, com  a criação de 
Uma atividade industrial, a Argen
tina sofreu a partir de então uma 
sucessão de oscilações econôm icas 
agravadas por instabilidades 
político-sociais. Na agricultura, a 
partir dos anos 30, houve uma mu
dança dos estímulos: diminuiu a 
demanda externa, substituída^ pelo 
mercado interno. Esta evolução re
duziu a importância do setor agrí
cola na economia nacional, ao 
mesmo tempo que exigiu a diversi
ficação de seus produtos, para 
manter o crescimento. N ovas cultu
ras passaram a ser importantes, por 
servirem às necessidades dos cen
tros urbanos, ou por serem maté- 
rias-primas para a indústria: cana- 
de-açúcar, algodão, arroz, frutas, 
tomate, fumo, amendoim e oliveira.

Na indústria, ao lado da rede 
complementar da econom ia agrí
cola de exportação, a Argentina, 
desde 1930, conheceu uma evolu
ção marcante no setor secundário 
da produção, estimulado pela 
queda da capacidade de importa
ção, pelo aumento da demanda in
terna e por opções governamentais, 
com o na década peronista. Além  
disso, a acumulaçao de saldos de 
exportação durante a Segunda 
Guerra Mundial e os altos preços 
dos produtos alimentares no mer
cado mundial, até 1950, permitem 
a elevação do nível de vida dos tra
balhadores e a criação de um am
plo sistema de previdência social, 
sob o peronismo. Depois de 1950, 
a econom ia começa a se deteriorar, 
afetada pela inflação excessiva e 
pelo declínio da cotação interna
cional dos produtos de exportação. 
A té 1950 buscava-se uma produ
ção para substituir as importações 
dos bens de consumo, com algum  
fabrico de bens intermediários ou 
de base. Porém, a evolução do pro
cesso de industrializaçao esbarra 
em problemas de infra-estrutura, 
com o falta de energia, transporte, 
matérias-primas, capital.

A Argentina possui agricultura 
bastante desenvolvida, com eleva
dos índices de produtividade, em 
que se destaca a produção de trigo, 
m ilho, sorgo, cana-de-açúcar, algo
dão, tabaco, frutas, etc. Seu reba
nho, especialmente o bovino, en
contra-se entre os melhores do 
mundo. N a mineração, sobressaem  
o petróleo, em que o país é quase 
auto-suficiente, e o carvão. O co
mércio externo, mesmo sem o des
taque de outrora, tem um lugar fun
damental na economia, principal
mente no tocante a divisas.

História

Soberana da região do estuário 
do rio da Prata desde 15 16, quando 
Juan Diaz de Solis tomou posse da 
área, a coroa espanhola por muito 
tempo relegou a segundo plano
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essa colônia. Mas a partir do sé
culo XVIII a economia local pros
perou, motivando os reis espanhóis 
a converterem Buenos Aires em um 
dos principais centros de seus esta
belecimentos no Novo Mundo: a 
cidade chegou à condição de capi
tal do vice-reino do Prata (que in
cluía os territórios atuais da Argen
tina, do Paraguai, do Uruguai e de 
parte da Bolívia).

Inspirados nas revoluções ameri
cana (1776) e francesa (1789), os 
chefes crioulos (espanhóis nascidos 
nas colônias americanas) organi
zam um movimento de emancipa
ção que, liderado por José de San* 
Martin, culmina com a derrubada 
do vice-rei espanhol (1810) e com 
a formal declaração de independên
cia (1816).

Nem por isso o país desfrutava 
de unidade. As regiões rurais opu
nham-se a Buenos Aires, que, atra
vés de tarifas alfandegárias sobre 
as exportações, crescia em impor
tância em detrimento do campo. 
Houve conflitos entre os que defen
diam um Estado unitário sob a li
derança de Buenos Aires e os parti
dários de uma federação de 
províncias com autonomia local.

Mesmo dividida pelas lutas in
ternas e pelas guerras de fronteira, 
a Argentina chega ao século X X  
com  uma econom ia próspera, ba
seada na exportação de produtos 
agrícolas, sobretudo para a Eu
ropa. Os militares começam a imis- 
cuir-se no poder a partir da década 
de 30, exercendo decisiva influên 
cia no governo. E já em 1946 um 
representante das Forças Armadas, 
Juan Perón*, é eleito presidente. 
Governando ditatorialmente, Perón 
alterou de modo radical a vida do 
país, intervindo em todos os setores 
de atividade. Tentando adotar me
didas no sentido de uma melhor 
distribuição da renda nacional, for
taleceu o movimento operário. Pa
ralelamente hostilizava o clero, as 
hierarquias militares c as classes 
economicamente privilegiadas, c

foi derrubado por uma coligação 
de forças em 1955. Exilou-se na 
Espanha, mas o peronismo conti
nuou ativo na Argentina.

Com a queda de Perón, sucede- 
ram-se diversos governos provisó
rios dominados pelos militares. Em 
1970, uma junta militar dirigida 
pelo General Alejandro Lanusse 
(1918- ) depôs da presidência o 
General Juan Carlos Onganía 
(1914- ), no poder desde 1966, 
substituindo-o pelo General Ro
berto Marcelo Levingston, que as
sumiu o governo com o compro
m isso de restabelecer plenamente a 
democracia representativa na Ar
gentina. A 24 de março de 1971, 
porém, ele foi destituído pelo Alto 
Comando das Forças Armadas; 
tres dias depois assumiu a presi
dência o próprio General Lanusse.

As eleições presidenciais de 
março de 1973 deram a vitória, por 
esmagadora maioria, a Hector 
Cámpora (1909- ), candidato 
do Movimento Justicialista (par
tido peronista), que foi empossado 
a 25 de maio. Perón retorna ao país 
em 2 0  de junho e a 13 de julho  
Cámpora renuncia à chefia do go
verno; sendo substituído proviso
riamente pelo presidente do Con
gresso, Raul Lastiri, que convoca  
nova eleição para 23 de setembro. 
Perón concorre ao pleito com sua 
esposa, Maria Esteia Martínez, 
com o candidata à vice-presidência. 
A vitória é maciça. Depois da sua 
posse, em outubro, agrava-se a ra
dicalização política no país, com  
divisões no M ovimento Justicia
lista e o recrudescimento da ação 
armada de grupos de direita e de 
esquerda. Com a morte de Perón, 
em julho de 1974, a vice-presidente 
sucede-o no poder, prometendo 
manter as diretrizes do peronismo.
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Argila

Os constituintes da argila são 
diversos minerais pulverizados por 
agentes físicos e químicos. Esses 
minerais argilosos apresentam em 
geral, uma estrutura cristalina e 
quimicamente podem ser definidos 
com o silicatos hidratados de alumí
nio. Algumas vezes, os principais 
componentes são metais alcalinos e 
alcalino-terrosos; em outros casos, 
podem aparecer o manganês e o 
ferro, também substituídos, total ou 
parcialmente, pelo alumínio.

A argila compreende um grugo 
de minerais, que, em geral, sao 
escam osos e formam um grupo de 
cerca de catorze espécies diferentes, 
com o caulinita (ou caulim), anauxi- 
ta, haloisita, montmorilonita, hec- 
totita, sepiolita e alofânio. A argila 
constitui a maior parte das rochas 
pelíticas (cujos grãos são indis
tintos a olho nu). Conforme o 
tamanho dos grãos, os sedimentos 
clásticos (sedimentos de rochas for
madas de fragmentos de rochas 
preexistentes) dividem-se em quatro 
frações: saibro ou cascalho, areia, 
iodo e argila. Em geral, considera- 
se (em geotécnica, por exemplo) 2  

míerons o diâmetro máximo das 
frações da porção argilosa.

A argila tem cores diversas 
(marrom, amarela, cinza, preta,

etc.) segundo sua composição e as 
impurezas que contém: compostos 
inorgânicos (óxidos ou hidroíidos 
de ferro, manganês, etc.) ou orgâni
cos (materiais carbônicos).

Propriedades da arg ila

As propriedades da argila estão 
diretamente ligadas às de seus 
componentes e são determinadas 
por cinco fatores essenciais: com 
posição dos minerais não argilosos 
(substâncias inorgânicas que apare
cem como impurezas), substâncias 
orgânicas eventualmente presentes, 
sais solúveis e íons e, por fim, o 
tamanho dos grãos cristalinos sim
ples. A com posição dos minerais 
argilosos é quase sempre um fator 
de grande importância, já que, 
mesmo em pequena quantidade, 
pode influir sobre as propriedades 
dos outros componentes.

A propriedade mais significativa 
da argila é a troca iônica, ou seja, 
sua capacidade de substituir íons. 
Os mais facilmente substituíveis 
são os cátions Ca++, Mg++, H+, 
K+, N H ,+ , Na+, e os ânions SO,^, 
Cl- , P 0 4~, N O j~. Essa caracterís
tica é da maior importância em to
dos os terrenos em que a argila é 
empregada. N o solo agrário, por 
exemplo, a retenção do potássio 
administrado por fertilizantes à 
terra depende de uma troca iônica 
entre os sais de potássio e os mine
rais da argila.

Outra relevante propriedade da 
argila é sua facilidade de absorver

Por sua m aleabilidade, a argila é utilizada na fabricação de cerâm icas.
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As indústrias de cim ento usam com o m atéria-prim a a argila (à esquerda), 
m isturada ao calcário. A argila fina (à direita) serve para fabricar porcelana.

água, que, quando presente, pode 
ser de dois tipos: a chamada agua 
de baixa temperatura e o grupo oxi- 
drila (OH) ligado à estrutura. A 
água de baixa temperatura pode ser 
retirada por meio de um leve aque
cimento à temperatura de cerca de 
100 a 150°C (é a água existente 
nos poros e em torno das partículas 
que compõem o material).

As argilas são plásticas, ou seja, 
quando embebidas em água tor
nam-se uma massa apta a ser mol
dada, conservando a forma após a 
perda da água por ressecamento 
(quando entao a massa se reduz e 
se contrai). Novamente embebida 
em água, readquire sua plastici
dade, que varia conforme a estrutu
ra: as argilas mais plásticas (tam
bém chamadas de gordas) têm 
granulometria mais fina ou estru
tura bentonítica, e as argilas menos 
plásticas (também chamadas de 
magras) apresentam granulometria 
mais grossa ou estrutura cauliní- 
tica. Esse comportamento deve-se 
ainda à presença de silícios coloi- 
dais ou de quartzos em grãos finís
simos, bem com o à natureza quí
mica da água em embebição.

Quando o material argiloso é 
aquecido, tem início a desidrata
ção: desaparece toda a água conti
da (de embebição, dos interestratos 
e das oxidrilas ligadas à estrutura). 
A temperatura determina na argila 
uma serie de mudanças estruturais 
e, quando é aumentada, pode facili
tar a formação de novas fases 
minerais.

Uma propriedade dos materiais 
argilosos largamente desfrutada 
pela técnica e pela indústria, é a 
possibilidade de reações orgânicas. 
Argilas com  alto poder de absorção 
são usadas na descoloração de 
óleos e graxas, com o catalisadores 
nos processos de craking  (craquea- 
mento: processo de refinação que 
modifica a com posição de uma fra
ção de petróleo pelos efeitos com bi
nados de pressão e temperatura, e, 
às vezes, de um catalisador).

O reconhecimento dos vários

minerais argilosos é muito difícil. 
O microscópio óptico comum de 
mineralogia, em geral, é incapaz de 
realizar a distinção, pois os mine
rais são sempre muito pequenos e 
têm propriedades ópticas variáveis. 
Além disso, muitas vezes estão  
associados a outros minerais opti
camente semelhantes, o que difi
culta a observação. Por isso, é mais 
usado o microscópio eletrônico.

A econom ia decorrente da utili
zação da argila depende em grande 
parte da com posição do mineral 
argiloso predominante. Na indús
tria cerâmica, por exemplo, apenas 
as argilas capazes de resistir a altas 
temperaturas, devido à sua com po
sição peculiar, podem ser utilizadas 
na fabricação de materiais refratá- 
rios. N a indústria petrolífera, a 
“lama de perfuração” é uma mistu
ra especial de argila bentonítica e 
baritina, importante na abertura de 
poços; outras rochas bentoníticas 
(bentonitas) são usadas na prepara
ção de catalisadores para o refino 
de petróleo.

Na engenharia de fundações, é 
indispensável conhecer-se o tipo de 
material argiloso sobre o qual vai 
ser feita a construção. Em agricul
tura, para o cultivo de um terreno, 
o conteúdo de substâncias nutriti
vas e o tratamento eventual com 
fertilizantes depende muito do tipo 
de mineral ou minerais argilosos 
encontrados no lugar.

Materiais de construção à base 
de argila são largamente emprega
dos. E o caso dos tijolos maciços 
ou vazados (refratários ou nao), 
dos tubos para água e esgoto, das 
telhas, dos tubos para a condução 
de fios elétricos, dos cimentos e de 
uma série de produtos sanitários 
cuja com posição muito se apro
xima da porcelana.
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A partir do século XVII desen
volveu-se, sob a influência de D es
cartes*, uma concepção de razão* 
intimamente vinculada à índole da 
matemática. A geometria* forneceu 
ao cartesianismo o modelo do 
conhecimento legítimo: seria aque
le baseado em ideias claras e distin
tas, capazes de se impor ao inte
lecto com a força incoercível da 
evidência —  o que permite ao 
homem a sensação de atingir ver
dades eternas e absolutas. Por 
outro lado, o que não fosse eviden
te, matematicamente demonstrável, 
representaria um elemento a ser 
corrigido ou superado. Assim é que 
a deliberação e a discussão, mani
festações de incerteza, passaram a 
ser vistas como resultantes de um 
conhecimento imperfeito.

Três séculos de tradição desse 
tipo de racionalismo* fortaleceram  
a idéia de gue as únicas formas de 
manifestaçao legítima da razão se
riam a prova demonstrativa e o cál
culo. O desenvolvimento da lógica* 
formal moderna seguiu essa dire
ção, partindo da analise das formas 
de raciocínio utilizadas pelos mate
máticos. Assim, firmou-se uma teo
ria da demonstração que reduzia a 
noção de prova à prova formal, 
analítica, capaz de se impor a todos 
de maneira impessoal, irretrucável. 
coercitiva (como a demonstração 
de um teorema). Essa limitação da 
noção de prova levou —  com o no 
caso dos neopositivistas —  ao 
afastamento de domínios inteiros 
do pensamento, tidos por ilegíti
m os, já que neles não parecia caber 
aquele tipo de demonstração. E, 
desde que as justificativas filosó
ficas nao se apresentavam sob a 
forma de demonstrações indiscu
tíveis e exaustivas a própria filoso
fia acabou condenada pelos parti
dários daquele tipo de formalismo 
lógico. Abria-se assim ao pensa
mento contemporâneo uma escolha  
radical, que parecia não deixar 
margem a outras alternativas: ou 
aderir ao racionalismo, que só 
parecia inteiramente satisfeito 
quando formulado em linguagem  
formalizada e apresentado através 
de demonstrações que permitissem  
certezas absolutas, ou então abdi
car da razão e buscar outros crité
rios —  práticos ou irracionais —  
de avaliação. De um lado, a adoção 
de uma linguagem rigorosa que 
parecia atender as exigências da ló
gica científica; do outro, as “impre
cisões” de formas de conhecimento 
(como as ciências sociais, a histó
ria, a filosofia).

Ém torno da obra de Chaim  
Perelman (1904- ), do Centro 
Nacional Belga de Pesquisas de 
Lógica, vem-se desenvolvendo um 
movimento de revalorização e de 
ampliação do significado e do uso 
da retórica*. Perelman reformula a 
concepção de retórica proveniente 
dos antigos gregos, com o Aristóte
les*, que situava ao lado das provas 
analíticas outras provas, as chama-

Para Descartes, o conhecim ento  
teria a força de uma evidência.

das dialéticas, usadas na retórica, e 
que tendem à persuasão. Propõe, 
assim, uma teoria da argumenta
ção, denominada nova retórica, que 
supõe:

1 ) O universo da linguagem deve 
ser entendido com o duplamente 
composto: de um lado, a linguagem  
inteiramente formalizada da mate
mática e da lógica formal contem
porânea; do outro, a linguagem  
impermeável à completa formaliza
ção (a cotidiana, a literária,, a das 
ciências humanas e da filosofia). A 
primeira é rigorosamente lógica na 
medida em que lida com signos 
convencionais e paira num plano 
abstrato e meramente possível. A 
segunda é que seria adequada às 
ciências voltadas para o concreto, 
o circunstancial, o histórico —  
desde que sua estrutura interna seja 
investigada e regulamentada.

2) A evidência não é a única 
característica da razão: há outros 
graus de adesão. O domínio da 
argumentação seria o provável, o 
plausível, o verossímil, o preferível, 
o que escapa à certeza do cálculo e 
da prova formal. Mas não seriam 
desse tipo as justificativas da filo
sofia, da história e das ciências 
sociais?

3) A lógica formal, impondo 
suas conclusões como absoluta
mente necessárias e impessoais, 
não deixaria margem para a liber
dade e conseqüentemente não pode
ria fundamentar a responsabi
lidade. A teoria da argumentação é 
que justificaria os valores morais.

4) Ao contrário da lógica mate
mática, a argumentação supõe 
sempre o confronto das consciên
cias dentro de situações históricas 
particulares. Seria uma reflexão so
bre o discurso concreto que visa à 
persuasão: uma dialógica.
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em sociedades primitivas nas quais 
alguns clãs, organizações base.adas 
no parentesco, se diferenciariam 
por sua descendência presumida de 
antigos chefes ou de deuses, pas
sando a , deter prerrogativas de 
mando. E mais comum, contudo, 
associar regimes aristocráticos a 
sociedades organizadas predomi
nantemente em grupos diferen
ciados economicamente. Assim , a 
emergência de uma aristocracia 
situa-se, na Grécia, no período 
pós-homérico, quando se desen
volvem ascidades-estado e a antiga 
organização clânica é transfor
mada. N a nova sociedade, a vida 
política concentra-se na cidade, à 
volta da qual localiza-se a terra dos 
“cidadãos”. Nessas cidades-estado, 
onde os cidadãos ligavam-se predo
minantemente, não ao grupo de 
parentesco, mas à polis  como uni
dade política, o poder passa das 
mãos dos chefes de clã para um 
grupo de cidadãos, quer de famílias 
associadas ao rei, quer de todos os 
proprietários. Tais cidadãos consi
deravam-se uma elite por nasci
mento e mantinham tradições liga
das à sua linhagem; persistia assim, 
em meio ao novo sistema, a tradi
ção dos clãs primitivos como 
forma de legitimação dos privilé
gios das famílias. Seus membros 
eram os “melhores” (aristoi em 
grego, donde “ aristocrata”) ou 
‘bem nascidos” (eupátridas).

Esse processo ocorreu em Es par
ta e em Atenas, dos séculos VIII ao 
VI a.C., quando se inicia uma 
transformação de profundas conse
qüências: a unificação de várias 
comunidades sob hegemonia de 
uma única cidade-estado (Atenas) e 
um intenso florescimento comercial 
e artesanal estimulado pelo inter
câmbio e colonização. A popula
ção divide-se em grandes proprie 
tários, uma camada emergente de 
comerciantes e .artífices, pequenos 
proprietários. À aristocracia de 
nascimento acrescenta-se uma 
nova aristocracia censitária, ligada 
à riqueza adquirida. A antiga aris
tocracia rural transfere para esses 
novos cidadãos abastados parte do 
ônus de defesa militar, cedendo- 
lhes direitos políticos. A origem 
familiar tradicional conservava 
contudo o prestígio originário, e os 
gregos chamavam ao novo governo 
com posto de oligarquias, governo 

• de poucos, para distingui-lo da ver
dadeira aristocracia, isto é o go
verno da elite moral e intelectual da 
soc iedade.

Mais tarde, com  o aguçamento 
de conflitos entre os grupos sociais, 
essa organização é abalada por 
tendências democráticas, apoiadas 
nas classes baixas, sobretudo nos 
pequenos proprietários, e lideradas 
por tiranos na Grécia e por tribu
nos na Roma antiga. Cícero defen
de uma forma de governo que deve
ria resolver esses conflitos, 
combinando o poder “monárquico” 
dos cônsules, o poder “aristocrá
tico” do senado e o poder “dem o
crático” das assembléias populares.

D eclínio da aristocracia

Em relação ao período feudal, a 
noção de aristocracia refere-se à 
camada de grandes proprietários de 
terras, ou senhores feudais, em

O poder aristocrata surgiu das grandes propriedades de terra. (No afresco, um casam ento na Roma antiga.)

Aristocracia

O conceito de aristocracia liga- 
se, originariamente, ao pensamento 
político grego da antiguidade. De 
acordo com uma classificação das 
formas de organização política, que 
remonta a Heródoto, retomada por 
Platão* e Aristóteles*, haveria três 
modos básicos de governo: monar
quia —  governo de uma pessoa — , 
democracia —  governo do povo ou 
da maioria —  e aristocracia —  
governo de uma elite. Nessa acep
ção, designa um regime político no 
qual a soberania está associada a 
uma parcela minoritária da socie
dade.

Em sentido mais amplo, empre- 
ga-se a palavra “aristocracia” para 
designar, não uma forma de gover
no, mas a própria camada que 
m onopoliza o poder na sociedade. 
De acordo com Max Weber* aris
tocrata é aquele que, por sua posi
ção econômica, dedica-se à política 
sem que esta constitua uma ativi
dade profissional. Isso se verifica 
entre os que vivem da renda de 
propriedades agrícolas, por oposi
ção às camadas sociais que preci
sam ocupar-se diretamente com ati
vidades produtivas.

Aristocracia antiga

Historicamente o surgimento da 
aristocracia liga-se ao apareci
mento da propriedade privada da 
terra, à dominação de um povo por 
outro e, em geral, à emergência da 
estratificação social. Segundo al- 
guns autores, existiria aristocracia No feudalism o, a aristocracia deixava aos reis um poder apenas form al.
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oposição à camada dos campone
ses.

Em particular dos séculos X  ao 
XIII, os reinos europeus achám^se 
fragmentados em unidades políti
cas autônomas, governadas por 
uma nobreza dispersa em suas ter
ras. Nominalmente, esses senhores 
permanecem vassalos de um m o
narca, mas tal vínculo não corres
ponde a uma subordinação política 
real. Assim , o poder fragmenta-se 
entre os senhores ligados à terra, 
mas, ao contrário do que ocorrera 
na antiguidade greco-romana, não 
está ligado a cidades e não é exer
cido em conjunto, pela camada que 
vive da renda agrícola.

Em fins do século X , a socieda
de, excluindo-se os eclesiásticos, 
divide-se em dois grandes setores: 
de um lado os camponeses (rendei
ros, servos ou alodiais) e, de outro, 
a nobreza e os cavaleiros, guerrei
ros profissionais virfculados por 
certas obrigações ao senhor do 
feudo, e entre os quais eram recru
tados os encarregados do direito de 
fazer cumprir a autoridade.

N a fase de declínio da sociedade 
feudal e início da Idade Moderna, e 
em particular com o surgimento do 
absolutismo*, a situação se altera: 
o rei suplanta o poder dos nobres, 
exercendo sua ascendência sobre a 
nação, com o apoio, da nobreza, de 
um exército profissional e de uma 
administração burocratizada. N es

sas condições, a camada aristo
crática perde o caráter de grupo 
politicamente dominante. O termo 
“nobre” associa-se mais a privilé
gios econômicos (a renda da terra), 
a aspectos exteriores e condutas 
formalizadas (etiqueta), passando a 
aristocracia a gravitar parasitaria- 
mente na corte real.

Em conexão com esse processo, 
o conceito de aristocracia passa a 
confundir-se com o de elite, indi
cando genericamente setores que 
detêm privilégios particulares no 
interior de um grupo social. Nesse 
sentido, alguns autores falam, por 
exemplo, de uma “aristocracia ope
rária”, constituída por setores da 
classe trabalhadora de salários 
mais elevados e localizada nos paí
ses mais desenvolvidos econom ica
mente. De maneira análoga, esta 
expressão foi empregada, na histo
riografia brasileira, por autores 
com o Oliveira Vianna e Gilberto 
Freyre, para caracterizar o con
junto dos grandes proprietários de 
terra, a “aristocracia rural”, sobre
tudo no período colonial, onde, nos 
grandes latifúndios, o proprietário 
exercia o poder com ampla autono
mia nos limites de sua terra.
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Aristófanes

Platão*, em O Banquete, apre
senta Aristófanes (445-386 a.C.) 
com o legítimo representante da co
média*. Embora ele não tivesse 
sido o único, tudo leva a crer que 
foi o mais importante dos comedió- 
grafos gregos do século V a.C. Das 
43 peças que escreveu, restaram 
onze: Os A carneus  (425 a.C.); Os 
Cavaleiros (424); A s  N uvens  (423); 
A s  Vespas (422); A  P az (421); Os 
Pássaros (414); Lisístrata  (411): ^4s 
Tesm oforias (41 1); A s  R ãs  (405); 
A ssem bléia  de M ulheres (392) e 
P luto  (388). Estas não são apenas 
as peças que sobreviveram desse 
autor, mas também o único docu
mento do período da chamada “co
média velha”, quando a estrutura 
desse gênero dramático se definiu e 
se caracterizou pela sátira* ferina 
às instituições, a certos donos do 
poder e a determinados costumes 
da polis.

Aristófanes foi implacável. 
Nobre, da classe mais conserva
dora de Atenas, a aristocracia do 
campo, ele era um conservador, 
apegado às crenças tradicionais.

Considerava a democracia* um 
mal; os governantes de Atenas, cor
ruptos e demagogos; a guerra do 
Peloponeso (431-404 a.C.), entre 
Atenas e Esparta, uma insânia; Só
crates* e os sofistas*, os responsá
veis pelos maus costumes da juven
tude.

Opunha àquela democracia lide
rada por homens de origem comum  
um governo em moldes antigos, 
dirigido por aristocratas. Invocava 
a antiga educação, baseada no es
tudo da poesia, música, dança e 
dos exercícios físicos vigorosos que 
tinham formado valentes soldados, 
com o foram os da geração de 
Maratona (490 a.C.). Os “marato- 
nômanos”, com o chamavam os 
gregos vencedores dos persas, esta
vam sendo substituídos por uma 
geração apática e vacilante, que

discutia os mitos e vagabundeava 
pelas ruas, seguindo o contestador 
Sócrates e ós sofistas, e aplaudia 
no teatro de Dioniso as tragédias 
de Euripides*, que julgava repletas 
de nefastas idéias novas.

A  estrutura da com éd ia

Aristófanes foi o primeiro come- 
diógrafo a dominar inteiramente o 
processo de ligação entre os vários 
elementos que compunham a cena 
cômica, dotando-a de coesão e soli
dez. Com ele, a comédia se definiu, 
inicialmente por uma exposição 
preliminar sobre o tema apresen
tado e inspirado na estrutura da 
tragédia*. Na exposição de Os 
Acarneus, toma-se conhecimento 
de que o protagonista Diciépolis 
indignado com a guerra que travam 
seus compatriotas (alusão à guerra 
do Peloponeso), assina um tratado 
de paz particular com um dos beli
gerantes, para proteger-se das con
seqüências do conflito.

Após a exposição vinha o páro- 
do, ou seja, o coro (24 pessoas 
denominadas “coreutas”), que en
trava executando o cordax, uma 
dança lasciva, reminiscência do 
com os ático, ritual popular em 
honra do deus D ioniso, somente 
permitida no recinto sagrado do 
teatro. Em Os Acarneus, o coro 
personifica os belicosos anciãos de 
Acarno. Uma terceira parte, que 
precede a parábase, assinala um 
combate verbal (e por vezes físico) 
entre o coro e os protagonistas, 
após cujo ápice sobrevem uma 
longa pausa, iniciando a parábase. 
Diciépolis sustenta uma luta física 
e verbal com os velhos acarneus 
(coro) e, no momento de maior ten
são, faz-se uma pausa, chegada a 
hora de envolver diretamente o pú
blico no problema abordado pela 
comédia. 0  coro —  até então agru
pado entre o altar de Dioniso (T h y 
m e !e) e a cena (skenè) —  coloca-se 
frente ao público e o corifeu (chefe 
do coro) dirige-se aos espectadores, 
declamando alguns versos que re
presentam o pensamento do autor 
sobre o tema. Nesse momento, o 
teatro transforma-se numa tribuna.

Aristófanes satirizou a sua época. Foi o maior com ediógrafo da Grécia.
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Os atores dialogam diretamente 
com  a platéia e, no caso de Os 
Acarneus, o público é conclamado 
a apoiar o autor (Aristófanes), que 
não o adula e nem lhe acena com  
vãs promessas: propõe-lhe alquilo 
que e o melhor.

Entre a primeira e a segunda pa- 
rábase sobrevêm um resumo sim
bólico do desenrolar da trama. No  
caso de Os A carneus, D iciépolis 
mostra-se feliz com  a paz que ob
teve, abrindo, em suas terras, um 
negócio lucrativo. Após a segunda 
parábase, seguem-se cenas, sem li
gação entre si, destinadas a colocar 
em destaque as conseqüências das 
ações das personagens. Ainda 
nessa comédia Aristófanes apro
veita esse momento para contrapor 
os males que a guerra produziu na 
econom ia e na alma do povo grego 
ao bem que a paz trouxe a D iciépo
lis e a sua família.

A última parte é o êxodo, em que 
o coro abandona ruidosamente a 
cena, depois de transmitir aos es
pectadores a mensagem da peça.

Os alvos do poeta

Com as peças de Aristófanes, 
nas quais o enredo é apenas pre
texto para a sátira da atualidade 
política e social, o espetáculo entra 
na vida da pólis  de modo aberta
mente polêmico, numa época em 
que Atenas se debatia com proble
mas que a conduziam a uma rápida 
decadência. Mas sua arte trans
cende a história do seu tempo. Fun
dindo o alegórico e o fabuloso, a 
sátira mordaz e o apelo político, o 
comediógrafo coloca o espectador 
diante de contrastes côm icos, 
criando situações que a este são fa
miliares. É com o coro que Aristó
fanes exercita a parte mais signifi
cativa da função satírica.

Em Os Cavaleiros, seu principal 
alvo é Cléon, governante de Ate
nas, que Aristófanes não nomeia e 
personifica num enganoso escravo, 
Paflagônio, que serve ao Dem os 
(povo), surdo e quase cego. Na  
peça A ssem bléia  de M ulheres cri

tica a falência moral dos cidadãos 
e, por isso, em determinado m o
mento, as mulheres decidem tomar 
as rédeas do governo. Mas Aristó
fanes satiriza suas novas leis —  a 
comunidade dos bens e o amor li
vre — , talvez uma crítica a Pitágo- 
ras* e a Platão. Em Lisístrata, que 
reflete «u a  preocupação com  a 
guerra, as mulheres recusam parti
lhar o leito conjugal com  seus ma
ridos, enquanto eles estiverem em 
ação nas frentes de batalha. Em A s  
N uvens, sua vítima é Sócrates, que 
Aristófanes aponta, injustamente, 
com o o responsável pela frouxidão 
dos costumes da juventude ate
niense. Em Os A duladores, com  
bate o parasitismo dos sofistas, 
pensadores errantes que viviam às 
expensas das classes abastadas.

Mas foi Eurípedes o alvo perma
nente de suas sátiras. N ão há uma 
só peça em que Aristófanes o tenha 
poupado. Em determinada passa
gem de Os A carneus, D iciépolis 
precisa de um traje emprestado e 
vai pedi-lo a Eurípedes. Chegando 
à casa deste, encontra-o suspenso 
no teto, escrevendo. Para atingir o 
solo, Eurípedes desce através da 
m echanè  (máquina teatral que os 
trágicos usavam para trazer às ce
nas os deuses). A sátira atinge não 
apenas o autor, mas também o en
genho criado por ele para levar ao 
palco _o seu deus-ex-m achina. Em  
A s  Rãs, mostra seu profundo des
prezo pela obra de Eurípedes, res
suscitando Ésquilo*, que considera 
o maior dos trágicos, um marato- 
nômano, cujas tragédias repletas de 
sábios ensinamentos seriam tão ne- 
fcessárias naquela Atenas decadente 
e derrotada. t

Nas últimas peças, Aristófanes 
tentava erguer o moral dos cida
dãos atenienses, indicando-lhes os 
exemplos do passado, quando à 
grandeza política da pátria corres
pondia a força moral dos cidadãos.
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Aristóteles

D o século IV a.C. até os dias de 
hoje o pensamento de Aristóteles 
não cessou de exercer influência so
bre diversos ramos da filosofia; 
exaltado ou combatido, tornou-se 
um ponto de referência constante 
no desenvolvimento das concep
ções científicas; na Idade Média, 
suas idéias, antes de se tornarem 
difundidas no Ocidente, haviam  
marcado a cultura síria, árabe e ju
daica; interpretada por Santo To
más* de Aquino (século XIII), sua 
filosofia viria a ser considerada 
pela Igreja Católica a única em 
perfeito acordo com os dogmas; 
mas a Renascença* em grande 
parte repudiou a sua concepção do 
mundo físico, substituindo-a por 
aquela que viria a constituir a ciên
cia moderna; Kant*, filósofo ale
m ão do século XVIII, viu em sua 
lógica uma das poucas conquistas 
definitivas da humanidade; mas 
essa mesma lógica foi combatida 
por Descartes*, Bacon*, Hegel*. 
Aristóteles foi o primeiro a fazer 
história da filosofia —  e, no en
tanto, suas interpretações dos pen
sadores que o precederam são 
atualmente discutidas e freqüente
mente recusadas; para alguns suas 
teorias têm resistido ao tempo por
que exprimiriam “a metafísica ine
rente ao espírito humano” ; outros, 
contudo, nelas vêem apenas a ex
pressão do pólo conservador da 
consciência, contra o qual o 
avanço, nos diversos campos, teve 
sempre de se contrapor. Essas são 
algumas das razões que permitem 
dizer, sem nenhum exagero, que a

sombra de Aristóteles tem acompa
nhado a história do pensamento, 
com o inspiração a ser seguida ou 
com o obstáculo a ser superado.

Aristóteles viveu no período da 
história grega em que a hegemonia 
da Macedonia se estendia sobre 
toda a Grécia*. Nasceu em 384 
a.C., em Estagira, cidade da Calcí- 
dica. Embora estivesse situada dis
tante de Atenas e em_ território per
tencente à Macedonia, era na 
verdade uma cidade grega, onde se 
falava o grego. Desde o nasci
mento, esteve estreitamente vincu
lado à corte macedônica: seu pai, 
N icôm aco, era médico do Rei 
Amintas II, pai de Filipe*.

Cerca de 366 a.C., Aristóteles, 
então com dezessete anos, vai para 
Atenas —  na época, o centro polí
tico e intelectual da Grécia. Ali 
duas correntes de pensamento se 
contrapunham, traduzindo-se em 
duas linhas pedagógicas opostas: 
de um lado, Isócrates* pretendia 
ser a retórica a melhor preparação 
para a vida política, bastando que 
se aprendesse a “emitir opinioes 
prováveis a respeito de coisas 
úteis” ; já Platão*, em sua Acade
mia, mostrava que a preparação 
para a vida pública exigia mais do 
que opiniões e recursos retóricos
—  deveria ter fundamentos científi
cos. Aristóteles preferiu o caminho 
apontado por Platão e, durante 
vmte anos, freqüentou a Academia. 
Em 347 a.C., morrendo Platão, 
Aristóteles deixa Atenas e vai para 
Assos (na Ásia Menor), onde Hér- 
mias, antigo escravo e ex-inte- 
grante da Academia, era agora o ti
rano. Hérmias foi contudo 
assassinado três anos depois, e 
Aristóteles abandonou Assos, le
vando consigo Pítias, sobrinha do 
tirano, que se tornará mais tarde 
sua primeira esposa. Em 343 a.C.,

As com édias de Aristófanes continham  criticas a instituições, cidadãos e 
costumes. (U m a encenação de "As Nuvens" no teatro  rom ano de Óstia.)
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Aristóteles interpreta para o rei Filipe um sonho do futuro A lexandre, o Grande. (M in iatura  do século X IV .)

Filipe da M acedônia chama-o à 
sua corte, confiando-lhe a educa
ção de seu filho Alexandre*, que 
mais tarde seria conhecido com o  
“o Grande”. Morto Filipe (336  
a.C.), Alexandre sobe ao trono e 
prepara uma expedição ao Oriente. 
É o momento de Aristóteles voltar 
a Atenas.

Lá, próximo ao templo dedicado 
a Apoio Liceano, abre uma escola, 
o Liceu, que passou a rivalizar com  
a Academia, então dirigida por Xe- 
nócrates*. D o hábito —  aliás co
mum em muitas das escolas da 
época —  que tinham os alunos de 
realizar seus debates enquanto pas
seavam, surgiu o termo peripatéti- 
cos (que significa “os que pas
seiam’ ) para designar os discípulos 
de Aristóteles. Ao contrário da 
Academia platônica, voltada fun
damentalmente para as investiga
ções matemáticas, o Liceu se trans
formou num centro de estudos mais 
dedicado às ciências naturais. Aí 
Aristóteles trabalhou, escreveu e 
ensinou durante doze anos, até que, 
depois da morte de Alexandre (323
a.C.), passou a ser hostilizado pela 
facção antimacedônica, conside
rado como elemento politicamente 
suspeito. Acusado de impiedade e 
sentindo-se ameaçado, buscou refú
gio em Cálcis, na Eubéia, onde 
morreu, em 322 a.C.

A partirde declarações do pró
prio Aristóteles, sabe-se que ele 
realizou dois tipos de com posição: 
as endereçadas ao público, redigi
das em forma mais dialética do que 
demonstrativa, e os escritos fi
losóficos ou científicos, que eram 
lições destinadas aos alunos do Li
ceu. Estas foram as únicas obras 
que permaneceram, embora consti
tuam pequena parcela do total que 
lhe é atribuído. Tratando de varia
dos assuntos no campo da filosofia  
e da ciência, as principais obras de 
Aristóteles são: Categorias; Sobre  
a Interpretação; A nalíticos; T ópi
cos; M etafísica; Física; Sobre a 
Geração e a Corrupção; Sobre a 
A lm a ; H istória dos A nim ais; É tica  
a N icôm aco; Política; Retórica; e 
Poética.

D a dialética à lógica

Platão ensinava na Academia 
que a compreensão dos fenômenos 
que ocorrem no mundo físico de
pende de uma hipótese: a existência 
de um plano superior da realidade, 
atingido apenas pelo intelecto, e 
constituído de fo rm a s  ou idéias, ar
quétipos eternos dos quais a reali
dade concreta seria a cópia imper
feita e perecível. Através da 
dialética —  feita da sucessiva opo
sição entre teses —  poder-se-ia as
cender do mundo físico (objeto 
apenas de opiniões) à contempla- 
çao dos modelos ideais. Mas a dia
lética era uma construção profun
damente marcada pela índole 
hipotética da matemática que inspi
rou o platonismo. Além disso, con
duzia à afirmação de que só há 
ciência do universal, embora este 
parecesse pairar acima do mundo 
concreto, como “um céu de idéias”. 
Aristóteles concorda com Platão 
em que não há ciência do particu
lar; porém discorda quanto à situa
ção das essências universais em re
lação aos objetos do mundo físico;

O filósofo escreveu tam bém  sobre 
ciências, psicologia, política e arte. 
Acim a, página de um livro de Aris
tóteles escrito em código vene- 
ziano do século X IV .

mais ainda, discorda quanto ao pa
pel e ao alcance da dialética. Para 
ele a dialética é uma espéçie de 
exercício mental, indispensável à 
preparação da investigação cientí
fica, mas que permanece no plano 
do hipotético, do provável. Para se 
atingir a certeza seria preciso ir 
além, por meio de normas de pen
samento que permitissem dem ons
trações corretas e, portanto, irretor- 
quíveis. Mas, para isso, é 
necessário de saída realizar a crí
tica da linguagem cotidiana, corri* 
gindo-lhe as imprecisões e estabele
cendo critérios qüe permitam 
transformá;la numa linguagem  
adequada às ambições científicas. 
Eis por que no Organon —  con
junto de obras de Aristóteles sobre 
lógica —  a teoria da demonstração 
é precedida pelo estudo dos termos 
e das proposições. A lógica não se
ria, assim, propriamente uma ciên
cia, mas um instrumento (organon) 
para as ciências.

Aristóteles não pretendia perma
necer no plano da linguagem e do 
pensamento. O raciocínio lógico  
seria a maneira de descobrir a es
trutura interna da própria reali
dade. Isso porque, segundo ele, o 
conhecimento partiria sempre dos 
dados fornecidos pelos sentidos; 
porém o intelecto humano teria a 
possibilidade de separar (abstrair) 
de um objeto concreto o que ele 
possui de singular e acidental (as
pectos materiais), isolando mental

mente seu aspecto formal, isto é, as 
notas lógicas que permitem defi
ni-lo. Chegaria desse modo, por 
abstração, a formular conceitos 
(expressos por term os  ou vocábu
los). Por exemplo: “homem” seria 
uma palavra a exprimir a essência 
universal de homem, obtida 
quando se afastam as característi
cas peculiares a cada um dos in
divíduos (Pedro, João, etc.), aten
tando-se apenas para o que eles 
apresentariam de comum entre si 
(serem animais racionais) e que, 
justamente, os diferencia de outros 
seres (gato, flor, pedra, etc.). Em úl
tima instância, a lógica aristotélica 
apóia-se numa explicação sobre a 
realidade (já que os termos expri
mem conceitos que formulam o as
pecto formal dos próprios objetos 

fís ico s). A lógica remete à física e 
à metafísica.

D a potência ao ato

Desde o seu com eço, no século 
VI a.C., a especulação filosófica 
grega ocupou-se do problema do 
movimento. Enquanto Heráclito* 
de Éfeso afirmava a mudança per
manente de todas as coisas, Parmê- 
nides* de Eléia apontava a contra
dição que existiria entre a noção de 
ser (entendido com o o substrato 
dos múltiplos aspectos da reali
dade) e a noção de movimento. 
Aristóteles, tentando resolver a 
questão do movimento, amplia a
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0  Teorem a Fundam ental da Aritm ética Ique garante que qualquer número 
pode ser decomposto de maneira única em seus fatores primos) foi dem ons
trado por Euclides. A Euler coube desenvolver alguns dos conceitos do geô- 
m etra e contribuir para a elaboração da moderna teoria dos números.

noção de ser: ser não é apenas o 
que já existe, em ato; ser é também 
o que pode ser, a potência. Uma 
substância apresenta, num dado 
momento, certas características; 
noutra ocasião revela característi
cas diferentes (a folha que era verde 
torna-se amarela); verde e amarelo 
são acidentes (aspectos mutáveis e 
provisórios) da substância  folha 
(que é sempre folha, independente 
de sua coloração); essa substitui
ção dos acidentes de uma substân
cia, essa atualização do que é vir
tual ou possível (relativamente a 
cada substância), é que representa
ria, para Aristóteles, o m ovim ento.

Dentro do sistema aristotélico, a 
doutrina do ato-potência está es
treitamente vinculada a uma deter
minada concepção de causalidade. 
Para Aristóteles, causa é tudo o 
que contribui para a realidade de 
um ser, podendo ser de quatro ti
pos: a) causa material (aquilo de 

ue uma coisa é feita: o mármore 
e que é feita uma estátua): b) 

causa formal (que define o objeto, 
distinguindo-o dos demais; estátua 
de hom em , não de cavalo); c) causa 
finai (a intenção que moveu o es
cultor ao talhar o bioco de már
more: fazer uma estátua de homem  
para enfeitar uma praça, por exem
plo); e d) causa eficiente (o agente, 
aquele que fez o objeto: no caso, o 
artista). A causa final comandaria 
todas as demais: a finalidade rege
ria o universo.

O primeiro motor

Para Aristóteles, todo movi
mento seria resultante de um movi
mento anterior: a atualização de 
uma potência só poderia ocorrer 
sob a ação de um agente, que fun
ciona como m otor  e que já possui, 
em ato, aquilo que vai ser atuali
zado. Além disso, numa realidade 
regida pelo princípio de finalidade, 
a ação dos diferentes motores está 
perfeitamente encadeada e hierar
quizada, como mostra a imagem  
do mundo físico.

O Universo estaria dividido em

duas regiões: a sublunar (consti
tuída pelos quatro elementos —  
terra, ar, água e fogo —  e caracte
rizada por movimentos retilíneos e 
descontínuos) e a supralunar (cons
tituída por uma “guinta essência”, 
o éter, e caracterizada por m ovi
mentos circulares e contínuos). O 
mundo supralunar seria consti
tuído, com o já afirmavam os pita- 
góricos, por uma sucessão de esfe
ras, cada qual movimentando-se 
em função da esfera imediatamente 
superior. Essa sucessão de moto- 
res-móveis (as esferas) terminaria
—  já que o Universo, em sua con
cepção seria finito —  num pri
meiro motor, este imóvel (para ser 
o primeiro), e que Aristóteles 
chama de Deus. Ato puro —  pois 
do contrário se moveria — , o Deus 
aristotélico paira acima do Uni
verso, com o um “pensamento que 
se pensa a si m esm o”.

Essa visão sublime de divino 
contrasta, dentro da filosofia aris- 
totélica, com  as suas teorias políti
cas. Espírito conservador, justifica 
e defende a escravidão. D o mesmo 
m odo que o universo físico estaria 
constituído por uma hierarquia 
inalterável, segundo a qual cada ser 
ocupa, definitivamente, um lugar 
que lhe está destinado pela  na tu
reza, assim também o escravo teria 
na situação de “ferramenta ani
mada” o seu lugar natural. Aristó
teles chega a afirmar que ele seria 
destituído da parte superior ,d a  
alma, a alm a noética, aquela que 
permitiria aos homens livres reali
zar especulações científicas e filo
sóficas. Eis por que vários intérpre
tes têm visto em Aristóteles um dos 
precursores do racismo colonia
lista, perguntando inclusive até que 
ponto essas suas idéias políticas 
não teriam marcado, direta ou indi
retamente, os vários níveis de sua 
construção filosófica.

VEJA T A M B É M : Á rabe, F iloso
fia ; Lógica; M etafísica; Platão; To- 
m ism o.

Aritmética

Os pitagóricos atribuíram ao nú
mero 6  a .qualidade de ser “per
feito” ; sua “perfeição” decorre de 
ele ser a soma de seus divisores ( 1  

+  2 +  3 =  6 ), propriedade que es
capa do ordinário: poucos outros 
números compartilham dela. Outro 
número perfeito é o 28, que tam 
bém é a soma de seus divisores ( 1  

+  2 +  4 +  7 + 1 4 =  28).
Até hoje não se sabe se existe 

uma regra que identifique todos os 
números perfeitos, embora essa 
questão tenha sido formulada pelos 
gregos por volta do século V a.C.

Tanto 6  quanto 28 são números 
pares; e, na verdade todos os núme
ros perfeitos conhecidos são pares. 
Isso leva a conjeturar que um nú
mero perfeito é necessariamente * 
par, mas essa é também uma ques
tão aberta. De qualquer maneira 
Euclides* e, mais tarde, Leonhard 
Euler* demonstraram que, se um 
número par é perfeito, ele é neces
sariamente da forma 2 a(2 a+1 — 1 ), 
em que 2 a+1— 1 é primo. Assim, 
por exemplo, 6  =  2 ' ( 2 1 + 1  — 1 ) e 
28 =  2 2  (2 2 + 1  -  1 ).

Quanto à possibilidade de um 
número ímpar ser perfeito, tudo o 
que se conseguiu foi o resultado 
marginal de J. J. Sylvester 
(1814-1897), segundo o qual um 
número ímpar perfeito tem necessa
riamente seis fatores primos dife
rentes. O problema proposto pelos 
números perfeitos é característico 
da aritmética, disciplina matemá
tica que tem com o objeto de estudo 
o sistema dos números inteiros 
( . . . - 2 ,  -  1 , 0, 1 , 2 , 3, . . .). 
Sendo o conceito de número inteiro 
um dos mais elementares da mate- 
matica, o nascimento da aritmética

(também chamada teoria dos nú
meros) é contemporâneo ao da ma
temática como ciência. Com mais 
de 25 séculos, a teoria dos números 
não perdeu seu encanto e seu misté
rio: grande parte dos problemas 
que marcaram seu nascimento per
manecem ainda sem solução.

O teorema fundamental da 
aritmética

Na aritmética uma noção impor
tante é a de núm ero prim o , isto é, 
um número maior que 1 que tem 
com o únicos divisores ele próprio 
e a unidade.
_ São primos os números que não 

são compostos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 
17, 19 ,23 , 29,_31, etc.

Uma questão básica é a da de
com posição de um número com 
posto em seus fatores primos. A s
sim, dado por exemplo o número 
126, a solução ao problema corres
ponde à igualdade 126 =  2 .3 2 .7.

A questão que se coloca para a 
matemática é saber se é possível 
garantir que todo número inteiro 
pode ser escrito como um produto 
de fatores primos, e se tal decom
posição é única. Se não tiver as 
segurado previamente uma res
posta afirmativa a essas perguntas, 
o problema aritmético de decom 
por um número em fatores primos 
perde, na verdade, toda significa
ção. Euclides, que demonstrou o 
chamado teorema fu n d a m en ta l da 
aritm ética, segundo o qual “todo 
número inteiro n maior que 1 pode 
ser representado de modo único 
com o um produto de fatores pri
m os”. Isto e. a exDressão , 

n =  P ? '.P |2. . . . Pkk 
(onde P ,, Pa, . . . ,  Pk são núme
ros primos e a ,, . . . ,  a k são in
teiros positivos) é unica.

Desde os primórdios da matemá
tica, os números primos sempre 
exerceram um fascínio todo espe
cial sobre os matemáticos. Pode-seAristóteles não aceitou o "m undo das idéias" de P latão, o seu m estre.
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Ferm at foi o "príncipe dos am ado
res": nenhum  m atem ático profis
sional da época o superou. Há pou
cas obras suas publicadas.

iniciar um estudo de suas proprie
dades examinando-se uma pequena 
lista de números primos. Verifi
ca-se imediatamente que, à medida 
que se avança na relação, os pri
m os vão se tornando cada vez mais 
raros. Assim , por exemplo, existem  
quatro primos (2, 3, 5, 7) entre 2 
e 10, mas há apenas um (97) entre 
90 e 100. Na verdade, isto é bas
tante natural, já que, quanto maior 
é um número, maior é a quantidade 
de seus possíveis divisores. Mas 
não existe um número finito de nú
meros primos, com o Euclides de
monstrou no século III a.C.: supo- 
nha-se que exista apenas um 
número finito de primos, e seja P  
seu produto. Tomando-se o número 
N =  P +  1, Aí não pode ser primo, 
pois é maior que P  que, por hipó
tese, é produto de todos os primos 
(e portanto maior que todos eles). 
Logo N  é um número com posto, e 
portanto divisível por algum nú
mero primo p . M as p  não pode ser 
nenhum dos fatores primos de P, 
pois nesse caso p  seria um divisor 
de 1. Logo p  deve ser um número 
primo diferente de todos os fatores 
primos de P. Com o se supôs ini
cialmente que P é  o produto de to
dos os números primos, e com o p  
não é fator de P, chega-se a uma 
contradição. Assim , a suposição de 
que P é  o produto de todos  os pri
mos deve ser falsa, ou seja, há infi
nitos números primos.

Um  m istério permanente

Sobre a mesma questão, pode-se 
dizer algo mais geral; sejam a e b 
dois inteiros quaisquer, e seja a se
qüência a +  b, 2 a +  b, . . . ,  na +
b , . . . Então, com o Peter G. Le- 
jeune Dirichlet (1805-1859) m os
trou, nessa seqüencia há infinitos 
números primos (isso se reduz ao 
problema anterior fazendo a =  b
=  D-

No entanto, a mesma pergunta,

feita com  relação à seqüên
cia . . .  I 2  +  1 , 2 2  +  1 ......... n 2  +
1 , . . .,  ainda não encontrou uma 
resposta: não se sabe se ela contém  
ou não uma infinidade de números 
primos.

Examinando a seqüência de nú
meros primos, nota-se que há um 
grande número deles separados por 
um único número; em outros ter
mos, existem muitos pares de pri
m os da forma a, a +  2. Exemplos 
são: 3 e 5, 5 e 7, 11 e 13, 17 e 19. 
2 9 e 3 1 ; 4 1 e 4 3 ,  etc. Tais pares são 
chamados prim o s gêmeos, e consti
tuem outra questão aberta: não se 
sabe se existem infinitos primos gê
meos.

Núm eros de Fermat e 
Mersenne

Tentando definir uma função* 
f ( x )  que só assuma valores primos 
quando x  percorre o conjunto dos 
números inteiros, os matemáticos 
medievais chegaram ao trinômio 
do segundo grau f(x) =  x2  — x +  
41, constatando que, atribuindo-se 
a x  os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, . . ., 
f(x) assume os valores 0, 41, 43, 47, 
53, 61, . . .,  todos números primos. 
Aparentemente, essa função era do
tada da propriedade procurada. No 
entanto, não é isso o que acontece, 
pois para x =  41 o trinômio as
sume o valor 4 1 2 — 41 +  41 =  
4 1 2, que não é um número primo.

Entre os estudiosos da teoria dos 
números em geral e dos números 
primos em particular destacam-se 
os nomes de Pierre de Fermat* e do 
padre Marin Mersenne (1588-

1648). Fermat foi um dos maio
res matemáticos de seu tempo, 
apesar de não ter sido um profissio
nal, Além de outras contribuições, 
ele é famoso por uma série de conje- 
turas que formulou, entre as quais 
a de que todos os números da 
forma Fn=  2 2n +  1, com n =  1,
2, 3, 4, . . . —  os chamados núme
ros de Fermat —  são primos. Ele 
constatou que isso é verdadeiro 
para n =  1, 2, 3, e 4. Essa verifi
cação é muito trabalhosa: Fa = 
65 537: F5=  4 294 967 297.

Até o fim da vida Fermat acredi
tou que Fn é primo para todos n. 
Entretanto, 150 anos após a formu
lação da conjetura, Euler* dem ons
trou que ela não ê verdadeira, mos
trando que F5 =  641 x 6  700 417, 
não sendo, portanto, primo. Mais 
tarde, no século X IX , dem ons
trou-se que F 6  =  274177 x 
67 280 421 310 721. Também já 
foi demonstrado que F não  é 
primo para n =  7, 8 , 9, 11, 12, 18, 
23, 36, 38, 73; contudo, não se 
sabe se F é, de fato, primo para 
n =  10, 13, 14, etc. O maior nú
mero primo de Fermat que se co
nhece ainda é F4.

O padre Mersenne, contemporâ
neo e amigo de Fermat, passou à 
posteridade graças aos números 
M p =  2 P — 1 , sendop  um nú
mero primo. Mersenne afirmou, 
sem justificá-lo, que Mp seria 
primo para p =  2, 3, 5, 7, 13, 17, 
19, 31, 67, 127, 257 e somente para 
esses valores. Essa conjetura tam 
bém se revelou falsa, pois em 1880 
demonstrou-se que M6, é primo, e 
que M6 7  não é primo. Até hoje não

se sabe se a lista dos números de 
Mersenne que são primos é ou não 
infinita (conhecem-se apenas 2 0  

números de Mersenne primos). Fi
nalmente, deve-se notar que há 
uma relação direta entre os núme
ros primos de Mersenne e os núme
ros perfeitos, pois a cada número 
perfeito par corresponde um primo 
de Mersenne.

Esforços subseqüentes para ob
ter uma função que assuma so
mente valores primos redundaram 
em fracasso.

Duas características, entretanto, 
sugerem a aplicação de métodos 
probabilísticos na resolução de 
problemas que surgem na teoria 
dos números. Por uma delas tem-se 
que, dado um número inteiro qual
quer, é teoricamente possível deter
minar se ele é primo ou não. Po
de-se, por exemplo, utilizar o crivo 
de Eratóstenes*: escrevem-se todos 
os números de 1 até o número dado 
(por exemplo, 100). Em seguida, 
caminha-se na lista de dois em dois 
números, entrando cada segundo 
número; isso tem por conseqüência 
eliminar da lista todos os múltiplos 
de 2 , excetuando-se o próprio nú
mero 2. Repete-se o processo com  
o número 3; o número seguinte é 
o 4, que iá está riscado; passa-se 
então ao 5, cortando-se os seus 
múltiplos, e assim por diante. O 
procedimento termina quando se 
alcança o maior número cujo qua
drado é igual ou menor que a me
tade do último número (no caso, 7). 
Os números que restam na lista são 
os primos entre 1 e 1 0 0 .

Em segundo lugar, tentativas de 
usar computadores* eletrônicos 
para determinar a existência de al
guma espécie de regularidade na 
distribuição dos números primos 
entre os números inteiros fracassa
ram.

A justificativa para o emprego 
do cálculo das probabilidades* no 
estudo de número primos reside na 
possibilidade de os números primos 
se distribuírem ao acaso entre os 
inteiros. Se isso é verdade, então 
pode-se observar a freqüência de 
aparecimento de primos e, por pas
sagem ao limite*, tentar obter leis 
sobre sua distribuição. E, nessa li
nha, algum sucesso.

No com eço do século X IX , o 
matemático alemão Cari Friedrich 
Gauss* conjeturou que o número 
de primos menores que um inteiro, 
tende ao quociente x/\o%x quando 
x  tende ao infinito.

Em 1896, simultânea e indepen
dentemente, Jacques Hadamard 
(1865-1963) e C. J. de la Vallée- 
Poussin (1866-1962) demonstra
ram a validade da conjetura de 
Gauss. A demonstração se baseia 
em métodos analíticos e utiliza a 
função zeta de Riemann*:

■ • ( * » )

Essa proposição, usualmente 
chamada “teorema dos números 
primos”, ilustra a possibilidade de 
aplicação da análise à teoria dos 
números.

VEJA T A M B É M : M atem ática; 
N úm eros Irracionais e Transcen
dentes; N úm eros Reais.
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10 12 14 15 16 18

20 21 22 24 25 26 27

28 30 32 33 34 35 36

38 39 40 42 44 45

46 48 49 50 51 52 54

55 56 57 58 60 62 63

64 65 66 68 69 70 72

74 75 76 77 78 80 81

82 84 85 86 87 88 90

91 92 93 94 95 96 98 99

Crivo de Eratóstenes, técnica probabilística de calcular números primos.



2 5 6 Arm am entos

Armamentos

A primeira utilização conhecida 
de uma arma de fogo ocorreu em 
1275, durante o cerco de Granada, 
dominada pelos turcos, que se va
liam de um canhão rudimentar. 
Tratava-se de um vaso de ferro 
muito largo, carregado com pól
vora, sobre a qual colocavam -se 
dezenas de pedras. Uma chama, 
através de um orifício no fundo, 
provocava a explosão, arremes
sando as pedras com estrondo.

A evolução dos armamentos 
mostra o desenvolvimento progres
sivo de um setor da ciência e da 
técnica. O objetivo de conseguir 
novas armas representou um estí
mulo à pesquisa, tanto científica 
(ou pura) quanto aplicada. Assim, 
muitas espécies de armas foram 
criadas. As mais importantes dis- 
tinguem-se em ofensivas ou defen
sivas. As primeiras são próprias ao 
ataque, por seu maior alcance e fa
cilidade de deslocamento (como no 
caso dos morteiros), pelo menor 
peso, por suas cargas de maior ca
pacidade de destruição e, ainda, 
por terem maior flexibilidade para 
disposição no terreno.

As defensivas destroem ou neu
tralizam um atacante, impedindo 
que ele cause dano a quem as 
porta. N o início, eram sempre indi
viduais: o escudo, familiar até aos 
selvagens, é Sua forma mais antiga. 
Em seguida apareceram as coura
ças que recobriam o  corpo, já co
nhecidas pelos romanos; com eça
ram com uma reduzida cota 
(gibão) de couro e chegaram às ar
maduras do século XVI, que co
briam todo o corpo dos guerreiros. 
A cabeça era protegida por um 
elm o, ancestral do capacete. As 
unidades blindadas atuais equiva
lem às armas de então. A paliçada 
—  cerca com que se tentava conter 
inimigos e feras —  foi a primeira 
manifestação de defesa coletiva. 
Depois vieram as fortificações, 
com o as muralhas das cidades anti
gas, os castelos medievais, as mo
dernas linhas fortificadas (Sieg- 
fried, Maginot) e, mais recen
temente, os subterrâneos que abri
gam os mísseis.

As armas também são classifica
das de acordo com sua destinação, 
para guerra ou para caça e ainda:

DE TIRO AO ALVO —  Para 
competições.

DE FOG O  —  A s que lançam  
um projétil por intermédio de uma 
carga explosiva.

BRA NCAS —  Todas as que 
nâo são de fogo. Dividem-se em ar
mas de ponta e de talho (punhal, 
espada, lança), de arremesso 
(dardo, arco, funda, besta), de 
golpe (maça, clava, machado).

IN D IV ID U A IS —  Manejadas 
por uma única pessoa (em princí
pio, para sua defesa).

COLETIVAS —  Aquelas cujo 
manejo exige uma equipe e seu em-

Leonardo da Vinci idealizou a bombarda acim a, que teria  função sem elhante à de uma m odem a m etralhadora.

prego e efeito são em proveito de 
um conjunto.

TÁTICAS —  As que, nas bata
lhas, têm emprego local, isolado ou 
combinado com outras armas ou 
meios de combate, completando-se 
ou apoiando-se entre si (todas as 
armas individuais, artilharias, mor
teiros, carros de combate, navios e 
aviões de curto raio).

ESTRATÉGICAS —  Destina
das a ações decisivas, de interesse 
para todo o desenrolar da ação bé
lica e não apenas para uma parte 
isolada. N âo visam apenas ao con
junto da guerra ou das operações 
militares: buscam atingir o âmago 
das forças inimigas e também to
dos os seus meios de produção —  
bélica ou nâo — , de transporte e 
de comunicação e o próprio poten
cial humano dos rivais, sem distin
ção entre linha de frente e reta- 

.  guarda, troças combatentes e 
população nao-combatente. (M ís
seis balísticos intercontinentais, 
bombas atômicas e de hidrogênio, 
etc.)

CO N V E N C IO N A IS —  Todas 
as armas nâo incluídas entre as 
não-convencionais.

N Ã O -C O N V EN C IO N A IS —  
M ísseis balísticos intercontinentais 
e o armamento químico, biológico, 
radiológico ou nuclear.

As primeiras arm as defensivas eram  sem pre individuais, como as armaduras  
que protegiam  todo o corpo do guerreiro. (Elm o do inicio do século X V I.)

As armas de repetição  são as in
dividuais que disparam um tiro por 
vez, exigindo, para cada disparo, o 
manejo manual da arma: abrir e fe
char a culatra (câmara de tiro) para 
a extração do estojo correspon
dente ao cartucho do disparo efe
tuado. A arma alimenta-se nova
mente pela introdução mecânica de 
outro cartucho na culatra. O tiro 
seguinte será dado através de novo
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acionamento do gatilho. O antigo 
fuzil Mauser 1908 e o mosquetao 
1954 sâo exemplos de arma de re
petição.

Uma arma é sem i-autom ática  
quando a extração e a alimentação 
são automáticas, mas, para cada 
disparo, há necessidade de acio
nar-se (pressionar) o gatilho da 
arma (pistola, fuzil Garaud, etc.). 
A autom ática, por sua vez, dispara 
todos os tiros em sucessão (rajada) 
mais ou menos rápida, conforme a 
arma e as necessidades, enquanto a 
pressão no gatilho for mantida e 
existir munição (metralhadoras, 
FAP, FAL, etc.).

Calibre é, por assim dizer, a uni
dade de medida das armas de fogo. 
Indica o diâmetro interno do cano 
e, em geral, é medido em milíme
tros. Um mosquetão calibre 6,5, 
por exemplo, tem um diâmetro in
terno de 6,5 milímetros. Na artilha
ria, os calibres classificam-se em 
pequenos (até 1 0 0  milímetros), mé
dios (até 2 0 0  milímetros) e grandes 
(acima de 200 milímetros). N os fu
zis de caça, o calibre é expresso por 
um número convencional, que pode 
ser ilustrado com o calibre 1 2 , cujo 
diâmetro (18.1 milímetros) corres
ponde ao de uma esfera de chumbo 
que pese 1/12 de libra. Ao contrá
rio do que ocorre com as armas de 
guerra, nos fuzis de caça o au
mento do calibre indica a diminui
ção do diâmetro do cano.

Prim eiro  arsenal: a natureza

O troglodita constatou que um 
cajado multiplicava a força do 
golpe de seu braço, que uma pedra 
pontuda era mortífera em sua mão 
e que o arremesso de qualquer des
sas armas abatia um animal ou um 
adversário sem que ele tivesse de se 
expor demais. Lascando conve
nientemente as pedras, conseguia 
armas ainda mais práticas. As pri
meiras remontam a mais de 
400  000 anos e têm forma amen
doada: redondas do lado de bater 
e pontudas do outro, para furar. 
Adaptando essa pedra a um bastão, 
fabricou uma maça que evoluiu 
para a acha (machado, de um ou 
dois gumes). Depois, reduzindo as 
dimensões do seixo, fazendo-o mais 
agudo e cortante e fixando-o numa 
vara, criou a lança, que lhe permi
tia ferir de longe, por arremesso ou 
devido ao comprimento do cabo. A 
ponta da lança, com  um cabo mais 
curto, de madeira ou osso, originou 
a faca e o punhal, modelos para a 
espada. Por dezenas de milhares de 
anos, essas armas brancas foram as 
únicas conhecidas.

Há cerca de 20 000 anos deu-se 
uma reviravolta decisiva na histó
ria das armas: a invenção do arco, 
que não apenas permitia o lança
mento mais preciso das setas, mas 
também constituía a primeira má
quina de ataque. Quase todas as ar
mas eficientes da antiguidade, até a 
introdução das bocas de fogo, ba
seiam-se no princípio do arco: um 
elemento elástico é retesado e solto, 
desenvolvendo energia suficiente 
para lançar um projétil (mesmo de 
grande dimensão) à distância.

Outra etapa decisiva para a his
tória da arma foi a descoberta de 
processos que permitiam fundir e 
trabalhar os metais, em 6000 a.C.

O primeiro foi o cobre, seguido 
pelo estanho. Com a liga de ambos 
(o bronze) moldaram-se espadas, 
punhais, pontas de lança e de fle
cha, elmos e couraças.

Em seguida, o bronze foi substi
tuído pelo ferro, mais difícil de ser 
trabalhado, porém muito mais eco
nômico e resistente, capaz de su
portar as duras provas das bata
lhas.

A Antiguidade não desconheceu 
as armas coletivas. As catapultas 
eram manejadas por muitos solda
dos e a primeira foi usada já por 
volta de 355 a.C., por Filipe* da 
Macedônia. Tinham trajetória de 
tipo curvo, semelhante a dos mo
dernos morteiros.

O apogeu técnico desse tipo de 
arma deu-se na época das Cruza
das*. Funcionava através de duas 
traves que formavam um T. A 
trave horizontal era flexionada e, 
ao endireitar-se, arremessava os 
projéteis colocados numa espécie 
de bolsa de couro. Os romanos 
aperfeiçoaram-na. Além do onagro  
(espécie de catapulta ligeira, com 
rodas, que podia ser usada também 
em campo aberto, para apedrejar 
as fileiras inimigas), possuíam as 
balistas, grandes máquinas monta
das sobre carretas, que lançavam  
pesados dardos de ferro. A balista 
permitia tiro de muita precisão e 
longo alcance (mais de 1 0 0  me
tros). Eram usadas várias de uma 
só vez: trabalhando alternada
mente, faziam com que os tiros fos
sem desferidos ininterruptamente.

Junto com a catapulta surgiram 
os primeiros aparelhos de sobre- 
passagem, as torres móveis, que 
conduziam guerreiros para o topo 
das muralhas adversárias. O lendá
rio Cavalo de Tróia seria uma ver
são fantasiosa dessas torres. Arma 
individual de enorme eficiência na 
Idade Média foi a besta, arco metá
lico que se armava por um meca
nismo a manivela (a força do braço 
não bastava) e era manejado quase 
com o um fuzil moderno: a pressão 
feita no gatilho acionava o meca
nismo de disparo, que expedia, com  
muita velocidade, um pesado projé
til (em geral um dardo metálico, às 
vezes munido de asas direcionais).

Modificando as armas de pro
pulsão, a pólvora em pouco tempo 
tornou obsoletas as velhas defesas 
(muralhas, castelos, etc.), fazendo 
da guerra uma atividade móvel. A  
tradição afirma ter sido o monge 
alemao Berthold Schwarz quem, no 
século XIII ou XIV, misturou, pela 
primeira vez, salitre, carvão e enxo
fre, obtendo a pólvora. No entanto, 
já no século XIII, os árabes* co
nheciam a pólvora e eram capazes 
de controlar seu efeito explosivo, 
com o demonstraram no cerco de 
Granada. E provável que tenham 
aprendido o segredo de sua fabrica- 
çao com os chineses.

No século XIV, o uso de armas 
de fogo estava bastante difundido 
na Europa. Da besta medieval de
senvolveu-se a colubrina, enorme, 
de difícil transporte, mas de grande 
alcance e violento impacto, que ga
nhou leveza ao transformar-se em 
arcabuz e mosquete. Encurtada, 
tornou-se pistola. Ao invés dos va
sos turcos, já eram construídos ver
dadeiros canhões e morteiros de 
bronze ou latão. A boca de fogo

Durante as Cruzadas, lançavam -se projéteis com  o onagro e a catapulta.

As armas de ataque podem  ser brancas ou de fogo. Exemplos são as lanças, 
armas individuais, e os m orteiros, empregados com objetivos táticos.
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Estojo com  pistolas (século X IX ) : aperfeiçoam ento das arm as de fogo.

era montada sobre uma carreta, de 
maneira a poder ser balançada, o 
que permitia regular a pontaria. Os 
canhões Foram carregados pela 
boca até o século X IX : só em 1849 
surgiu a retrocarga, isto é, a intro
dução de explosivo e projétil pela 
culatra, que facilitou o manejo e 
triplicou a rapidez do tiro.

U m d os maiores problemas rela
tivos às armas de fogo foi encon
trar um meio seguro, prático e rá
pido de fazer explodir a pólvora. 
Até 1515 empregava-se o sistema 
de estopim na parte posterior do 
canhão; nesse ano apareceram os 
primeiros modelos com pederneira, 
construídos em Nürénberg, na Ale
manha, talvez a partir dos esboços 
anteriores de Leonardo* da Vinci, 
que não chegara a executá-los. 
Uma pequena roda dentada, acio
nada por um mecanismo de mola, 
atritava a pederneira, provocando a 
centelha que fazia a pólvora explo
dir. O sistema, porem, revelou-se 
caro e complicado, e, no fim do sé
culo XVI, inventou-se outro meca
nismo que podia ser acionado a 
mão: a pederneira batia m ecanica
mente em uma pequena chapa me
tálica.

No seculo seguinte foram desco
bertas substâncias químicas que 
têm a propriedade de se incendia
rem caso sofram um golpe violento. 
Pequenas cápsulas contendo essas 
substâncias, batidas com um mar- 
telinho (o percussor), provocavam  
a centelha necessária. O meca
nismo foi chamado de fuzil*, nome 
que passou a designar todas as ar
mas em que era utilizado.

Daí passou-se facilmente ao sis
tema de reunir num único cartucho 
a cápsula detonante, a carga de 
pólvora e o projétil.

Já por volta de 1600, construí- 
ram-se fuzis em que a carga de pól
vora era introduzida em pequenos 
invólucros de papel. O mérito de 
ter aperfeiçoado_ o cartucho per
tence ao francês Lafauchereaux 
(1801-1851).

Em apenas um século (da me
tade do X IX  até a Segunda Guerra 
Mundial), as armas de fogo passa
ram por progressos assombrosos. 
Foi encontrado um meio de fechar 
hermeticamente a culatra, difundin
do-se então o côm odo sistema de

recarregamento. O cano recebeu 
raias (estrias) internas, que impri
mem rotação ao projétil, dando ao 
tiro uma trajetória mais exata e 
uma parábola mais longa. C ons
truíram-se armas sempre mais rápi
das, precisas e mortíferas: utilizan
do-se do tambor e do pente de 
balas, chegou-se às armas semi-au- 
tomáticas e, no princípio do século 
X X , à metralhadora.

Outra grande inovação na histó
ria das armas foi a substituição da 
pólvora por explosivos que não 
produzem fumaça. Em 1867, o 
cientista sueco Alfred Nobel* in
ventou a dinamite, misturando ni- 
troglicerina —  devida ao italiano 
Sobrero (1812-1888) —  com fari
nha fóssil (terra de infusórios), o 
que permitiu as bombas e as minas 
terrestres e marítimas.

A  couraça ressurge nos carros 
de combate, que os ingleses usam  
pela primeira vez em 1918. O ca
nhão e o morteiro remodelam-se: 
crescem, transformam-se em bases 
móveis de foguete (ancestrais da 
bomba voadora nazista) ou afi- 
nam-se nas leves bazucas. Che
ga-se enfim ao radar, que denuncia 
distantes armas inimigas ou teledi- 
rige os projéteis (foguetes). E a 
bomba* atômica revoluciona a tec
nologia da guerra.

Com a explosão da primeira 
bomba atômica, em Hiroxima (Ja
pão), a 6  de agosto de 1945, o po
der das outras armas passa a pare
cer praticamente insignificante.

Os mísseis teleguiados, graças a 
um dispositivo sensível a radiações 
térmicas ou mesmo a outros meios 
eletrônicos, são capazes de atingir 
um ponto a 7 000 quilômetros de 
distância e de procurar automatica
mente um objeto voador, ou serem 
por ele atraídos. Isso é possível 
mesmo se este alvo estiver desen
volvendo uma velocidade maior 
que a do som (um míssel inimigo, 
por exemplo).

__ Essas propriedades tiram a ra
zão de ser de todos os meios de de
fesa antiaérea utilizados algumas 
décadas atrás.

Os efeitos dos projéteis atômicos 
podem ser classificados como m e
cânicos, resultantes da explosão, 
que se propaga sob a forma de po
tente onda de choque; térm icos, de

vido ao calor irradiado pela explo
são ; de radiação nuclear à base de 
raios gama e de nêutrons; de radia- 
tividade, de longa duração. A po
tência das cargas nucleares é ava
liada convencionalmente em 
quilotoneladas (considerando ape
nas os efeitos mecânicos): a de Hi
roxima tinha 2 0  quilotoneladas. 
D epois de terem experimentado 
bombas de até 500 quilotoneladas, 
os EUA aperfeiçoaram em 
1950/52 um novo aparato nuclear 
que nãojnais utiliza a fusão de nú
cleos atômicos pesados, mas a fis
são de átomos leves. Essa nova 
bomba, denominada term onuclear 
ou de hidrogênio  (bomba H), pro
duz, ao explodir, efeitos mecânicos 
equivalentes aos de milhões de to
neladas de explosivos clássicos; 
sua potência, portanto, exprime-se 
em megatoneladas.

A posse de armas nucleares ou 
radiológicas, que ao fim da Se
gunda Guerra Mundial era privilé
gio americano, foi progressiva
mente dividida com  diversas outras 
potências, como a União Soviética, 
Inglaterra, França, China e índia.

O utras arm as 
m odernas

As armas nucleares, biológicas e 
químicas constituem os mais mo
dernos armamentos do homem. Es
sas armas radiológicas podem ser

bombas (lançadas por aviões, fo
guetes, satélites artificiais ou mís- 
seis) ou terem ação exclusivamente 
radiativa. As armas biológicas são 
ainda mais perigosas que as nu
cleares, pois liberam microrganis
m os nocivos, que podem atacar 
tanto o homem quanto os animais 
e as plantas, provocando doenças 
infecciosas que provocam a morte. 
Seu emprego é proibido por con
venções internacionais.

Não menos mortíferas são as ar
mas químicas, substâncias sólidas, 
líquidas ou gasosas que alteram ba
sicamente as funções orgânicas.

Outros agressivos químicos não 
produzem lesões graves no orga
nismo que atacam, mas são capa
zes de tornar inofensivo o mais po
deroso dos exércitos. São gases 
paraiisantes, de efeito temporário, 
ou substâncias que provocam dis
túrbios estom acais e/ou intestinais, 
doenças essas que, apesar de não 
serem fatais, anulam a força de 
combate do inimigo. A boçnba de 
napalm , arma química utilizada 
desde o fim da Segunda Guerra 
Mundial, consiste numa granada 
com  gasolina gelificada por meio 
de palmiato de alumínio, que 
queima tudo que toca.

VEJA T A M B É M : Energia N u 
clear; Guerra; Tecnologia M ilitar.

As bombas V -2  alem ãs usadas na Segunda Guerra (em  cim a) foram  precur
soras dos foguetes. Embaixo, bombardeio com foguetes de "napa lm ".
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Aromáticas, 
Plantas

Na flora brasileira, inúmeras 
plantas se distinguem pela produ
ção de substâncias aromáticas (ca
pazes de impressionar o olfato pelo 
seu odor), que são chamadas de 
óleos essenciais (por sua essência), 
voláteis (pela facilidade com que se 
evaporam quando em contato com  
o ambiente) ou aromáticos (devido 
ao aroma). Conforme a família da 
planta, os óleos aromáticos podem  
ser encontrados em órgãos secreto
res especiais, como os pêlos glan
dulares de muitas Labiadas, ou em 
células parenquimáticas diferencia
das. como acontece nas Piperáceas. 
Podem ainda aparecer em todos os 
órgãos da planta, como no caso 
das Coníferas, ou apenas nas par
tes florais coloridas, com o nas R o 
sáceas.

Aroma e cor servem de orienta
dores para os animais que se ali
mentam de néctar* e pólen* e, ao 
fazê-lo, polinizam a planta. Tam
bém aigtfns frutos possuem óleos 
essenciais, com a função de atrair 
os animais que deles se alimentam, 
e que, ao derrubar no solo as se
mentes, favorecem a dispersão da 
espécie.

Às vezes, estas sementes preci
sam sofrer a ação do suco gástrico 
para poderem se desenvolver. Os 
óleos essenciais quase nunca ocor
rem em quantidade superior a 2 % 
de todo o material floral. Os princí
pios odoríferos, na maior parte dos 
casós, são terpenos, isto e, carbeto 
de hidrogênio, de fórmula geral 
(C 5 Hg)n, que são formados a partir 
da unidade de isopreno (2 -metilbu- 
ta- 1,3-dieno).

Cinco átomos, apenas, com bi
nam-se de muitas maneiras diferen
tes para dar o complexo que são os 
óleos essenciais. Sao eles carbono.

hidrogênio, oxigênio e, mais rara
mente, nitrogênio e enxofre. Além  
dos terpenos (limoneno, pineno, 
santaleno, etc.), formam diversos 
outros com postos orgânicos tais 
com o, por exemplo, os álcoois* (li- 
namol, geraniol. rodinol, etc.), al
deídos* ou cetonas (citral, irona, 
etc.), ésteres*, ácidos* e fenóis, e 
outros com postos de importância 
reduzida.

Os compostos nitrogenados têm 
quase sempre odor intenso (antran- 
latos, cianidas, amidas, etc.). Nos 
com postos de enxofre (mostarda, 
gárlico, etc.) o odor é mais acen
tuado ainda, porém a freqüência 
com que aparece é menor.

Uma essência nunca é consti
tuída de um produto puro, mas sim 
de misturas bastante complexas; 
daí a dificuldade de obter artificial
mente o perfume de uma flor, 
mesmo conhecendo-se seus princi
pais componentes. O óleo aromá
tico da rosa*, por exemplo, com 
põe-se de 2 2 1  substâncias diferen
tes.

Apesar da enorme variedade de 
com posições, os óleos essenciais 
caracterizam-se por uma série de 
propriedades físicas em comum. 
Todos possuem forte odor carac
terístico e alto poder de refração, 
além de serem opticamente muito 
ativos (ou seja, quando atingidos 
por um feixe de luz polarizada, al
teram em alguns graus o ângulo do 
plano de polarização). São insolú
veis em água(apenas odorizam -na) 
e completamente solúveis em com 
postos orgânicos como o éter, os 
álcoois, etc.

Um a história perfumada

Um velho livro, o A yur-V eda , 
atesta o conhecimento que tinham 
os antigos hindus sobre a prepara
ção de óleos de rosas e cálam os, 
por volta de 2500 a.C. Também os 
persas conheciam a destilação de 
uma série de óleos aromáticos. De 
acordo com Theophrastus (372  
a.C .-287 a.C., aproximadamente) 
os egípcios haviam catalogado

quase quinhentas plantas medici
nais, donde se deduz que também 
as plantas aromáticas eram bem 
conhecidas.

Durante a dominação romana, a 
evolução dos conhecimentos sobre 
óleos aromáticos foi mínima, ao 
passo que na época áurea dos ára
bes ganharam novo e considerável 
impulso, devido à descoberta do ál
cool, um ótimo solvente para com 
postos orgânicos.

Em 1700 fundou-se na França a 
primeira organização comercial 
para produzir soluções alcoólicas 
de materiais aromáticos de diversas 
plantas: as “quintessências”. A 
partir de então, numerosos óleos 
foram sendo descobertos e empre
gados em perfumes, produtos de 
toucador e vários outros que ga
nham com a odorização. As essen- 
cias de frutas são muito usadas 
para aromatizar bebidas, balas, 
confeitos, e até medicamentos, pos
sibilitando sua melhor aceitação. 
Além disso, uma série de vegetais, 
devido a seus óleos essenciais, tem 
utilidade como condimentos.

A variedade dos óleos e de suas 
fontes (folhas, flores, raízes, caules, 
etc.) exige diversos modos de extra
ção. Os mais empregados são qua
tro: a) por maceraçao, ou seja. por 
compressão (método aplicado 
quase exclusivamente às frutas 
cítricas); b) por destilação com va
por, a umido ou a seco; c) e d) por

extração, com auxílio de solventes 
ou de gorduras.

Na macgração, as células que 
contêm os óleos rompem-se sob a 
ação de escovas de aço. O processo 
também pode ser manual ou va
ler-se de centrífugas. O óleo ex
pulso das vesículas vegetais é car
regado por um forte jato de água 
e separado desta em tanques de se
dimentação ou em turbinas. O pro
cesso de compressão, muito seme
lhante, pode ser feito manualmente 
(resultando na melhor qualidade do 
oleo obtido) ou por meio de máqui
nas. Pelo processo manual, compri- 
mem-se as cascas das frutas entre 
duas esponjas, de modo que estas 
absorvam a essência que será liber
tada; encharcada a esponja, uma 
prensa separa o óleo. O processo 
mecânico dispensa as esponjas: as 
cascas são diretamente prensadas, 
soltando seu óleo.

A destilação é um método larga
mente aplicado, por exemplo, para 
a obtenção de essências de.hortelã- 
pimenta, cânfora, cravo, eucalipto, 
rosa, etc. Usam-se aparelhos seme
lhantes aos dos alambiques de 
aguardente. O vapor, ao passar 
pela planta, carrega consigo o óleo 
(razão pela qual este processo re
cebe, às vezes, o nome de arrasta
mento de vapor). Depois de con
densado, o óleo é separado da água 
por decantação. O processo de des
tilação tem variantes: pode ser rea-

Os pinheiros (em  cim a) e os eucaliptos, árvores arom áticas comuns no Bra
sil, possuem óleos que são usados em  produtos de limpeza e cosméticos.
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As tangerinas e outras frutas cítricas segregam  os óleos essenciais em  cavi
dades da pele. Essas essências são usadas para arom atizar bebidas.

lizado a seco, quando se aquece 
apenas a planta, sem água; ou pelo  
aquecimento de mistura de agua 
com partes da planta.

N ao menos comum é o emprego 
de solventes, nos quais os óleos 
aromáticos são bastante solúveis. 
O solvente mais usado é o benzeno, 
de maior eficiência misturado com 
acetona ou éter extraído de petró
leo. Melhores resultados, no en
tanto, são obtidos com o gás bu- 
tano liquefeito. O álcool é 
considerado um bom solvente, po
dendo ser acrescentado a ele o ben
zeno em ebulição.

Para conseguir-se certas essên
cias refinadas de flores, é usada a 
propriedade que têm as graxas de 
absorver com facilidade as,emana
ções dos órgãos voláteis. É o pro
cesso de extração com o auxílio de 
gorduras. O método denominado 
enfleurage é uma variação desse 
processo. Consiste em deixar as pé
talas das flores, durante algum  
tempo, sobre uma camada de gor
dura constituída de 30% de sebo e 
70% de gordura de porco, ambos 
puros e inodoros.

No Brasil, existem numerosas 
essências de considerável valor 
económ ico, com o o pau-rosa e os 
óleos de hortelã-pimenta, laranja e 
eucalipto.

Principais plantas

IL A N G T L A N G  (Cananga odo- 
rata) —  Planta da família das A no-  
náceas, da qual se retira o óleo de 
mesmo nome, com posto por uma 
alta porcentagem de ésteres e ál
coois.

JASMIM —  Planta trepadeira 
da família das Oleáceas (Jasmi- 
n ium  pubescens), cuja flor fornece 
a essência.

CAPIM -LIM ÃO —  Nome co
mum das plantas da família das 
Gramíneas, cujo odor lembra o do 
limão. O C ym bopogon citratus, 
originário da índia, é a espécie 
usada no Brasil.

G ERÂN IO  —  Planta da família 
das Geraniáceas (G eranium  macu- 
lata), responsável pelo geraniol, um 
álcool com cheiro de rosa. O Pelar
gon ium  é outro gênero da família 
que recebe o nome de gerânio.

ALFAZEM A —  É o nome pelo 
qual é conhecida popularmente a 
L avandula  officinalis, pertencente 
à família das Labiadas, que fornece 
a lavanda ou alfazema, muito 
usada em perfumaria e sabonetes.

HORTELÃ-PIM ENTA  
Planta da família das Labiadas 
(M entha piperita) que fornece um 
óleo essencial de extenso uso indus
trial e culinário. Contém uma 
grande quantidade de mentol.

CITRONELA —- Planta da 
família das Labiadas (C ym b o p o 
gon  sp). Esmagadas, suas folhas 
apresentam cheiro semelhante ao 
do limão, devido à presença de ci- 
tronelal, um aldeído encontrado 
também no óleo aromático do li
mão, e do citronelol, um álcool que 
é correspondente ao citronelal.

EUCALIPTO —  Planta da

família das M irtáceas (Eucalyptus  
sp). São várias as espécies que pro
duzem madeiras e essências impor
tantes. O eucaliptol, principal cons
tituinte de seu óleo essencial (60%), 
é muito usado em dentifrícios, ba
las, saboarias e como anti-séptico.

PINHO —  Dessa árvore da 
família das Pinàceas (Pinus sp), 
sâo retirados muitos produtos. Seus 
ôleos'essenciais são utilizados em 
toucador e na limpeza doméstica.

ROSA —  São várias as plantas 
da família das R osáceas  das quais 
é extraída, por destilação, a essên
cia de rosa. Três espécies importan
tes: R osa  damascena, Rosa alba e 
R o sa  centifolia. Seu óleo essencial, 
constituído em cerca de 55% de 
uma mistura de rodinol, geraniol e 
norol, é usado na indústria de cos
méticos e perfumaria.

M OSTARD A —  D as sementes 
das plantas da família das Crucífe- 
ras (Sinapis alba e Brassica nigra), 
tira-se um óleo largamente empre
gado em condimentos.

LOURO —  A folha do loureiro, 
planta da família das Lauráceas 
(Laurus nobilis), é bastante usada 
em culinária.

PIM ENTA-DO -REINO  —  A 
fruta da planta Piper nigrum, da 
família das Piperaceas, moída, é 
tão utilizada em cozinha quanto a 
pimenta-malagueta.

N O Z-M O SC A D A  —  (M irvs- 
tica fragans) é uma planta da famí
lia das Miri$táceas. Seu fruto tem 
aroma almiscarado, que encontra 
emprego também na medicina, por 
suas propriedades narcóticas e di
gestivas.

BA U N IL H A  —  Planta da famí
lia das O rquidáceas (Vanilla  plani- 

fo lia ), cujos frutos são usados 
com o aromatizantes de produtos 
farmacêuticos e no preparo de sor
vetes.

CO M INH O  —  Planta da famí
lia das Umbelíferas (C ym inum ), 
cujas sementes contêm ácido má- 
lico e uma essência amarela. En
contra aplicação na medicina e 
com o condimento de pães, bolos e 
queijos.

C A N E LA  —  Planta da família 
das Lauráceas (C innam onum  zey- 
lanicum), bastante importante de
vido ao aproveitamento de sua 
casca na feitura dos mais diversos 
pratos.

CRAVO —  O craveiro-da-índia 
(Eugenia caryophyllatá), da família 
das M irtáceas, tem o ovário e o cá
lice das flores aproveitados tanto 
por seu aroma intenso como por 
seu sabor picante.

VEJA T A M B É M : Oleaginosas; 
R osas.

A alfazem a ou lavanda ("Lavandula officinalis") possui um óleo aromático  
que é m uito usado pelas indústrias de perfumes e cosméticos em geral.
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O paciente trabalho de especialistas em escavações arqueológicas possibili
tou a descoberta do anfiteatro romano (acima) em  Cesaréia, Israel.

Arqueologia

Arqueologia, palavra grega que 
significa literalmente “ciência do 
antigo”, entrou para o vocabulário 
moderno no século XVII. Mas foi 
sobretudo na década de 1960 que 
os arqueólogos se dedicaram à dis
cussão da natureza mesma dessa 
disciplina, levantando questões 
como: a suposta distinção entre 
pré-história* (investigação do pas
sado do homem em períodos total
mente carentes de documentação 
escrita) e arqueologia (investigação 
do passado do homem mediante 
auxilio de documentos materiais 
associados a documentos textuais, 
ou deles contemporâneos); a rela
ção de dependência entre a arqueo
logia e a história* ou a antropolo
gia*; sua situação no campo das 
ciências humanas ou sua absorção 
pelas ciências exatas.

O que define essencialmente a 
arqueologia é que ela parte de obje
tos materiais —  e de seu contexto 
—  para chegar ao conhecimento e 
compreensão de grupos humanos, 
culturas e civilizações do passado. 
A limitação cronológica é variável: 
a arqueologia tanto pode referir-se 
aos tempos recuados da pré-histó
ria como investigar épocas bas
tante recentes (a chamada “ar
queologia industrial”, por exemplo, 
em franco desenvolvimento na In
glaterra, estuda, além dos sítios de 
habitação e trabalho, toda a docu-

mentação tecnológica que se refere 
à Revolução Industrial* dos sécu
los XVIII e XIX).

A atividade do arqueólogo gira, 
pois; em torno de restos materiais, 
vestígios deixados pela ocupação 
humana em determinado sítio, quer 
tenham sido elaborados pelo ho
mem (restos culturais), quer sejam 
obras da natureza, contemporâneas 
dessa ocupação e que, de certa ma
neira, sofreram ação da presença 
humana ou sobre ela a exerceram 
(restos não culturais). Assim , restos 
culturais são todo tipo de objeto 
manufaturado: monumentos arqui
tetônicos, artefatos (em pedra, ar
gila, madeira, metais, etc.). Os res
tos não culturais coletados numa 
escavação* permitem o estudo do 
meio natural e físico de determi
nada camada arqueológica (ossos 
humanos e animais, amostras de 
solo e de vegetais). Esses restos são 
observados em suas associações, de 
modo a permitir a elaboração de 
um “modelo”, ou seja, uma cria
ção mental que expressa a estru
tura e as múltiplas inter-relações 
que a análise dos documentos é ca
paz de oferecer. A arqueologia, 
portanto, tem função não apenas 
descritiva, mas interpretativa e ge
neralizadora.

Os testem unhos materiais

Tucídides* foi o primeiro histo
riador a utilizar fontes arqueológi
cas para a reconstituição do pas
sado. Mais tarde, Plínio, o Velho, 
e os historiadores do período he- 
lenistico realizaram investigações 
topográficas, reconhecimento de

monumentos antigos e leituras de 
inscrições tumulares. Através de 
Bizâncio e do mundo árabe, tais 
práticas chegaram à Europa medie
val, mas tiveram pequena aplica
ção, porque, na época, os monu
mentos antigos ou eram 
simplesmente restaurados com ob
jetivos utilitários ou então destruí
dos como elementos pagãos, sím
bolos da idolatria*.

Somente durante a Renascença* 
a civilização greco-romana com e
çou a despertar o interesse dos es
tudiosos. Em 1478, foi fundada, em 
Roma, uma espécie de academia de 
antiquários. E artistas como Bru- 
nelleschi* e Donatello* realizaram 
escavações no intuito de descobrir 
fontes diretas de inspiração para 
suas obras. Durante suas viagens 
pelo Oriente, o mercador Ciriaco 
de Pizzicolli (1391-1455) coletou 
informações e objetos, copiou ins
crições, descreveu monumentos c 
fez desenhos de peças antigas.

Em 1485, um sarcófago desco
berto na Via Apia foi exibido ao 
público, enquanto os afrescos* 
existentes na D o m u s Aurea, de 
Nero, aberta à visitação em 1493, 
suscitava desusado interesse, ser
vindo, inclusive, de inspiração a 
Rafael*.

A partir do século XVI, as esca
vações, geralmente patrocinadas 
por famílias ricas, tornaram-se 
mais sistemáticas. E nos grandes 
centros culturais europeus, com o 
Paris. Viena, Munique, Londres, 
etc.. o gosto pelas coleções de anti

guidades estimulava as pesquisas 
arqueológicas. A s escavações das 
cidades romanas de Pompéia e 
Herculano servem também para 
glorificar as dinastias dos Bour- 
bons e de Nápoles.

No século XVII, as discussões 
entre eruditos contribuíram J>ara a 
criação de várias instituições ar
queológicas, entre as quais a A ca- 
dém ie des Inscriptions et Belles 
Lettres, fundada por Luís* XIV, 
em 1665. O século seguinte trouxe 
modificações importantes, em parte 
determinadas pelo conhecimento  
dos “selvagens” contemporâneos 
(permitindo a introdução da noção 
de relatividade e diversidade de es
truturas mentais e sociais), o con
ceito de evolução das espécies vi
vas, o interesse pelos ofícios e pelo 
artesanato e certas conquistas do 
pensamento filosófico. Nao é de es
tranhar, portanto, que a partir de 
1719 um beneditino francês, Ber- 
nard de Montfaucon, publicasse em 
quinze volumes uma obra.que tra
zia um título característico: A  A n 
tiguidade Explicada e R epresen
tada em  Figuras.

Ainda no século XVIII as ciên
cias naturais provocaram um 
avanço considerável, permitindo a 
fixaçao dos princípios da estrati- 
grafia* (processo de pesquisa que 
consiste em escavar o solo, distin
guindo e separando as camadas su
cessivas de depósitos minerais, cuja 
cronologia relativa se acha assim  
determinada). O século X IX , con
siderado o período romântico da

A procura de documentos estende-se às vezes ao fundo de mares e rios.
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Em muitos casos, os restos encontram -se soterrados; com  o periscópio, o arqueólogo exam ina o conteúdo de espa
ços vazios, para proceder à escavação sem  causar danos ao m aterial. (Observação numa caverna etrusca.)

arqueologia, foi um dos mais pródi
gos em importantes achados: redes- 
cobre-se a Etrúria; Champollion*, 
Rosellini e Lepsius (1810-1884) 
reconstituem a língua egípcia; 
Botta* e Layard (1817-1894) esca
vam ruínas assírias e Charles Fel- 
lows (1799-1860) explora a Ásia 
Menor. O último dos arqueólogos 
românticos, Schliemann*, desco
bre, nas últimas décadas do século, 
as ruínas de Tróia e Micenas. So
mente no século X X  é que a ar
queologia pôde ampliar suas fron
teiras geográficas, libertar-se de 
alguns vícios de origem (como a 
preocupação com o objeto único e 
excepcional, a caça ao tesouro, a 
mera ilustração de textos sobre a 
Antiguidade, etc.) e dedicar-se a 
todo e qualquer testemunho mate

rial da atividade humana, inserido, 
necessariamente, num quadro de 
associações. Isso acârretou maior 
exigência de rigor científico e apri
moramento em seus métodos e téc
nicas.

Segundo alguns especialistas, 
são quatro os níveis em que podem  
ser utilizados os documentos ar
queológicos (em ordem de cres
cente complexidade e de decres
cente eficácia): a) análise técnica 
dos materiais que permite informa
ções básicas referentes ao grau de 
aquisição e utilização dos instru
mentos de domínio sobre a natu
reza; b) conhecimento elementar 
sobre a econom ia e atividades de 
subsistência de üm grupo;_c) dados 
para a elaboração de hipóteses re
lativas à estrutura social e à organi

zação política; d) inferência, a par
tir de documentação material, dos 
elementos que compõem a visão de 
mundo de um grupo (conceitos mo
rais, religiosos, etc.).

Na quase totalidade dos casos, 
os restos arqueológicos apresen
tam-se soterrados pela ação do 
tempo. É preciso identificar e deli
mitar os sítios, por meio de pros
pecções e sondagens e, a seguir, es
cava-los. Tanto nessa fase quanto 
na análise e interpretação dos da
dos colhidos manifesta-se o cará
ter pluridisciplinar da pesquisa ar
queológica. Às ciências físicas, em 
particular, têm proporcionado re
sultados dos mais eficazes, quer se 
trate do simples aproveitamento de 
aparelhos fotográficos, para fins de 
levantamento aéreo, quer do regis

tro de todos os momentos da esca
vação e. mesmo, durante a pes
quisa ulterior em laboratório 
(micro fotografia, macrofotografia. 
radiografia, etc.). Por outro lado, 
os métodos eletromagnéticos per
mitem a detecção de restos arqueo
lógicos metálicos ou de material 
ferruginoso, enquanto os elétricos 
registram a condutividade elétrica 
do solo, possibilitando a localiza
ção de vestígios antigos. Ultima
mente, têm-se desenvolvido, na Itá
lia, muitas pesquisas em torno de 
um tipo de prospecção que utiliza 
um aparelho altamente aperfei
çoado. o periscópio Nistri, capaz 
de perfurar o solo e fotografar o in
terior de tumbas, permitindo a 
orientação perfeita do trabalho de 
escavação sistemática no local exa
minado. A arqueologia recorre 
também a essas ciências para deter
minar a datação dos objetos e ocu
pações antigas.

N os últimos anos, tem sido aper
feiçoado e largamente empregado o 
processo de análise do carbono^ 14 
conservado nos materiais orgâni
cos encontrados durante as escava
ções. O carbono 14 entra na com 
posição de toda matéria viva; 
quando esta é destruída, a radiati- 
vidade do carbono decresce regular
mente com o tempo; pode-se então 
determinar a idade dessa matéria 
pela medida do carbono radiativo 
que ela contém. Outro método ba
seado na radiatividade proporciona 
uma datação mais precisa que o 
carbono 14: é a datação pela ter- 
moluminescência (um caco de cerâ
mica aquecido em laboratório 
emite certa quantidade de luz ter- 
moluminescente, que se pode medir 
e relacionar com o tempo decorrido 
desde que foi fabricado). O método 
de datação por flúor —  aplicado 
a ossos fósseis —  pode oferecer re
sultados interessantes, embora não 
seja aplicável a materiais prove
nientes de sítios diversos.

O trabalho do arqueólogo 
apóia-se nas conclusões de outros 
tipos de cientistas: o geólogo, que 
estuda as diversas transformações 
ocorridas no solo; o botânico, o 
zoólogo e o antropólogo físico —  

ue colaboram na reconstituição 
o meio vivo associado aos artefa

tos arqueológicos, no que concerne, 
respectivamente, à flora, à fauna e 

.  ao tipò racial e ao estágio de evolu
ção dos homens antigos. Além 
disso, conceitos importantes da ar
queologia foram tomados às ciên
cias biológicas, como o de “sis
tema” e o de “populações".

Para a compreensão dos fenôme
nos culturais, a arqueologia se vale 
do auxílio das ciências humanas, 
particularmente da antropologia*. 
A arqueologia histórica —  que se 
ocupa das culturas que conheceram  
a escrita e deixaram documentação 
textual —  é tributária de outros ra
mos das ciências humanas, com o a 
lingüística* e a filologia*, no seu 
mais amplo sentido, isto é, en
quanto estudo de toda tradição tex
tual, quer se refira à literatura, à 
história, à filosofia, quer a outros 
registros escritos.

VEJA T A M B É M : Escavação: Es- 
tratigrafia; Fóssil; Paleontologia.
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Arquimedes

Cercado de lendas. Arquim edes teria  se empenhado com fervor na procura 
das verdades físicas até o m om ento de sua m orte, na tom ada de Siracusa.

Galileu* Galilei considerava Ar
quimedes um “engenho sobre-hu- 
m ano” e até hoje o matemático e 
inventor grego é tido com o precur
sor do método experimental nas 
ciências exatas.

A grandiosidade de sua obra cer
cou-o de lendas, dificultando a pre
cisão dos dados sobre sua vida. Fi
lho do astrônomo Fídias, teria 
nascido por volta de 287 a.C., em 
Siracusa, cidade grega da Sicília. 
Estudou em Alexandria (Egito), 
onde encontrou Canon de Samos, 
matemático que admirava e cuja 
amizade conquistou. Outro amigo 
foi Hierão I I  (3087-217 a.C.), ti: 
rano de Siracusa. E Arquimedes foi 
morto no massacre que se seguiu à 
tomada de Siracusa pelo cônsul ro
mano Marcelo, em 212 a.C.

Arquimedes empenhou-se com  
fervor na busca das verdades físi
cas (em mecânica, principalmente) 
e não se inibia em procurar uma 
utilidade prática para suas desco
bertas. Foi assim que, reduzindo o 
equilíbrio de forças a um simples 
problema geométrico, estudou o 
equilíbrio dos sólidos, o funciona
mento da alavanca e o movimento 
dos corpos celestes, além de ter or
ganizado uma coleção (a mais 
completa da antiguidade) de figu
ras planas cujos centros de gravi
dade eram perfeitamente localiza
dos.

Mais que seus avanços teóricos, 
entre.tanto, impressionou a imagi
nação popular a aplicação dos re
sultados na construção de diversas 
máquinas, entre as quais a balança 
hidrostática e a rosca-sem-fim (que 
utilizou para a elevação das águas). 
A partir disso, foram-lhe atribuídas

as mais estranhas invenções. Ar
quimedes teria sido, por exemplo, o 
idealizador dos célebres “espelhos 
ustórios” com os quais os defenso
res de sua cidade natal incendiaram  
à distância —  pela concentração 
dos raios solares —  os navios ro
manos que a sitiavam.

Outra lenda sobre Arquimedes 
baseia-se na descoberta —  durante 
um banho —  do princípio hidrostá
tico que leva seu nome: o valor da 
força vertical que empurra para 
cima um corpo imerso na agua 
(empuxo) é exatamente igual ao va
lor da força que suporta o peso da 
água deslocada, seja qual for a 
forma do objeto ou a porção do vo

lume imerso. Conta-se que Hierão 
quis saber, sem destruir sua coroa, 
se ela fora confeccionada toda em 
ouro, ou se o ourives havia substi
tuído uma parte por prata. Confiou 
o caso a Arquimedes que, para re
solvê-lo, teria idealizado aquele 
princípio. Mais razoável, no en
tanto, é acreditar que Arquimedes 
apenas aplicasse seus conhecimen
tos anteriores, como o princípio 
que rege o fenômeno do empuxo, 
dos quais já se valera para determi
nar o peso específico de vários me
tais.

Arquimedes dedicava-se à mate
mática, física, engenharia, geom e
tria, astronomia e a seus inventos.

Conta-se que durante o banho ele resolveu o problema da coroa de H ierão e, assim, descobriu um  princípio da hidrostática. 
Segundo esse princípio, todos os corpos imersos em  um flu ido sofrem  a ação de um a força —  o empuxo —  vertical, 
no sentido de baixo para cim a. A intensidade do em puxo é igual ao peso do volum e de fluido que o corpo desloca. 
Essa força explica por que um navio bóia e um  aeróstato voa. É tam b ém  devido ao empuxo que os submarinos e 
outros corpos podem  m anter-se em  equilíbrio abaixo da superfície da água.

sucessiva ou simultaneamente. 
Costumava desenhar figuras, geo
métricas, tomar-lhes as medjdas e 
depois tentar descobrir relações en
tre os números obtidos. Embora 
considerasse um bom método par
tir da observação de uma solução  
empírica, só se considerava satis
feito depois de obter uma explica
ção teórica. Nas reflexões reunidas 
em O M étodo, deixa claro que, 
para ele, o processo empírico tinha 
tanto yalor quanto a dedução por 
raciocínio lógico. A  ciência não de
via nunca submeter-se a classifica
ções hierárquicas e todo achado, 
por si só, era importante.

Assim , Arquimedes elaborava 
qualquer observação em todos os 
sentidos, partindo da sua explica
ção lógica até chegar às suas possí
veis aplicações praticas.

Esta simplicidade de raciocínio e 
ânsia de conhecimento levaram-no 
a uma solução original para um 
problema já antigo: determinar o 
valor da razão entre o compri
mento da circunferência é o diâme
tro de seu círculo (pi). Enquanto 
outros procuravam resolvê-lo atra
vés do cálculo algébrico ou de 
construções geométricas, Arquime
des recorreu ao processo comum de 
medir figuras. Com eçou delimi
tando o círculo por um hexágono 
inscrito e por outro circunscrito. A  
área do círculo é claramente maior 
que a do hexágono inscrito, e me
nor que a do circunscrito. N o en
tanto, duplicando-se o número de 
lados dos hexágonos, as áreas dos 
polígonos inscrito e circunscrito re
sultantes aproximam-se mais da 
área do círculo, embora sem coin
cidir com ela.

Arquimedes deu seqüência a esse 
processo, aproximando a área do 
círculo com a área de polígonos 
com  lados em número cada vez 
maior. O valor para o qual tendiam 
as áreas das duas séries de polígo
nos deveria ser a área do círculo, 
quando os polígonos tivessem infi
nitos lados. Arquimedes deteve-se 
em polígonos de 96 lados, con
cluindo que a razão procurada (pi) 
era menor que 3 (10/70) e maior 
que 3 (10/71), resultado próximo 
ao conhecido hoje (aproximada
mente 3,1416).

Tudo na natureza sugeria a Ar
quimedes relações, descobertas, de
monstrações matemáticas. Apli
cando a geometria à astronomia, 
obteve os relógios solares, Arqui
medes chegou a uma medição

3uase exata do diâmetro aparente 
o Sol e inclusive à construção de 

alguns modelos mecânicos dos mo
vimentos solares.

A obra de Arquimedes demons
tra sua preocupação em divulgar 
todas as suas descobertas, mesmo 
as mais difíceis. No A renarium , 
por exemplo, demonstra que _é 
possível formar um número tão 
“grande” e que possa designar to
dos os grãos de areia de todas as 
praias do mundo. Para isso, utili
zou regras que equivalem à aplica
ção de logaritmos*, utilizados siste
maticamente apenas vinte séculos 
depois da época de Arquimedes.

VEJA T A M B É M : Grécia Antiga; 
M étodo  Científico.
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Arquitetura

A atividade arquitetônica é tão 
antiga quanto a própria História, 
mas seu significado sofreu transfor
m ações importantes com o tempo.
Em cada epoca, as condições de 
trabalho dos arquitetos são diver
sas e diversos os resultados desse 
trabalho, mas, sobretudo, varia o 
que se entende por arquitetura.

Durante muito tempo, conside
rava-se com o arquitetura apenas a 
construção de grandes edifícios, de 
acordo com regras especiais de es
trutura e acabamento. No século 
X X , a palavra passou a ter um sen
tido mais amplo, abrangendo todas 
as formas de construção, das mais 
simples às mais complexas, sem 
avaliações subjetivas de beleza ou 
de importância.

Mesmo hoje, é possível encon
trar entendimentos diversos sobre a 
arquitetura. Para a grande maioria, 
o trabalho do arquiteto está res
trito, senão apenas às grandes edifi
cações, pelo menos à construção de 
edifícios. O arquiteto, além de pro
jetar e fiscalizar a execução de 
obras nessas condições, planeja a 
organização das próprias cidades, 
isto é, faz urbanismo*. Freqüente
mente ele colabora, ou inclusive di
rige os serviços e com issões de pla- 
nejamento de cidades e regiões em 
países mais adiantados. Outro tra
balho pouco lembrado é o projeto 
de praças, parques e jardins, isto é, 
de conjuntos paisagísticos.

Cada vez mais a arquitetura se 
caracteriza como uma atividade de 
organização dos espaços. Por essa 
razão, uma parte importante do de
senho de objetos (desenho* indus
trial) e planos de com unicação vi
sual* de vários tipos —- inclusive a 
sinalização nas estradas e nas cida
des —  vêm sendo executados por 
arquitetos. Em países com o a In
glaterra, onde a técnica rodoviária 
já atingiu níveis elevados de aper
feiçoamento, os arquitetos colabo
ram nos projetos de instalação de 
serviços e na solução de detalhes 
nas estradas —  com o instalação de 
postos telefônicos, meios de separa
ção visual entre pistas de sentido 
contrário ou acessos a postos de 
abastecimento —  e, ainda, em nível 
de planejamento urbanístico, orien
tam o relacionamento das rodovias 
com as cidades e controlam o uso 
do solo ao longo das estradas, im
pedindo loteamentos junto às pistas 
e outras formas de ocupação inade
quadas. Nas cidades, colaboram  
ainda nos serviços de planejamento 
de trânsito* e na sua sinalização*.
Em alguns casos, planejam e disci
plinam a fixação de letreiros e ou
tras formas de publicidade*, evi
tando o caos visual da maioria dos 
centros urbanos e permitindo a cor
reta assimilação das mensagens.

P irâm id es, tem p los e p a lácios

Um outro campo, também 
pouco lembrado e conhecido, 
aberto a partir do século X IX  e que 
assume importância cada vez
maior, é o trabalho de conservação Na Idade M édia , a arquitetura ainda permanecia desligada do hom em  com um . (Igreja de São M iguel, H ildesheim .)

No Egito antigo as construções im portantes destinavam -se à religião e ao Estado. (Esfinge de Gizech)
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e restauração de edifícios significa
tivos para a patrimônio histórico e 
artístico dos países.

Para se entender a diversificação 
das atividades arquitetônicas tor
na-se necessário recuar no tempo.

Na Antiguidade, as construçoes 
de importância eram apenas as des
tinadas à religião* e ao Estado*: os 
templos, os castelos e as grandes 
fortificações. A atividade dos ar
quitetos se concentrava no planeja
mento e execução de obras desse 
gênero, que eram as que podiam  
justificar os gastos com um plane
jador. Por isso mesmo, a arquite
tura subentendia sempre monumen
talidade e formalismo, através dos 
quais se expressava a grandeza dos 
poderosos. A história da arquite
tura dessa época é a história dos 
grandes palacios, de pirâmides e 
torres nos pequenos reinos ou nos 
grandes império„s, na M esopotâmia, 
no Egito, na índia e_na China, 
com o em Roma ou Bizâncio. Atra
vés delas cada príncipe e cada im
perador pretendia suplantar seus 
antecessores e os rivais de sua 
época.

As vantagens do desenvolvi
mento tecnologico e cultural alcan
çavam apenas parcelas extrema
mente reduzidas da população. A 
grande maioria, desprovida de ins
trumentos de construção mais efi
cazes e de conhecimentos de recur
sos materiais, construía seus 
abrigos, para domicílio e trabalho, 
de um modo muito precário. A 
casa do homem comum era sempre 
modesta, quase insignificante, na 
maioria das vezes construída ape
nas de paus e barro. Mesmo na Eu
ropa, durante a Idade Média e a 
Renascença* o quadro era aproxi
madamente o mesmo. N os países 
menos desenvolvidos, esse quadro 
se mantém até os dias atuais.

A arquitetura estava sempre des
ligada da vida do homem comum  
e aparecia como arte de alguns in
divíduos, orientando a organização 
das grandes estruturas, isto é, das 
obras excepcionais.

Por outro lado, a limitação dos 
recursos não permitia, mesmo_ para 
as obras de maior importância, 
uma grande variedade de soluções. 
Os processos de construção e o s ti
pos de estrutura eram sempre seme
lhantes: obedeciam ao sistema trilí- 
tico, isto é, compunham-se de 
colunas e vigas superpostas (três 
pedras, daí o nome), ou consti
tuíam-se de arcos, cúpulas e abó
badas. N o primeiro caso, predomi
navam as linhas retas, com o  
decorrência do processo de cons
trução e, no segundo, as curvas. A 
este correspondiam as estruturas 
com  vãos maiores e, quase sempre, 
de maiores proporções.

Os detalhes decorativos podiam  
variar, com o a proporção entre os 
elementos —  e boa parte das dife
renças residia nesses detalhes — , 
mas as soluções continuavam as 
mesmas. A s colunas eram sempre 
montadas com embasamento, fuste 
e capitel. Por isso a arquitetura 
correspondia sempre a uma deter
minada ordem, a um determinado 
m odo de relacionar as formas com 
as estruturas, o que depois se cha
mou de estilo*.

Os edifícios destinados a fins re
ligiosos ou oficiais eram em geral

com o objetos de três dimensões. As 
soluções estruturais e de a.caba- 
mento podiam ser percebidas de to
dos os ladbs, o que obrigava a um 
tratamento arquitetônico equiva
lente, em cada uma das faces ex
postas. Enquanto isso, as casas co
muns, agrupadas ao longo das 
ruas, voltavam para estas somente 
uma superfície, ou seja, as suas fa
chadas. N a arquitetura romana, em 
construções de uma certa impor
tância, essa superfície era valori
zada formalmente de um modo es
pecial, constituindo o que se 
passaria a chamar de “fachada” .

T end ên cias dem ocratizantes

Durante a Renascença surgiram 
os primeiros exemplos de uma ten
dência —  que iria se acentuar nos 
séculos XV II e XVIII —  de plane
jar edifícios comuns em grupo, 
conferindo-lhes um aspecto de mo
numentalidade que jamais pode
riam ter se fossem tomados isola
damente. N esses conjuntos, a 
escala do edifício é integrada em 
uma ordem mais ampla, a urbanís
tica, e mesmo nos casos em que os 
edifícios isolados são relativamente 
simples —  como no caso do bairro 
de Bloomsbury, em Londres —  o 
resultado geral alcança certa gran
diosidade. É possivel estabelecer 
um paralelo com  as tendências 
políticas da época, em que o mer
cantilismo* e uma indústria cres
cente colocavam  em destaque, den
tro do absolutismo*, uma classe de 
homens comuns. Essas tendências 
democratizantes iriam se acentuar 
durante o século X IX  e viriam a 
definir a arquitetura do século X X ,As linhas curvas eram um dos recursos usados nas construções góticas.

Edifícios com uns em grupo caracterizam  a arquitetura nos séculos X V II e X V II I.  (Palácio de Versalhes.)
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No funcionalism o desenvolvido por Le Corbusier, o espaço interno define a fachada. (Igreja de Roncham p-Í

de forma que a casa e o local de 
trabalho do homem comum viriam 
a adquirir uma importância que po
deria ser comparada à dos edifícios 
oficiais e religiosos de outrora.

Ainda durante os séculos XVII 
e XVIII a Academia Francesa, a 
exemplo de outras similares, tenta
ria lançar as bases de uma interpre
tação racional dos padrões da ar
quitetura tradicional. Esse primeiro 
movimento racionalista propu
nha-se a empregar a razão com o  
instrumento adequado para o reco
nhecimento dos princípios de orga
nização das formas e dos processos 
de construção que, até então, eram 
deixados à conta das tradições e da 
inspiração.

A arquitetura estava então muito 
ligada a escultura* e à pintura*, 
com  as quais se unia, para organi
zar e conferir importância aos es
paços socialmente valorizados. Por 
isso, os profissionais passavam  
normalmente de um campo a outro 
das chamadas artes plásticas.

Existem, no Brasil, exemplos va
riados dessa tendência mas, sem 
dúvida, a personalidade mais ca
racterística é a de Antônio Fran
cisco Lisboa, o Aleijadinho*, ar
quiteto, construtor, carpinteiro, 
escultor e entalhador.

Para que se compreendam com  
clareza as limitações que cercavam  
o desenvolvimento da arquitetura 
até essa época é indispensável lem
brar que a produção era artesanal, 
isto e, os edifícios e suas partes 
eram construídos por encomenda, 
segundo técnicas estabelecidas pela 
tradição. Os conhecimentos arqui

tetônicos não eram elaborados e 
transmitidos em escolas profissio
nais, mas regidos pelas tradições, 
adquiridos nas obras —  isto e , no 
processo de fazer — , com um 
mínimo de instrução formal e abs
trata. O arquiteto se confundia com  
o mestre-de-obras e só em casos es
peciais surgia a figura do profissio
nal com nível mais elevado de cul
tura.

Durante o século X X  alguns fa
tores entravaram o amadureci
mento de um novo tipo de profis
sional, que a Revolução Industrial* 
estava a exigir no campo da arqui
tetura. De início evidencia-se uma 
tendência a separar os aspectos de 
construção —  considerados com o  
exclusivamente técnicos —  dos as
pectos de projeto, que eram tom a
do^ como puramente formais.

A engenharia* ficaria cabendo, 
desse modo, o estudo das “leis” da 
mecânica e do comportamento dos 
materiais, de m odo a racionalizar 
as estruturas; e à arquitetura, o es
tudo das “leis” estéticas, que per
mitiriam o controle das formas. O 
processo se define com clareza ao 
tempo de Napoleão* Bonaparte, 
quando é fechada a velha Acade
mia, criando-se em seu lugar uma 
Escola de Belas-Artes e uma Es
cola Politécnica.

Nessas condições, a arquitetura 
ficou desligada da construção e da 
evolução técnica, sendo conside
rada como com posição, isto é, um 
processo de compor um conjunto, 
com  elementos conhecidos, se-

-  gundo determinadas “leis”. Infor- 
mava-a a velha teoria da arquite

tura, que tendia a ser o estudo dos 
elementos e das leis que regiam a 
sua conjugação. Por isso mesmo, 
perdia-se em criatividade: a arqui
tetura deixava de ser um projeto, 
no sentido mais amplo do termo, 
não participando da renovação téc
nica e formal de sua época e dei
xando de atender às exigências de 
uma ampla renovação social.

Nessa fase, a arquitetura é confi
nada ao chamado academicismo*, 
isto é, à manipulação de um reper
tório formal estabelecido anterior
mente. Esse repertório, desvincu
lado da própria época, pretendia 
um a volta ao romano, em seguida 
ao grego (neoclássico) e, mais 
tarde, a outras soluções renascen
tistas e barrocas. A ampliação do 
repertório se faz com o neogótico, 
que abre as comportas para uma 
inundação de formas copiadas gra
tuitamente de todas as épocas e lu
gares, em um movimento que se 
chamou de Ecletismo* —  escolha 
do melhor possível entre as várias 
correntes — , mas que, efetiva
mente, conseguia apenas pôr em 
evidência a gratuidade das soluções 
plásticas da época.

De fato, nao há coerência entre 
as soluções técnicas, funcionais e 
plásticas. As formas utilizadas imi
tam outras, correspondentes a pro
cessos construtivos completamente 
diversos: colunas de ferro fundido, 
com  1 0  centímetros de diâmetro, 
imitam colunas gregas, de pedra, 
de 2  0 0 0  anos antes, que haviam  
sido construídas com diâmetros 
dez vezes maiores e, ainda hoje, pa
redes de meio tijolo, com  15 centí

metros de espessura, imitam os de
talhes característicos das robustas 
paredes de taipa, da arquitetura co 
lonial, com 60 a 80 centímetros.

A s técnicas 
de planejamento

Entretanto, em meados do século 
X IX , já era possível observar uma 
série de esforços no sentido de re
formular inteiramente a visão dos 
problemas arquitetônicos. Nisso 
distinguiam-se os arquitetos como 
Henri Labrouste (1801-1875), na 
França, que empregava estruturas 
de ferro, de extraordinária clareza 
e objetividade, na construção da 
Biblioteca Nacional de Paris. Ou 
com o William Morris*, na Ingla
terra, que procurou enfrentar os 
problemas de controle da forma do 
objeto no mundo contemporâneo. 
Os exemplos mais notáveis talvez 
tenham sido os pavilhões para as 
exposições internacionais cuja série 
se inicia com o célebre Cristal Pa- 
lace, projetado, em 1851, pór Josef 
Paxton*, para a Exposição de Lon
dres, e atinge seu apogeu com a 
Galeria das Máquinas e a torre Eif- 
fel, na Exposição de Paris, de 1889.

Através desses exemplos, é 
possível perceber a importancia da 
contribuição do avanço tecnoló
gico, que colocou à disposição dos 
profissionais uma série de novos 
materiais e novas técnicas e proces
sos de produção. Estes, por sua 
vez, possibilitavam uma renovação 
profunda de todos os elementos 
plásticos, com o, por exemplo, um 
controle novo da luz e das relações 
entre espaços interno e externo, de
correntes do uso do vidro, e uma 
leveza e uma independência estru
tural até então desconhecidas. Mas 
são as grandes transformações so
ciais da era industrial que ensejam 
uma completa revisão do sentido 
da arquitetura. As sociedades in
tensamente urbanizadas e indus
trializadas apresentam problemas 
de tal modo complexos e de tão ele
vado volume de demanda que só 
podem ser atendidos com  produção 
em escala industrial e o emprego de 
apurados processos de controle no 
âmbito da organização dos espa
ços. Nesse quadro, onde a massa 
dos homens comuns se destaca 
com o ponto de apoio do processo 
de desenvolvimento, a arquitetura

* já não tem como objetivo apenas a 
construção de palácios, mas a or- 
ganizaçao dos espaços em geral: 
das regiões, das cidades, dos bair
ros, dos edifícios, dos objetos, das 
habitações de todos os homens e 
mesmo da sinalização urbana. As 
obras mais freqüentes, isto é, as 

ue constituem a maioria absoluta 
as áreas construídas, são agora as 

habitações destinadas ao povo em 
geral, as construções para a indús
tria, o com ércio e os serviços. Os 
problemas colocados pelos novos 
programas, seja pelo vulto de mui
tas das estruturas, seja pela quanti
dade, só podem ser enfrentados 
com  o apoio da tecnologia mais 
avançada. Não apenas se empre- 

ara os novos materiais como tam- 
ém se utilizam processos de cons- 

truçãp de caráter industrial, cdm 
produção em larga escala e padro
nização de elementos. Ao mesmo 
tempo, a gigantesca concentração
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A Catedral de Brasília (projeto de Oscar Niemeyer) é um dos exemplos da arquiterura moderna no Brasil.

das populações metropolitanas 
provoca o aparecimento de proble
mas urbanísticos sem precedentes, 
cujo atendimento implica a valori
zação sempre crescente das técni
cas de planejamento, que no pas
sado haviam se restringido, na 
maioria das vezes, apenas aos as
pectos estéticos das cidades. A pró- 
pria escala das soluções urbanísti
cas é superada, transferindo-se, em 
boa parte, para as obras públicas o 
sentido de monumentalidade, que 
antes se reservava apenas às edifi
cações principescas.

Essa mudança de objetivos 
força, evidentemente, uma mu
dança no sentido de maior objetivi
dade da atividade arquitetônica, re
forçada nos seus fundamentos 
sociais e técnicos.

Durante o século X IX  e no iní
cio do século X X , muitos arquite
tos pensaram em combater a deca
dência da arquitetura de seu tempo
—  que então se limitava a copiar 
formas de outras épocas e perdera 
sua característica própria —  bus
cando a verdade dos materiais e 
das técnicas construtivas. Hoje, sa
be-se que essas verdades não po
dem ser procuradas no artesanato, 
mas devem ser encontradas no en
tendimento dos processos de pro
dução e uso, que se baseiam na in
dustrialização, na concentração, na 
especialização e na produção em 
massa.

O projeto* tem em vista não 
o uso de certas formas escolhidas 
abstratamente, mas um esforço 
para ordenar as formas decorrentes 
das condições técnicas existentes 
em uma determinada sociedade, 
com  um estágio conhecido de de
senvolvimento —  o que os econo
mistas chamam de escala — . onde 
pode ser mais eficiente, para quem 
financia e para quem usa, o em
prego de certos recursos de indus
trialização em alguns setores; _e 
pode ocorrer que sejam antieconô
m icos os mesmos recursos em cir
cunstâncias diversas.

A essa transformação ligam-se 
também os esforços para o planeja
mento dos produtos industriais, 
que vieram a constituir um campo 
típico do mundo atual: o desenho* 
industrial. Nesse campo, desta
cam-se a contribuição dos arquite
tos e a importância da mentalidade 
mais objetiva dos arquitetos con
temporâneos. Quase todos os pri
meiros passos para a so]ução dos 
problemas de organização formal 
dos produtos industriais contaram  
com  a orientação de arquitetos de 
renome. William Morris, que aban
donou o estudo de arquitetura para 
se dedicar à pintura e ao desenho 
e produção de objetos e que é a fi
gura principal do design do século 
X IX , talvez possa ser deixado de 
lado, por seu apego aos processos 
artesanais. Entretanto, é com Her
mann Muthesius, fundador da A s
sociação Alemã de Artes Decorati
vas (D er D eutsche W ekbund) em 
1907 e em seguida com Walter 
Gropius*, na direção da Bauhaus*, 
que o desenho alemão dá seu 
grande passo e define, ao mesmo 
tempo, o campo do desenho indus
trial no século X X . Essa experiên
cia, transferida para os Estados 
Unidos após a ascensão do na
zismo*, iria se afirmar internacio-

nalmente após a Segunda Guerra 
Mundial. O desenho do século X X  
elabora uma linguagem plástica 
c^strata, geometrizada, internacio
nal, em oposição à linguagem figu
rativa das tradições artesanais, li
gadas aos símbolos e à decoração 
de caráter regional.

Ao mesmo tempo, os problemas 
criados pela programaçao visual* 
favorecem o reencontro dos arqui
tetos e dos demais artistas plásti
cos. Nesse gênero de trabalho, a 
contribuição dos arquitetos aproxi- 
ma-se das atividades de outros pro
fissionais e, muitas vezes, confun
de-se com elas. Seja nos meios 
visuais de orientação do público no 
uso das linhas de trens metropolita
nos, seja na sinalização do trânsito 
de superfície, ou mesmo no plane
jamento dos meios de comunicação  
das empresas —  escolha de símbo
los, diagramação de impressos, es
tudo de embalagens, publicidade, 
etc. — , os arquitetos atuam como 
programadores visuais e mesmo 
substituem tipos de técnicos ainda 
muito raros em países com o o Bra

sil. Cada vez menos a arquitetura 
é obra de arte, no sentido de “mila
gre” de criação, e cada vez mais se 
constitui dos espaços de uso geral,, 
onde a obra de arte deve ser a pró
pria vida.

Por essa mesma razão se pode 
observar um interesse continua
mente renovado, entre os teóricos, 
pelos remanescentes da arquitetura 
de aldeias neolíticas, como, por 
exemplo, as das tribos do norte de 
Camarões ou dos índios pueblo, no 
sul dos Estados Unidos, que ofere
cem um sentido perfeito de relacio
namento entre técnica, economia e 
organização social, e da integração 
do particular em conjuntos de 
grande riqueza plástica.

Toda essa renovação repercute, 
com o não poderia deixar de ser, no 
processo de ensino da arquitetura. 
Os cursos profissionais separam-se 
das antigas escolas de belas-artes, 
de sentido acadêmico, e procuram 
alicerçar suas experiências estéti
cas no entendimento seguro das ba
ses técnicas e sociais da produção 
dos objetos, edifícios e cidades, ou

seja, de todos os espaços construí
dos e utilizados pelo homem. Con
firma-se e desenvolve-se a tendên
cia esboçada no século X IX  para 
uma formação sistemática, de nível 
científico e universitário, apoiada 
na pesquisa dos processos de pro
dução* e uso.

Diversamente do artesanato*, 
que se caracteriza pela repetição 
das técnicas, a arquitetura atual se 
caracteriza pela renovação cons
ciente, visando ao atendimento rá
pido e eficiente das necessidades de 
ordem social em geral e de ordem 
cultural em particular.
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Arquivo

Denomina-se arquivo o lugar 
onde se guardam os documentos 
produzidos e acumulados por enti
dades públicas ou particulares no 
decorrer de suas atividades, e a 
própria coleção desses documentos 
(textos escritos, iconografia, filmes, 
discos, vídeo-tapes, fitas magnéti
cas etc.). Por volta de 1930, pas- 
sou-se a usar o termo arquivologia 
para designar o conjunto de conhe
cimentos teóricos e práticos utili
zado pelo arquivista para reunir, 
organizar e conservar arquivos, a 
fim de tornar acessíveis as informa
ções, atuando de acordo com crité
rios que classificam  os documentos 
por letras, números, regiões geográ
ficas ou assuntos.

Posteriormente (cerca de 1950), 
criou-se o termo arauivística, 
usado tanto com o sinônimo de ar
quivologia, como para designar a 
técnica de organização dos arqui
vos de determinada região ou país. 
A elaboração das normas, códigos 
e métodos obedece a uma decisão 
unilateral dos organizadores, e visa 
sempre à simplificação e maior efi
ciência nas consultas.

Com as facilidades proporciona
das pelos computadores eletrônicos 
e outros tipos de sistemas mecani
zados, os arquivos das moder
nas organizaçoes são verdadeiros 
centros especializados em reunir e 
localizar a informação científica, 
técnica, cultural e econômica. Os 
profissionais ligados à documen
tação fazem do arquivo um efi
ciente sistema de transmissão de in
formações.

Antes de classificar um docu
mento, é preciso avaliar os dados 
nele contidos e estabelecer normas 
para sua transmissão, indicando, 
se necessário, a_ conveniência de 
outras investigações.

Os povos antigos já se preocupa
vam com a conservação de docu
mentos importantes em lugares se
guros. Mas só a partir do 
Renascimento os arquivos com eça
ram a ser utilizados com o fonte 
para estudos históricos.

Após a Revolução Francesa, os 
arquivos passaram a ser considera
dos como bem público, aos quais 
o povo deveria ter livre acesso. A 
partir dessa época, o Estado assu
miu a responsabilidade pela preser
vação dos documentos de valor 
para o estudo do passado.

N o século X IX , o interesse pelo 
estudo uos documentos medievais 
deu novo impulso à arqjiivística: 
em 1821, fundou-se a Ecole des 
Chartes (Escola de Cartas) para 
formar arquivistas-paleógrafos.

No início do século X X , come- 
çou-se a valorizar também os ar
quivos recentes. Os arquivistas pas
saram a preocupar-se com  a 
necessidade de fixar prazos para a 
conservação de documentos e de 
estabelecer normas para a elimina
ção ou transferência daqueles que 
se tornam obsoletos, passando a 
constituir o chamado arquivo  
m orto. Essa transferência pode ser 
perm anente, removendo se os do

cumentos logo que se tornam inati
vos, ou por períodos fixos, com  
prazos para transferência da docu- 
mentaçao caduca.

Tipos de arquivo

O método mais simples e fácil de 
arquivar é o alfabético, que classi
fica os documentos pelas iniciais 
dos nomes dos indivíduos, entida
des e assuntos. Muito prático tam 
bém, por não exigir móveis de 
grande porte, é o arquivo alfabético  
ae fichas, no qual as informações 
são transferidas para uma ficha, 
que vai compor um fichário sobre 
a documentação. D essa maneira, 
pode-se conservar um grande nú
mero de informações específicas, 
pormenorizadas e classificadas, em 
espaço bastante reduzido. O sis
tema alfabético é usado também no 
arquivo para  correspondência-, ge- 
ralménte as cartas são guardadas 
em pastas, separadas nas gavetas 
por guias-fichas que indicam sua 
classificação por nome, assunto, ci
dade, país, etc.

Se a catalogação dos documen
tos for feita por números, o arquivo 
recebe o nome de num érico, nu m é
rico sim ples ou arquivo pelo  sis
tem a decimal. Os nomes de pes
soas, entidades ou assuntos são 
sempre substituídos por números, 
mas apresentam o inconveniente de 
exigir um fichário de referência 

ara indicar o número que foi atri- 
uído a cada documento. Já o ar

quivo pelo sistema decimal exige a 
elaboração de tabelas especiais 
para a classificação dos assuntos.

Quando os documentos são clas
sificados segundo um sistema 
misto de letras e números, o ar
quivo chama-se de alfa num érico. 
Designam -se os títulos principais 
por letras maiúsculas, e as subdivi
sões são designadas por algarismos 
arábicos e letras minúsculas. No 
arquivo de assunto, as informações 
são selecionadas e ordenadas alfa
bética ou numericamente. O ar
quivo  geográfico  classifica docu
mentos por nomes de países, 
territórios, Estados, cidades, etc.

A grande proliferaçao de docu
mentos a partir de meados do sé
culo X X  e a necessidade de fácil e 
rápido intercâmbio de informações, 
estimulou a aplicação de recursos 
eletrônicos no trabalho arquivís- 
tico, apesar de seu alto custo. D isso  
resultou o arquivo de cartão per fu 
rado  ou arquivo m ecanizado, no 
qual as informações são precisa
mente classificadas e transferidas 
para cartões perfurados com códi
gos especiais, por meio de compu
tadores eletrônicos.

O Conselho Internacional de Ar
quivo, com sede em Paris, criado 
em 1948, sob o patrocínio _ da 
U NESC O *, promove o intercâm
bio de técnicas de arquivística entre 
os países membros através da re
vista anual A rch ivu m  (publicada a

&artir de 1951), que divulga tam- 
ém os trabalhos apresentados no 

Congresso Internacional de Arqui
vos, que desde 1950 vem sendo rea
lizado a cada três anos.

VEJA T A M B É M : Catalogação; 
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Arranjo

Arranjo ou adaptação é a trans
posição de uma peça musical para 
outra modalidade sonora (instru
mental ou vocal). São freqüentes as 
transcrições de uma peça orques
tral para um número menor de ins
trumentos —  às vezes um só, so
bretudo os de teclado — , bem 
com o a transposição inversa, a 
chamada orquestração*: o arranjo 
para muitos instrumentos de uma 
peça escrita para poucos.

Uma das melhores formas de ar
ranjo é a transposição da forma or
questra  para a forma dois p ianos  
(quatro mãos).

Alguns autores consideram o ar
ranjo uma espécie de tradução de 
uma linguagem musical para outra, 
em que as vozes (coro ou solo) ou 
os instrumentos fazem o papel do 
idioma a ser substituído por meio 
do arranjo.

N a música erudita, o arranjo 
está ligado à com posição*. O tra
balho do compositor consiste na 
organização (arranjo) do material 
sonoro em torno dos núcleos bási
cos da obra, que constituem sua 
concepção inicial. Ele quase sem
pre conhece o instrumental, escreve 
a música e prepara sua execução; 
assim, parte das mais importantes 
obras musicais são arranjos. Além  
disso, os compositores arranjam 
também obras alheias.

Na música barroca, e mesmo na 
anterior, o arranjo identifica-se 
com  o contraponto*. Os primeiros 
arranjos notáveis foram os de Jo- 
hann Sebastian Bach* sobre com 
posições de Vivaldi*. Com posito
res modernos com o Arnold 
Schõnberg e Anton Webern* arran
jaram obras de Bach, Franz Schu- 
bert*, Haendel* e outros, transmi
tindo seus conteúdos através da 
moderna linguagem musical.

Diferindo do músico erudito, o 
compositor popular não precisa co

nhecer os pormenores técnicos da 
música. Ele não precisa nem 
mesmo saber escrever música para 
compor, pois, uma vez criado o 
m odelo m elódico, o restante pode 
ficar por conta do arranjador, 
nome que, aliás, deriva de suas fun
ções na música popular. Embora 
nem todo arranjo precise ser es
crito, o arranjador de toda a equipe 
que compõe é a única pessoa obri
gada a saber pôr as notas na pauta.

O arranjo e um dos recursos fun
damentais da música p o p , do rock- 
and-roll*  e do ja zz* . N os arranjos 
de jazz, todo o material sonoro é 
antecipadamente organizado por 
m eio de acordos entre os executan
tes (os músicos combinam os m ovi
mentos do conjunto, na interpreta
ção) ou pela escrita das partes 
instrumentais. Quem se encarrega 
do arranjo pode ser o regente do 
conjunto ou um especialista, per
tencente ou não ao grupo. O arran
jador veste o tema em função de 
seus intérpretes mas o arranjo só 
adquire forma com a execução, de
pois de escrito, estudado e repetido, 
podendo então abranger até mesmo 
improvisação dos solistas.

A & R  sao as iniciais de artists 
and repertoire, que designam, nos 
Estados Unidos, a pessoa encarre
gada pelo editor de discos de enga
jar os artistas, dos quais escolhe 
também o repertório. O A & E  (ou 
diretor artístico, como é chamado 
na França) supervisiona a grava
ção do disco, providencia o arran
jador, dá sugestões e pode eliminar 
trechos do trabalho produzido pelo 
arranjador.

Um arranjo é considerado bem 
sucedido quando a com posição re
sultante apresenta-se como uma 
obra original; não obstante, deve 
permanecer fiel à realidade musical 
da com posição em que se baseou, 
sem alterar a melodia.

VEJA T A M B É M : Com posição; 
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O arranjo 6 a transposição ds uma peça musical para outra form a sonora.
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Por suas riquezas m inerais e v itam ínicas, o arroz é a lim ento básico de mais 
da m etade da população terrestre, sobretudo dos povos asiáticos.

Arroz

Símbolo da fecundidade para po
vos orientais, artigo de luxo impor
tado do Oriente no Império R o
mano e atualmente base alimentar 
para mais de 1 bilhão de pessoas, 
o arroz é um produto cultivado em 
larga escala nas regiões tropicais e 
subtropicais da Ásia, África e 
América, cuja produção conjunta 
chega a ultrapassar 2 0 0  m ilhões de 
toneladas.

As 25 espécies desta gramínea 
são tidas como originárias da Ásia 
e da África, sendo provável que as

espécies sul-americanas tenham 
surgido durante o Período Cretáceo, 
há 1 2 0  milhões de anos, quando os 
continentes africano e americano 
estariam ligados em grande exten
são.

Cereal da família das Gramí
nea s*, do gênero O ryza, o arroz 
está classificado na espécie sativa  
L, que se desdobra em com m unis  
(indico, de grãos longos, japônico , 
de grãos curtos) e brevis (grãos 
muito curtos), bastante cultivada 
no Oriente.

Através dos anos, e com o pro
gresso da agronomia e das técnicas 
agrícolas, conseguiu-se chegar a 
variedades muito aprimoradas. 
Oferecendo maior produtividade e 
grandes lucros, há algumas varie
dades que resistem a pragas e doen Executadas m anualm ente, a colheita e a batedura tom am  cara a produção.

ças ou que amadurecem precoce- 
mente, além de outras capazes de 
florescer em condições adversas de 
clima e solo.

Pesquisas genéticas demoradas e 
m inuciosas ja  obtêm excelentes li
nhagens de certas raças, previa
mente selecionadas. Competindo 
com  variedades conhecidas, as no
vas linhagens são experimentadas 
em diferentes regiões de cultivo. 
Um a vez constatada a superiori
dade, elas são recomendadas aos 
agricultores.

Por seus componentes minerais e 
vitamínicos, o arroz constitui ali
mento primordial de mais da me
tade da população terrestre, so
bretudo dos povos asiáticos. Con
servando, depois de benefi
ciado, quase 80% de hidratos de 
carbono, é alimento puramente 
energético; mas, quando não bru
nido, isto é, na sua forma integral 
(sem que lhe seja retirada a pelí
cula), possui qualidades nutritivas 
superiores: na película e no germe 
encontram-se, além da pro-vita- 
mina A ou beta-caroteno, a vita
mina B 1 , o ácido nicotínico e a bio- 
tina (vitamina H).

O arroz é também utilizado 
com o matéria-prima na fabricação 
de cerveja, aguardente, vinagre, 
acetona e farinha de vários tipos; 
a palha é amplamente usada na in
dustria de papel, escovas, chapéus, 
sandálias e cordas; e o seu farelo, 
também rico em vitaminas e sais 
minerais, serve de reforço às rações 
animais.

Cultura antiga

Praticamente em todos os mais 
antigos aldeamentos estudados, pe
los arqueplogos na Europa, Ásia 
Menor e África do Norte, o cultivo 
de cereais aparece na sua forma 
mais primitiva, freqüentemente de
nominada de cultura de enxada ou 
cultura de horta, característica da 
chamada fase “neolítica”. Esse pe
ríodo foi de crises climáticas que 
afetaram países subtropicais ári
dos, onde surgem os antigos agri
cultores e onde os ancestrais selva

gens dos cereais cultivados real
mente existiam. A distribuição 
atual, porém, é enganosa: os climas 
modificaram-se muito cedo desde a 
época em que o cultivo foi iniciado, 
e a geografia das plantas depende 
essencialmente do clima.

Sabe-se hoje que os ancestrais 
silvestres do trigo e da cevada, por 
exemplo, são gramíneas próprias 
das regiões montanhosas.

Quanto ao arroz, porém, não 
existem provas muito evidentes, 
mas acredita-se que ele também  
deve ter se originado em condições 
mais ou menos semelhantes, em 
outras regiões. Existem teorias que 
chegam a afirmar que punhados de 
sementes do trigo e da cevada sel
vagens, que se encontravam espa
lhados pelo lodo das cheias do 
N ilo, teriam sido a origem de todos 
os cereais cultivados.

Embora sua história não tivesse 
sido bem estudada, é certo que o 
arroz constituiu sempre a dieta bá
sica de chineses e indianos, da 
mesma forma que o trigo e a ce
vada representaram a base alimen
tar das civilizações históricas ,que 
habitavam o Mediterrâneo e a Ásia 
Menor.

De acordo com  os mais antigos 
registros, é possível supor que os 
primeiros arrozais tivessem flores
cido na China 3 000 anos antes de 
Cristo. Desde então, mitologia e 
lenda orientais passaram a apresen
tar o arroz como alimento dos deu
ses, carregado de muitos poderes 
mágicos.

Ching-Nong, imperador chinês 
do ano 2 800 a.C., participava pes
soalmente do plantio, e Anna- 
purna, deusa hindu da abundância, 
servia arroz ao deus Shiva; arroz 
perfumado, aliás, ainda hoje é ofe
recido a Buda*, e no Ocidente os 
noivos são geralmente recebidos 
com  uma,chuva de arroz, ritual ofi
ciado na índia com  a farinha do ce
real, pelo próprio sacerdote, para 
assegurar felicidade e abastança 
aos recém-casados.

Fenícios*, egípcios e gregos* —  
segundo investigações históricas e 
arqueológicas —  não conheciam o
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O processo manual exige m uitas pessoas, enquanto o mecânico, a lém  de 
mais rápido, perm ite que os gr&os sejam colhidos ainda no estado leitoso.

de altura, e só excepcionalmente e 
através de cuidados especiais chega 
a florescer duas vezes por ano. 
Apresentando caule relativamente 
fragil, seus maiores inimigos são 
constituídos pelos ventos fortes e as 
tempestades de granizo, que derru
bam as plantas e arruinam com ple
tamente o arrozal. Quando a inflo- 
rescência torna-se amarela e 
pendente, é sinal de que seus frutos
—  os grãos —  estão maduros.

Colheita e beneficiam ento

O processo de colheita e bate- 
dura do arroz, quando executado 
manualmente, sempre encarece a 
produção, pois exige demasiado 
trabalho e muito tempo: um ho
mem colhe e bate em média três a 
quatro sacos de arroz por dia. Ex
pande-se, porém, o uso da máquina 
colhedeira chamada “combinada”, 
que ceifa, bate e separa os grãos da 
palha, deixando-os completamente 
limpos e prontos para o beneficia
mento. N a mesma máquina, os 
grãos são ensacados, e os sacos, já 
amarrados, deslizam por uma bica 
até o- chão, sendo, em seguida, 
transportados para os depositos. 
As combinadas mais modernas 
manipulam todo o produto a gra
nel, eliminando, assim, a despesa 
com  sacaria.

A fase seguinte, de beneficia
mento, em geral está a cargo dos 
comerciantes que compraram a sa
fra do agricultor. N a máquina be- 
neficiadora, o arroz é peneirado, 
descascado e selecionado: o cha
mado “marinheiro” —  cuja casca

cultivo do arroz. Em suas ruínas, 
nenhum vestígio desse cereal foi en
contrado, ainda que, sob o domínio 
macedônico, tenham surgido bre
ves referências. Bem mais tarde, 
quando é iniciado o intercâmbio 
entre o Império Romano e a índia, 
aparecem indicações mais precisas; 
a H istória N atura l de Plínio*, o 
Velho, descreve o produto sob o as
pecto econôm ico e . comercial: mi
lhares de moedas de prata era 
quanto custava um prato de arroz 
que fosse preparado por A pício, cé
lebre gastrônomo do tempo de Ti- 
bério.

N o mundo ocidental a cultura 
do arroz foi introduzida pelos ára
bes*, a partir da Siria e do norte da 
África e, no século VIII, na penín
sula Ibérica.

O plantio: cuidado permanente

Exigindo cuidado mais perma
nente e menos intenso do que o de
dicado periodicamente ao trigo, um 
arrozal apresenta maior produtivi
dade em climas tropicais, embora 
também se adapte a regiões tempe
radas. Tratando-se de planta hidró
fila por excelência, os terrenos bai
xos e alagadiços oferecem solo 
ideal para o cultivo da espécie O. 
sativa, L . Contudo, esta espécie 
pode também se desenvolver sem

irrigação em solos frescos e areno
sos : é então produzido o arroz cha
mado de “sequeiro”. Neste caso, 
entretanto, a cultura é cheia de ris
cos e incertezas, uma vez que pode 
faltar umidade na época da flora
ção e frutificação; nos anos em que 
as chuvas são mal distribuídas, a 
produção geralmente é de apenas 
500 quilos por alqueire e, nas me
lhores épocas, varia entre 1 e 3 to
neladas. Já nas culturas irrigadas 
são comuns produções de 2 a 4 to
neladas por alqueire. Portanto, são 
maiores as possibilidades de êxito 
nas várzeas, onde o arrozal não de
pende da distribuição das chuvas 
para se desenvolver. A adaptação 
de uma várzea, porém, constitui 
trabalho laborioso e caro. O solo 
deve ser preparado de tal forma 
que, à época das inundações, rete
nha somente a água necessária 
para o máximo desenvolvimento e 
rendimento das plantas. Tal con 
trole só se torna possível depois 
que o terreno tiver sido gradeado e 
diversas vezes arado até o com 
pleto destorroamento. Entretanto, a 
maior parte do arroz produzido no 
mundo é o sequeiro.

Lançado à terra pelo próprio la
vrador, jogado de avião ou helicóp  
tero, ou ainda plantado manual ou 
mecanicamente através de mudas, 
o arroz atinge, em média, 1 metro

As espigas, form adas pelo agrupa
m ento das flores do arroz, disse
cam -se quando são atacadas por 
fungos.

é de difícil remoção —  pode voltar 
várias vezes a ela. O trabalho de, se
leção continua nos brunidores' de 
borracha, que separam o farelo e o 
arroz branco. Este é, então, qualifi
cado em quirera, meio grão e grão 
inteiro. D e acordo com a forma e 
o tamanho dos grãos, o grande nú
mero de variedades recebe comer
cialmente os nomes de agulha' 
(grãos que medem mais de 7 milí
metros), meio-agulha  (grãos de 6  a
7 milímetros) e cateto  (grãos de 
menos de 6  milímetros).

D o primeiro grupo são conheci
dos, entre outros, o dourado, doura
dão ou amarelão iguape, pratão e 
pérola; do tipo meio-agulha, fazem  
parte o jaguari e o quatro-meses; e 
entre os representantes do terceiro 
grupo, o que tem mais fam aéo  cateto 
comum.

Os grandes produtores

Os principais produtores mun
diais de arroz são a República Po
pular da China, índia, Paquistão, 
Japão e Indonésia, seguidos por di
versos países, entre os quais se en
contram o Brasil, Estados Unidos, 
Itália e Filipinas.

A  Itália —  onde toda a cultura 
de arroz é irrigada —  serve como 
exemplo de produtividade racional: 
são empregadas técnicas aprimora
das que proporcionam altos rendi
mentos por unidade de área, che
gando a produzir mais de 5 000 
quilos por hectare, tal como o Ja
pão e os Estados Unidos.

Países em fase de desenvolvi
mento e de baixa renda p e r  capita
—  com o, por exemplo, índia, Pa
quistão, Indonésia, Brasil e outros
—  não conseguiram ainda chegar 
a produzir a média de 2  0 0 0  quilos 
por hectare.

Enquanto alguns autores afir
mam que o cultivo do arroz foi in
troduzido na América através do 
sul dos Estados Unidos,, outros —  
baseados em investigações históri
cas minuciosas —  acreditam que 
esse pioneirismo cabe ao Brasil, 
onde as condições climáticas, que 
se apresentavam favoráveis de 
norte a sul, possibilitaram o desen
volvimento tanto do arroz sequeiro 
quanto daquele cultivado nas vár
zeas. Nestas, podem-se obter até 
mesmo duas safras por ano, com  a 
prática do cultivo simultâneo de 
hortaliças e outros cereais, com o fi
cou demonstrado em 1965 por téc
nicos chineses em agricultura que 
visitaram o Brasil.

As técnicas de colheita e bate- 
dura adotadas no Brasil nem sem
pre são modernas, praticando-se, 
ainda, o trabalho manual em larga 
escala. Porém, no Estado do Rio 
Grande do Sul, a política de m eca
nização das culturas irrigadas tem 
permitido um rendimento médio 
anual da ordem de 3 000 quilos por 
hectare. Entretanto, a média nacio
nal oscila, ainda, em torno de 1 400  
quilos.

Os principais Estados brasileiros 
produtores de arroz são Goiás, Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais, São 
Paulo e Maranhão.

VEJA T A M B É M : Agricultura; 
Gram íneas.
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diversidade de natureza, interesses 
e fins. Desse modo, a história da 
arte tem sido feita por antagonis
m os e rupturas radicais, ainda que 
numerosos artistas e obras de arte 
com batidos numa determinada 
época passem a ser apreciados em 
períodos posteriores.

Alguns autores afirmam que 
A r te  com A  maiúsculo não tem 
existência própria; há apenas artis
tas, homens que em épocas longín
quas esboçaram um bizonte numa 
caverna e, em nossos tempos, com 
pram tintas e pintam quadros. Con
tudo, não se pode ignorar o fato de 
que o artista, inscrito num determi
nado contexto cultural e social, 
está de certa forma sujeito a impo
sições do meio, no gual possui um 
sta tus  e exerce funções diversas em 
diferentes culturas e sociedades.

Arte e magia

O pintor-caçador das cavernas 
do Paleolítico, que se serviu de sua 
arte como instrumento mágico, es
boçava os animais atravessados 
por suas armas supondo assegurar 
a ocorrência do evento mediante 
sua representação naturalista.

Quando o homem se sedentari- 
zou, no período Neolítico*, pas
sando para uma econom ia agrí
cola, e dividindo-se em extratos 
sociais, a magia primitiva foi subs
tituída pelo animismo, pela adora
ção aos espíritos e o culto aos mor
tos. Isso propiciou o aparecimento 
de ídolos, símbolos sagrados, ofe
rendas votivas e monumentos fune
rários. Nesta época, a arte basea- 
va-se num rígido formalismo 
geométrico, no qual as imagens na
turalistas do paleolítico são substi
tuídas por signos* e símbolos*. A 
obra de arte deixou de ser apenas 
uma representação do objeto tal 
com o realmente era para tornar-se 
uma representação conceituai do 
mesmo. Preocupações relacionadas 
com  a perpetuaçao da espécie, a 
morte de um inimigo, a sobrevivên
cia após a morte, o exorcismo ou 
propiciação de um espírito mau, 
constituíram motivos para a cria
ção do objeto artístico. Então, a 
arte sagrada se separa da arte pro
fana. A elaboraçao de objetos sa
grados (túmulos, ídolos) torna-se 
atividade privativa dos homens, so
bretudo dos magos e sacerdotes, 
enquanto a arte profana, que se li
mitava ao artesanato*, era deixada 
às mulheres, constituindo uma 
parte da indústria doméstica.

A  arte permanece vinculada à re
ligião mesmo depois que, por volta 
de 3 000 a.C., as culturas campo
nesas do Egito e M esopotâmia se 
transformam em culturas urbanas, 
onde os artistas eram patrocinados 
por sacerdotes e príncipes. No 
Egito, ao longo de setenta séculos, 
os ateliers funcionaram nas depen
dências de palácios reais e templos, 
e a produção artística era baseada 
no trabalho de escravos e diaristas 
contratados. N o Império Novo 
muitos dos artistas pertenciam aos 
extratos sociais mais elevados.

O início do individualism o

De forma geral, a maior parte da 
produção artística do Oriente an
tigo —  que geralmente se achava

Na sua arte, o pintor-caçador do Paleolítico via um instrum ento mágico que lhe perm itiria obter o alim ento.

O homem contemporâneo, cer
cado de inúmeros produtos de sua 
civilização industrial, tende a ver 
em todas as coisas uma possibili
dade de consumo. Ter ou desejar 
um quadro, um cartaz ou livro ilus
trado é, muitas vezes, seu modo de 
defrontar-se com a noção de arte. 
Esta lhe traz à mente obras consa
gradas pela cultura e destinadas a 
provocar um sentimento específico, 
o sentimento do “ belo” . Tal atitude 
acaba por ignorar que a arte tem 
representado, desde a pré-história, 
uma atividade fundamental do ser 
humano. Atividade que, incluindo 
a produção de objetos úteis e susci
tando certos estados em ocionais, 
não esgota seu sentido nessas ope
rações. N a verdade, elas decorrem 
de algo mais geral, que as condi
ciona: a própria natureza da arte, 
enquanto modo peculiar de relação 
entre o homem e o universo.

A  obra de arte não se define ape
nas como bela; nem com o fonte de 
prazer ou de experiências pessoais, 
por mais complexas que sejam. Ela 
e também o ponto de encontro de 
causalidades psicológicas, socioló
gicas e estilísticas, e produto com  
objetivos heterogêneos que não se 
restringem a provocar prazer no es
pectador. Embora a arte tenha 
sido, muitas vezes, encarada com o 
um fim em si mesma, e apesar do 
prazer que pode advir de sua con- 
templaçao, isto não representa uma 
constante em sua história. Na ver
dade, a arte tem refletido diferenças 
e antagonismos sociais, culturais, 
políticos e filosóficos, donde sua

Com  a sedentarização do hom em , os ritos e cultos religiosos passaram a 
substituir a m agia. (Cena de sacrifício na Vila dos M istérios, Pom péia.)
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artísticos vem de Platão*, pensador 
aristocrata que admira a arte 'dos 
egípcios e seu formalismo regido 
por leis aparentemente imutáveis. 
Em A  República, ele investe contra 
a novidade na arte, que considera 
um sinal de decadência e anarquia.

A arte eclética do Helenism o

A s concepções platônicas do Es
tado aristocrático não impedem, 
entretanto, que os cidadãos de
monstrem crescente desinteresse 
pela coisa pública e passem a cui
dar prioritariamente de sua vida 
privada.

Tal mudança de atitude não se 
observa apenas na atividade polí
tica, mas também no âmbito da 
arte, da literatura* e da filosofia*. 
Já no século IV a.C. não se cons
trói em Atenas qualquer monu
mento de relevância. Os arquitetos 
trabalham para particulares. No 
teatro*, surge a “ intriga”, e as per
sonagens, outrora aristocratas, pas
sam a ser homens comuns preocu
pados com a sua realidade. A 
pintura cultiva o retrato, e a litera
tura, a biografia.

No império de Alexandre*, o 
Grande, a exemplo dos funcioná
rios do governo, o artista torna-se 
um elemento desenraizado de suas 
origens e tradições. A antiga leal
dade à p ó lis  é substituída pela soli
dariedade a todo o império. Ele
mentos orientais, ocidentais, gregos 
e bárbaros fundem-se, dando ori
gem a uma arte internacional e 
eclética, arte que se destinava a um 
público heterogêneo que aprecia o 
patético, o íntimo, o solene, o vul
gar e o colossal.

O artista: diletante ou marginal

O caráter unitário da arte no 
Ocidente ressurgirá na Roma impe
rial, onde, depois de uma época em 
que predominou um estilo heleni- 
zante, a criação artística tendeu 
para um materialismo que se mani
festa não apenas nos trabalhos pri 
vados, mas também nas obras pú
blicas. A o contrário das artes 
oriental e grega, que preferiam as 
figuras representativas, individuais, 
a arte romana elegerá as imagens 
ilustrativas e temas históricos.

Em Roma, a consideração social 
pelo artista não diferia, fundamen
talmente, da que os gregos lhe dis
pensaram durante o período he 
róico. O artista plástico era tido 
com o um mero artesão, tanto mais 
desprezível se auferisse remunera
ção pelo seu trabalho. A desvalori
zação do trabalho manual tem sua 
origem na discriminação social, se
gundo a qual as ocupações consi
deradas nobres eram a política, a 
guerra e os esportes. O fato de o ar
tesanato ter sido realizado çor mu
lheres e escravos contribuía para 
acentuar esse desprezo.

Quando, porém, Plotino* e os 
neoplatônicos descobriram no belo 
um aspecto do divino e acentuaram 
a função criadora do artista, o 
prestígio social deste passou a ter 
novas e positivas dimensões.

Roma levará em consideração 
essas concepções do Helenismo*. 
mas, apesar disso, a idéia de prestí 
gio, continuaria ligada à ideia do 
ocio. Os artistas que alcançaram

Destruindo os valores clássico-românticos e lutando por um novo tipo de hom em  e ordem social, os representantes  
do naturalism o procuravam redim ir os artistas de seu individualism o. ("Enterro em Ornans . Cco Courbet.)

Na Renascença, o artista é criador autônom o. ("Apoio e D afne", Pollaiolo.)

ligada ao culto dos mortos —  des
tinava-se à clausura dos santuários 
e à obscuridade das tumbas.

Nos séculos VII e VI a.C., época 
de que datam as primeiras obras de 
arte “assinadas”, surge na Grécia 
uma arte dissociada de elementos 
rituais, e livre de vínculos hieráti
cos, mesmo quando as imagens ser
vem a cultos. Isso ocorre no mo
mento em que os tiranos passam a 
usar a arte com o instrumento de 
propaganda e esta, por sua vez, 
passa a buscar a representação de 
um ideal. Ao esculpir o corpo de 
Vênus, por exemplo, o artista pro
cura exprimir um ideal de beleza 
feminina, libertando-se da rigidez 
formal que caracterizava a fase an
terior.

N o século V a.C., as formas de 
vida que prevaleceram nas demo
cracias gregas chegaram a ser tão 
livres e dinâmicas que desaparece
ram as restrições institucionais à li
berdade individual. Todos os fato
res na vida da pó lis  favoreceram o 
desenvolvimento de uma arte mun
dana e descomprometida. A pin
tura* exercitava a perspectiva, en
quanto a escultura* tentava deter o 
momento fugaz. Elementos natura
listas, individualistas e emocionais 
adquiriram importância. Arnould 
Hauser, especialista em história da 
arte, afirma que nesse momento 
termina a história da representação 
ideal, conceituai, e começa a do ilu
sionismo ocidental.

No século IV a.C. —  período de 
intensa agitação política nas cida
des gregas —  o individualismo tor
na-se mais acentuado. Graças a seu 
fortalecimento económ ico, a classe 
média mercantil converte-se num 
novo consumidor de obras de arte. 
já então consideradas um símbolo 
de prestígio. Esse fato determinou 
o reconhecimento de novos valores 
artísticos e o abandono de outros 
valores, vinculados à tradição cul
tural da aristocracia.

A reação aos novos padrões
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fama em Roma não aceitaram pa
gamento pelo seu trabalho. Os be
nefícios eram paralelos e indiretos.

Com o fortalecimento do cristia
nismo, os seus ideais espirituais do
minam a produção artística no 
Ocidente. De acordo com  o novo 
ideal de vida cristã, a arte perde o 
sentido estético e passa a ter uma 
finalidade catequética, sem que, no 
entanto, venha a se configurar uma 
ruptura com  a realidade.

A produção artística com eça a 
se distanciar de um estilo realista 
para buscar formas que sugerem 
movimento e que gradualmente tor- 
nam-se geometricas e estilizadas. 
As figuras passam a manter entre 
si uma relação puramente ideal, 
buscando criar um clima solene e 
espiritualizado.

A arte bizantina também adotou 
esse formalismo, procurando, atra
vés de um estilo solene, expressar 
a autoridade dò imperador e da 
Igreja, instituições em torno das 
quais se organizava o império.

Idade Média: uma arte religiosa

Durante toda a Idade Média, a 
Igreja* foi a principal consumidora 
e produtora de obras de arte. Não 
apenas a arte, mas também a ciên
cia e a literatura procedem dos 
mosteiros, aos quais a cultura do 
Ocidente cristão deve seu primeiro 
florescimento. Nessa tarefa, os 
monges contaram também com  a 
colaboração de leigos e, muitas ve
zes, de comunidades inteiras. Fora 
dos mosteiros a atividade artística 
somente se desenvolvia nas cortes 
reais e nos domínios senhoriais. De 
uma maneira muito mais intensa e 
sistemática os monges dedica
vam-se à ilustração de livros, ar
quitetura*. pintura, escultura, ouri
vesaria, etc.

Nos séculos VIII e IX  as repre
sentações religiosas sofreram ata
ques dos iconoclastas, menos por 
motivos religiosos que políticos. 
Grande parte da atração dos m os
teiros constituía-se de seus ícones 
milagrosos, fontes de glória e po
der. Ao proibir o culto das ima
gens, Leão III (675-741) estava ti
rando do monacato seu meio mais 
eficaz de propaganda. Mas os mon
ges venceram a luta e as imagens 
continuaram sendo utilizadas pela 
arte cristã.

É, porém, com  o movimento de 
Cluny, após o século X , que sur
gem as primeiras grandes criações 
da arquitetura medieval: voltam as 
esculturas, desaparecem o rigor e o 
ascetismo, surge o estilo român
tico. As catedrais são feitas de múl
tiplas câmaras, que os fiéis devem  
percorrer como uma via sacra.

No século X II, com a necessi
dade de aumentar as dimensões das 
igrejas e melhorar a estabilidade 
das construções, surge o estilo gó
tico, que representa a expressão 
máxima da arquitetura medieval.

A independência do artista

Com o ressurgimento das cida
des e o desenvolvimento da econo
mia monetária, na Idade Média, o 
elemento laico passou a dominar a 
produção artística. As logias —  
comunidades de artistas e artesãos 
—  tornaram-se. nos séculos XII e

XIII, grandes ateliers, sob a dire
ção artística e administrativa de 
pessoas com issionadas pela Igreja 
e os municípios, que eram as úni
cas entidades interessadas em 
obras de arte. Um a clientela tão li
mitada obrigava o artista a procu
rar sempre novos mercados.

No século XIV, quando o poder 
aquisitivo da burguesia* cresceu o 
suficiente para que seus membros 
constituíssem uma clientela regular 
para a produção artística, o artista 
se desvinculou da logia e  se estabe
leceu na cidade, como mestre inde
pendente. A ascensão econômica 
da burguesia permitiu que, vincu
lada a essa classe, surgisse uma 
nova ideologia caracterizada pela 
valorização do homem pela investi
gação experimental das leis natu
rais e fidelidade à natureza.

A adoção desses valores é a 
grande conquista da Renascença. 
O artista renascentista é anticleri- 
cal, mas não chega a se afastar da 
religiosidade e nem da 'Igreja en
quanto instituição: substitui os va
lores desta pelos da Antiguidade 
Clássica, que lhe fornece, inclusive, 
os padrões estéticos. O avanço no 
conhecimento da Anatomia 
permite ao artista da Renascença 
uma representação fiel das figuras 
humanas, especialmente na arte 
italiana (D a Vinci*, Michelangelo*, 
Rafael*. Ticiano*).

Na Itália, as cidades florescentes 
são dominadas politicamente por 
comerciantes enobrecidos, como os 
M ediei em rioreiiça, os Malatesta 
em Rimini e os Sforza, de Milão, 
que se tornam colecionadores e 
protetores dos artistas.

Por outro lado, os artistas do 
Renascimento, ao se aproximarem 
dos escritores humanistas (que re
conhecem na arte um meio eficaz 
de difundir suas idéias), procuram 
distinguir-se socialmente dos arte
sãos, e acentuar sua superioridade 
econôm ica. Da aliança com os hu
manistas surge, pela primeira vez, 
uma arte que se consubstanciava 
na semelhança da criação artística 
com a criação literária.

O novo público burguês

Depois da perda da supremacia 
econôm ica da Itália, da sua inva
são pelos franceses e espanhóis, da 
com oção ocorrida na Igreja pela 
Reforma*, os usos e costumes das 
cortes principescas italianas pas
sam a ser plenamente difundidos 
por todo o Ocidente.

Na França do século XVII, a 
criação artística passa a ser tarefa 
das academias oficiais, e tem no rei 
e nos membros da aristocracia* e 
alta burguesia financeira seus prin
cipais patrocinadores e clientes. Na 
Espanha, fortaleza da Contra-Re- 
forma*, a Igreja rivaliza com  a 
corte na tarefa de fazer encomen
das de obras de arte.

Entre o s meados do século XVI 
e o final do século XVII, surge o 
Barroco*, que expressa uma reação 
ao racionalismo renascentista, e 
uma religiosidade ligada a uma vi
são de mundo fundamentalmente 
mística. D e origem italiana, o Bar
roco expandiu-se por toda Europa, 
apresentando, contudo, diferenças 
de região para região. Assim, en
quanto que nos países católicos,

A partir da descoberta da fotografia, com eça a ser revisado o conceito de 
arte com o reprodução da realidade. ("Term inal 1 8 9 3 " , de Stieglitz.)

A linguagem  artística passa então a preocupar-se mais com  a sugestão de 
idéias do que com  a representação do real. ("P uberdade", Edward Munch.)
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'M u lher com Pássaros D iante do Sol" (M iró ): a fuga à cópia da realidade.

absolutistas, os artistas continu -  
am explorando predominante
mente temas bíblicos, nos países 
protestantes, particularmente a Ho
landa, voltam-se, com plena auto
nomia, para assuntos que até então 
haviam sido tratados de maneira 
acessória, tais com o a paisagem e 
a natureza morta.

O final do século XVIII assiste 
ao triunfo da arte burguesa, determi
nado pelas profundas transforma
ções sociais ocorridas na França e 
na Inglaterra.

Com a Revolução Francesa*, 
que marca o fim do absolutismo*, 
a corte deixa de ser o pólo das ati
vidades artísticas: o classicism o  
barroco e o Rococó* entram em 
declínio, e a vida intelectual sofre 
a influência das novas idéias literá
rias e filosóficas do Iluminismo*. A 
burguesia, que se apodera de todos 
os meios de cultura, se converte na 
principal cliente de obras de arte.

A luta contra o racionalismo

A introdução dos novos métodos 
de produção industrial cria um 
novo tipo de sistema de trabalho, 
baseado na utilização de processos 
m ecânicos destinados a atender às 
necessidades do consumo maciço.

O racionalismo* choca-se com  o 
individualismo, apesar de este en
volver também certos elementos 
daquele.

0  individualismo, que incorpora 
o laissez-faire do racionalismo 
mercantil da época à vida moral, 
protesta, ao mesmo tempo, contra 
uma ordem social na qual o ho
mem, que estaria sendo separado 
de suas inclinações pessoais, se 
torna suporte de funções anônimas.

A cultura do Iluminismo, racio
nal ista e materialista, encontra em 
Rousseau* e nos primeiros român
ticos uma enérgica oposição.

Em sua crítica ao Rococó e à 
Ilustração*, Rousseau combate o 
formalismo* m ecânico, ao qual 
opõe a idéia de espontaneidade, 
fato que já  denuncia a consciência 
de uma profunda crise cultural.

Os movimentos pré-românticos, 
com o o Sturm  und  D rang (Tem pes
tade e ím peto), definem a arte 
com o uma necessidade interior, ao 
mesmo tempo rebelde e despótica. 
A criação artística, que tanto para 
o Classicismo quanto para a Ilus
tração constituíra uma atividade 
intelectual univocamente definível 
e baseada em regras de gosto expli
cáveis, converte-se num processo 
misterioso, oriundo de fontes tão

No século XX o produto industrial passa a ser visto como uma ponte entre  
técnica e arte. a qual pode ser devolvida ao cotidiano dos homens.

insondáveis quanto a inspiração di
vina. Coube aos primeiros românti
cos o mérito de chamar a atenção 
para a irracionalidade e irregulari
dade fundamentais da produção 
artística.

Rom antism o e liberdade

O Romantismo* pós-revolucio- 
nário reflete um sentido novo do 
mundo e leva ao amadurecimento 
uma nova interpretação da idéia de 
liberdade artística. Além de refletir 
a ideologia da sociedade burguesa, 
expressa também uma concepção 
de mundo de uma geração que não 
acredita em valores absolutos.

A revolução e o Romantismo 
significam o fim de uma época cul
tural na qual o artista apelava, 
ainda, para uma sociedade oü 
grupo, cuja autoridade ele, em prin
cípio, reconhecia de maneira incon
dicional. Até o advento do Roman
tism o, o público* era cons
tituído de “entendidos”, cujo gosto  
os artistas e escritores se propu
nham a satisfazer. Na medida em 
que a revolução e a cultura urbana 
vão permitindo o acesso aos meios 
artísticos, de parcelas cada vez 
maiores de população, o pú
blico torna-se cada vez mais hete
rogêneo; é um público que, embora 
se interesse pela arte, não tem 
meios de adquiri-la. Abandonado a

si mesmo, o artista romântico não 
mais se submete ao gosto ou êxi- 
gências de qualquer grupo social, 
entrando, assim, numa crise carac
terizada pela tensão constante e 
pela contradição com o público.

Os princípios de ordem e disci
plina perdem sua influência estimu
lante sobre a arte, e a idéia de liber
dade se converte, a partir de então, 
na principal fonte de inspiração 
artí stica.

Toda a arte moderna é, de certa 
forma, resultado da luta romântica 
pela liberdade. Toda a exuberância, 
anarquia, violência e todo o lirismo 
da arte moderna procedem do Ro
mantismo.

O fim da “arte pela arte”

O princípio da “arte pela arte” 
do Romantismo representou uma 
das armas da luta pela liberdade de 
criação. O que, a princípio, se mos
trou simplesmente como uma rebe
lião contra as regras clássicas, se 
converteu numa sublevação contra 
toda a trava externa e uma eman
cipação de todos os valores intelec
tuais e morais que eram alheios à 
arte.

Mas, ao consolidar-se, a burgue
sia se apropria da “arte pela arte”, 
e, mais tarde, quando surgem as 
reivindicações do proletariado*, 
aquela classe irá ressaltar a natu-
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reza ideal da criação artística, que 
estaria situada acima de partidos 
políticos e da própria realidade.

Prestigia-se, então, a arte acadê
mica, que se caracteriza pela com 
posição agradável, simples, antes 
de tudo destinada ao relaxamento, 
e que, na primeira metade do sé
culo X IX , domina todas as formas 
de produção artística, da pintura à 
arquitetura, da literatura ao teatro.

O prestígio da arte acadêmica 
recebe seu grande golpe com Cour- 
bet* e o Naturalismo*. Courbet 
modifica totalmente o conceito de 
belo na arte e não aceita que ela 
seja “forçada a entrar na respeita
bilidade oficial e condenada a me
diocridade”. O Naturalism Ojque re
jeita todo o idealismo e toda a 
moral, mostra o que é feio e vulgar, 
imitando indiscriminadamente a 
realidade. Destruindo os valores 
clássico-românticos, abolindo um 
ideal de beleza que se mantivera 
inalterável até 1850, e lutando por 
um novo tipo de homem e por uma 
nova ordem social, os representan
tes do Naturalismo expressam o 
desejo de romper o isolamento em 
que se mantiveram os românticos e 
de redimir os artistas de seu indivi
dualismo. Permanecer isolado ou 
participar da vida social passa, 
então, a ser o dilema do artista. 
M as o problema da relação entre 
artista e sociedade assume grande 
complexidade, pois, muitas vezes, o 
isolamento resultava da incom 
preensão demonstrada por grande 
parte do público diante das novas 
formas de arte.

As obras do Impressionismo*, 
por exemplo, ao se afastarem da re
produção fiel da realidade, foram  
recebidas pelo público como em- 
pulhação, tendo sido aceitas, du
rante muito tempo, apenas por uma 
restrita elite de aficionados.

Arte e antiarte no século X X

A arte pós-impressionista é a 
primeira a renunciar a toda a ilu- 
são_ de realidade e a expressar sua 
visão do mundo através de uma de
liberada deformação dos objetos 
naturais. O Impressionismo abre o 
caminho a diversas tendências, en
tre as quais o Cubismo*. Construti- 
vismo*. Futurismo*. Expressio- 
nismo*. Dadaísmo*. Surrealismo*, 
que iriam romper com a tradição 
artística em vigor desde o Renasci 
mento.

Recusando o passado e a arte 
tradicional, alguns movimentos 
modernos chegam a negar a pró
pria arte (Dadaísmo). entendida 
com o forma de linguagem, teste
munho do conhecimento humano, 
espetáculo para os olhos e para os 
sentidos.

Os produtos artísticos do século 
X X  utilizam tantos recursos da 
técnica moderna que, por vezes, se 
torna difícil estabelecer uma distin
ção de categoria. A arquitetura se 
adapta às exigências dos novos ma
teriais e emprega elementos da pin
tura e da escultura. O desenho* in
dustrial, por sua vez, cria objetos 
nos quais pode-se verificar a pre
sença de elementos pertencentes à 
arquitetura, pintura e escultura.

Além disso, os fenômenos pára- 
irtísticos, como o grafismo publici
tário, a publicidade luminosa e ci-

nética, televisão*, história em qua
drinhos*, cartazes de rua, embala
gens*, elementos de “panorama” 
da sociedade industrial, são incor
porados como técnica e matéria 
pela arte, ocupando o lugar que 
correspondia às paisagens e às na
turezas mortas. Exemplo disso é a 
“Pop Art"*, expressivo movimento 
artístico da década de 60.

A em ancipação das artes

Os avanços tecnológicos que 
marcaram a sociedade desde a Re
volução Industrial criaram condi
ções para a quebra da unicidade da 
obra de arte. Técnicas com o a lito
grafia e a fotografia possibilitaram  
a reprodução de obras em escala  
industrial, permitindo que a arte 
deixasse as elites às quais estivera 
até então vinculada para tornar-se 
um fenômeno de massa.

Outro acontecimento decisivo da 
história da arte moderna foi a liber
tação da obra de arte de sua antiga 
função ritualística que, em certo 
sentido, jamais deixará de cumprir.

A preponderância de seu valor 
de exibição confere-lhe funções ab
solutamente novas, fato compro
vado pela importância que meios 
de expressão artística, tais como o 
cinema e a fotografia, assumem nos 
dias de hoje.

Além disso, a partir do século 
X IX , a arte foi profundamente in
fluenciada pelas novas doutrinas 
sociais que nela viam não somente 
uma “grande obra”, fruto da cria
ção individual de um artista-gênio 
(tal como determinava a concepção 
renascentista), mas um meio de ex
pressão de uma classe social.

Nesse sentido, quando surgiu a 
fotografia —  primeira técnica de 
reprodução verdadeiramente revo
lucionária —  esta não foi reconhe
cida como arte pelos artistas indivi
dualistas que ainda defendiam as 
concepções artísticas tradicionais.

Assim3o Simbolismo* e os movi
mentos decadentistas do final do 
século X IX  representaram mani
festações da crise da arte, da condi
ção social do artista e de sua rela
ção com o público. Os artistas 
passam, desse modo, a criar para si 
mesmos, e a arte se converte no 
próprio objeto da arte. O artista 
torna-se boêmio, refugia-se em paí
ses exóticos, longe da civilização  
ocidental (Rimbaud*, Gauguin*), e 
adquire um sentimento de rebeldia 
face a seu isolamento progressivo 
dos quadros sociais.

No século X X , a “grande arte” 
foi liquidada e as novas produções 
perderam quase por completo sua 
função religiosa, mágica, ritual. A 
técnica excluía a arte. Explorando 
novas formas e técnicas, e am
pliando seu alcance, a arte do sé
culo X X  levou também os artistas 
a modificar seus procedimentos.

Na medida em que as artes e a 
técnica se integram, as tarefas 
artísticas se atomizam. A criação 
artística individual vai se tornando, 
cada vez mais, uma tarefa baseada 
na cooperação.

Arte e técnica

Tem-se discutido em que medida 
os produtos da técnica podem ser 
considerados “artísticos ’. A relu-

Tem as clássicos ("A  Grande Odalisca", de Ingres, no alto) são reinterpreta- 
dos livrem ente por autores do século XX (em baixo, porTano  Festa —  1964 ).
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mesmo processo de superação da 
arte, ou mesmo de antiarte*.

Para Marshall McLuhan 
(19.11- ); o teórico dos meios 
de comunicação, a arte cria um an- 
tiambiente, ou seja, um antídoto ã 
pressão que o ambiente exerce so
bre as pessoas, sem que elas te
nham consciência disso. A arte 
torna perceptível esse ambiente, 
para que se possa neutralizar seus 
aspectos negativos —  sobretudo a 
pressão da tecnologia. Assim , a 
arte ambiental, paradoxalmente, é 
a mais antiambiental de todas, pois 
exerce uma função crítica em rela
ção à sua própria localização.

A arte ambiental sai dos salões 
e invade o ambiente urbano.

O Q uarto  (1963), de Claes 01- 
denburg*. um dos mais significati
vos pintores da corrente, foi ex
posto na IX Bienal de São Paulo, 
em 1967. É uma obra clássica da 
arte ambiental interior, que apre
senta aspectos diferentes a medida 
que se aprofunda a análise do es
pectador. À primeira vista,'parece 
o cenário de um quarto montado 
num palco, mas logo depois apre- 
senta-se como o arremedo (um 
tanto sinistro) de um quarto típico

Exercendo uma função crítica em  relação a sua própria localização, a arte am biental, paradoxalm ente, é a mais da classe média americana. Os mo- 
antiam biental de todas as artes. O "Q uarto", de Claes Oldenburg, é uma obra clássica desse m ovim ento. veis, em tamanho monumental, são

tância de alguns setores do pensa
mento estético em reconhecer num 
produto da técnica qualidades esté
ticas tem raízes mais próximas na 
concepção renascentista que esta
belecia uma dicotomia bastante de
finida entre as formas técnicas (ar- 
tesanais)e as formas artísticas.

No século X IX , William Mor
ris* redimiu o artesanato, colocan
do-o no mesmo nível das “artes no
bres”, e também se insurgiu contra 
o produto industrial.

A teorização sobre a necessidade 
de relacionar intimamente a arqui
tetura e todas as artes plásticas 
com a sociedade e seus novos pres
supostos técnico-industriais surgiu 
por volta de 1920, com a Bau- 
naus*, que reconheceu no produto 
industrial uma possibilidade de vir 
a se constituir numa ponte entre 
arte e técnica, entre arte e vida. 
Basta percorrer o panorama artís
tico e objetual que cerca o homem 
contemporâneo e verificar que essa 
ligação se concretizou.

Walter Gropius* e seus colabo
radores compreenderam que entre 
arte e técnica não há oposição nem 
identificação global. N ão se trata 
de uma corrida pseudocientífica 
com  a racionalidade do mundo de
sencantado, mas é preciso admitir 
que, no estado atual do desenvolvi
mento técnico-científico, o esteti- 
cismo que foge do mundo empírico, 
dos procedimentos industriais e dos 
fins úteis será abandonado, queira 
ou não o tradicionalismo.
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Arte Ambiental

Quando Mareei Duchamp* ex
pôs um vaso sanitário, com  o título 
de Fonte, em 1915. estava pergun
tando, de maneira crítica: “Por que 
um objeto industrializado, de uso 
comum, não pode ser arte tam
bém?” Era uma proposta de aber
tura para a arte, mas que teria de 
enfrentar muitos obstáculos

N os Estados Unidos, retomando 
as propostas do Dadaísmo*, surgiu 
nos anos 60 a pop-art*, revolucio
nando as posições correntes em 
torno da arte. O movimento p o p  re
colocou a pergunta “o que é arte?”, 
eliminando quase todos os limites 
entre arte e não-arte. Entraram em 
crise tanto as categorias clássicas 
quanto as instituições que as abri
gavam. Surgem as artes de com por
tamento, de ação, de agressão, os 
“objetos” e a arte ambiental.

Arte no mundo utilitário

il po
com  manifestações da arte de van
guarda, com o o happening*  e a 
“arte conceituai” . Representa, po
rém, um passo adiante das catego
rias tradicionais de arte e tambem  
dos “objetos”.

Tal com o os dadaístas, e no 
mesmo período, muitos artistas 
acreditaram aproximar-se o fim ou 
a superação da arte, pelo menos 
nos termos em que ela vinha sendo 
concebida. Optaram, contudo, por 
outro tipo de solução: a inserção 
da arte no jnundo da produção in
dustrial. É quando nasce, por 
exemplo, o desenho* industrial.

A arte ambiental, no entanto, re
fere-se à acepção destrutiva do

"Espaço para Publicidade", de George Segall: apenas a figura hum ana em  
gesso branco é irreal.
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arranjados numa perspectiva opti
camente deformada, que faz com  
que o espaço e o volume verdadei
ros pareçam irreais. Todas as su
perfícies visíveis são de materiais 
falsos: o toucador e as mesas de ca
beceira são de fórmica imitando 
mármore; o espelho é de metal; o 
tapete branco, de pele artificial, 
com o o revestimento do divã. Joga
dos sobre esse exótico móvel, 
acham-se um casaco de pele de leo
pardo, feito de vinil, e uma enorme 
bolsa preta brilhante. Os abajures 
são “marmorizados” ; o cobertor, 
de plástico, e os lençóis, em vinil 
branco. A s pinturas da parede são 
de tecidos imitando o estilo (ultra
passado) de Jackson Pollock*; pu
ros e comedidos são apenas as ba
ses das lâmpadas, de um branco 
pastoso, a caixa de pós, o vidro de 
perfume, o rádio e o relógio —  abs
trações de acessórios verdadeiros. 
Objetos com o os deste conjunto en
tram na categoria do kitsch*.

As alterações de escala e o simu
lacro constituem características 
marcantes da pop-art em geral e da 
arte ambiental em particular. São 
recursos que provocam mudanças 
radicais nos significados, deslo
cando o espectador de seu código 
habitual de referências. Tanto pode 
tratar-se de miniaturas monumen- 
talizadas, como no caso do Quarto, 
quanto de monumentos miniaturas, 
a exemplo dos que realiza o búl
garo Christo Javacheff, quando en
volve um prédio inteiro em plás
tico, com  fitas e laços, 
transformando-o numa caixa de 
bombons. Também são fam osos os 
bolos, as postas de carne e as gar
rafas de coca-cola, de Oldenburg, 
executadas em papier m âché  e re
pousando sobre fogões e mesas 
reais. A norte-americana Chryssa 
exibiu, na IX Bienal de São Paulo, 
os layouts  de um jornal e os frag
mentos de um luminoso em metal 
e néon (aceso). N os ambientes de 
George Segall, a figura humana, 
em gesso branco, é a única coisa ir
real entre máquinas de coca-cola, 
bombas de gasolina ou banheiros
—  tudo completo e real.

Ao contrário da arte ambiental 
de Christo, paisagística e urbana, 
que transforma o externo (prédios) 
em interno (embalagens), Tony

Doença silenciosa, a arteriosclerose provoca o engrossamento das paredes 
arteriais (acim a, corte transversal da artéria normal e atiqgida).

Smith monta gigantescas estruturas 
metálicas e_m saguões de edifícios. 
E o holandês C onstant( 1921- ) 
cria a miniatura de uma cidade do 
futuro, N o v a  Babilônia, sob forma 
de jogo de armar.

R elações com  a 
arte tradicional

Por mais destrutiva que pareça a 
arte ambiental, permanecem suas 
relações com o mundo tradicional 
da arte, sobretudo quando conside
radas as inúmeras possibilidades 
que lhe são oferecidas pelas con
quistas da eletrônica* e da ciberné
tica*. D isso se vale, por exemplo, 
o Grupo Pulsa, nos Estados Uni
dos, ao criar suas paisagens ciber
néticas experim entais, onde se de
senvolvem com plexos efeitos 
conjugados de luz e som. N a Ale
manha, Edgar Knoop, através da 
emissão de raios laser*, interliga 
(como se as costurasse) torres e 
construções públicas de Munique, 
numa curiosa visão noturna.

Também na IX  Bienal de São 
Paulo foram expostos aparelhos 
ambientais que produziam luz, ca
lor e odor por meios eletrônicos.

Nem todas as manifestações de 
arte ambiental, mesmo de feitura 
artesanal, se propõem a exercer 
funções criticas na arte ou no am
biente. Pertencem à arte ambiental 
construtiva e não estão, a rigor, 
vinculadas à pop-art. Visam à ex
periência ao nível da percepção, 
com o no trabalho do argentino La
melas —  R eflexão Estática com  
Lim ites num  Espaço Primário  
(1967) — , uma tentativa de apre 
sentar ao espectador algo parecido 
com  luz sólida.

No Brasil, as poucas realizações 
de arte ambiental foram relativa
mente tardias, pois só surgiram de
pois de “ traduzidas” da Europa. 
Destacam -se no movimento os tra
balhos de Rubens Gershman, Lígia 
Clark (1921- ) e Hélio Oiti
cica, expostos no Salão da Nova  
Visualidade do Museu de Arte M o
derna do Rio de Janeiro, em 1968.
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Arteriosclerose

Muito exercício, pouca gordura: 
eis a recomendação médica para 
manter os vasos sanguíneos em 
boas condições, embora isso não 
afaste o risco de arteriosclerose —  
nome genérico para diversas altera
ções patológicas da parede arterial. 
Esta é formada por três túnicas: a 
interna, com uma camada celular 
chamada “endotélio” e tecido con
juntivo elástico; a média, contendo 
sobretudo tecido muscular; e a ad
ventícia, constituída por tecido 
conjuntivo. A arteriosclerose ca
racteriza-se pelo engrossamento, 
endurecimento e perda de elastici
dade das túnicas interna e média 
das artérias e redução de seu diâ
metro interno.

A forma mais comum da doença 
chama-se ateroesclerose, e consiste 
em lesões da túnica interna, decor
rentes da deposição de lipídios 
(gorduras) e também da transfor
m ação do tecido elástico em fi
broso. Esses lipídios —  colesterol, 
esteres de colesterol, fosfolipídios tf 
gordura neutra —  ficam retidos en
tre as túnicas interna e média, onde 
se depositam. A parede arterial vai 
ficando mais espessa, e em alguns 
pontos formam-se saliências na su
perfície interna dos vasos: os cha
mados ateromas ou placas atero- 
matosas. Quando predomina a 
gordura, essas placas são m oles e 
amarelas, tornando-se grandes e 
opalescentes se a proliferação for 
muito acentuada.

Sobre elas podem se fixar pla
quetas de sangue que, uma vez coa
guladas, resultam em um trombo 
ou coágulo, com tendência a cres
cer até provocar a oclusão do vaso. 
Desse trombo às vezes se destacam  
fragmentos (êmbolos) que, quando 
levados pela circulaçao, podem  
acabar fechando as artérias de me
nor diâmetro.

Como a ateroesclerose é favore
cida pelo elevado índice de lipídios

no organismo, é aconselhável man
ter a taxa de colesterol entre 150 e 
250 miligramas por 100 mililitros 
de sangue, substituindo na dieta as 
gorduras de origem animal pelas de 
origem vegetal.

Ocorrência e sintom as

Doença silenciosa, a arterioscle
rose tem sintomas que não resul
tam diretamente dos ateromas, mas 
do estreitamento ou oclusão das ar
térias. As manifestações ateroescle- 
róticas^ dependem da localização  
das lesões arteriais, ocorrendo com 
maior freqüência ao nível das bifur
cações das artérias de diâmetro 
grande ou médio (artérias coroná
rias, cerebrais, renais e aorta). Se a 
lesão atingir um grande vaso, com o  
o arco da aorta, pode haver aneu
risma, cavidade semelhante a uma 
bolsa repleta de sangue, formada 
pela distensão da parede arterial 
enfraquecida. Se atingir as coroná
rias ocorrem sinais de angina pec- 
toris ou de enfarte do miocárdio. 
Outra localização freqüente é no 
cérebro, quando ela provoca perda 
de memória e distúrbios da visão e 
da fala, etc.

A ateroesclerose da aorta, de 
modo geral, não apresenta sinto 
mas ate que as placas invadam os 
orifícios de uma ou mais de suas 
ramificações. Se o processo atingir 
os vasos que irrigam os membros 
inferiores, aparecem dores e cãi
bras durante o andar. N os casos 
graves, pode haver morte dos teci
dos (necrose) das extremidades da 
perna ou do pé. Quando a lesão se 
localiza nas artérias pulmonares, a 
respiração é difícil e manifesta-se 
insuficiência cardíaca.

Dessa maneira, a maior parte 
dos sintomas da arteriosclerose são 
devidos a fenômenos oclusivos em 
que a isquemia (falta de circulação) 
e o distúrbio básico, e para os quais 
ainda não existem meios seguros de 
prevenção.
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dos castelos, junto aos mosteiros, 
nas grandes aldeias e em outros 
centros comerciais. Os conventos 
mais ativos "praticamente m onopo
lizavam os serviços de pedreiros, 
entalhadores e marceneiros, en
quanto a tecelagem de lã e a manu 
fatura de tecidos eram feitas sem 
muita sistematização.

Com o desenvolvimento das c i
dades e a conseqüente necessidade 
de se produzir em maior quanti
dade os artigos manufaturados, 
surgiram as corporações de ofícios, 
organizando o artesanato na sua 
forma feudal. A os poucos, princi
palmente a partir do século X IV , o 
trabalho artesanal passou a ser 
mais especializado, possibilitando 
a execução em oficinas próprias, já 
caracterizadas por linhas e estilos 
visando à venda direta ao consumi
dor. D essa maneira, o artesanato 
manteve-se quase inalterado até as 
m odificações introduzidas pela Re
volução Industrial*.

Em sua primeira fase de desen
volvimento, anterior a seu estágio 
tecnológico mais avançado, a in
dústria é influenciada pelo artesa
nato, reproduzindo ou imitando os 
objetos únicos. Nesta fase, o arte
sanato chega a ser seriado, fato que 
ainda hoje caracteriza uma vasta e 
importante produção. Em muitos 
casos, permanece a vinculação com 
a arte, que lhe fornece os modelos 
para a reprodução. Mas o artesa
nato em série procura, principal
mente, atender às exigências do 
consumo e é isto que o colocou em 
crise diante do desenho* industrial 
e da produção em massa.

Geralmente, quando produzido 
em série, o artesanato sobrevive 
apenas até surgirem produtos in
dustriais análogos. Nesse sentido, 
nos países industrializados, a fun
ção antes ocupada pelo artesão foi 
preenchida pelo operário. O arte
são passou a desempenhar uma ati
vidade especializada, considerada 
“artística” , sendo o produto do ar-

A rtesanato: patrim ônio de todos nas sociedades sim ples, onde o artesão se iguala aos demais m em bros do grupo. tesanato consumido por uma elite

Artesanato

A obra artesanal é geralmente 
definida como aquela “feita a 
m ão” : o artesão, numa produção 
essencialmente caseira, dispensaria 
máquinas e instrumentos com ple
xos, dependendo apenas do tra
balho manual. Aceita-se, contudo, 
essa definição também para os ca
sos em que a máquina intervém 
parcialmente. Enquadram-se nesse 
conceito muitos produtos de cerâ
mica*, cinzelamento, tecelagem e 
mobiliário*.

Nas sociedades não hierarquiza
das, com pequenas diferenças eco- 
nôm ico-sociais e forte sentido co
munitário, o artesanato é um 
patrimônio de tocios. A posição por 
ele ocupada no processo de produ
ção permite a existência do artista- 
artesão, que possui um papel social 
muito pouco diferenciado em rela
ção aos outros membros da com u
nidade. N a África ocidental, por

exemplo, é comum encontrar-se 
ainda hoje indivíduos que tanto es
culpem a madeira quanto executam  
as demais atividades do grupo. Em 
outras sociedades, também de redu
zidas proporções, o trabalho arte
sanal e geralmente entregue a um 
grupo de pessoas que executam  
uma mesma obra, sob a direção de 
um mestre. Este sistema verifica-se 
na pintura sobre madeira feita por 
algumas tribos da Nova Guiné. Da 
mesma forma, nos grupos seminô- 
mades do Irã, a confecção de ta
petes é entregue a famílias inteiras 
de tecelões, cuja técnica é transmi
tida através das gerações.

Em outros grupos, ainda, os tra
balhos artesanais são ensinados 
por mestres e aprendizes, tal como 
nas corporações medievais euro
péias. E o que se verifica em várias 
tribos da Nigéria, onde grupos são 
encarregados de produzir objetos 
que a comunidade usa na vida coti
diana e nas cerimônias religiosas. 
O valor estético ali vincula-se com  
a função para a qual o objeto foi 
criado.

Na Idade Média, o trabalho arte
sanal surgiu inicialmente em torno

Essa entidade desaparece nas sociedades com plexas, onde o trabalho arte
sanal se tom a uma tare fa  executada apenas por alguná.
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capaz de arcar com os custos adi
cionais que envolvem a produção 
do objeto único. Assim , as obras 
artesanais tornaram-se mais caras, 
assumindo funções “decorativas”, 
e destinando-se a um mercado bas
tante diverso daquele que até então 
as consumia.

Uma peça de artesanato só pode 
ser considerada pronta e acabada 
quando se aproxima o final do pro
cesso de produção.

O objeto industrial, ao contrário, 
existe a partir do instante em que 
foi projetado, ou seja, no momento 
em que foi terminado seu desenho 
de execução e estabelecido todo seu 
processo de fabricação, incluindo 
equipamentos, materiais e mão-de- 
obra. A partir daí, tem início a 
execução de todos os componentes, 
idênticos entre si, os quais, uma vez 
montados, dão lugar a objetos tam
bém idênticos entre si. Isso signi
fica que, no caso do objeto que é 
produzido industrialmente, a 
eventualidade de uma diferença en
tre uma unidade e a seguinte deve 
ser considerada como imperfeição, 
com o erro de fabricação, e não em
belezamento do produto. Já a obra 
artesanal, mesmo quando repetida, 
nunca chega, em todas as cópias, à 
absoluta identidade. Há sempre 
uma diferença, ás vezes pequena, 
que dá uma característica própria 
ao objeto.

0  valor cultural do artesanato é 
algumas vezes transferido para o 
objeto industrial, dando à produ
ção uma característica própria e in
dividualizada, com o, por exemplo, 
no desenho dos produtos escandi
navos: a tradição do desenho dos 
objetos caseiros, móveis, utensí
lios e adornos em geral, transfe
re-se, através de assimilação cultu
ral, para a indústria.

No Brasil, está em desenvolvi
mento uma industrialização ainda 
incipiente de produtos capazes de 
concorrer com o artesanato. Limi
tações econôm icas, com o baixa ca
pacidade de consumo, fazem com  
que a produção em série seja redu
zida, tornando o custo unitário 
muito mais alto que nos países de
senvolvidos. A produção, que em

outros países se processa através de 
sistemas totalmente mecanizados e 
automatizados, é realizada através 
de esquemas mistos, principal
mente nas etapas de montagem e 
acabamento, nas quais a habilidade 
manual e o toque final do artífice 
caracterizam a qualidade final do 
produto.

De maneira geral, entretanto, po
de-se dizer que a tecnologia*, que
brando os padrões de qualidade ar
tesanal, e produzindo com  precisão 
muito superior à precisão que pode 
atingir o trabalho manual, coloca  
hoje, mais do que em qualquer ou
tra época, o problema da superação 
do artesanato pelo desenho indus
trial, e do papel desempenhado por 
este último nas sociedades indus
trializadas.

Assim, desde meados do século 
X IX , quando se intensificou o pro
cesso de industrialização, artistas e 
teóricos discutem o problema do 
impacto das inovações tecnológi
cas sobre o desenvolvimento da 
arte. Alguns, com o John Ruskin*, 
defenderam a preservação do arte
sanato para compensar “qualquer 
prejuízo imaginável procedente da 
mecanização do trabalho”. Se
gundo ele, “aos valores móveis e 
instáveis do presente deve-se opor 
a serenidade imutável da beleza”. 
Outros não accitam distinções en
tre perfeição e finalidade. Paul Sou- 
riau, por exemplo, dizendo que 
todo objeto é perfeito em seu gê
nero quando é adequado a seu fim, 
acentua que não pode haver con
flito entre o belo e o útil: “O objeto 
possui beleza a partir do momento 
em que sua forma é a expressão 
clara de sua função”. Dentre os au
tores que se mostram mais preocu
pados com o problema estão Her
bert Read (A rte  e Indústria), Lewis 
Munford (Técnica e Civilização), 
Siegfried Gideon (A M ecanização  
A ssu m e  o C om ando) e Pierre Fran- 
castel (A rte  e Técnica nos Séculos 
X I X  e X X ) .

VEJA T A M B É M : A rte s  e Ofícios, 
Desenho Industrial; Projeto.
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As tribos do norte de Camarões, 
bem como os índios pueblo* do sul 
dos Estados Unidos, oferecem um 
perfeito exemplo do bom relaciona
mento entre técnica, economia e or
ganização social. Assim , consti
tuem um atraente tema de pesquisa 
para os artistas plásticos e arquite
tos contemporâneos, que buscam  
este equilíbrio dentro de uma socie
dade industrial complexa.

Numa exposição realizada em 
Londres, em 1851, onde se repre
sentava a quase totalidade da pro
dução industrial da época, os artis
tas ingleses espantaram^se com  a 
falta de nível dos utensílios e das 
artes decorativas. O impacto incen
tivou alguns críticos à ação na ten
tativa de remediar o problema.

E nesta linha que se insere a re
forma das artes aplicadas, precisa
mente na Inglaterra, em que as de
ficiências da produção em série se 
destacaram mais cedo e em maior 
escala, já que o país estava à frente 
do processo de industrialização.

A “feiúra” desses primeiros ob
jetos industriais deve-se, em grande 
parte, ao conceito então vigente de 
artes aplicadas, que as separava 
dos outros setores artísticos. Du
rante a Revolução Industrial*, a 
maioria dos que se consideravam  
“artistas” limitava suas atividades 
aos campos tradicionais, aos obje
tos menos vinculados ao uso coti
diano. D essa forma, os utensílios 
produzidos em série ficavam nas 
mãos de projetistas medíocres, 
quase sempre animados por finali
dades estritamente com erciais, e 
em grande parte desprovidos de

qualquer formação cultural espe
cializada. Naturalmente, essa pro
dução em larga escala tornou-se 
muito mais abundante que a “artís
tica”, e determinou a paisagem  
típica do começo da era industrial.

A partir da Renascença*, artis
tas da Europa ocidental contribuí
ram para o desenvolvimento das 
artes aplicadas. O escultor Jean 
Goujon*, por exemplo, desenhou e 
executou vários projetos no campo 
do mobiliário, enquanto Charles 
Lebrun*, pintor da corte de Luís* 
X IV, dedicou-se à tapeçaria e ao 
desenho de móveis. O próprio Ru
bens* executou cartões que servi
ram de modelo a tapeçarias. Mais 
tarde, os escultores Maurice F alco
net (1716-1791) e Jean Antoine 
Houdon* trabalharam para gran
des ateliers de objetos de porce
lana, e William Hackwood e John 
Flaxman*, pintores, executaram 
obras do atelier do ceramista inglês 
Josiah Wedgwood (1730-1795).

O artista e a indústria

A introdução de processos me
cânicos de produção alterou a rela
ção entre o artista e a obra, pois, 
com o ele trabalha na indústria, não 
participa da interpretação e difusão 
das formas que criou, nem mantém 
um contato mais íntimo com todas 
as etapas do trabalho.

Um exemplo dessa nova fase 
pode ser apontado com  a difusão 
do chamado “estilo império”, nos 
primeiros anos do século XIX. 
Seus principais representantes —  
os arquitetos Charles Percier* e 
Pierre François Leonard Fontaine* 
—  modificaram toda a produção 
francesa e européia em arquitetura 
e decoração. N o entanto, não tive
ram meios de controlar a atividade 
dos que trabalhavam fora de seus 
ateliers. Uma vez executada uma
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A baixa qualidade dos utensílios da segunda m etade do século X IX  deu ori
gem  ao m ovim ento Arts and Crafts. (Tecido desenhado por H. M ackm urdo.)
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Refugiado na contem plação do artesanato m edieval, W illiam  Morris conde
nou a máquina e o sistema econômico que a envolve. (Desenho para tecido.)

série de protótipos formais, de 
1801 em diante, todos os decorado
res passaram a usar com o manual 
o livro que os divulgava: R ecueil 
de D ecorations Interieurs, escrito 
pelos dois arquitetos, o que possibi
litou numerosas cópias.

Uma série de formas, elaboradas 
em circunstâncias diversas e com 
materiais diferentes do produto ori
ginal criado pelo artista, começam  
a surgir, multiplicando-se rapida
mente. Elimina-se o trabalho e a 
marca pessoal do artista em cada 
peça e são as máquinas que produ
zem os objetos em grande escala, 
com  qualquer material encontrado. 
Isso determina uma evolução do 
estilo inicial, que independe dos 
próprios autores ou do desenvolvi
mento da cultura oficial, chegando 
a deturpar várias idéias ou inten
ções do artista. Assim , cria-se 
mesmo uma contradição: defenso
res da continuidade e integração 
entre decoração e arquitetura, 
com o Percier e Fontaine, originam  
o primeiro dos “estilos de decora
ção”, que vê nos adornos interiores 
dos ambientes uma atividade sepa
rada da arquitetura.

N ovos critérios estéticos

N o sistema artesanal, o valor de 
um objeto era medido pela excelên
cia de suas formas, ou ainda por 
qualidades mais tangíveis,com o a 
riqueza do desenho, o acabamento 
do trabalho e os materiais empre
gados. Com a produção mecânica, 
a com plicação do desenho já não 
cria problemas: basta construir um 
molde e pode-se produzir um nú
mero indefinido de peças, com uma 
precisão superior ao trabalho do 
melhor dos artesãos. O problema 
dos materiais também é diverso, 
pois a indústria, com engenhosos 
processos, consegue imitá-los facil
mente. Assim , no início do século
X IX , desaparece a procura de obje
tos confeccionados com  madeiras, 
pedras ou metais. Entre 1835 e 
1846, o escritório inglês de paten
tes registrou 35 novas fórmulas 
para revestimento de superfícies, 
para que estas se parecessem com  
outros materiais, como o processo 
para recobrir gesso com metal, 
para que parecesse bronze.

Quebrando-se os padrões do pe
ríodo artesanal, a tecnologia fez 
baixar o nível médio dos utensílios. 
Os produtos fabricados em série 
tentavam valorizar-se, imitando os 
artesanais, apesar de serem total
mente diversos: é a época dè caixas 
registradoras ornamentadas, de 
maquinas decoradas com o objetos 
de adorno trabalhados a mão.

Foi na Inglaterra, principal
mente, que surgiu a consciência da 
necessidade de criar formas condi
zentes com os novos métodos de 
produção. A idéia era elevar a qua
lidade, reatando os vínculos com as 
demais artes. Em abril de 1832, le
vanta-se a questão da importância 
social da arte aplicada. Conclui-se 
pela necessidade de organizar o en
sino e a divulgação das artes, insti
tuindo-se escolas de desenho, onde 
são analisadas todas as obras (de 
arte pura ou aplicada, antigas ou 
modernas), orientando-se dessa for
ma o gosto dos alunos.

Essas iniciativas foram promovi

das sobretudo por Henry Cole 
(1808-1882), que organizou, a par
tir de 1847, na sede da Socie ty  o f  
A rts , uma série de exposições de 
produtos industriais, e publicou, de 
1849 em diante, a revista Journal 
o f  Design, onde eram reproduzidos 
e criticados os modelos que haviam  
sido criados. Em 1851, realizou a 
Primeira Exposição Universal de 
Londres, um balanço da produção 
industrial de todos os países. Evi
denciou-se a decadência da arte de
corativa européia. Tornava-se ur
gente a criação de nova diretriz que 
desse maior ênfase ao caráter in
dustrial do objeto. Cole e seus com 
panheiros estimularam o desenho 
decorativo, promovendo exposi
ções em museus, dinamizando a 
discussão sobre o assunto.

Apesar de seu papel importante, 
com o um dos primeiros a reconhe
cer a presença irreversível da in
dústria, a solução de Cole era 
muito simplificada, pois colocava o 
problema como uma questão de 
bom gosto e não como de readapta
ção a uma nova forma de produção 
económica.

Semelhante preocupação atinge 
os artistas franceses que, em mea
dos do século X IX , fundaram di
versas associações, entre as quais a 
Union des A r ts  et de l'Industrie  
(1856), Société du Progrès de lA r t  
Industriel (1858), Union Centrale 
des B eaux-A rts A ppliqués à I In  
dus trie (1864) e Société des M usées  
des A rts  D écoratifs  (1877). Em 
1882, surge a Union Centrale des

A r ts  D écoratifs (fusão das duas úl
timas sociedades), que pasou a edi
tar a R evue des A rts  D écoratifs. E 
a partir de 1891 começam a ser 
realizadas, sistematicamente, as ex
posições anuais de artes decorati
vas no Salon du Champs de Mars.

“Arts and Crafts” e a nova era

A John Ruskin* e William Mor
ris* caberá dar o passo decisivo, 
demonstrando que o desenho de 
utensílios está intimamente ligado 
ao problema do consumidor, bem 
com o à visão do projetista, dentro 
de uma organização social que os 
condiciona. Ruskin, que possuía 
um amplo horizonte intelectual 
(ocupava-se de política, economia, 
arte, geografia, geologia, botânica, 
etc.), pôde constatar algumas rela
ções entre os diversos campos do 
conhecimento (despercebidas de 
vários técnicos), que colocavam  o 
fenômeno artístico com o algo 
muito mais complexo do que pare
cia a muitos de seus contemporâ
neos. Reconheceu-se a criação 
artística como integrante de um 
processo que inclui circunstâncias 
econôm ico-sociais, problemas de 
mercado, materiais, técnicas.

Esse tipo de reflexão foi decisivo 
para a compreensão da história da 
arte e, principalmente, dos proble
mas de renovação. A necessidade 
de integração com o contexto so
cial levou a cultura do século X IX  
a uma completa reformulação de 
seus objetivos, Ruskin lançou um

alerta para o problema da decadên
cia da arte, frisando a necessidade 
de pesquisar as causas fora' do 
campo artístico, nas condições só- 
cio-econôm icas em que ele se 
exerce. N o entanto, com uma ten
dência excessiva à generalização, 
Ruskin, ao invés de selecionar os 
aspectos da sociedade industrial 
que afetavam sua época, passou a 
condenar o sistema, convertendo-se 
num inimigo de todas as inovações 
introduzidas pela indústria. Em lu
gar de criticar pontos concretos da 
realidade, combatia o conceito abs
trato de indústria e, dessa forma, 
passou a supervalorizar os proces
sos de produção anteriores, nos 
quais ele encontrava uma harmonia 
entre beleza e utilidade (na Idade 
M édia, por exemplo). Assim, tor
na-se um defensor do estilo neogó- 
tico, do retorno às formas típicas 
do século XIII.

William Morris segue fielmente 
as teorias de Ruskin, mas com a 
originalidade de não se limitar à 
teoria e deixar uma série de realiza
ções concretas. Depois de ter lido 
a obra de Ruskin e estudado o es
tilo neogótico, constrói sua própria 
casa —  Casa Vermelha, em Upton, 
feita sobre projeto de Phillip Webb 
(1831-1915) — , onde realiza seus 
ideais artísticos. Procurando unir 
arte e utilidade em cada trabalho, 
condena a máquina, da mesma 
forma que Ruskin, bem como todo 
o sistema econôm ico que ela en
volve. Refugia-se então na contem
plação medieval —  “quando cada 
homem fabricava um objeto, fa
zendo ao mesmo tempo uma obra 
de arte e um instrumento útil”.

Com alguns amigos, entre os 
quais Burne-Jones*, Dante Gabriel 
Rossetti*, Phillip Webb, Ford Ma- 
dox Brown (1821-1893) e Alfred 
Marshall*, resolve fundar um ate
lier de arte decorativa e, em 1862, 
o grupo se estabelece comercial
mente com o nome de Morris, 
Marshall, Faulkner & Co. Essa so
ciedade manufaturava tecidos, ta- 

eçarias e móveis, renegando a fa- 
ricação mecânica em série e 

produzindo poucos exemplares, 
muito caros, que não chegam a in
fluir no conjunto da produção da 
época. Devido à sua linha de ação, 
èsta firma teve uma vida difícil, 
mas seu papel principal foi o de ini
ciadora do movimento A rts  and

• Crafts, importante para a evolução 
do desenho* industrial, organi
zando exposições a partir de 1888.

Entre os seguidores de Morris, 
destacam-se as figuras de Walter 
Crane (1845-1915), Charles Robert 
Ashbee (1863-1942) e Charles An- 
nesley Voysey (1828-1912). O pri
meiro foi seu discípulo mais fiel, 
herdeiro de suas iniciativas, divul
gador de suas idéias e criador do 
A rts  and Crafts E xhibitions So- 
cietv. Em sua produção pessoal, 
atenua o medievalismo de Morris, 
influenciado pela arte japonesa, à 
qual dedicava especial atenção. 
Ashbee, arquiteto e decorador, fun
dou em 1888 (mesmo ano da pri
meira exposição A rts  and Crafts) a 
G uild  H andcraft, para o exercício 
e ensino de artes aplicadas. Da 
mesma forma que Morris, suas ini
ciativas enfrentam grandes obstá
culos económ icos e de organização 
que o obrigam a reformular suas
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A gravação em  m adeira fom ece a matriz: recurso inicial de impressão.

posições teóricas: reconhece, pela 
primeira vez, que o movimento de 
renovação das artes plásticas só 
terá êxito quando abandonar a in
tenção de reviver o artesanato me
dieval. Em 1911, escreve: “A civili
zação moderna se apóia na 
maquina, e não é possivel estimular 
e animar validamente o ensino 
artístico sem reconhecer essa ver
dade”. E finalmente Voysey, em 
seus inúmeros desenhos de móveis, 
tapeçarias e trabalhos em metal, 
também se liberta do estilo medie
val, bem como de Morris e de 
Webb. Seus desenhos são exatos, 
sensíveis e sintéticos, bem de 
acordo com os meios m ecânicos de 
produção.

Todos os movimentos que surgi
ram até o fim do século X IX  foram 
influenciados pela corrente inglesa. 
Em pouco tempo, essas novas 
idéias estéticas se espalharam pelo 
continente europeu. O foco inicial 
de propagação foi a Bélgica, princi
palmente graças a Henry van* de 
Velde. Na Alemanha, as teorias de 
A r ts  and Crafts foram difundidas, 
especialmente, por Hermann Mu-

thesius e por Peter Behrens 
(1868-1940). Este último realiza 
úma série de trabalhos plásticos 
que influenciaram decisivamente a 
evolução das artes aplicadas e da 
arquitetura moderna. Com ele tra
balharam Gropius* e Le* Corbu- 
sier: o primeiro viria a fundar a 
Bauhaus*. definindo o processo do 
desenho industrial no seculo X X ; e 
o segundo seria um dos maiores ex
poentes da arquitetura moderna.

Também no Brasil, as idéias 
desse movimento tiveram grande 
repercussão, o que ficou patente na 
fundação do Liceu de Artes e Ofí
cios de São Paulo, em 1882. Essa 
escola, embora sem conseguir en- 
trosamento com a realidade pau
lista, formou não apenas artesãos 
altamente qualificados, como tam
bém futuros artistas plásticos, 
com o o escultor Vítor Brecheret*.

VEJA T A M B E M : Arquitetura; 
A rtesanato; A rt-N ouveau; Dese 
nho Industrial; Industrial, R evo lu 
ção.

Artes Gráficas

Até o século X IX , as artes gráfi
cas compreendiam apenas os pro
cessos de gravura*, com suas técni
cas fundamentais: a gravura em re.- 
levo sobre madeira e cavada no 
metal ou em talho doce. A arte da 
gravura, portanto, distinguia-se da 
tipográfica, então considerada um 
ramo à parte.

Hoje, arte gráfica c toda repre
sentação em uma superfície plana.

Assim, a arte gráfica abrange o 
conjunto de processos e atividades 
subsidiárias que visam a reprodu
zir escritos e imagens, em qualquer 
número de cópias, mediante uma 
chapa ou matriz mecanicamente 
impressa. Pode ser classificada em 
três grupos principais: 1 ) estereo- 
grafia  ou pantotip ia  —  que utiliza 
matrizes ou chapas em relevo, 
com o na tipografia, processo mais 
usado para a produção de livros e 
revistas. Consiste no emprego de 
uma superfície descontínua, onde 
relevos situados em um mesmo 
nível, após serem impregnados de 
tinta, são pressionados contra o pa
pel. Empregam-se diversos mate

riais, com o o linóleo (impermeável 
de juta untado com  óleo de linhaça 
e cortiça em pó), celulóide (mistura 
de cânfora com algodão-pólvora), 
etc. Além da tipografia, pertencem 
à estereografia a fotogravura, a es- 
tereotipia (clichês), a galvanotipia, 
a xilogravura*, a linoleogravura e 
a plastotipia; 2 ) planografia  —  na 
qual a imagem é dada por uma su
perfície plana. É o caso da litogra
fia, gravura sobre pedra calcária, 
tratada em seguida com uma solu
ção ácida que fixa o lápis ou a tinta 
sobre a pedra. N a planografia des
tacam se ainda a fotolitografia, a 
metalografia, a fototipia e o offse t 
(impressão litográfica indireta em 
que o assumo, gravado fotoquimi- 
camente numa folha de alumínio ou 
zinco, é transferido para o papel 
por meio de um cilindro de borra
cha); e 3) calcografia  —  na qual a 
figura é representada por traços ou 
pontos escavados numa matriz oca  
de metal, como se observa na gra
vura química (ásua-forte, verniz 
branco, água-tinta). na gravura ma
nual (buril, ponta-seca) e na gra
vura fotoquímica (heliogravura 
plana, rotogravura).

VEJA T A M B É M : Gravura; Im 
pressão; Xilogravura.

Na busca de uma nova arquitetura que aliasse beleza e funcionalidade, M or
ris mandou construir a Casa Verm elha, a partir de projeto de W ebb.
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Ártico

O oceano Glacial Ártico, onde 
se localiza o Pólo Norte, é reco
berto de uma enorme crosta de 
gelo, que em suas bordas aparece, 
flutuante, nos limites de várias 
ilhas e costas da América do 
Norte, Groenlândia e Sibéria. Os 
oceanos evaporam em nuvens que 
despejam sobre o pólo enormes 
quantidades de água que congela e 
não é devolvida à atmosfera. A ca
lota polar não pára, pois, de cres
cer, expandindo-se em suas bordas. 
Estas, em contato com águas mais 
quentes do Atlântico e do Pacífico 
norte, derretem e se desagregam em 
grandes pedaços —  os icebergs —

3ue flutuam para o sul, dissolven- 
o-se aos poucos e constituindo um 

perigo para a navegação. Assim , a 
agua das chuvas é restituída ao 
oceano através dos icebergs.

O gelo  que vai e vem

Essa imensa crosta de gelo tem 
um ritmo anual: expande-se para o 
sul no inverno e recua no verão (o 
gelo penetra para o sul de forma ir
regular e franjada, obedecendo a 
microclimas locais).

Além disso, existem provas de 
que o gelo da calota ártica (como  
o da Antártida) já avançou e re
cuou em extensão e durante perío
dos muito maiores do que aqueles 
que foram determinados pelas va
riações anuais. Esses grandes e lon
gos avanços do gelo são chamados 
glaciações.

Em estratos sedimentares depo
sitados no fundo dos fiordes da 
Groenlândia e da Escandinávia fo
ram encontrados restos de madeira 
e animais fósseis que só poderiam  
ter vivido em climas mais quentes. 
Rochas existentes mais ao sul da 
atual calota ártica apresentam es- 
triações típicas encontradas sob as 
geleiras. Finalmente, também 
muito mais ao sul dos limites do 
gelo atual, distribuem-se rochas se
dimentares chamadas varvitos, 
produzidas por geleiras.

Inverno frio, verão também

Em toda a região ártica o clima 
caracteriza-se pelo predomínio do 
frio: o verão e apenas um dia de 
três meses dentro da longa noite 
polar. O clima ártico nas ilhas e 
continentes, contudo, é mais mode
rado do que o antártico e menos 
inóspito, pois, embora a tempera
tura, em certas regiões, desça a 
— 50°C no inverno, o oceano fun

ciona com o regulador térmico do 
clima boreal, e a presença de uma 
curta estação menos fria cria con
dições para o aparecimento de uma 
vegetação de musgos, liquens, al
gas, etc., na porção mais setentrio
nal do globo, a Terra de Peary.

O Canadá (norte); o oceano Ár
tico e o norte da Sibéria constituem  
as regiões de origem das massas de 
ar [)olar que se deslocam para a 
América, do Norte, Ilhas Britâni
cas, Europa e Ásia. O ar, permane
cendo por longo tempo sobre essa

As terras e mares entre o Circulo Polar Ártico e o Pólo Norte abrangem  21 milhões de quilômetros quadrados.

superfície gelada, aos poucos se 
torna frio. Ás massas de ar frio vão 
se deslocando para o sul e, percor
rendo superfícies mais quentes, têm 
suas camadas inferiores aquecidas,
0 que pode provocar instabilidades. 
Aparecem os movimentos de con
vecção e o contato entre ar frio e 
quente às vezes causa precipitação 
do vapor de água.

O oceano e os mares

Os 14 531 000  km 2  do oceano  
Glacial e dos mares costeiros —  
cujo tamanho varia em função das 
mudanças sazonais da calota polar 
—  ocupam uma concavidade com
1 280 m de profundidade média e 
5 790 m de profundidade máxima. 
No centro, a crosta de gelo é es
pessa e compacta, mas, com os 
movimentos da calota, na periferia 
aparecem grandes rachas que va
riam com o tempo.

Sobre o gelo, nas regiões cen
trais, não há vida. A vida desenvol
ve-se sob o gelo.

Os continentes são separados da 
bacia oceânica polar central por 
uma plataforma continental, que 
tem sua maior largura ao longo das 
costas siberianas (mares da Sibéria 
Oriental e de Laptev). Nessa área, 
a topografia submarina é simples: 
a plataforma continental prolon
ga-se por mais de 600 km mar 
adentro, com uma profundidade 
média de 60/70 m, até atingir a cota 
de 2 0 0  m, quando com eça a crescer 
rapidamente até chegar à planície 
submarina central. No mar de Ba 
rents» a plataforma é entalhada por 
canais submarinos profundos. Es
pigões submersos afloram esparsa- 
mente, originando ilhas como 
Spitsbergen e Terra de Francisco 
José.

Ao longo das costas americana 
e groenlandesa. a plataforma conti-

Velha esquimó prepara a pele da baleia para fazer a sola de sua bota: dos 
anim ais que caçam  na região, os habitantes do Ártico aproveitam  tudo.
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lhante em forma de arcos, raios, 
bandas, quadros e verdadeiras cor
tinas ondulantes.

O continente e os arquipélagos

A excejão do Alasca, as monta
nhas do Ártico são antigas, em ge
ral velhos maciços cristalinos ou 
cadeias primárias. A glaciação 
quaternária foi sem dúvida prece
dida de uma fase de erosão fluvial,, 
no período interglacial, em que os 
vales foram aprofundados. As ge
leiras trabalharam esse relevo, dan
do-lhe aspecto de vales em U, pro
longados para o mar nos fiordes.

A Groenlândia, a maior ilha do 
mundo, com 2 175 600 km 2  e 
2 650 km de extensão (no sentido 
norte— sul), originou-se de um 
vasto bloco de terrenos pré-cam- 
brianos, onde o material gnáissico 
tem muita semelhança com o es
cudo canadense. Duas áreas distin
tas compõem a Groenlândia: os in- 
landsis, um bloco de gelo-no centro 
da ilha, e as áreas costeiras, onde 
as geleiras entalham vales e deixam  
icebergs desprenderem-se. O clima, 
frio pela presença dos inlandsis, é 
tão çouco propício à vida que a 
ilha é um dos poucos desertos ab
solutos do mundo.

A Lapònia e a península de Kola 
são uma velha parte de terrenos 
pré-cambrianos. onde existem tra
ços sucessivos de fases orogênicas. 
Cobertas no período glacial, herda
ram disso seu relevo atual.

Três arquipélagos guardam a 
passagem do oceano Atlântico e do 
Ártico: o Spitsbergen, a Terra de 
Francisco José e Nova Zembla. O 
primeiro, pela interferência da cor
rente do Golfo, apresenta condi
ções mais propícias à vida. As 
areas planas que dominam o oeste 
do rio Ienissei até os Urais criam  
uma paisagem especial na costa  
norte da Sibéria, bem distinta da 
área leste do Ienissei, composta por 
planaltos que formam uma costa  
alta e entalhada.

A América ártica é com posta  
pelo Alasca, a oeste, e pelo escudo 
canadense e o arquipélago ameri
cano, a leste. O Alasca resultou de 
dobramentos mais recentes das ca
deias terciárias, o escudo cana
dense é coiistituído de rochas pré- 
cambrianas e o arquipélago 
americano é um prolongamento da 
cadeia montanhosa do Labrador e 
da Terra de Baffin, formado por 
terrenos sedimentares inclinados 
para o norte e para o sul.

A vida no Ártico

Embora o clima seja severo e o 
solo pobre, a vida nas bordas do 
Ártico é relativamente rica. O meio 
aquático propício ao desenvolvi
mento da vida são os mares (no 
oceano polar, a escuridão provo
cada pela carapaça de gelo não 
permite o desenvolvimento de 
plancto). N a ilha de Ellesmere, Ca
nadá, tem-se observado almiscarei- 
ros pastando, indiferentes à tempe
ratura de 45° C abaixo de zero. 
Adaptações muito especiais tor
nam possíveis aos animais do Ár
tico a resistência e o desenvolvi
mento de (jiferentes atividades, 
apesar do frio* e dos ventos. Os pei
xes conseguem viver graças ao nâo

nental reduz-se a menos de 1 0 0  km. 
O mar da Noruega é uma grande 
bacia com mais de 2  0 0 0  m de pro
fundidade, em média, que se de
com põe em duas fossas: uma ao 
norte de Spitsbergen, Groenlândia 
e Jan Mayen (com 3 600 m de pro
fundidade) e outra entre^_ Jan- 
Mayen, Noruega, Farõer e Islândia 
(com 3 667 m). São essas áreas que 
permitem a navegação, t t o s  meses 
de verão, contrastando com a ca
lota polar, sempre gelada.

A bacia polar central tem a 
forma de um triângulo cujas extre
midades tocam Spitsbergen, o ar
quipélago da Nova Sibéria e a costa  
do Alasca. A fragmentação da ca
lota pode submeter as embarcações 
que por ela penetram a pressões 
fortes o bastante para esmagá-las. 
A movimentação dos blocos cria 
um tipo de paisagem que se carac
teriza por blocos superpostos e gelo 
triturado. No fundo do oceano apa
rece a dorsal de Lom onosov, que, 
alem dé compor o relevo subma
rino, determina a direção das cor
rentes e da deriva dos blocos gela
dos.

D o ponto de vista geográfico, é 
nítida a distinção entre os mares, 
onde o gelo se forma para fragmen- 
tar-se no verão, e o oceano polar, 
onde a carapaça de gelo é cons
tante. Em seus movimentos e deslo
camentos, vagarosos mas ininter
ruptos, em direção à geriferia do 
Atlântico, os gelos polares frag
mentam-se e desaparecem aos pou
cos nos nevoeiros dos mares da 
Noruega ou da Groenlândia, ou ao 
longo da costa do Labrador. Por
tanto, é possível descrever um ciclo  
da formação, maturidade e velhice 
do gelo, durante o curso de sua via
gem. No fim do, verão, nos mares 
costeiros do Ártico (mares de 
Kara, Barents, Noruega, Groenlân
dia), o gelo começa a adensar-se. 
As rachas surgidas na época do ca
lor diminuem e os blocos soldam-se 
entre si criando a banquisa. Essa 
soldagem não é pacífica. O vento 
e as correntes fragmentam a ban
quisa em grandes blocos, flo es, que 
ficam separados por canais de água 
livre, polynias. O conjunto de f lo e s  
e p o lyn ia s  constitui o p a ck . Com o 
auxílio dos ventos (tempestuosos) e 
das correntes, os blocos fragmenta
dos superpõem-se, podendo sol
dar-se e formar hum m ocks  de até 
8  metros de altura. No curso das 
tempestades, as modificações me
cânicas da configuração da ban
quisa atingem proporções de cata
clismos.

O verão é o período de êxodo 
dos f lo e s  e icebergs, que iniciam  
sua viagem para o sul. Alguns des- 
garram-se da baía de Melville. ou
tros dos fiordes da Groenlândia: 
rumam para leste e depois são con
duzidos pela corrente do Labrador. 
Contra as catástrofes provocadas 
por esses blocos de gelo. criaram-se 
patrulhas para localizá-los.

A nova geração, bem com o os 
povoadores originais do Ártico, 
não encontram em outras áreas es
petáculos tão belos com o o sol da 
meia noite (no verão), as grandes 
migrações de caribus ou a aurora* 
boreal, reflexão dos raios solares 
oblíquos ao atravessarem as capas 
de ar frio. Forma-se então no céu 
ártico uma área de colorido bri-

Entre os esquim ós, hâ trabalho9 que só podem ser executados por mulheres.

Os cães têm  papel de destaque para a sobrevivência nessas regiões. A lém  
de ajudarem  na caça, puxam os trenós, meio de locomoção mais barato.
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Na Groenlândia, a população nativa ocupa as zonas costeiras da ilha. onde o frio é menos intenso. (U m anak.)

congelamento total da água sal
gada, mas, por outro lado, o meio 
frio cria condições para que os ani
mais de sangue quente sejam m aio
res que em outras áreas: o urso po
lar, animal típico do Ártico, é bem 
maior que o de outras regiões.

No Ártico sobrevivem ainda sèis 
espécies em vias de extinção: ba
leias brancas, narvais, focas, leões, 
elefantes-marinhos e morsas.

A vegetação é composta pelo 
imenso murtdo da tundra*, onde os 
musgos e os liquens alcançam até 
15 centímetros de altura. O solo 
congelado não permite o desenvol
vimento de outras espécies vege
tais, o que provoca a monotonia da 
paisagem. E na tundra que se as
siste, no começo das estações, a 
grandes migrações, sobretudo do 
caribu.

Embora a idéia de área conge
lada não seja muito convidativa ao 
homem, encontram-se no meio do 
Ártico, há milênios, algumas popu
lações de caçadores e pastores pri
mitivos. Esses povos, entretanto, ti
veram seus costumes modificados 
pela civilização, o que levou à de
sintegração de suas culturas.

Compõem os principais grupos 
primitivos das áreas frias os esqui
mós* e os lapões*. Os esquimós, 
que habitam o extremo norte da 
Âmérica, a Groenlândia e o no
roeste da Sibéria, vivem pratica
mente da caça de animais polares, 
dos quais aproveitam até a pele (na 
confecção de suas roupas, iguais 
para homens e mulheres). Suas co
munidades têm tradições curiosas, 
com o o suicídio de quem chegou a 
uma idade em que passa a pesar 
para os demais (não pode caçar, 
pescar, etc.). Os outros não tentam 
demovê-lo de seu’ intento: ele se 
mata em meio a uma festa, ajudado 
pelos melhores caçadores da tribo.

O contato com o branco, porém, 
tem contribuído para seu desapare
cimento, pela disseminação de 
doenças para as quais seus organis
mos não estavam preparados.

Os lapões ocupam uma área que 
vai da península de Kola ao norte 
da Noruega e dedicam-se à pesca, 
agricultura e criação de renas. F o
ram os primeiros a utilizar o esqui, 
eficiente meio de locom oção no 
gelo. São racialmente semelhantes 
aos esquimós (pele vermelho-ama- 
relada) e têm sua origem na Ásia 
Central.

Os mais antigos habitantes do 
Ártico parecem ser os yakaguiros, 
os chukchis e os koriakos, tribos de 
ascendência mongólica. Na m aio
ria nômades e originariamente pes
cadores e caçadores, dedicam-se 
hoje ao pastoreio da rena. Além 
desses grupos, vivem na Sibéria os 
tungueses, os yacutas e os samoye- 
dos. Os yacutas têm recebido 
grande influência dos soviéticos e 
muitos trabalham agora em fábri
cas e granjas coletivas da Repú
blica Socialista Soviética Autô
noma de Yakut.

Hoje, a mescla racial dos aborí
gines e imigrantes está quase com 
pleta: a tendência é a formação de 
uma só raça ártica.

A conquista do Ártico

O primeiro europeu que “expk> 
rou” o pólo foi o grego Píteas (séc.

IV a.C.), no ano 325 a.C., quando 
chegou à ilha de Thule, mais tarde 
identificada com o o litoral seten
trional da Noruega ou da Islândia. 
A penetração na area boreal, no en
tanto, coube ao viking escandinavo 
Otar (ou Ohthere), que, em 870, 
circundou o cabo Norte, ponto ex
tremo da Escandinávia, e explorou 
o mar de Barents. Seguindo a costa  
da península de Kola, descobriu o 
mar Branco; mais tarde seu patrí
cio Eirik Raud chegou à Terra 
Verde (Groenlândia). As explora
ções escandinavas prolongaram-se 
por mais quatro séculos. Nesse pe
ríodo, os normandos tomavam con
tato com toda a costa —  desde 
Terra N ova e Labrador, no oeste, 
até Nova Zembla, no leste.

Quando Colombo* descobriu o 
N ovo Mundo, alterou-se o curso da 
história da navegação, em busca do 
“Passo Norocidental” : uma nova 
passagem para os mercados orien
tais que evitasse as rotas controla
das por Portugal e Espanha. Êm 
1577, Martin Frobsher (1589- 
1594), em viagem para a China, 
patrocinada por Elisabeth* I da In 
glaterra, só chegou até a baía que 
hoje leva seu nome. John Davis 
(15507-1605) viajou três vezes para 
a região, atingindo o norte do Ca
nada. Em 1610, Henry Hudson*, 
procurando localizar o caminho 
para noroeste, descobriu o estreito 
e a baía, que hoje recebeu seu 
nome. E William BafTin 
(15847-1622) voltou em 1615 ao 
norte canadense, descobrindo inú 
meros acidentes geográficos.

Nos séculos XVTI e XVIII os 
russos cruzaram a Sibéria, che 
gando ao litoral setentrional da 
Asia. Sob o patrocínio de Pedro*,

o Grande, Vitus Behring realiza a 
Grande Expedição do Norte (1725 
a 1742), atravessando o estreito 
que separa a Ásia da América 
(1728). N o fim desse século, o Ca
pitão James Cook*, explorador do 
oceano Pacífico, regressou de uma 
travessia do estreito de Behring, 
sem ter podido descobrir, no Ár
tico, uma passagem de oeste para 
leste que estivesse livre do gelo. O 
governo britânico, então, ofereceu 
uma recompensa de 2 0  0 0 0  libras 
esterlinas para quem descobrisse o 
“Passo Norocidental” e outras
5 000  ao primeiro que chegasse à 
latitude 89° Norte.

John Franklin (1786-1847), por 
conta do almirantado britânico e 
dc posse de navios a vapor, com  
tripulação de 129 homens, rum ou’ 
à procura da passagem do no
roeste. Ninguém regressou.

Após o fracasso de diversas ex
pedições, uma finalmente teve 
exito: a expedição de Fridtjof Nan- 
sen (1861-1930), em 1893, que se 
valeu dos dados meteorológicos do 
Ano Polar Internacional e da des
truição da hipótese da existência de 
um “continente boreal” —  afas
tada pela constatação da deriva 
dos blocos de gelo por George W. 
De Long (1844-1881).

No século X X  concluiu-se a 
conquista do Pólo Norte. Robert E. 
Peary (1856-1920), que em 1900 
descobriu o extremo norte da 
Groenlândia (hoje Terra de Peary), 
seis anos depois avançou até a lati
tude 87°06’ N, a 275 quilômetros 
do Pólo. Ainda em 1906, Roald 
Amundsen (1872-1928), descobri
dor do Pólo Sul, encontrou o 
“Passo Norocidental”. Em julho de 
1908, Peary partiu rumo ao Pólo,

tendo lá chegado no mês de abril 
de 1909.

Richard E. Byrd (1888-1957) foi 
o primeiro a voar sobre o Pólo, e, 
em 1926, Amundsen cruzou o Ár
tico, tornando-se o primeiro ho
mem a visitar ambos os pólos da 
Terra. O explorador norte-ameri
cano Vilhjalmur Stefensson 
(1879-1962), após viver um ano 
junto aos esquimós, permaneceu 
durante aproximadamente cinco 
anos ao norte do Círculo Polar Ár
tico, valendo-se apenas dos recur
sos naturais de que podia dispor 
naquele ambiente. Em agosto de 
1958, o Nautilus, submarino nu
clear norte-americano, passou exa
tamente sob o Pólo. Mais tarde, ou
tro submarino nuclear, Skate, 
emergiu no mesmo ponto, fundindo 
a calota polar com jatos de vapor 
superaquecido.

A introdução de meios de explo
ração aperfeiçoados e de custo  
mais elevado (bases com estoques 
permanentes, estações de hiberna- 
gem, meios de circulação capazes 
de deslizar no gelo e canais subter
râneos) exigiu a constituição de or
ganismos comunitários com o, por 
exemplo, a Sociedade Aeroártica, o 
Instituto Ártico de Leningrado, etc.

No século X X , interesses de ca
ráter econôm ico (minérios) e estra
tégico (a rota dos mísseis balísticos 
intercontinentais deve passar por 
lá) vieram a transformar o Ártico 
em área de intensa disputa entre as 
grandes potências.

VEJA T A M B É M : Á gua; A n tá r
tida; A urora  Polar; E squim ós; L a 
pões; Pólos.
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Articulações

As articulações são formadas 
pelo conjunto das partes moles e 
duras que unem dois ou mais ossos 
vizinhos. São três os elementos bá
sicos na articulação: superfícies ós
seas, partes moles interósseas e 
partes moles periféricas. De acordo 
com o grau de mobilidade que pro
porcionam, as articulações podem 
ser imóveis (sinartroses), semimó- 
veis (antroses) ou móveis (diartro- 
ses).

Na sinartrose, as duas superfí
cies ósseas tornam-se quase contí
nuas, havendo entre elas apenas 
uma camada de iecido conjuntivo 
ou cartilaginoso. E o tipo de junção 
encontrado, por exemplo, no crânio 
do adulto, em que apenas uma su
tura (articulação por meio de um 
recorte dentado) separa os ossos. 
Antes de chegar a essa solidez, as 
articulações do Crânio são moles, 
pois, se os ossos do crânio do feto 
não fossem móveis, o parto normal 
não seria possível. Com o cresci
mento da criança, as ligações, aos 
poucos, se calcificam.

Nas articulações de relativa mo
bilidade, o tecido existente entre os 
dois ossos é fibrocartilaginoso e re
lativamente mole, proporcionando 
certo deslizamento (ou mobilidade) 
à articulação. É o caso da ligação 
entre dois ossos do púbis (a cha
mada “sínfise pubiana”), que apre
senta particular importancia no es
queleto feminino e no parto 
normal.

A s vértebras também são unidas 
por meio de anfiartroses. Entre elas 
existem os chamados “discos inter- 
vertebrais” . A superfície articular 
de cada vértebra é plana e, sobre 
ela, há uma camada de cartilagem. 
O disco intervertebral é ligeira
mente elástico e, com isso, ele auxi
lia a mobilidade articular da co
luna. Quando o corpo humano 
envelhece, o teor de água do núcleo 
diminui um pouco. É este o motivo 
pelo qual as pessoas idosas pos
suem coluna mais curta e menos 
flexivel.

Por vezes ocorre a soldadura 
anormal entre peças vertebrais de 
uma região da coluna, em geral do 
trecho dorsal (a corcunda).

As diartroses são as mais com 
plexas e responsabilizam-se por to
dos os movimentos dos membros: 
andar, sentar, manipular e carregar 
objetos, etc. Um a das característi
cas das diartroses é a presença de 
uma cavidade entre as duas extre
midade ósseas, que permite que 
uma deslize livremente sobre a ou
tra. A articulação não é apenas um 
ponto de união, mas um conjunto 
de elementos que variam conforme 
a função que devam exercer. Nas 
diartroses, as extremidades articu
lares dos ossos são amplas e reves
tidas por uma camada de tecido 
cartilaginoso.

As superfícies ósseas que consti
tuem as margens da articulação va
riam muito de forma, apesar de 
quase sempre haver correspondên
cia entre as bordas para facilitar o 
encaixe. Quando uma superfície ar-

Na sinartrose, articulação imóvel como a encontrada no crânio do adulto, 
as duas superfícies ósseas tom am -se  quase contínuas.

ticular é côncava, a superfície 
oposta tem a forma convexa cor
respondente. Existem superfícies 
articulares esféricas, elípticas, cilín
dricas, planas, côncavas ou conve
xas. Essas formas determinam dife
rentes tipos de movimento. Quando 
a extremidade tem forma cilíndrica 
(como o cotovelo), permite apenas 
movimentos em ângulo. Eles são 
mais amplos quando as extremida
des que se juntam têm a forma de 
meia-lua (é o caso da articulação 
da coxa com o quadril). Um exem
plo de movimentação com duas su
perfícies articulares planas pode ser 
encontrado no pé, no ponto onde os 
ossos cuneiformes ligam-se ao me-

tatarso, realizando movimentos 
bastante limitados.

Cartilagens e ligamentos

Entre duas superfícies ósseas 
estã sempre presente a cartilagem  
articular, um tecido esbranquiçado, 
sólido, mas flexível, cuja elastici
dade faz com que ceda ã pressão 
e, terminada esta, volte à posição  
original. Também esse revesti
mento varia conforme as funções 
da cartilagem, tendo espessura pro
porcional à pressão que sofre. A l
gumas articulações, como a dos 
joelhos, apresentam também uma 
lâmina grossa de tecido fibrocarti-

laginoso (os m eniscos), que sâo 
cartilagens articulares reforçadâs.

As superfícies ósseas são ligadas 
por elementos fibrosos, muito resis
tentes, constituídos pela cápsula ar
ticular (uma bolsa que recobre as 
superfícies articulares), revestida 
pela membrana conjuntiva sinovial 
(ou sinóvia), que fabrica um líquido 
viscoso e transparente, continua
mente depositado sobre as superfí
cies ósseas. Este líquido sinovial 
contribui para a mobilidade das ar
ticulações, não existindo, portanto, 
nas fixas.

Também são importantes o s li
gamentos articulares, que servem 
para estabelecer contato entre as 
superfícies articulares. Muitos de
les são apenas espessamentos das 
cápsulas articulares, mas há outros 
que se situam a distância da cáp
sula e são muito individualizados. 
Outra função de alguns ligamentos 
é encher uma chanfradura óssea ou 
completar um canal ósseo.

Durante a movimentação das ar
ticulações, entram em ação, ainda, 
alguns elementos deslizantes e ou
tros rotativos. Assim , a pressão so
bre uma junta não se centraliza em 
um único ponto —  distribui-se com  
uniformidade sobre diferentes áreas 
da superfície cartilaginosa. Além 
disso, a membrana sinovial mo- 
ve-se de acordo com as necessida
des do movimento, impedindo que 
as extremidades opostas entrem em 
contato direto.

VEJA T A M B É M : Colagenoses; 
Esqueleto.

sagitaí

occipital

lambdoídea

sinartrose

igamentos radiados^ 
anteriores!__

esterno

ligamento*
xifóide-costal

As vértebras são unidas entre si por meio de anfiartroses; na primeira costela, a articulação é fixa. As diartroses, 
com o no joelho (à direita), são as mais com plexas e responsáveis pelos m ovim entos dos m em bros.

lig. cruzado 
anterior

membrana
sinovial

bolsa serosa 
pré-tibial

rótula

bolsa serosa 
pré-rotular
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Artiodáctilos

Classificação

R eino: Animalia 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Classe: Mammalia 
Ordem : Artiodactyla 
Subordem  1: Suiformes

Fam ílias: Hippopotamidae; 
Suidae; Tayassuidae 

Subordem  2: Tylopoda 
Fam ília: Camelidae 

Subordem  3: Ruminantia 
Fam ílias: Tragulidae; Cervi- 
dae; Antilocapridae, Giraffi- 
dae: Bovidae

Os artiodáctilos são uma das or
dens mais importantes dos mamífe
ros*. Com o indica seu nome, têm 
os dedos das patas sempre em nú
mero par. Com exceção dos ca
melídeos, que são digitígrados e se 
apóiam com os dedos no chão, os 
demais são ungulados, isto é, 
apóiam-se com as unhas. Em algu
mas espécies, os dedos laterais são 
tão reduzidos que nem aparecem. 
Os artiodáctilos não possuem  
clavícula. Podem ter dentadura 
completa ou incompleta e consti
tuída de várias maneiras: em al
guns, sem os incisivos superiores, e, 
em outros, sem os inferiores.

Os artiodáctilos podem ser clas
sificados em três subordens: Suifor
mes, Tilópodos e Ruminantes.

SUIFORM ES —  N ão têm cavi
dade no estôm ago, mas uma pe
quena divisão, com as mucosas da 
parede estomacal diferenciadas. 
Possuem três famílias: hipopotamí- 
deos, suídeos e taiassuideos.

Os hipopotamídeos vivem exclu
sivamente na África central e 
oriental, em terra ou água, prefe
rindo rios e lagos onde passam a 
maior parte do tempo semi-submer- 
sos. Seu corpo é alongado e cilín
drico, muito maciço e sustentado 
por quatro patas curtas e fortes, 
cada uma com quatro dedos. A ca
beça, pesada com o em todos os 
animais aquáticos, tem um alarga
mento horizontal. Olhos e orelhas 
situam-se no alto da cabeça. Sua 
adaptação à vida aquática e possí
vel devido a um dispositivo opercu- 
lar que lhes fecha as narinas 
quando mergulham. Uma mem
brana entre os dedos e o achata
mento lateral da cauda, que fun
ciona com o leme, são outros 
elementos dessa adaptação. O hi
popótamo comum (H ippopotam us  
am phibius) atinge 4 m de compri
mento e 1,5 m de altura.

Os suídeos são onívoros e pos
suem focinho longo e afilado, com  
caninos de crescimento contínuo, 
que se transformam em presas peri
gosas! usados para defesa. As patas 
são curtas, pesadas, e somente dois 
dedos tocam o solo. 0  pêlo é ralo 
e duro. Os suídeos ocorrem na

acumulam uma mistura de água e 
comida. Não possuem vesícula bi
liar. Atualmente, existe apenas uma 
família dos tilópodos: os camelí
deos, representados pelos,gêneros  
Cam elus, da Ásia e da África, e 
L am a, da América do Sul.

A característica principal do 
dromedário (C am elus drom eda- 
rius) é uma corcova. O animal não 
mais existe empestado selvagem. 
Originário da Ásia, foi domesti
cado há muitos séculos e hojeé en
contrado em toda a África, Ásia e 
parte da Austrália. Alto e forte, re
siste às temperaturas quentes e re
giões áridas. Sua alimentação pode 
restringir-se a vegetais, mesmo le
nhosos ou espinhentos, e, em abso
luta inatividade, resiste de seis a 
sete dias sem beber água.

O camelo (C am elus bactrianus) 
tem duas corcovas, corpo mais 
alongado e patas mais curtas do 
que o dromedário. Sua origem é 
asiática, conhecendo-se exemplares 
em estado selvagem, no território 
do Gobi e no Turquestão. Com o  
animal de trabalho, tem a mesma 
resistência do dromedário.

O lama aparece em quatro espé
cies, das quais duas, o guanaco e 
a vicunha, ainda são encontradas 
em forma selvagem nas zonas mon
tanhosas da América do Sul. O 
guanaco (Lam a huanacus) tem 
uma altura de 1 , 1 0  m e vive nas zo
nas andinas do Peru, Equador, 
Chile, na Patagônia e Terra do 
Fogo. A vicunha (Lam a vicugna) é 
natural dos Andes peruanos e boli
vianos. Pouco menor que o gua
naco, em épocas remotas foi do
mesticada pelos indígenas da 
região andina. A lhama (Lam a  
glam a) é muito empregada como 
animal de carga e fornecedor de 
carne, leite e pele. A vicunha, em 
cruzamento com a lhama, deu ori
gem a uma outra espécie, a alpaca 
(Lam a pacos), que possui pêlo 
comprido, fornecendo grande 
quantidade de lã utilizada para ar 
tesanato e para fins industriais.

R UM IN A N TES —  Exclusiva
mente herbívoros, têm com o carac-

forma selvagem em quase todos os 
países, menos na Austrália e na 
N ova Zelândia.

Os taiassuídeos sao representa
dos, no N ovo Mundo, por animais 
muito semelhantes aos suídeos, en
tre os quais são incluídos por al
guns autores. Entretanto, diferen
ciam-se por alguns detalhes: os 
caninos superiores dirigem-se para 
baixo (e nao para cima, com c nos 
suídeos) e não apresentam cresci
mento contínuo. Esta família é re-

resentada pelo pecari, que vive em 
andos, desde o Texas à Patagônia. 

Há duas espécies: o Tayassu tajacu 
e o Tayassu pecari.

TILÓPODOS —  O nome deriva 
do termo tilopoda  (que tem calos 
nos pés). Têm estômago tripartido, 
sem a parte denominada “folhoso”, 
existente nos ruminantes. Na pa
rede da pança, primeira das cavida
des do estômago, forma-se uma ca
vidade (cela aquífera), onde

Fortes e ágeis, os caprinos constituem  uma subfsm flia rica de gêneros.

V ivem  na África os hipopótam os, artiodáctilos que durante a m aior parte do tem po perm anecem  quase submersos.
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terística principal um estômago 
muito complexo que lhes permite a 
ruminação e que se divide em qua
tro câmaras, com formas, estrutu
ras e funções diferentes. O primeiro 
compartimento é a pança, onde de
semboca o esôfago. Comunica-se 
com  o retículo, seguido do folhoso 
e do estômago propriamente dito, 

ue abre-se no duodeno por meio 
e um piloro. A ruminação con

siste no seguinte: o animal, quando 
estâ pastando, para não ser ata
cado, corta e engole rapidamente o 
máximo possível de grama. Depois, 
em lugar mais calm o e abrigado, 
quase toda a comida que estava na 
pança volta à boca através do esô
fago, sendo mastigada calmamente 
e transformada em massa semi- 
fluida, que volta pelo esôfago e es
corre por duas pregas, imediata
mente anteriores a pança, parando 
no estômago, onde realmente se 
processa a digestão.

Quase todos os ruminantes, e 
principalmente os m achos, têm um 
par de chifres, saliência óssea si
tuada sobre o osso frontal. Num e
rosas variedades desses animais 
são encontradas, em estado selva
gem, em quase todo o mundo, com  
exceção da Austrália, Madagáscar 
e Antilhas. Habitam os ambientes 
mais variados, desertos e florestas 
úmidas, planícies e montanhas ele
vadas, zonas quentes e zonas frias.

Os tragulídeos formam a família 
mais primitiva em relação às carac
terísticas dos outros ruminantes. 
Possuem o estômago dividido em 
apenas 3 compartimentos e são os 
menores animais atuais da subor- 
dem dos ruminantes. Vivem na 
Á sia e na África. A espécie Tragu 
lus javan icus  é o menor, com ape
nas 25 cm de altura. O outro gê
nero possui apenas uma espécie: 
H yem oschus aquaticus.

D os cervídeos, o alce é o maior. 
Alcança 1,90 m de altura. Sua ca
racterística são os chifres enormes 
com várias ramificações palmadas. 
Vivem na Europa (A lces alces), no 
Canadá (A lces am ericanus) no 
Alasca (A lcesg igas).

D e estatura média, cauda curta, 
desprovidos de dedos laterais, os 
antilocaprídeos são uma família in
termediaria entre os cervídeos e os 
bovídeos. A única espécie existente 
desta família é a antilocapra ameri
cana, de 90 cm de altura, cor ver- 
melho-amarelada e seu ventre 
é branco.

Os bovídeos constituem a famí
lia mais numerosa dos ruminantes. 
Mais rica em espécies que qualquer 
outra, apresenta enorme variedade 
de formas e tamanhos, e pode ser 
encontrada em lugares de climas 
diversos. Sua característica princi
pal é a presença permanente de chi
fres ósseos e ocos no macho, e 
quase sempre também na fêmea.

Em estado selvagem, os bovinos 
só não são encontrados na Austrá
lia. na Antártida e na América do 
Sul. De grande importância para o 
homem, são utilizados como ani
mais de carga, de transporte, de 
trabalho, fornecendo também di
versos alimentos. Sua subfamília é 
numerosa e está assim dividida: 
Cefalofinos, Neotraginos, Tragela- 
finos, Bovinos, Alcelafinos, Hipo- 
traginos, Reduncinos, Antilopinos, 
Saiginos e Caprinos. Entre os bovi

nos distinguem-se dois grupos: o 
do bisão europeu, ou iaque, que 
possui catorze pares de costelas, e 
chifres (de secção circular) locali
zados a certa distância um do ou
tro; e o do búfalo ou boi m os
queado, que tem treze pares de 
costelas e chifres (de secção trian
gular) situados bem próximo um do 
outro.

A subfamília dos caprinos, for
mada pelos bodes, cabras, carnei
ros e ovelhas, inclui animais de es
tatura média, com  chifres às vezes 
presentes nas fêmeas mas, em todos 
os casos, sempre,bem desenvolvi
dos nos machos. É uma subfamília

rica em espécies, , espalhando-se 
pela Europa, Á sia, África do norte 
e América setentrional, com algu
mas espécies ainda em estado sel
vagem em todos esses lugares, com  
exceção da região africana.

Os antilopinos são a gazela e 
formas afins, todas adaptadas à 
vida nas estepes. Geralmente, me
dem cerca de 60 centímetros de al
tura, mas podem alcançar até 1 me
tro, e ostentam chifres supraor- 
bitais e anelados. Habitam a Áfri
ca e a Ásia.

Os cefalofinos são os grandes 
antílopes que possuem, em ambos 
os sexos, chifres esculpidos de

forma anelada, tanto retos com o li
geiramente encurvados. São encon
trados em territórios áridos da Me- 
sopotâmia," da Arábia e da África.

Os alcelafinos são também gran
des antílopes que têm a parte poste
rior mais alta que a anterior, de tal 
m odo que parece que o animal está 
sempre inclinado para a frente. Ha
bita as planícies verdes da África 
equatorial e meridional.

Os tragelafinos vivem na África 
e os chifres, de forma espiral, só 
são encontrados nos machos.

Os neotraginos incluem 13 espé
cies de antílopes, sempre muito pe
quenos (inclusive o gênero Mado- 
qua, conhecido com o “antílope 
miniatura”); mas com característi
cas morfológicas muito desiguais, 
o que explica o desacordo dos zoó- 
togos quanto a sua classificação.

Os hipotraginos são antílopes 
com longos cornos anelados e de
senvolvimento quase igual nos dois 
sexos. Habituaram-se a regiões ári
das e desérticas, destacando-se o 
gênero A ddax, da região do Saara, 
quase extinto devido à caça indis
criminada de que foi alvo.

Os reduncinos são antílopes de 
porte médio, chifres com anéis bem 
delineados e muitas vezes com  as 
pontas convergentes. Entretanto, os 
cornos estão presentes apenas nos 
machos., Esses animais vivem ape
nas na África, ao sul do Saara, pre
ferindo locais bem úmidos, com ex
ceção da espécie Pelea capreolus, 
propria das regiões,montanhosas e 
roenosas do sul da África.

Os saiginos têm apenas duas es
pécies asiáticas e européias: Pan- 
tholopshodgsoni, típico do Tibet, 
especialmente nos planaltos a mais 
de 3 500 m de altitude, e Saiga tar- 
tarica, atualmente limitada à região 
da bacia inferior do rio Volga.

Da família dos girafídeos exis
tem, hoje, apenas a girafa e o ocapi. 
Têm pata com apenas dois dedos, 
pescoço muito comprido (mais 
comprido na girafa que no ocapi) 
e um par de chifres recobertos por 
uma pele. Nas girafas, os chifres 
estão presentes nos dois sexos, e no 
ocapi aparecem nos machos.

O ocapi (O kapia jo h n sto n i)  vive 
solitário nas florestas congolesas, 
onde à noite sai à procura de ali
mentos (folhagem e brotos de plan
tas, geralmente). Tem uma bonita 
pelagem castanho-escura com lis
tras brancas nas ancas. É um ani
mal extremamente raro e, por isso, 
tem sido objeto de muita proteção 
visando à preservação da espécie.

A girafa (G ira/fa Cameloparda
lis) é o animal de maior estatura 
existente no planeta. Mede cerca de 
3 metros de altura na parte das an
cas, e cerca de 6  metros da cabeça  
à ponta dos dedos. Tem cor amare
lada, ou esbranquiçada, com largas 
manchas de um marron-avèrme- 
lhado. Ê um animal típico do conti
nente sul-africano, onde já existiu 
em grande quantidade.

Com a caja  indiscriminada, to
davia, a especie está em processo 
de extinção, sendo encontrada ape
nas na África oriental, até a região 
de Angola.

VEJA T A M B É M : B o v íd eo s;M a -  
miferos; R um inantes; Vertebrados.
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Art Nouveau

O termo A rt N ouveau  designa 
um estilo na arquitetura* e artes 
aplicadas que floresceu na Europa 
entre a última década do século 
X IX  e os primeiros anos do século
X X . O movimento, porém, recebeu 
diferentes denominações em diver
sos países: A r l  N ouveau, na 
França; M odem  Style, na Ingla
terra; Jungendstil, na Alemanha; 
Sezession, na Áustria; Stilo  Flo- 
reale, Inglese  ou L iberty, na Itália; 
M odernism o, na Espanha; além de 
curiosas denominações locais 
com o S ty le  N ouille  (estilo espa
guete), Ê andw urm stil (estilo lom 
briga).

O Art Nouveau representou uma 
ruptura com as tradições naturalis
tas do século X IX ; procurou unir 
a arte* à técnica moderna e à pro
dução industrial e, na arquitetura, 
adotou novos materiais de constru
ção, visando a beleza e a funciona
lidade. Suas primeiras manifesta*- 
ções datam de 1880; atingiu o 
apoçeu em 1900 e logo entrou em 
declínio, embora perdurasse até a 
Primeira* Guerra Mundial.

A razão subjacente para tão 
grande diversidade de designações 
relaciona-se com os anseios dos ar
tistas art nouveau de romper radi
calmente com as duas principais 
tendências da arte ocidental na se
gunda metade do século X IX , re
presentadas pela evocação de esti
los passados e pela repetição 
acadêmica de modelos desgasta
dos. Buscava, em suma, a ruptura 
com  os chamados estilos “históri
co s”, isto é, o neo-renascentista, 
neogrego, neocelta, neobarroco, 
neo-rococó, hindu, etc., procla
mando sua intenção de ser a arte 
do presente, a arte moderna. E, 
mesmo quando o Art Nouveau in
corpora elementos de estilos passa
dos, elege os que estão longe no 
tempo (medieval) e no espaço (chi
nês e japonês).

Entre os movimentos que mais 
influência exerceriam sobre o Art 
Nouveau destacaram-se o pré-ra- 
faelismo e o neogoticism o. surgidos 
na Inglaterra na primeira metade 
do século X IX , e que ao ecletismo 
histórico opunham uma criação 
artística que era baseada em m ode
los medievais. Caracteristicamente 
românticos, esses dois movimen
tos, que rejeitavam o passado pró
xim o, tiveram com o seus principais 
representantes Viollet-le-Duc 
(1814 -1879), John Ruskin*. Au 
gust Pugin (1812-1852) e William  
Morris*. Morris, um dos pioneiros 
do incentivo à liberdade de criação 
artística, fundou na Inglaterra uma 
firma (a Morris, Marshall, Faulk- 
ner & Co.) destinada a desenvolver 
trabalhos manuais, fabrico de m ó
veis, pintura e artigos em metal. Es
tava assim lançada a semente de 
um dos ideais do Art Nouveau, ou 
seja, a unificação dos gêneros artís
ticos em um mesmo mvel. Ao suge
rir conceitos medievais, Morris 
propunha uma arte na qual coexis
tissem Çorma e função. Sua preocu
pação em converter ornamentos de-

O A rt Nouveau significou um a ruptura com  as tradições naturalistas. ("A  Vigília dos A njos", Van de Velde.)

cor ativos (florais, volutas) em 
elementos estruturais representa 
uma antecipação do Art Nouveau.

Muitas publicações apareceram 
na Inglaterra, abordando proble
mas de arte e estética e sugerindo 
diferentes soluções gráficas. Na dé
cada de 1890, cerca de cem revistas 
do gênero foram fundadas na Eu
ropa, o que contribuiu de maneira 
decisiva para a rãpida expansão do 
estilo Art Nouveau. As tendências 
em curso foram a princípio deno
minadas sty le  belge (na Bélgica 
surgiram suas primeiras manifesta
ções amadurecidas). O termo A r t  
N ouveau  originou-se do nome ado
tado pelo decorador e colecionador 
Samuel Bing para sua loja de Paris, 
inaugurada em 1898. Bing aí expu
nha, entre outros, trabalhos de 
Louis Comfort Tiffany (1848- 
19 13), Henry van* de Velde, difun
dindo as novas idéias entre os de
coradores franceses.

Nesse, processo, teve influên
cia decisiva a arte oriental que vi
nha se alastrando pela Europa 
desde a Feira Mundial de Londres, 
em 1862 (onde tiveram esplêndida 
acolhida a arquitetura e as gravu
ras japonesas). M uitos artistas, 
principalmente desenhistas de car
tazes e ilustradores, inspiraram-se 
no Oriente, renegando o Natura
lismo*, para penetrar fundo na na
tureza e dela retirar novas interpre
tações. São exemplares, nesse 
sentido, as pinturas de Fernand 
Khnopff (1858-1921), Jan Toorop  
(1858-1918), Ferdinand Hodler 
(1853-1918). Giovanni Segantini 
(1858-1899) e Gustav Klimt*

Sucediam-se as exposições na
cionais e internacionais, que reco
lhiam as últimas novidades e reali
zações nos campos da arte e da 
técnica, acentuando a presença da 
máquina ao lado do artesanato*.

Essa ambigüidade constituiu uma
Ú elem ento fem inino sem pre esteve presente; era a m ulher sensual, m elan
cólica ou dem oníaca com  forte carga erótica. (Vitrais de E. Grasset.)
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Parque Guell: na pedra, Gaudí reviveu o processo criador da natureza.

das principais características do 
Art Nouveau. Apesar do culto do 
ornamento, esse estilo ligou-se dire
tamente às artes aplicadas e elabo
rou, de forma incipiente, o conceito  
de funcionalidade que iria ser, mais 
tarde, formulado pela Bauhaus*. O 
problema da conciliação máquina- 
artesanato adquiriu um novo sen
tido no final do século. Henry Cle- 
mens van de Velde, embora 
reconhecendo a importância do 
movimento neogótico e do trabalho 
de Morris, criticava neles uma 
certa postura aristocrática quando 
defendiam a produção artesanal 
destinada a poucos privilegiados. 
Para Velde, a renovação da arte so
mente viria com a aceitação da má
quina e da produção em série.

Outro aspecto do Art Nouveau 
consistiu na utilização de novos 
materiais, como o ferro, cimento, 
etc., os quais tornaram possível a 
criação de novas formas decorren
tes de sua funcionalidade e possibi
lidades estéticas. A Grande Exposi
ção de Londres, realizada em 1851 
no palácio de Cristal —  notável 
obra em vidro e ferro de Josef Pax- 
ton* —  já  prenunciava, em alguns 
dos objetos exibidos, a futura eclo
são do Art Nouveau. A Exposição 
Universal de Paris, em 1889, e a de.

Turim, dois anos depois, marca
riam o apogeu do estilo. Suas teo
rias e concepções plásticas surgiam 
nas mostras de vanguarda, mas 
logo passavam a abranger desde os 
objetos de utilidade diária até as 
grandes construções, atingindo to
dos os aspectos das artes aplicadas. 
Numa tentativa de integrar a arte 
à vida, os interiores arquitetônicos 
pesados, sem unidade estilística, 
com excessiva decoração e acú
mulo de objetos, aos poucos ce
diam lugar a um melhor aproveita
mento do espaço. O ornamento, 
embora participe da busca geral de 
perfeita integração e harmonia, 
passa a ter valor intrínseco.

A linha foi o principal recurso 
para expressar os temas decorati
vos do Art Nouveau. Era tensa, si
nuosa. conjugando movimento e 
equilíbrio, e procurava a assimetria 
com o finalidade em si mesma. Bus- 
cava-se uma aproximação com  o 
elemento vegetal, com os aspectos 
mais íntimos e misteriosos da natu
reza, através de uma interpretação 
antinaturalista. Como fontes de in
formação, usavam-se livros de bo
tânica. Assim , na iconografia do 
período aparecem em profusão fo
lhas e flores, com o o lírio, a orquí
dea, a papoula, o  nenúfar, a tulipa.

a íris, e, com menor freqüência, a 
rosa. A árvore simbolizava a vida, 
a fertiHdade, o paraíso. O cisne e 
o pavão, pelo suave contorno de 
suas linhas, eram muito representa
dos, assim com o o polvo, a me
dusa, a enguia e a libélula. A figura 
feminina, sempre presente, era a 
mulher sensual, melancólica ou de
moníaca.

Ora predominava a com posição  
dinâmica e vertical, quase escultó
rica, das formas humanas, coloca
das diante de um fundo frio, abs
trato. Ora o ornamento ganhava 
um simbolismo estrutural, ou seja, 
a estrutura do objeto era o mais im
portante. Na Escócia, o valor deco
rativo da linha era o essencial, e as 
formas se tornaram mais rígidas, 
embora sempre elegantes. Final
mente, o orgânico, o estrutural e o 
sim bólico não tinham lugar pre
ponderante nas formas retilíneas e 
geométricas que mais marcaram o 
estilo na Alemanha e na Áustria.

O Art Nouveau na arquitetura

O amadurecimento do Art N ou
veau coincide com  a construção, 
em 1892/93, da casa Tassel, em 
Bruxelas, obra do arquiteto Vítor 
Horta (1861-1947), dentro de um 
estilo simplificado e racional. Ado
tando o princípio da distribuição 
assimétrica das massas e dos deta
lhes arquitetônicos, os seguidores 
de Horta procuravam tirar o má
xim o partido dos materiais utiliza
dos na construção. E o caso do 
ferro, aproveitado com o orna
mento, intercalado com vidro, azu
lejos e estuques para dar ao con
junto das fachadas um caráter 
decorativo agradavelmente rítmico. 
Foi o Art Nouveau o primeiro es
tilo a unir o vidro e o ferro para 
novas soluções arquitetônicas.

Na França sobressaiu-se o ar
quiteto Hector Guimard* com seu 
estilo leve e elegante, forte dose de 
assimetria e dinâmica de linhas 
(Castel Béranger; Castel Henriette; 
e a já demolida Escola Humbert de 
Romans). Foram as entradas do 
metrô de Paris, no entanto, que o 
celebrizaram. Áí o Art Nouveau 
desenvolve_u-se em toda sua força 
de abstração, impressa no ferro das 
grades e dos portões. Além de Gui
mard, citam-se Frantz Jourdain* 
Jules Lavirotte (1864-1924), Rene 
Binet, Charles Plumet, Henry Sau- ’ 
vage (1873-1932), Auguste Perret*, 
e Emile André. ,

Nos Estados Unidos, Louis Sul- 
livan (1856-1924) desenvolveu um 
estilo pessoal, de linhas sóbrias e 
pouco assimétricas, ornamentadas 
com  folhas, membranas, entrelaça
dos, ramos, volutas e rosáceas.

Á Alemanha teve em Munique o 
centro irradiador das novas idéias. 
Formavam o grupo locai os arqui
tetos Peter Behrens (1868-1940) e 
Otto Bekmann (1865-1902), além 
de Richard Riemerschmid 
(1868-1957), Bernhard Pankok 
(1872-1943) e Bruno Paul 
(1874-1954). Van de Velde foi, ao 
lado de Vítor Horta, um dos pio
neiros do movimento, ao construir 
sua casa em Uclés, perto de Bruxe
las. Indo para a Alemanha em 
1899, deixou inúmeras obras, com o  
um teatro em Colônia, e em 1900, 
baseado nos moldes ingleses do

Artes* e Ofícios, reformou a Aca
demia de Arte de Weimar, dçpois 
transformada na Bauhaus.

A Áustria, estimulada pelas es
colas escocesa e inglesa, afastou-se 
dos cânones do estilo, impondo-se 
pelo despojamento e sobriedade de 
formas, e pela maior utilização de 
linhas retas. Os principais seguido
res da Sezession  vienense foram 
Otto Wagner (1841 1918), Josef 
Hoffmann (1870-1955), Joseph- 
Mariu Olbrich (1867-1908) e A dolf 
L oos(1870-1933).

A Alemanha demorou a incor
porar-se ao movimento e pouco se 
deteve no estilo adotado, em linhas 
gerais, pelos diversos centros euro
peus: buscou uma variante que a 
levaria mais rapidamente aos inte
resses e às proposições da arquite
tura moderna.

A  obra de Gaudí

Na Espanha, Antonio Gaudí*^y 
Cornet trouxe uma contribuição 
que, embora dentro do espírito Art 
Nouveau, constitui, pela pujança 
criadora e originalidade de expres
são, um fato isolado no panorama 
europeu. Sua arquitetura asseme
lhava-se à escultura. Desenhou am
bientes, peças de mobiliário e pe
quenos detalhes para suas 
construções, impregnando-os mui
tas vezes de um caráter alucinató
rio, que o tornou alvo da admira
ção dos surrealistas. As obras 
mestras de sua juventude foram a

O ornamento passa a ser valorizado 
em si. (Bandeja de Mucha.)
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Â ruptura com as tradições naturalistas lavou o Art Nou- 
veau à elaboração formal. Dela são exemplos os portòes 
do Metrô de Paris e a requintada estante de Charpentier.

Casa Vicens e Palau Güell. Depois 
construiu a Casa Batilló, a M ilá e 
a Calvet, em Barcelona. De 1900 
a 1914, realizou o projeto para o 
Parque Güell, onde procurou re
produzir o processo criador da na
tureza, fazendo reviver na pedra 
formas orgânicas de árvores, rami
ficações e espinhos, mesclados com  
com posições em azulejos e ferro.

Desde cedo em contato com o 
estilo mudéjar (ornato arquitetô
nico de linhas entrelaçadas em 
forma de figuras geométricas, ao 
gosto mourisco), Gaudí fez seus es
tudos acadêmicos em Barcelona, 
aprofundando os conhecimentos 
científicos, as técnicas e as pesqui
sas filosóficas sobre os diversos 
momentos da história da arquite
tura. Seu ponto de partida foi o 
neogótico, dai evoluindo para suas 
teorias da obra arquitetônica com o  
organismo plástico, com pacto e 
ininterrupto, e do espaço que busca 
expansão e retraçao através dos 
contornos do arco parabólico, de 
curvas, contracurvas, explosões e 
contrações de linhas e estruturas.

A Igreja da Sagrada Família, 
inacabada, é uma obra de simbo
lism o místico, onde Gaudí procu
rou sintetizar a expressividade de 
seu trabalho. Destacaram-se tam  
bém no Art Nouveau outros arqui
tetos espanhóis: Domenech y Mon- 
taner, Francisco Berenguer, Cadas- 
fach e Granell.

A s artes aplicadas

Foi no campo das artes gráficas 
que mais se expandiu o Art N ou
veau. Na França, muitos foram os 

intores que deixaram sua contri- 
uição em ilustrações para livros e 

revistas e que fizeram do cartaz um 
meio de comunicação para seus 
ideais estéticos. Os principais fo
ram Eugène Grasset (1841-1917), 
Jules Chéret (1836-1933), Pierre 
Bonnard*, Toulouse-Lautrec*. 
Teophille Steinlen (1859-1923), Fé- 
lix Vallonton (1865-1925) e Al- 
phonse Mucha (1860-1923). Este 
último, de origem tcheca, trabalhou 
muitos anos na França, atingindo 
a fama ao realizar uma série de 
cartazes para Sara Bernhardt*. 
Seus trabalhos, de acentuado linea: 
rismo e inspiração vegetal, caracte
rizaram-se pelo cloisennism e  (con
tornos delimitados por traços fortes 
e contínuos).

Os nomes mais importantes na 
Inglaterra foram os de Aubrey 
Beardsley*, que desenvolveu refi
nado tratamento da linha, e Char
les Rickette. Na Holanda distingui
ram-se Jan Toorop, nos Estados 
Unidos Will Bradley, e, na Alem a
nha, Thomas Theodore Heine.

A técnica do vidro teve na 
França um auiêntico renascimento, 
através de Émile Gallé 
(1846-1904), cuja produção acha
va-se ligada às formas da natureza, 
prendendo-se ao onírico e ao sim
bólico. A o lado de grande varie
dade de vasos e abajures, com de
coração esmaltada ou em camadas 
superpostas em relevo, formando 
contornos de insetos, folhas e flores 
de longas hastes, Gallé criou mó
veis com delicada marchetaria de 
caráter floral. Foi um dos respon
sáveis pela fundação da escola de 
Nancy, que se propunha a proteger

e desenvolver o artesanato. Aí tra
balharam Auguste e Antonin 
Daum, na técnica do vidro; Louis 
Majerelle e Eugène Valljm, como  
desenhistas de móveis; Émile An
dré, em projetos arquitetônicos.

Na Bélgica, Henry van de Velde 
notabilizou-se pela feitura de mó
veis, papéis pintados, trajes, jóias, 
bordados e artigos em prata, porce
lana e cerâmica, imprimindo às pe
ças um estilo pessoal, de linhas as
simétricas, dinâmicas e abstratas. 
Vítor Horta e Gustave Sarruier- 
Bovy sobressaíram-se no desenho 
de móveis, Philippe Wolfers foi o 
grande joalheiro do sty le  belge  e 
Georges Minne (1866-1941) o mais 
renomado escultor.

Nos Estados Unidos, Comfort 
Tiffany enriqueceu a arte da vidra- 
çaria, fabricando vasos de linhas 
delgadas e elegantes, de primorosa 
técnica e rico colorido, às vezes 
com iridescências metálicas. Inven
tou o processo do vidro favr ile , 
onde o material, previamente pre
parado pela fusão de várias cores 
e exposto à fumaça de metais vapo
rizados, era soprado e adquiria, 
conforme os movimentos que lhe 
eram imprimidos, formas ondula
das que sugeriam penas de pavão, 
folhas, caules, etc. Comercializou 
uma luminária feita de pedaços de

vidro colorido ligados com metal, 
de alto efeito decorativo.

As diretrizes inglesas derivaram 
do movimento Artes e Ofícios, o 
que não propiciou ao país as vio
lentas mudanças vanguardistas que 
ocorreram no continente. As peças 
de mobiliário de Charles Francis 
Voysey (1857-1941) e Baillie Scott, 
assim com o as de Ernest Gimson,* 
Frank Brangwin (1867-1934) e 
Ambrose Heal, exemplificam o li- 
nearismo (sobretudo vertical) do 
estilo inglês. Charles Ashbee 
(1863-1942) continuou a tradição 
inglesa da prataria, confeccionando 
peças requintadas, ao lado das 
jóias e esculturas de Alfred Gilbert 
(1854-1934), da arte ceramista de 
W. J. Neatby e dos objetos de 
Christofer Dresser.

Mackintosh*, na Escócia, repu-' 
diava o ornamento excessivo. Seus 
trabalhos impunham-se pela sim
plicidade, austeridade e leveza de 
linhas. Com ele colaboraram sua 
mulher. Marçareth, Herbert e 
Francis McNair e outros. A verti
calidade nos móveis e na decora
ção metálica dos interiores, e as 
curvas suaves eram uma constante 
do grupo. A rosa estilizada apare
cia como motivo ornamental, junto 
com  formas ovóides, corações e fi 
lamentos, todos relacionados à

vida e ao crescimento. As cores 
predominantes eram o branco e o 
preto, o rosa, o malva e o prateado. 
As casas de chá de M iss  Granston, 
desenhadas por Mackintosh no fim 
do século X IX , demonstram sua 
fase mais amadurecida.

Na Alemanha, Herman Obrist 
(1863-1927) dedicou-se ao mobiliá
rio e a uma indústria de bordados 
inspirados em elementos vegetais. 
A. Endell (1871-1925), Pankok 
Behrens (1868-1940) e Riemersch- 
mid destacaram-se na decoração de 
fachadas e interiores. N a arte do vi
dro, celebrizou-se Karl Koepping; 
na escultura, Ernst Barlach 
(1870-1938). Edward Munch*, 
Max Klinger (1857-1920) e Franz 
von Stuck (1863-1928) foram os 
maiores representantes da pintura. 
Muitas revistas, como Pan, Jugend  
e Sim plizissim as, divulgaram o Art 
Nouveau.

Na Holanda destacaram-se Hen
drik Petrus Berlage*. Thora Prik- 
ker e P. J. Cuypers (1827-1921) e 
o ceramista Theodoras Colenbran- 
der. Em vários países despontaram  
elementos de valor nas artes aplica
das, como o finlandês Axseli Gal- 
len-Kallela, o italiano Bugatti 
(1865-1931) e os austríacos Gustav 
Klimt (1862-1918), Josef Hoff- 
mann e Koloman Moser. No início
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M esm o produzidos em  série, os objetos e adornos m antinham  sua qualidade estética e um requinte quase artesanal. 
(N o alto. placa de gargantilha, de R. Lalique; em baixo, lâm pada e vaso. de Auguste e Antonin Daum .)

do século X X , passada a belle épo- 
que, os preceitos e teorias do Art 
Nouveau já apareciam desgasta
dos, suas formas mal copiadas. O 
intuito de criar o bem-estar social 
e o prazer do trabalho, através de 
maior apuro e cuidado artesanal 
nas produções industriais, foi logo  
afastado por não satisfazer as cres
centes necessidades sócio-econômi- 
cas, geradas pela máquina. O Art 
Nouveau não repudiou a industria
lização, mas não sobreviveu a ela: 
o técnico substituiu o artesão.

As influências do movimento fi
zeram-se notar na Bauhaus*, no 
Surrealismo*, no Abstracionismo* 
e no Dadaísmo.* Elas apresen
tam-se bem visíveis em algumas 
manifestações de vanguarda.

O Art Nouveau  
no Brasil

A abolição da escravatura, a 
queda da monarquia e o s primeiros 
tempos da República foram etaças 
de inquietação c de modificaçoes 
no campo socio-econôm ico e cultu
ral, ao passo que os ciclos do café 
e da borracha abriram novas pers
pectivas de desenvolvimento.

O Brasil procurou aderir às no
vas idéias importadas da Europa 
(sobretudo da França). No início 
do século X X , o Rio de Janeiro 
tornava-se uma cidade cosm opo
lita. Várias exposições procuravam  
dar ao público uma amostra das 
realizações no campo da arte e da 
técnica no mundo. A  Exposição 
Nacional, de 1908, na Praia Ver
melha, apresentava as novas con
cepções da arte decorativa. O Art 
Nouveau ia aos poucos sendo di
fundido, fixando-se ora numa fa

chada, ora num gradil ou num de 
talhe arquitetônico.

Tambem. aqui a ilustração para 
revistas e livros teve importância 
na divulgação do floreai. Muitos 
escritores simbolistas e outros inte
lectuais incentivaram publicações 
de literatura, artes plásticas e hu
morismo que estampavam dese
nhos tipicamente art nouveau, 
com o foi o caso das revistas Kos- 
m os, Renascença, R evista  da Se
mana, íris, Careta, Fon-Fon, O M a
lho, O Pirralho, etc. Os desenhos 
eram de Raul Pederneiras*, Bel- 
miro de Almeida*, Umberto delia 
Latta*, Emílio Cardoso Aires, Ca- 
lixto Cordeiro (1877-1957), J. Car
los, H. Seelinger e outros. O pintor 
Di Cavancanti (1878-1965) deixou 
na revista Panóplias, ilustrações 
influenciadas por Beardsley.

Eliseo Visconti (1866-1944) foi 
o único pintor brasileiro a aplicar 
os princípios art nouveau, que 
aprendeu com Eugène Grasset, em 
Paris. Desenhou uma série-de selos 
para o Brasil, publicada no número 
12 da revista francesa L ’Illustra- 
tion, que não foram emitidos; Vis
conti e autor de pinturas decorati
vas para o Teatro Municipal do 
Rio de Janeiro e deixou ainda sua 
colaboração, em peças pintadas e 
nas artes gráficas.

N a arquitetura surgiram as cons
truções apalaçadas e ornamenta
das, que se difundiram antes do ad
vento do neocolonial. É o caso da 
Vila Penteado, em São Paulo, pro
jetada pelo arquiteto Carlos Ek- 
man, que contém um dos mais 
completos conjuntos decorativos 
art nouveau brasileiros, com pai
néis pintados, afrescos, lustres, es
tatuetas e lareiras importadas da 
Inglaterra. Vítor Dubugras, arqui
teto francês, estabeleceu-se em São 
Paulo, onde realizou numerosos 
projetos de residências, bem ao 
gosto do Art Nouveau e projetou o 
mobiliário e os detalhes ornamen
tais das obras mais importantes.

No Rio, diversas residências e 
casas comerciais mostravam as no
vas tendências, às vezes realçadas 
pela inventiva dos arquitetos, como 
nos palacetes de Virzi. As instala
ções da “torre Eiffel”, já demoli
das, foram projetadas por C. Amo 
Gierth nos moldes das lojas e ma
gazines europeus da época, com  
grandes espaços livres, escadarias e 
grades em ferro nas galerias. Tam 
bém podem ser citadas a Confeita
ria Colombo (obra do desenhista 
Álvaro Auler), a Casa Java, a Joa- 
lheria Bernachi, etc. No Pará e no 
Am azonas, a riqueza proporcio
nada pela borracha permitiu 
grande intercâmbio com a Europa. 
O magazine Paris n’América, em 
Belém, foi importado da França. 
Santa Catarina, Paraná e Rio 
Grande do Sul possuem modelos 
típicos da arquitetura art nouveau.

Embora no Brasil o movimento 
não tenha atingido as proporções a 
que chegou na Europa, teve o m é
rito de reagir contra o academi- 
cism o oficial e de influenciar al
guns dos participantes da Semana* 
de Arte Moderna.

VEJA T A M B É M : A rte s  e Oflcios; 
Bauhaus; Ornam entação.MNBft
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Os artrópodes representam  o grau m áxim o de evolução dos protostom ados, adaptando-se em terra, m a re a r .

Artrópodes

Classificação.
R eino: Animalia 
F ilo : Arthropoda 
Subfilo: Trilobitomorpha 
S ub filo : Chelicerata 
Classes: Merostomata 
Subclasses: Xiphosura e Gi- 

ganthostraca ou Eurypterida 
Classes: Arachinidae, Panto- 

poda ou Pycnogonida 
Subfilo: Mandibulata 
Classes: Crustacea, Symphyla; 

Pauropoda: Diplopoda; Chi- 
lopoda:Insecta

Se um zoólogo estudasse uma es
pécie de artrópode por dia, levaria 

uase 2  2 0 0  anos para conhecer to
as. Esse filo supera os demais 

em variedade de distribuição ecoló
gica, e em número de espécies e in
divíduos. Foram descritas cerca de 
800 0 0 0  espécies, perfazendo 80% 
dos animais conhecidos.

Os artrópodes foram os únicos 
invertebrados* a sofrerem modifi
cações que propiciaram o vôo. 
Conseguiram assim uma adapta
ção que os capacitou a ocupar a 
terra, o ar e o mar. Eles represen
tam o grau máximo de evolução al
cançado entre os protostomados 
(animais em cujo embrião foram-se 
primeiro a boca, em oposição aos 
deuterostomados, onde ocorre pri
meiro a formação do ânus).

Sua origem reside em um tronco 
primitivo de poliquetos* (classe de 
anelídeos* marinhos) ou de um an
cestral comum a ambos, como de
monstram as muitas relações exis
tentes entre os dois filos:

1 ) Os artrópodes, como os 
anelídeos, são metamétricos (têm o 
corpo dividido em segmentos), o 
que se evidencia no desenvolvi
mento embrionário de todos eles e 
em alguns indivíduos adultos, so
bretudo em formas primitivas. Em 
outros, especialmente aracnídeos* 
e crustáceos*, o metamerismo di
minui. chegando quase a desapare
cer (como nos caranguejos e nos á- 
caros). O desaparecimento do 
metamerismo ocorre por meio de 
perda de segmentos na evolução ou 
por fusão entre eles.

2) Primitivamente, cada seg
mento dos artrópodes tinha um par 
de apêndices, em que cada metâ- 
mero (anel) corresponde a um par 
de parapódios (expansões laterais 
com funções locomotoras).

3) A organização do sistema 
nervoso segue, nos dois, o mesmo 
plano: o cérebro dorsal anterior 
prolonga-se por um cordão nervoso 
ventral, com expansões gangliona
res para cada segmento.

4) Os órgâos_ excretores dos ar
trópodes (as glândulas verdes dos 
crustáceos, por exemplo) são ho
m ólogos aos celom odutos que ca
racterizam os poliquetos.

5) O desenvolvimento embrio
nário dos artrópodes primitivos.

com o se observa em alguns crustá
ceos, mostra vestígios de segmenta
ção em espiral.

Mesmo com estas características 
comuns aos anelídeos, os artrópo
des apresentam mudanças profun
das em sua evolução. A mais im
portante dessas mudanças, além da 
adaptação ao vôo, é o apareci
mento de uma armadura externa. 
Essa armadura serve aos membros 
do filo com o cutícula protetora e 
sustentadora. Essa substância cuti- 
cular é secretada por uma camada

de células epiteliais, a hipoderme. 
O esqueleto cuticular possui uma 
estrutura não uniforme, que con
siste basicamente em duas capas: a 
epicutícula. externa e delgada, for
mada de proteínas e lipídios, e a 
procutícula, muito mais espessa, 
que se encontra debaixo da pri
meira e cujo principal constituinte 
é a quitina. A procutícula, quimica
mente um acetato polissacarídeo 
contendo glucosamina, é composta 
de uma exocutícula (externa) de 
uma endocutícula (interna).

A cutícula é uma capa semi-im- 
permeável, exceto nas áreas de me
nor espessura, onde permite a pas
sagem de gases e a absorção de 
água. N os artrópodes, ela não se 
restringe à superfície do corpo; a 
hipoderme dá origem, já no período 
embrionário, à ectoderme superfi
cial, que ê revestida pela cutícula: 
Os derivados do estomodeu (parte 
anterior do aparelho digestivo) pos
suem revestimento igual ao da su
perfície externa, o mesmo aconte
cendo com o proctodeu (a parte 
posterior). Apenas a zona de união 
(o intestino médio, derivado da en- 
doderme) não possui revestimento. 
Essas três regiões do aparelho di
gestivo são características de todos 
os artrópodes.

Um  esqueleto problemático

A cor dos artrópodes depende do 
depósito de pigmentos pardos, 
amarelos, alaranjados e vermelhos, 
que existe no interior da cutícula. 
As vezes, observa-se o verde ou o 
púrpura iridescente, resultantes das 
estriações finas da epicutícula que, 
ao refratarem a luz, produzem esta 
sensação de cor. Com freqüência, a 
coloração não se origina direta
mente na cutícula —  e produzida 
por cromatóforos (células pigmen
tadas) subcuticulares ou por pig
mentos sanguíneos (que se m os
tram visíveis através da cutícula 
fina e transparente).

A presença de um esqueleto ex
te rn o  deu  origem  a  do is  p ro b le m as ,
resolvidos durante o desenvolvi
mento e a evolução dos artrópodes: 
crescimento e movimento. Se o ani
mal estivesse perfeitamente “enca
pado” pela cutícula, isso lhe impe
diria qualquer movimento; essa 
dificuldade foi eliminada pela divi
são da cutícula em placas separaOs aracnídeos opillionídeos vivem  nas regiões tem peradas setentrionais.
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das, articuladas entre si. O pro
blema de crescimento foi superado 
pelo aparecimento de mudanças 
periódicas. Antes da mudança, a 
hipoderme segrega uma enzima que 
digere a velha cuticula, separan
do-se da hipoderme. Este fenomeno 
é seguido pela excreção hipodér
mica de uma nova cutícula, imune 
às enzimas que foram segregadas.

Os músculos fixam-se à procutí- 
cula por fibras especiais que se in
serem na superfície interna. A fle
xão e extensão entre as placas são 
realizadas pela contração dos mús
culos, que atuam junto à cutícula 
com o um sistema de alavancas. 
Essa conjunção dos sistemas mus
cular e esqueléticç, para locom o
ver-se, só nao é idêntica à dos ver
tebrados* porque os músculos dos 
artrópodes estão ligados interna
mente a um esqueleto externo, ao 
contrário do que ocorre nos verte
brados. N a locom oção, os artrópo
des utilizam-se de apêndices articu
lados que funcionam com o remos, 
nos aquáticos; com o patas, nos ter
restres; e como asas, nos voadores.

Outras características

O celoma (cavidade geral do or
ganismo), bem desenvolvido nos 
anelídeos, está representado nos ar
trópodes apenas por duas estrutu
ras; o espaço ou cavidade das gô- 
nadas (gonocela), na qual estão  
alojadas as glândulas genitais, e os 
condutos associados. Os outros es
paços do corpo não constituem ver
dadeiros celom as, mas sim um he- 
moceloma (hemocele), isto é, são 
meros espaços cheios de sangue en
tre os tecidos.

O aparelho circulatório dos ar
trópodes evoluiu do sistema fe
chado dos anelídeos para um outro, 
aberto. A estrutura que funciona 
com o vaso-dorsal contrátil conver- 
te-se, nos artrópodes, em uma espé
cie de coração, que varia de posi
ção e comprimento nos diferentes 
grupos. Todos apresentam, porém, 
uma ou mais câmaras, com  paredes 
musculares dispostas em seqüência 
e perfuradas por pares de aberturas 
(os óstios).

O sangue dos artrópodes é praji- 
camente igual ao dos anelídeos. As 
vezes contém, dissolvidos, pigmen
tos respiratórios como hemoglo
bina ou hemocianina, além de vá
rias formas de amebócitos. O 
sistema nervoso alcançou alto grau 
de especialização, o aumento do 
cérebro decorrendo do grande de
senvolvimento dos órgãos dos sen
tidos (olhos e antenas, por exem
plo, costumam ser estruturas 
bastante complexas). O cérebro é 
dividido em três regiões: um proto- 
cérebro anterior, um médio ou deu- 
terocérebro e um tricocérebro pos
terior.

Os artrópodes, com raras exce
ções, são dióicos, ou seja, apresen
tam sexos separados; em muitos in
divíduos foram desenvolvidos 
apêndices que auxiliam a cópula. A 
fecundação é sempre interna nas 
formas terrestres, entretanto pode 
ser externa nas formas aquáticas. 
Os ovos. na maior parte, são cen- 
trolécitos: o vitelo, material nutri
tivo do embrião, distribui-se com  
uniformidade ao redor do centro do 
ôvo.

C lassificação dos artrópodes

TRILOBITOM ORFOS (trilobi- 
tas) —  Este subfilo é com posto de 
artrópodes marinhos já extintos e 
que tiveram ampla distribuição nos 
mares da era paleozóica, chegando 
ao auge durante os períodos Cam- 
briano e Ordoviciano; desaparece
ram no período final da era paleo
zóica, o Carbonífero. Foram  
descritas aproximadamente 3 900 
espécies, a partir de achados fós
seis. O corpo dos trilobitas era em 
geral ovalado e plano, apresen
tando uma cutícula dorsal muito 
mais espessa que a superfície ven
tral, portadora dos apendices loco- 
mo tores. Por esse m otivo, apenas o 
esqueleto dorsal conservou-se. 
Quase todas as espécies mediam de 
2  a 1 0  centímetros de compri
mento, mas em alçumas o tamanho 
variava de 0,5 milímetro a 70 centí
metros. Dividiam-se em partes se
melhantes: a anterior, solida, for
mava a cabeça; a intermediária 
constituía o tórax; e a posterior, o 
pigídio. Cada uma destas partes d i

vidia-se em outras três, graças a 
um par de sulcos que corria da 
parte anterior à posterior, for
mando um lobo axial intermediá-’ 
rio, ladeado por dois outros. O 
nome trilobita alude a esta tríplice 
formação longitudinal. A cabeça, 
por sua vez, era constituída de qua
tro segmentos fundidos e era co
berta por um escudo com bordas 
laterais posteriores, projetadas 
para trás. De cada lado da linha 
média do escudo destacava-se um 
par de olhos com postos, com diâ
metro que variava conforme a espé
cie. A boca estava localizada no 
ventre, imediatamente após uma 
proeminência (o labro) ladeada por 
duas antenas sensoriais. A maior 
parte dos trilobitas habitava o 
fundo dos mares e arrastava-se so
bre a areia e o lodo. O corpo plano 
e o s olhos dorsais eram adaptações 
a esse estilo de vida.

QUELICERADO S —  Este sub
filo é com posto de animais que 
possuem caracteristicamente um 
par de apêndices orais, as quelíce-

ras, com função preênsil. Também  
estão presentes os pedipalpos, que 
têm ampla variaçao morfológica. 
Um a outra característica típica 
desses animais é a divisão do corpo 
nas seguintes partes: uma anterior, 
comumente chamada de cefalotó- 
rax, quase nunca segmentada e 
uma parte posterior, o opistosoma  
(opondo-se a presoma) ou abdome, 
nitidamente segmentado. Os queli- 
cerados possuem três classes: Me- 
rostomados, Aracnídeos e Picno- 
gonídeos ou Pantópodes.

MEROSTOM ATA (merostoma- 
dos) —  São os quelicerados aquáti
cos que se caracterizam pela pre
sença de cinco ou seis pares de 
apêndices abdominais modificados 
para brânquias, e por possuírem  
um telso em formato de espiga no 
extremo posterior do corpo. Estes 
animais estão divididos nas sub
classes: X iphosura  (límulos) e a ex
tinta Eurypterida. Os xifosuros têm 
aproximadamente 60 cm de com 
primento e são pardos. Eles apre
sentam couraça em forma de ferra
dura, com  a superfície dorsal 
relativamente lisa, exceto pela pre
sença de uma crista média e duas 
longitudinais. Há um par de olhos 
de cada lado das cristas. Na parte 
ventral, um labro (lábio estreito) é 
ladeado por duas quelíceras com  
pinças nas extremidades. O ab
dom e não é segmentado e está loca
lizado no interior da concavidade 
da parte posterior do cefalotórax. 
Aí existem cinco pares de apêndi
ces modificados para brânquias, 
que podem ajudar na locom oção, 
funcionando com o remos. Uma 
cauda triangular e semelhante a um 
espinho articula-se com a parte 
posterior do abdome. Os xifosuros 
consomem matérias orgânicas de
com postas, m oluscos e também pe
quenos animais, que esmagam com  
os gnatobases (espinhos fixos nas 
coxas dos três primeiros apêndices 
locom otores), e empurram para a 
boca. Os euripterídeos parecem-se 
com  os xifosuros quanto à estru
tura geral; no entanto, seu cefalotó
rax é grande e faltam-lhe as prolon- 
gações laterais. Eles diferem, 
sobretudo, pela divisão do abdome 
dos primeiros em pré-abdome e 
pós-abdome.

A R A C H N ID A E  (aracnídeos) 
—  Excetuando-se algum as poucas 
formas que optaram pela vida 
aquática, os aracnídeos são quase 
todos terrestres quelicerados (têm 
aparelho bucal com quelíceras); no 
entanto, são aparentados com os 
merostomados. Seus fósseis remon
tam ao período Carbonífero.

PIC N O G O N ID A  (picnogoní 
deos) —  Trata-se de unia classe 
com posta por cerca de quinhentas 
espécies de animais marinhos, co
nhecidos pelo nome de “aranha-do- 
mar”, devido a sua semelhança 
com  os aracnídeos, porque se ar
rastam lentamente sobre as longas 
patas. Seu corpo mede entre 1 e 10 
mm de comprimento, embora algu
mas espécies próprias de águas 
profundas cheguem a medir 5 cm 
de comprimento e a possuir uma 
envergadura de patas de quase 60 
centímetros. Sua boca probóscide 
està adaptada à sucção. Os apêndi-
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£ os crustáceos são a prim eira classe dos mandibulados. (Caranguejo.)

Por muito tempo a Àsia foi con
siderada berço da humanidade. De 
fato, um dos primeiros fósseis da 
espécie humana (Pithecantropus 
erectus) foi encontrado em Java, 
uma ilha asiática. A presença do 
homem nesse continente —  çrande 
centro irradiador de povos, línguas 
e culturas para outras regiões do 
mundo —  e efetivamente muito an
tiga. No entanto, pesquisas recen
tes demonstram que os antepassa
dos do H om o sapiens viveram em 
uma área que abrangia também  
parte dos continentes europeu e 
africano.

Os asiáticos apresentam enorme 
variedade racial, reunindo tipos 
físicos que se aproximam dos cau- 
casóides (brancos), negróides e 
m ongólicos, além de grupos que 
conservaram as características ori
ginais, como os vedas do Ceilão* 
e o s pigmeus* negróides da penín
sula malaia.

Os vedas, que habitam a perife
ria do sudeste* asiático, têm traços 
físicos do tipo australiano. Consti
tuem uma das raças “primitivas” e

distinguem-se das três grandes divi
sões (brancos, negros e amárelos) 
por terem se mantido à margem 
dos processos de miscigenação, 
conservando semelhanças com for
mas humanas mais antigas. Pos
suem nariz proeminente e fino; a 
pele é moreno-queimada e os cabe
los são abundantes e ondulados, as
sim como a barba e toda a pilosi
dade corporal.

Os pigmeus, população perifé
rica provavelmente bem antiga, ja
mais se expandiram tanto quanto 
os australianos. Não ultrapassam 
1,50 metro de altura, têm a pele 
muito escura e o cabelo espesso e 
crespo. N a Ásia dividem-se em se- 
mangs e senois.

Mas os dois grupos básicos da 
população asiática são os mongóli
cos, que desenvolveram suas carac
terísticas no lado oriental do conti
nente, e os caucasóides, que se 
diferenciaram a oeste. Traços co
muns compõem o tipo mongólico: 
cabelos negros e lisos, pouca pilosi
dade corporal, prega mongólica 
que faz com que os olhos pareçam 
oblíquos. No entanto, com o não há 
raças puras, esses caracteres en
contram-se misturados a outros.

Quanto aos caucasóides não se 
pode afirmar que se originaram na 
Á sia oriental, mas sabe-se que fo
ram seus mais antigos habitantes.

ces desses animais são um par de 
ceras, o que sugere um parentesco 
com A rachnida  e M erostom ata, um 
de palpos e outro de extremidades 
ovígeras (para carregar ovos). 
Apresentam de quatro a seis pares 
de patas locomotoras. Quase todos 
vivem em águas profundas. Carní
voros, sua alimentação baseia-se em 
hidróides, corais, anémonas, brio- 
zoários e esponjas. São dióicos e os 
espécimes machos possuem extre
midades ovígeras.

M A N D IB U L A D O S —  Os ani
mais desse subfilo são caracteriza
dos pela presença de apêndices 
orais do tipo mandíbula e maxila. 
Além disso, eles possuem como ca
racterística muito marcante a pre
sença de antenas, que funcionam  
com o órgãos sensoriais, que são 
capazes de perceberem sensações 
de tato, de calor, etc. Sua respira
ção pode ser branquial ou traqueial 
(as traquéias são outra caracterís
tica desse grupo). Está dividido nas 
seguintes classes: Crustáceos, Sín- 
filos, Paurópodos, Diplópodos, 
Quilópodos e Insetos.

C R U ST A C EA  (crustáceos*) —  
Os crustáceos representam a pri
meira classe dos mandibulados. 
Possuem ainda, como apêndices 
cefálicos, antenas e maxilas, e seus 
olhos são tipicamente compostos. 
As 26 000  espécies de crustáceos 
incluem artrópodes muito conheci
dos, com o camarões, siris, caran
guejos e lagostas, além dos inúme
ros crustáceos diminutos que vivem  
em rios, mares e lagos, integrando 
a fauna planctônica, onde represen
tam um dos primeiros elos na ca
deia alimentar.

cies descritas. Constitui, portanto, 
o grupo de animais mais difundido. 
Embora sejam quase exclusiva
mente terrestres, em sua irradiação 
adaptativa invadiram também o 
ambiente aquático. Mas são racíssi- 
m os no plancto marinho. O êxito 
dos insetos deve-se sobretudo à ca
pacidade que adquiriram de voar, 
aumentando enormemente sua pos
sibilidade de dispersão, de escape 
aos inimigos e de acesso aos ali
mentos ou melhores condições am
bientais.

As classes C hilopoda  (quilópo- 
des), D iploooda  (diplópodes), S v m - 
ph y la  (sínfiles) e Pauropoda  (pau- 
rópodes) têm características 
comuns. O corpo desses quatro 
grupos de mandibulados com 
põe-se de cabeça e de um tronco 
com segmentos providos de patas.

Esses caracteres comuns leva
ram os estudiosos a considerá-los 
unidos em uma só classe, a M yria- 
pod a  (miriápodes*). Eles realmente 
estão mais_ ligados entre si que a 
outros artrópodes, mas apresentam 
diferenças notáveis que o estudo de 
cada classe pôde apontar. Tanto 
que a classificação moderna sepa- 
ra-os naquelas quatro classes, dis
tintas entre si.

Todos são terrestres e vivem sob 
pedras e madeiras. Encontram-se 
amplamente distribuídos nas re
giões temperadas e tropicais. Na 
cabeça dos indivíduos dos quatro 
grupos aparece um par de antenas 
e, às vezes, ocelos (pequenos 
olhos). As partes bucais dirigem-se 
para baixo, no lado ventral da ca
beça. O intercâmbio de gases reali
za-se por meio de típicas traquéias.

IN SECTA (insetos*) —  Esta 
classe possui mais de 750 000 espé-

VEJA T A M B É M : Anelídeos: 
A racnídeos; Crustáceos; Insetos.

Desenvolvendo suas características no lado oriental do continente, os mon 
gólicos constituem  um dos principais grupos da população asiática.
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S uperpovoam ento: grave problem a, sobretudo nas regiões favorecidas pelas condições físicas e clim áticas.

As. estepes siberianas foram tam
bém antigos domínios seus, mas 
eles as perderam para os mongóli- 
cos. N a área caracteristicamente 
caucasóide há dois sub-tipos ra
ciais predominantes: uma versão 
oriental do mediterrâneo, com 
olhos e cabelos escuros, estatura 
média ou baixa, pele morena e ca
belos ondulados; e um tipo indo- 
ariano, ramo precocemente desen
volvido entre os caucasóides. Os 
dois tipos aparecem até hoje na po
pulação da índia*, o primeiro pre
dominando na Ásia mediterrânea.

Sendo uma região ,de povoa
mento antiquíssimo, a Ásia foi ce
nário dos primeiros passos para a 
formação de marcadas áreas* cul
turais, que abrigaram grandes civi
lizações. As áreas atuais resultam 
de migrações e afastamentos ao 
longo da história, que tanto permi
tiram a existência de pequenos gru
pos culturais, quanto o desenvolvi
mento de grandes impérios. 
Embora sem limites rígidos, po
dem-se distinguir seis dessas áreas:

SIBÉRIA —  As culturas desta 
área podem ser divididas em dois 
tipos: os povos litorâneos do nor
deste, que dependem da pesca, e os 
caçadores e coletores.

C H IN A  —  Houve grande des- 
continuidade na evolução desta 
cultura, desde o Período N eolí
tico*. Sua base foi uma economia 
agrícola e sedentária. Os contatos 
entre o sudeste asiático e o sul da 
China* devem ter sido de grande 
importância para a transição entre
o sul e o norte do continente. A 
unidade social dominante era a 
família extensa, em relação à qual 
cada membro mantinha estreitos 
vínculos. A sociedade era forte
mente hierarquizada, com  grandes 
privilégios para os mandarins, per
tencentes à camada mais elevada. 
A cultura japonesa e a coreana são 
variações regionais desse padrão 
geral. A expansão do império per
mitiu grande desenvolvimento das 
ciências.

SUDESTE ASIÁTICO —  Uma 
grande diversidade de culturas re
sultou da acidentada história de in
fluências e conquistas dessa área. 
As características comuns a todas 
são: a economia baseada na agri
cultura (sobretudo do arroz), que 
leva à concentração da população 
nas margens dos rios e planícies 
costeiras, e as formas de controle 
das comunidades, baseadas nos 
conselhos de anciãos (“notáveis”), 
apesar dos sistemas organizados de 
governo que possam existir.

ÁSIA CEN TRAL —  Os pasto
res nômades das estepes centrais 
marcaram seu aparecimento na his
tória através das migrações, que di
fundiram sua cultura na Ásia oci
dental, chegando mesmo à 
Europa*. Baseiam-se econom ica
mente na exploração de rebanhos 
bovinos, ovinos e, às vezes, de ca
melos; o cavalo teve grande impor
tância, não só para o transporte 
com o também para a guerra e a ali
mentação. A organização social 
baseia-se no parentesco paterno: as 
famílias formam tribos que, ocasio
nalmente, podem reunir-se a outras

para constituir uma efêmera confe
deração política. Os mongóis* 
constituem exemplo desta cultura, 
que é encontrada também na penín
sula arábica e que se difundiu por 
quase toda a Á sia no período de 
seu apogeu.

SUDOESTE ASIÁTICO —  
Uma economia agrícola e sedentá
ria estende-se da Palestina e Tur
quia* até a índia. A organização 
política, baseia-se na imensa auto
ridade do soberano. As duas reli
giões mais importantes —  a mao
metana e a hinduísta —  dominam  

uase todas as atividades do indiví- 
uo (casamento, herança, dieta ali

mentar, etc.).

POVOS SEM INÔM ADES —  
São muitas as tribos qu,e ocupam  
os limites orientais da índia e as 
mais inóspitas montanhas. Têm 
com o características gerais a eco
nomia seminômade, de transição 
entre caça e agricultura, e o cultivo 
baseado na queima da floresta, que 
obriga a constantes mudanças de
terminadas pelo esgotamento do 
solo. Nas montanhas da península 
malaia estão os pigmeus, que so
brevivem nestas florestas tropicais 
por meio da simples colheita: não 
conhecem sequer a agricultura. Ou
tros grupos, menos primitivos em 
suas técnicas, são todos pequenos 
e relativamente isolados.

Jovens em excesso

A Ásia é o mais povoado dos 
continentes. Com uma área de 
44 561 000 km 2, possui uma popu

lação que oscila por volta de 2 , 6  

mil milhões de habitantes. A densi
dade m éd iaé de 56 hab./km 2, mas 
a distribuição proporcional é mar
cada por um nítido contraste entre 
muitas regiões vazias e poucas su- 
perpovoadas: de um lado, a região 
fria e seca, quase deserta; de outro, 
a Ásia das m onções, onde se con
centram 75% da população.

As áreas com  mais de 100 
hab./km 2  cobrem cerca de 3 mi
lhões de km 2  e agrupam mais de 1 

mil milhões de indivíduos; ou seja, 
mais de 60% da população habi
tam apenas 7% do território. A po- 
pulaçao total da área das monçoes 
alcança 1,7 mil milhões de habitan
tes, dispersos por 13 milhões de . 
km 2  (130 hab./km 2). Os 31 mi
lhões de km 2  restantes são habita
dos por cerca de 2 0 0  milhões de 
pessoas, ou seja, menos de 8  

hab./km 2.
As condições naturaisjustificam  

em parte essa distribuição despro
porcional da populaçao: a area 
pouco povoada tem, em quilôme
tros quadrados, 13 milhões de ter
ras áridas, 8  milhões de desertos 
polares e 2  m ilhões de montanhas 
muito acidentadas. Outros fatores 
também influem nas densidades: a 
Sibéria ocidental deixou de ser 
quase deserta quando os russos 
criaram ali novas paisagens agríco
las, e a população da península ma
laia aumentou consideravelmente 
depois das plantações feitas por eu
ropeus, que substituíram atividades 
coletoras.

Em meados do século XVIII, os 
asiáticos eram cerca de 450 mi
lhões; um século depois, 575 mi

lhões. A natalidade era intensa, 
mas epidemias, fome e catástrofes 
naturais faziam milhões de vítimas. 
Essa mortalidade começou a dimi
nuir no século X X  com a melhoria 
das condições sanitárias, as campa
nhas de vacinação em massa, o 
controle das cheias, etc. Desse 
m odo, com menos de 1 mil milhões 
de habitantes em 1900, a Ásia 
passa a 1,4 mil milhões em 1955 e 
a mais de 2 mil milhões em 1970. 
Isso revela um crescimento de 30 
milhões de habitantes anuais, nas 
últimas,décadas.

Na Ásia das monções, o cresci
mento é maior e a densidade de 
muitas regiões gera graves proble
mas. Ultrapassa freqüentemente
1 0 0 0  hab./km 2  em muitas planí
cies, apesar de ser uma população 
que vive quase exclusivamente da 
agr icultura.

Após a Segunda Guerra Mun
dial, o Japão* adotou uma política 
de contenção da natalidade conse
guindo reduzir significativamente a 
taxa dç nascimentos. N a década de 
60, a índia, o Paquistão*, a Repú
blica Nacional da China e a Coréia 
do Sul instituíram uma política ofi
cial de controle populacional, mas 
os resultados ainda não são signifi
cativos. Em virtude disso, a popu
lação asjática é basicamente jo 
vem: na índia e no Paquistão, 40% 
da população têm menos de quinze 
anos e quase 70% menos de 35 
anos.

A maioria da população asiática 
concentra-se no meio rural, o que 
exprime sua dependência das ativi
dades agrícolas. Na Á sia oriental, 
74,9% da população estão ligados
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às atividades agrícolas; na Á sia do 
sudeste, 79,9%; na k ú a .  do su
doeste, 64%; e na Á sia centro- 
oriental. 82,2%.

Uma pequena parte da popula
ção asiatica sobrevive marginali
zada em áreas semi-áridas, altas 
montanhas, florestas equatoriais e 
bordas subpolares da Sibéria. A 
baixa densidade demográfica des
sas regiões deve-se à simplicidade 
primitiva dos m eios de produção. 
Algumas dezenas de milhões de 
agricultores primitivos praticam o 
ladang, agricultura itinerante sobre 
queimada de uma área (florestal ou 
não) previamente roçada, o que se 
assemelha ao sistema de, roça 
muito difundido no Brasil. E uma 
atividade voltada exclusivamente à 
subsistência. Os pescadores, exceto 
no Japão, vivem em agrupamentos 
atrasados e rotineiros, m u ito ,co 
muns nos litorais asiáticos. A Ásia 
oriental tem o maior crescimento 
urbano, sendo a cidade de Tóquio* 
(11 581 906 habitantes —  estima
tiva de 1972) a segunda maior 
do mundo, depois de Nova York*.

Entre as civilizações primitivas 
existem os lepantos, povo das mon
tanhas da porção setentrional da 
ilha de Luzón, nas Filipinas*, que 
desenvolvem a rizicultura (cultura 
do arroz). Desconheciam até há 
pouco tempo o arado e serviam-se 
apenas de enxadas de madeira. Só 
obtinham a colheita na estação 
seca, embora houvesse condiçoes 
para consegui-la também na chu
vosa. Não existia organização polí
tica acima da aldeia, que se com pu
nha de, no máximo, quinhentos 
habitantes. Não mantinham rela
ções com as tribos vizinhas, vi
vendo em permanente hostilidade.

A s civ ilizações asiáticas

As primeiras civilizações da his
tória formaram-se ao mesmo 
tempo na Ásia e no Egito*. No Ira
que* (em Sumer), na índia ( no vale 
do Indo), e na China (no vale do 
rio Amarelo) elas surgiram nos 
centros de difusão dos conhecim en
tos técnicos de então. E os povos 
das estepes desempenharam papel 
importante na transmissão dessas 
técnicas da China para o Ocidente. 
A atividade, comercial também foi 
precoce na Ásia.

Atualmente, distribuem-se pela 
Á sia os herdeiros de três grandes 
civilizações: a muçulmana, a in
diana, c a chinesa. Enquanto o isla- 
mismo* dos muçulmanos conduziu 
ao desenvolvimento de cidades 
junto às mesquitas, propiciando a 
atividade comercial, as duas outras 
civilizações tradicionais da Ásia, 
localizadas na região monçônica, 
caracterizam-se pela econom ia do 
tipo agrícola, com preponderância 
da rizicultura.

A civilização chinesa, conside
rando também as recentes transfor
m ações político-econôm icas, ainda 
influencia todos os países do Ex
tremo Oriente.

A indiana, além de ocupar quase 
toda a península hindustanica, ex
pandiu-se pela Birmânia*, boa 
parte da península indochinesa e 
Indonésia*. Baseava-se também em 
comunidades aldeãs que cuidavam  
de modo autônomo de sua adminis
tração e subsistência. N o sistema

político-social prevalecia a hierar
quia hereditária de castas*, na qual 
se baseava a divisão de todos os ar
tigos de consumo e do trabalho. 
Distingue-se da chinesa por um 
cultivo menos m inucioso da terra e 
pela importância religiosa dos re
banhos (não são utilizados na ali
mentação humana).

Essas grandes civilizações reali
zaram admiráveis feitos na econo
mia, nas artes e na religião. Mas, 
em fins da Idade Média, deixaram  
de evoluir. A Ásia fechou-se em si 
mesma e não aproveitou os pro
gressos e as descobertas do exte
rior. N o século X IX , tornou-se um 
continente economicamente atra
sado, alvo mais ou menos fácil dos 
interesses ocidentais. Por exemplo, 
após a Guerra dos Cipaios 
(1857-1858) a índia caiu inteira
mente sob domínio inglês. Através 
de três guerras (1824-1826; 1852 e 
1885), a Inglaterra apossou-se da 
Birmânia, que se tornou província 
indiana em 1897, vindo a sepa
rar-se da India apenas em 1937.

C olônia, protetorado, 
concessão

Necessidades próprias do capita
lismo* europeu geraram o interesse 
pelo continente asiático, onde ha
via condições para a obtenção de 
matérias-primas e alimentos, venda 
de produtos manufaturados, inves
timentos e estabelecimento de in
dústrias filiais. Assim , relações co

loniais dominaram a India, a 
Insulíndia e a península indochine
sa. Nas vésperas da Primeira* 
Guerra Mundial, a única nação ca
pitalista poderosa da Ásia era o Ja
pão. A China encontrava-se em 
plena crise política, tendo perdido 
a Mongólia* exterior, independente 
desde 1911.

O Império ,Britânico compreen
dia, além da !ndia e da Birmânia,
o território arrendado de Weinhai- 
wei (1898), o protetorado de Sara- 
wak (1888), os Estados Federados 
Malaios, Hong* Kong, Ceilão, Ku
wait*. Aden. Chipre*, influindo 
ainda decisivamente na política do 
Afeganistão* e do Sião (atual Tai
lândia*). A Pérsia (atual Irã*), era 
condomínio russo-britânico, desde 
1907.

A Alemanha* e a França* ti
nham concessões na China. Portu
gal* e França conservavam na ín
dia restos dos territórios coloniais, 
sendo que toda a Indochina, com  
exceção do Sião, integrava o Impé
rio Colonial Francês. Do,Im pério  
Otomano* faziam parte a Ásia Me
nor, a Síria*, a Palestina e a Meso- 
potâmia.

Após a Primeira Guerra Mun
dial, a forma de protetorado (sob a 
variante de “mandatos de adminis
tração territorial”, atribuídos pela 
Liga das Nações a países indus
triais, sobre territórios arrancados 
de seu regime político anterior) 
atingiu todo o desmembrado impé
rio turco. Alguns países, com o a

China, não se adequaram a essas 
formas de dominaçao; usou-se, en
tão, o regime de concessões, isto é, 
a instalação de feitorias e bases 
territoriais de industrialização, 
muito disputadas pelas potências 
européias. Foi o que aconteceu 
com  Hong Kong, Xangai*, etc.

A guerra, contudo, iria modifi
car algumas coisas: a indústria ja
ponesa tomou da inglesa o mer
cado do Extremo Oriente, e o 
poderio europeu diminuiu em suas 
colônias asiáticas. E que agora ha
via a concorrência dos Estados* 
Unidos, líder, após a guerra, do ca
pitalismo mundial. E mais, em 
1923, pelo Tratado de Lausanne, a 
Turquia perde os antigos territórios 
otomanos, de população majorita- 
riamente nâo-turca: Síria, Pales
tina, Mesopotâmia e Arábia. A su
pressão do califado, em 1924, 
rompe definitivamente os vínculos 
da Turquia com o mundo árabe.

Ao final da Segunda Guerra 
Mundial a União* Soviética tam 
bém passa a influir nos países asiá
ticos: República Popular da China, 
Coréia* do Norte. Mongólia* e 
Vietnam* do Norte. A instauração 
do socialismo* em dois grandes 
países da Ásia tornou o restante 
dela uma área de acentuada impor
tância estratégica.

Pressionada de diversas formas, 
a econom ia européia acabou acei
tando a descolonização (não raro, 
nos campos de batalha), mas de
senvolveu novas formas de domi
nação através da cooperação téc
nica e financeira com suas 
ex-colônias.

N os países em que a independên
cia foi conquistada através de lon
gas e duras guerras (como no Viet
nam e na Indonésia), luta 
provocou acelerada evolução polí
tica e social. Liquidou, além de 
muitos homens, os partidos m ode
rados; acirrou os conflitos internos 
e agravou a ruptura do equilíbrio 
econôm ico e social que o período 
de colonialismo* provocara. A s
sim, deu aos exércitos uma função 
política primordial.

Esse processo de eliminação do 
regime colonial provocou ainda, na 
Á sia, algumas alterações territo
riais: a índia inglesa acabou divi
dida em dois Estados (a União In
diana, hinduísta, e o Paquistão, 
muçuimano e com posto de dois ter
ritórios, um no vale do Indo e outro 
na Bengala oriental, que se tornou 
independente em 1971, com  o 
nome de Bangladesh*). A antiga 
Indochina francesa também ficou 
dividida em duas.

Os países industrializados não 
ficaram indiferentes à libertação e 
passaram a influenciar política e 
economicamente essas áreas de 
mercado aberto, através da coope
ração técnica e dos investimentos 
em equipamentos ou serviços. A s
sim, na Ásia, o conflito capitalis
m o/socialism o expressa-se de for
ma aguda, não raro tomando fei
ções drásticas (Vietnam, Laos*).

A s línguas asiáticas

Sendo a Ásia. um continente de 
dimensões tão vastas e com popu
lações tão diversificadas, era inevi
tável que inúmeras diferenças ocor
ressem na maneira de falar de séus
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habitantes. Nem sempre é tarefa 
simples classificar todas as línguas 
desses povos.

Sem considerar as línguas indo- 
européias, que são faladas em larga 
escala na índia, pode-se adotar 
uma classificação a partir do crité
rio geográfico, já  empregado pela 
Sociedade de Lingüística de Paris. 
D essa maneira, as línguas asiáticas 
podem ser divididas em três grupos 
principais:

I —  Línguas da Eurásia e da 
Á sia setentrional: turcas, mongóli- 
cas, tungusas, páleo-sibéricas, co
reana, japonesa, aina e urálicas.

II —  Linguas dravidianas: ta- 
mil, malayalam, kanara, toda, kita, 
kodagu, tulu, telegu, kolami, gondi. 
kuwi e kui, entre outras.

III —  Línguas do Sudeste 
Asiático: tibeto-birmanesas, thai, 
chinês, môn khmer e munda.

Eurásia e Á sia setentrional

A interinfluência dos idiomas fa
lados nessa vasta região se reflete 
em muitas características fonéticas 
e vocabulares. É o caso das línguas 
turcas, m ongólicas e tungusas, às 
vezes reunidas sob a designação de 
línguas altaicas. Entre as particula
ridades fonéticas em comum desta- 
ca-se á “harmonia vocálica”, isto é, 
a assim ilação de vogais na mesma 
palavra. O mesmo fenômeno 
ocorre freqüentemente nas línguas 
fino-úgricas*. as mais importantes 
das línguas urálicas, hoje principal
mente incrustadas em dois países: 
a Hungria* e a Finlândia*.

Cerca de 60 milhões de pessoas 
falam atualmente as línguas turcas, 
que se classificam em diversos gru
pos, por sua vez divididos em nu
merosos dialetos. O turco propria
mente dito conservou-se na 
Turquia, onde o alfabeto latino foi 
implantado em 1928, em substitui
ção ao alfabeto árabe. Nas regiões 
sob o domínio soviético, no en
tanto, as línguas turcas são escritas 
com  o emprego do alfabeto cirílico. 
O que mais caracteriza essas lín
guas são as conjugações e declina
ções, além de processos aglutinati- 
vos; em lugar das preposições 
usam-se posposições, com o ocorre 
no tupi-guarani*.

As línguas m ongólicas  são divi
didas em diversos grupos dialetais. 
Elas são faladas em certas regiões 
da Rússia e sua origem é fixada na 
China e na Mandchúria. Antiga
mente, eram ecritas em caracteres 
chineses.

O manchu, cuja morfologia se 
manteve inalterada através dos sé
culos, destaca-se entre as línguas 
tungusas. Possui enorme riqueza de 
sufixos e era usado pelos povos que 
chegaram a dominar politicamente 
a China.

As línguas páleo-sibéricas ou 
“línguas do extremo norte” , são fa
ladas por pequenas populações, 
mas apresentam grande interesse 
lingüístico por terem influído sobre 
as línguas esquimós. Subdivi
dem-se em seis línguas do leste e 
quatro do rio Ienissei.

A língua coreana, falada por 30 
milhões de pessoas na península 
coreana e em algumas colônias de 
emigrantes, é escrita em alfabeto 
especial, hoje bastante simplifi
cado. Embora apresente diversas

formas dialetais, possui uma forma 
escolar comum —  o falar culto de 
Seul — , pom muitos empréstimos 
vocabulares de outros idiomas, so
bretudo do chinês. Muitos coreanos 
falam também o japonês, língua 
com a qual parece haver paren
tesco muito longínquo.

O japonês, falado por mais de 
1 0 0  milhões de pessoas, tem no 
dialeto de Tóquio sua forma pa
drão. Há séculos os japoneses ado
tam os sinais da escrita chinesa 
(kanji), os quais se reduzem hoje a 
menos de 2 000. Sem acento tônico  
e com  uma distinção muito rígida 
entre vogais longas e curtas, a gra
mática japonesa divide as palavras 
em nominais e flexionadas, além de 
partículas. Os japoneses dificil
mente perdem as características fo- 
nológicas próprias quando se expri
mem numa outra língua. Também  
muitas palavras estrangeiras, que 
já se tornaram parte do seu voca
bulário, foram adaptadas. É o caso 
da palavra alemã A rbeit  (trabalho), 
que foi assimilada com o arubaito, 
com mudança de sentido para tra
balho extra, bico. Da mesma 
forma, a palavra portuguesa p ã o  é 
pronunciada pelos japoneses com o  
pan.

A resposta afirmativa a uma per
gunta negativa (com sentido, para 
nós, negativo) é uma característica 
que aproxima o japonês de certas 
línguas indígenas do Brasil. Por 
exemplo, à pergunta “você não vai 
ao cinema? , o japonês responde 
“ sim (não vou)”, afirmando assim  
a negação da pergunta.

O aino é a língua falada por al
guns milhares de habitantes numa 
região pouco desenvolvida do Ja
pão setentrional. Os numerais —  
uma mistura entre sistema decimal 
e vigesimal —  representam a prin
cipal característica dessa língua.

Línguas dravidianas

Deste segundo grande grupo lin
güístico da Ásia fazem parte cerca 
de vinte idiomas, falados por 90 
milhões de pessoas, em diversas re
giões da índia. Em alguns casos, 
porém, o termo “dialeto” seria 
mais apropriado para defini-los, 
uma vez que são pequenas as dife
renças. Isto acontece por exemplo, 
quando se compara o tamil com o 
malayalam, que são falados por 
mais de 40 milhões de pessoas. 
Dentre as línguas dravidianas, o 
kui é considerado forma arcaica. 
Na fonética dessas línguas prevale
cem  os sons frontais, sendo comuns 
as onomatopéias, formadas me
diante reduplicação. Uma grande 
parte dos antigos documentos lite
rários preservados até hoje perten
cem a povos de línguas dravidianas 
que já usavam alfabetos há mais de
2  0 0 0  anos.

Sudeste Asiático

Os três primeiros grupos destas
lín g u as  (tib e to -b irm a n ê s , th a i e chi-
nès^são algumas vezes reunidos na 
família lingüística sino-tibetana. 
Contudo, embora o parentesco en
tre as tibeto-birmanesas e o chinês 
seja bastante óbvio, são feitas algu
mas reservas quanto à inclusão das 
línguas thai nessa família.

As línguas tibeto-birmanesas pa

O budismo, religião tradicional da velha China, m antém -se viva em todo o 
Extremo Oriente. (Tem plo em  Pequim e escola para monges na Tailândia.)

País Superfície
(em km!)

População
(est. 1973)

Capital

Afeganistão 647 500 18 070 000 Kabul
Arábia Saudita 2 149 700 8 115 000 Riad
Bahrein 598 225 000 Manama
Bangladesh (ex-
Paquistão Or.) 142 776 74 630 000 Dacca
Birmânia 678 036 29 080 000 Rangum
Brunei (Brit.) 5 765 160 000 Brunei
Butão 47 138 810 000 Thimbu e Punakha
Camboja 181 035 7 190 000 Phnom Penh
Ceilão 65 609 12 980 000 Colombo
China 9 560 985 807 400 000 Pequim
Chipre 9 251 640 000 Nicosia
Cingapura 580 2 215 000 Cingapura
Coréia do Norte 120 538 14 860 000 Pyongyang
Coréia do Sul 98 476 33 370 000 Seul
Emirados Árabes
Unidos 83 657 205 000 Abu Dhabi
Filipinas 300 002 40 120 000 Cidade Quezon
Formosa (Taiwan) 35 962 15 750 000 T'ai-pei
Hong-Kong (Brit.) 1 033 4 190 000 Vitória
lêmen, Rep. Árabe 195 027 6 160 000 Sana
lêmen, Rep. Dem 287 684 1 525 000 Al Shaab
India 3 176 546 570 250 000 Nova Delhi
Indonésia 1 904 351 128 650 000 Djacarta
Irã (ex-Pérsia) 1 648 017 31 300 000 Teerã
Iraque 434 925 10 210 000 Bagdá ,
Israel 20 769 3 160 000 Jerusalem
Japão 372 198 108 810 000 Tóquio
Jordânia 97 741 2 490 000 Amã
Kuwait 16 058 940 000 Al-Kuwait
Laos 236 726 3 140 000 Vientiane
Líbano 10 230 3 000 000 Beirute
Macau (Port.) 16 265 000 Macau
Maláisia 332 633 10 920 000 Kuala-Lumpur
Maldivas 298 120 000 Male
Mongólia 1 564 878 1 330 000 Ulan Bator
Nepal 140 797 11 620 000 Katmandu
Omã 212 457 710 000 Mascate
Paquistão. Rep. Islâ
mica (ex-Paq. Ocid.) 895 500 62 400 000 Islamabad
Qatar 22 015 160 000 Doha
Sikkim 7 107 220 000 Gangtok
Síria 185 180 6 750 000 Damasco
Tailândia 514 155 36 320 000 Bangkok
Timor Portuguêsa 14 926 630 000 Dili
Turquia Asiática 780 579 37 530 000 Ancara
URSS Asiática 16 831 200 82 000 000 Moscou
Vietnam do Norte 158 751 22 280 000 Hanoi
Vietnam do Sul 173 809 19 650 000 Saigon
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recem ter-se originado na China 
ocidental e são faladas por 2 0  mi
lhões de pessoas na Birmânia, no 
Tibete e na região do Himalaia. As 
“linguas himalaias” apresentam  
um sistema pronominal bastante 
amplo, distinguindo entre a pri
meira pessoa do plural inclusiva e 
a exclusiva (nós to d o s. . . nós ou
tros), da mesma forma que o tupi- 
guarani. O estudo das línguas tibe- 
to-birmanesas é exemplo de 
método histórico-comparativo.

As principais línguas thai são o 
anamita (que se misturou com  o 
substrato môn-khmer), o siamês e 
o laociano. A invariabilidade das 
palavras e a quase inexistência de 
diferenciação entre categorias são 
particularidades do thai, que du
rante muito tempo empregou só 
monossílabos.

O chinês é falado por mais de 
300 milhões de pessoas e tem no 
dialeto mandarim a sua forma pa
drão. Todos os dialetos são tonais; 
isso significa que a variação de al
tura vocálica modifica o sentido 
das palavras. O chinês, é essencial
mente monossilábico, embora, às 
vezes, ocorra uma com binação de 
monossílabos. Cada unidade é cha
mada tsu, palavra que é significa
tivo exemplo do processo articula- 
tório dessa língua: na pronúncia da 
palavra tsu  o tom desce muito. Os 
caracteres da escrita chinesa foram 
reduzidos a mais ou menos 1 0  0 0 0 . 
Um a possível introdução da escrita 
alfabética deve ser considerada 
com o um problema intimamente li
gado à unificação da pronúncia, 
hoje facilitada pelos modernos 
m eios de comunicação.

Os principais representantes das 
línguas m ôn-khm er  —  faladas por 
cerca de 4 milhões de pessoas —  
são o cambojano, o talaing e o 
khasi. As formas-ancestrais foram 
sendo modificadas através dos 
anos. Muitos dos prefixos antigos 
já não estão mais em uso, e do pri
mitivo sistema numeral, bastante 
com plicado, subsistem apenas al
guns vestígios.

Na índia central e em algumas 
regiões mais afastadas, cerca de 5 
milhões de pessoas falam as lín
guas m unda, que dividem os nomes 
em animados e inanimados, com o  
ocorre em certas línguas amerín
dias. A diferenciação se faz por su
fixos e demonstrativos, com formas 
verbais bastante elaboradas. Certas 
palavras do proto-munda passaram  
para o vocabulário sànscrito.

Econom ia: pouca participação

Mais de metade da população da 
Terra vive na Ásia, mas sua renda 
representa apenas cerca de 1 0 % da 
renda mundial, acarretando sérios 
problemas de subsistência. A parti
cipação das diferentes regiões e 
países da Ásia no comércio mun
dial é extremamente diferenciada. 
N esse sentido, destaca-se a impor
tância econôm ica do Japão, da 
URSS, do Oriente Médio, e mesmo 
da China, ao lado da pouca rele
vância das demais regiões. Isto é 
um reflexo da alta densidade dem o
gráfica: com exceção da zona so
viética, as áreas de maior produção 
agrícola (arroz, trigo, etc.) são su- 
perpovoadas e consom em  todos os 
alimentos produzidos. Além do pe

tróleo, a Âsia exporta algumas ma- 
térias-primas (borracha, juta e al
godão) que sua indústria, ainda 
modesta, não tem capacidade para 
absorver. O Japão exporta sofisti
cados produtos industrializados e 
serviços.

O continente asiático não apre
senta um desenvolvimento econô
m ico uniforme, caracterizando-se 
por uma grande desigualdade re
gional: no Oriente M édio, que pos
sui uma população em torno de 40 
milhões de habitantes, somente o 
Produto Líquido da exploração do 
petróleo equivale ao Produto N a
cional Bruto do Paquistão e da In
donésia, ambos com mais de 1 0 0  

milhões de habitantes. A isso acres
centam-se grandes desníveis sociais 
e a miséria da maioria das popula
ções, mesmo nos países exportado
res de petróleo, que não contam  
com  uma justa distribuição de 
renda, que favorece apenas uma pe
quena camada da sociedade.

Após a Segunda Guerra Mun
dial, devido ao processo de desco
lonização, surgiu uma série de 
transformações relativamente im
portantes. Até então, existiam ape
nas duas áreas de econom ia mo
derna na Ásia. Uma, a região 
soviética, onde os russos aumenta
ram a produtividade das terras cul
tiváveis (das pradarias da borda sul 
da Taiga), construíram vias de co
municação e exploraram a riqueza 
do subsolo, o que deu origem a 
grandes cidades industriais; além 
disso, a área siberiana, bem como 
a Ásia central soviética (ao sul do 
mar Arai) não foram palco da 
guerra, podendo continuar seu de
senvolvimento. A outra área prós
pera era o Japão, que, na segunda 
metade do século X IX , encetou o 
rápido processo de industrialização 
que o transformaria em grande,po- 
tcncia moderna. O restante da Ásia 
só produzia o necessário à sua sub
sistência ou matérias-primas indus
triais que eram destinadas à expor
tação.

Desde o final da Segunda 
Guerra Mundial, os Estados asiáti
cos emancipados procuram reorga
nizar sua economia, para fazer face 
às necessidades alimentares de uma 
população cada vez mais nume
rosa. As reformas agrárias tentam 
superar o ónus da pressão demo- 
grafica, e os estímulos à industriali
zação procuram aproveitar o po
tencial energético, os recursos 
minerais e agrícolas, bem com o a 
abundante mão-de-obra do conti
nente. No entanto, uma série de di
ficuldades tem impossibilitado o 
êxito total dos novos empreendi
mentos industriais.

O subcontinente indiano

Na índia, a existência de uma fe
deração multicultural cria obstácu
los à manutenção da unidade terri
torial, com posta (1947) de cerca de 
seiscentos grupos distintos: muçul
manos, budistas, hinduístas e ou
tros. Recursos financeiros obtidos 
no Ocidente e na URSS, esquemas 
de planificação e reforma, como 
nacionalizaçao dos grandes ban
cos, e iniciativas no campo da ener
gia, siderurgia e equipamento pe
sado refletem o esforço da índia no 
sentido de atrair e dirigir capitais

para as indústrias de bens de pro
dução e consumo. De fato a indus
trialização é essencial ao desenvol
vimento do país, como única 
solução para o problema de ali
mentação e emprego de sua imensa 
população: a fim de socorrer 1 0  

milhões de indigentes, a índia des
pende um enorme quinhão de sua 
renda nacional, dificultando, desse 
modo, a acumulação de capital ne
cessário à industrialização.

O Paquistão, país muçulmano, 
também enfrenta a grave necessi
dade de garantir a sobrevivência de 
uma população que cresce rapida
mente. Por isso, tal como a índia, 
veio a adotar uma política de con
tenção da natalidade, para poder 
concentrar esforços em outras ati
vidades produtivas, além da sim
ples econom ia de subsistência.

A mesma problemática atinge a 
Indonésia, onde os produtos ali
mentícios invadem as áreas de cul
tivo para exportação. No entanto, 
sua situação econômica é melhor, 
pois as vendas de petróleo, minério 
de ferro, estanho, bauxita e manga
nês, bem como de produtos agríco
las (óleos vegetais, látex de serin
gueira, copra, chã e tabaco) podem  
atender às necessidades de recursos 
para investimentos e equipamentos 
industriais. O Estado detem a dire
ção dos setores-chave da economia 
(bancos e fábricas de equipa
mento), mantendo relações comer
ciais com o Japão e a Comunidade 
Econômica Européia, e recebendo 
a ajuda técnica e financeira da Re
pública Popular da China, Alem a
nha*, Uniao Soviética e dos Esta
dos Unidos.

Com relação à península da In
dochina, a situação político-econô
m ica interna esteve, nas últimas dé
cadas, continuamente mesclada às 
crises políticas internacionais, ge
radas pela luta entre as grandes po
tências pela hegemonia sobre 
a região. O desenvolvimento 
econôm ico sofreu as conseqüências 
desses conflitos, expressas tanto 
nas dificuldades de industrializa
ção quanto na própria manutenção 
da estrutura agrícola existente. D u
rante toda a decada de 60, manifes
taram-se nessa área os conflitos 
entre capitalismo e socialismo. Es
tados Unidos, União Soviética e 
China interferiram decisivamente 
nas lutas e desempenharam papel 
relevante na nova configuraçãb 
política da Indochina. Embora a 
maior evidência dessa situação te
nha se revelado na Guerra do Viet- 
nam*, ela pode ser também detec
tada na Maláisia* (criada em 1963, 
a partir da união da antiga Federa
ção dos Estados M alaios, Cinga- 
pura* e Brunei*), na Tailândia, na 
Birmânia, no Camboja e no Laos.

A República Popular da China 
representa um outro_ modelo de de
senvolvimento econôm ico na Ásia, 
baseando-se, desde 1949, no diri- 
gism o estatal. A profunda reforma 
agrária ali executada criou uma sé
rie de cooperativas, e as grandes 
empresas e bancos (estrangeiros ou 
ligados ao Kuomintang de Chiang 
Kai-shek) foram estatizados. Já em 
1952, o setof socializado da econo
mia representava a metade da pro
dução artesanal e industrial do 
pais. O plano qüinqüenal (1952/57) 
foi realizado com a ajuda técnica

e financeira da URSS e, dentro do 
processo de socialização, em fins 
de 1956 as cooperativas eram res
ponsáveis por nove décimos da 
área cultivada. O problema da den
sidade demográfica também afeta a 
China, onde não é combatida com 
a limitação da natalidade, mas com 
orientação para planejamento fa
miliar e melhor distribuição, em 
comunas. A partir de 1960, o go
verno chinês reformulou vários de 
seus planos, ocasião em que com e
çaram suas divergências com a 
União* Soviética, causando a reti
rada dos peritos soviéticos que 
atuavam na China. Esse corte de 
ajuda técnica prejudicou, de certa 
forma, o desenvolvimento indus
trial chinês, acelerando a concen
tração das atividades econômicas 
no setor agrícola.

A presença americana

Os Estados Unidos, desde a Se
gunda Guerra Mundial, têm se 
preocupado com o equílibrio de 
forças no Extremo Oriente, ten
tando assegurar sua presença e in
fluência nesta parte do globo. A s
sim, sob sua direção, foi criada a 
OTASE (Organização do Tratado 
para a Defesa da Ásia do Sudeste), 
cuja finalidade é a ajuda financeira, 
técnica, comercial, política e mili
tar aos governos que adotem uma 
diretriz interna e uma vigilância de 
fronteiras em conformidade com  a 
política norte-americana. O Japão 
e o principal componente desse 

rupo, que ainda inclui a Coréia do 
ul. República Nacional da China 

(Formosa) e as Filipinas.
A  situação do Japão é bem di

versa da dos demais países: já era 
uma potência industrial quando foi 
derrotado na guerra. A ajuda am e
ricana definiu-se por contribuições 
substanciais à recuperação econô
m ica do país, principalmente ao de
senvolvimento industrial. Em 1945, 
ao final do conflito, a situação ja 
ponesa parecia irremediável: o 
surto industrial, durante o período 
entre guerras, não eliminara o de
semprego crônico nas cidades e o 
subemprego permanente no campo. 
A perda do império, de suas side
rúrgicas _ e fontes de minério na 
Mandchúria, o deslocamento dos 
mercados e a suspensão das enco
mendas para o exercito e a marinha 
agravaram sobremaneira a crise 
eco nômic a j aponesa.

Contudo, com os novos estímu
los proporcionados pelo capital 
americano e uma política de redu
ção do aumento demográfico, o Ja
pão entrou numa etapa de acele
rado desenvolvimento econômico, 
com  uma queda de natalidade su
perior à americana ou mesmo 
aquela registrada na Europa oci
dental.

O desenvolvimento da indústria 
superou o da agricultura, o desem
prego desapareceu nas regiões in
dustriais e, conseqüentemente, as
aglomerações urbanas cresceram 
extraordinariamente, com  enorme 
aumento da renda p er capita  na dé
cada de 50. O turismo, encorajado 
por americanos e europeus, contri
buiu enormemente para que se 
mantivesse o equilíbrio da balança 
comercial e monetária.

N os demais integrantes da
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Com  milhares de adeptos, o budismo destaca-se no panorama religioso da Ásia. (Tem plo em  Quioto, no Japão.)

OTASE a situação não é a mesma: 
rápido sucesso era impossível, pois 
eram nações extremamente subde
senvolvidas ao final da guerra, com 
um crescimento da economia bas
tante problemático, principalmente
o setor agrário, que inclui a grande 
massa da população.

O problema do petróleo

A vida econôm ica dos países da 
Ásia ocidental está estreitamente li
gada à presença do petróleo. Nesta 
região, há três conjuntos: os Esta
dos muçulmanos não árabes, os 
países árabes do Oriente Próximo 
e Médio, e o Estado de Israel*.

Os produtores de petróleo per
tencem ao grupo dos países árabes: 
Iraque, Arabia Saudita, Kuwait e 
Irã. Esta atividade, porém, só afeta 
um setor reduzido da população, 
pois a maioria das explorações per
tence a firmas estrangeiras e em
prega (por natureza) pouca mão- 
de-obra. A vida rural conserva seus 
aspectos milenares, com grupos nô
mades e sedentários ignorantes e 
prolíficos. Somente o governo do 
Irã tomou iniciativas para solucio
nar o problema dos camponeses, 
bem com o é o único a extrair seu 
próprio petróleo, entregando-o a 
empresas internacionais para refino 
e comercialização.

Essas nações concentram mais 
da metade das reservas mundiais 
de petróleo. O aumento da produti
vidade criou sérios problemas de 
transporte, envolvendo países vizi
nhos aos produtores, com conse
qüências nos campos político e di
plomático. Após a Segunda Guerra 
Mundial construiu-se uma rede de 
oleodutos de grande capacidade, 
através da Síria, da Jordânia* e do 
Líbano. Quando foi criado o Es
tado de Israel (1948), os países ára
bes impuseram a proibição do 
transporte na seção do oleoduto 
iraquiano que terminava em Haifa. 
Outro ponto de atrito foi o canal de 
Suez*, passagem tradicional na 
rota do petróleo, que chegou a ser 
fechado em decorrencia do conflito 
árabe-israelense de 1967, a 
“Guerra dos Seis D ias”.

Por outro lado, fiéis à velha tra
dição fenícia, alguns desses países 
contam com uma burguesia comer
cial urbana bastante empreende
dora, que faz das cidades, áreas 
bem mais prósperas que a zona ru
ral. Os Estados da costa leste do 
Mediterrâneo* (Síria e Líbano), 
juntamente com outros Estados 
árabes comandados pelo Egito, es
tão irmanados na tentativa de criar 
uma confederação.

A Turquia, próxima à Europa

A Turquia caracteriza-se, princi
palmente, pelos marcantes contras
tes entre a zona rural e a urbana, 
bem com o entre suas várias re
giões: ao lado de uma agricultura 
arcaica e nômade, aparecem em
presas industriais recentes e moder
nas; ao lado de uma agricultura de 
subsistência, que quase não conse
gue alimentar os camponeses (em 
constante deslocamento para as fa
velas urbanas), surgem centros de 
mineração, beneficiados após a 
guerra por investimentos estatais 
(devido à nacionalização das mi

nas), além de setores de equipa
mento e indústria de transformação 
criados pela iniciativa particular. A 
industrialização, intimamente li
gada aos créditos estrangeiros, 
ainda se concentra nas industrias 
extrativas minerais. A siderurgia é 
pouco desenvolvida. O país faz 
parte da Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (O TAN), rece
bendo ajuda em dólares.

Um  caso à parte: Israel

Cercado por países árabes fre
qüentemente subdesenvolvidos, Is
rael aparece com o um corpo estra
nho, combatido pelas demais 
nações (o que vem criando uma sé
rie de crises político-militares na 
região). A presença de técnicos is
raelitas qualificados (vindos da Eu
ropa por causa da guerra, do anti- 
semitismo ou da campanha 
sionista), e o dinheiro enviado pe
los judeus de todo o mundo (princi
palmente americanos) permitiram 
superar as dificuldades naturais do 
solo e obter êxitos técnicos que fo
mentaram um amplo desenvolvi
mento de todos os setores da eco
nomia: agricultura, indústria e 
artesanato.

Á sia soviética: muitas culturas

A área de dominação soviética 
compreende as regiões desérticas 
ou subpovoadas dos Urais; a Sibé

ria. o Extremo Oriente e os territó
rios nacionais das velhas civiliza
ções asiáticas (Geórgia e 
Ármênia); as civilizações turco-tár- 
taras do Azerbaidjão e dos Pie
montes da alta Ásia (uzbequistões, 
cazaquistões, quirguizes, turcoma- 
nos); e, finalmente, os tadjiques.

Isso forma uma grande diversi
dade de culturas, cuja unidade é 
mantida pela língua russa e pela 
econom ia centralizada. As republi
cas caucasianas produzem frutas e 
vinho. O algodao desenvolve-se, 
principalmente,, no Azerbaidjão. . 
As regiões da Á sia média são pro
dutoras de lã e seda, e de algodão, 
frutas e legumes, que, cultivados 
nos antigos oásis de Koresm e de 
Zeravcha, de Tashkent e no vale do 
Vakahch, estão tendo um grande 
desenvolvimento graças a obras de 
irrigação.

Certas áreas de ocupação russa 
são menos povoadas que o resto da 
Ásia: a orla do Pacífico, exceto as 
regiões subárticas e áridas, é parti
cularmente ingrata ao povoamento.
Só de Vladivostok para o sul é que 
a vida se torna mais fácil (mesmo 
assim, o mar permanece congelado 
três meses por ano). Portanto, esta 
área soviética caracteriza-se por 
“pólos de desenvolvimento”, desde 
os Urais, passando pela Sibéria 
ocidental, até o Extremo Oriente.

Apesar das dificuldades de uma 
vida agropastoril, a região desen- 
vol veu-se, condicionada pela evolu

ção política e econôm ica, graças à 
presença de recursos minerais (car
vão do Kusbass, de Karaganda, de 
Irkutsk e de Boréia; e petróleo do 
Uzbequistão e da ilha Sacalina) e 
ao aproveitamento dos cursos de 
água (bacia do Ienissei, do Ob-Ir- 
tych), que permitiram produzir 
energia elétrica barata e estabelecer 
extensa rede de irrigações. Um 
novo e importante complexo indus
trial surge em torno das hidrelétri
cas do Ienissei e do Angara.

Geografia

Em nenhum outro lugar do 
mundo os fenômenos geográficos 
adquirem tanta magnitude quanto 
na Ásia, continente que cobre um 
terço da superfície da Terra. Seus 
pontos extremos —  sem considerar 
as ilhas —  são os cabos Cheliuskin 
(norte da Sibéria), Buru (Cinga- 
pura, na península malai^), Baba 
(no mar Egeu, costa da Ásia Tvle- 
nor) e Deshnev (Sibéria oriental, 
estreito de Béring).

Situado quase totalmente no he
misfério norte, a maioria do territó
rio está dentro da larga faixa que 
vai do trópico de Câncer ao círculo 
Polar Ártico. A oeste, a faixa oceâ
nica é estreita (mar Negro e mar 
Mediterrâneo), mas ao norte (Gla- 
cjal Ártico), leste (Pacífico) e sul 
(Indico), as faixas costeiras são 
enormes. A maior extensão, de 
norte a sul, é de aproximadamente
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india: um a das grandes civilizações da Ásia. (Tem plo de Ouro. Pendjab.)

8  0 0 0  km; de leste a oeste, 15 0 0 0  

km. O centro do continente dista
2 750 km do mar.

0  litoral asiático é muito mais 
recortado que o africano, com três 
enormes penínsulas ao sul: a penín
sula da Arábia, entre o mar Verme
lho e o golfo Pérsico; a península 
do Decào (índia); e a península da 
Indochjna. Na junção do Pacífico 
com  o Índico, as ilhas da Insulíndia 
formam o maior arquipélago do 
mundo. N o Pacífico, além das ilhas 
do Japão e de Sacalina (Sachalin), 
estão as penínsulas da Coréia e de 
Kamtchatka.

Algumas dúvidas são levantadas 
quanto aos lirnites ocidentais da 
Ásia com a África e, particular
mente, com a Europa. Convencio
nalmente, são aceitos com o limites 
ocidentais do continente os mares 
Negro, Mediterrâneo, Vermelho e 
Cáspio, e os montes Urais. Estes 
últimos deixam às vezes, de ser to
mados com o fronteiras naturais. 
Alguns autores afirmam que nada 
permite traçar uma fronteira exata 
entre a Europa e a Ásia, principal
mente na região que vai dos Urais 
ao mar Cáspio. Da mesma forma, 
consideram insatisfatória a separa
ção nítida entre um mundo asiático 
e um mundo norte-africano, na re
gião conhecida com o Oriente Pró
ximo e Oriente Médio.

Por suas características físicas e 
clim áticas, a Ásia possibilitou, 
desde tempos remotos, o surgi
mento de povos que mantiveram 
permanente contato e intercâmbio. 
As planícies e as fontes dos sopés 
montanhosos fizeram surgir vias de 
com unicação entre a China $0 
norte e o Irã; a Ásia central e a ín
dia. Em torno do planalto do Tibet, 
os povos ocuparam as planícies, fa
vorecidas pelas chuvas e pela pro
ximidade das montanhas, onde nas
cem os grandes rios.

Com exceção da Antártida* co
berta por imensa calota de gelo, o 
continente asiático é aquele que 
apresenta a maior altitude média 
(950 m), com notáveis contrastes: 
de um lado, o monte Everest, com  
8  848 m de altitude; de outro, a 
fossa oceânica de Mindanao, nas 
Filipinas, com 10 500 m de profun
didade. Á s cordilheiras do Hima
laia e do Caracorum não encon
tram rivais no mundo. A 
profundidade média do mar Negro 
e de I 191 m, ao passo que a do 
lago Bajkal atinge 1 620 m, com
I 300 m abaixo do nível do mar.

Relevo

Nas montanhas do Himalaia e 
nos planaltos do Tibet e da M ongó
lia, são comuns altitudes de 4 000  
m, chegando às vezes a mais de 
8  500  m. E a partir desse núcleo 

ue se distinguem os quatro gran
es conjuntos asiáticos de planí

cies, planajtos e montanhas:
1 —  Ásia setentrional: terras 

baixas, planícies e planaltos que se 
estendem desde a Europa e do mar 
Cáspio. A Sibéria ocidental e o 
Turquestão ocidental são planícies 
baixas, separadas pelos maciços 
dobrados do Cazaquistão. A Sibé
ria central —  entre os rios Ienissei 
e Lena —  é um conjunto de planal
tos e montanhas m aciças, com de
sertos frios devido à altitude.

2  —  Á sia central: destaca-se o 
planalto do Tibet, com  mais de 
4 000  m de altitude e 3 milhões de 
km 2, tendo ao norte a cadeia de 
Cuenhun e ao sul a cordilheira do 
Himalaia (3 000 km de extensão, 
nove cumes com mais de 8  0 0 0  m 
e dezenas com mais de 7 000). Daí 
irradiam-se outras cadeias monta
nhosas com  vários p icos de 7 000  
m na direção do Ira, da Armê,nia, 
do Cáucaso e da Anatólia, na Ásia 
menor; e na direção da Birmânia e 
da Maláisia. Essas grandes m onta
nhas atingem, a noroeste, a extre
midade da Sibéria, onde chegam a 
ter 4 000 m de altitude, em média. 
Ao norte do Tibet, entre as cadeias 
montanhosas, surgem regiões de
sérticas em áreas deprimidas 
(Dzungária).

3 —  Ásia meridional: planícies 
de solos férteis formadas por alu
viões trazidos de regiões longín-

uas pelos grandes rios ou arranca-
os das montanhas vulcânicas, 

com o a planície Mesopotâmica, na 
região dos rios Tigre e Eufrates, e 
a planície Indo;Gangética, ao pé do 
Himalaia. Na Á sia meridional tam
bém se destacam as velhas plata
formas (Arábia e Decão), que per
dem altitude para o norte, 
desaparecendo sob as espessas ca
madas sedimentares do Iraque e da 
planície Indo-Gangética.

4 —  Ásia,oriental: arcos mon
tanhosas do Ártico às M olucas. A 
morfologia apresenta compactos

montanhosos antigos, primitivas 
cadeias desgastadas e outras ainda 
sob o efeito da erosão, como as da 
China meridional. Surgem também 
altas mesetas cortadas por canyons  
vertiginosos (Yunann e Kueicheu), 
cordilheiras recentes na Birmânia, 
na Insulíndia e em algumas ilhas. 
Essa região possui grandes planí
cies entre montanhas ou que se 
alargam junto às costas do conti
nente, com o as que se pode obser
var na Insulíndia, nas Filipinas e 
no Japão.

Form ação geológica

A Ásia nem sempre foi tão ele
vada com o atualmente. Os mares, 
uma vez sedimentados, uniram por
ções do continente, desde a metade 
do Terciário. Alguns deles ainda 
persistem, como o Cáspio, o Arai 
e o Negro. Tal fenômeno provocou  
a emersão de vasta área aa Sibéria 
ocidental, ppssibilitando a união da 
Europa à Asia. Antigas cordilhei
ras, como a do Tienchan, arrasadas 
no Terciário, foram projetadas a 
mais de 6  0 0 0  m de altitude.

A erosão desencadeada a partir 
do Plioceno aprofundou a milhares 
de metros as fossas marinhas, pro
vocando ao mesmo tempo a eleva- 

ão das montanhas. No Cáucaso 
ouve uma elevação de 2  0 0 0  m. 

Da mesma forma, depósitos qua
ternários da Á sia central —  com o  
os dobramentos dos montes Siwa-

lik, que precedem o Himalaia —  
foram erguidos violentamente. Tais 
elevações, no centro da Ásia, não 
impediram o surgimento de rios 
proporcionais à vastidão do conti
nente. Dentre os maiores do 
mundo, o rio Ob-Irtych é o quarto 
(5 536 km de comprimento) e o 
Yang-Tsé, o quinto (5 440 km).

Fenômenos geológicos provoca
ram outras importantes alterações. 
A nordeste da Ásia, boa parte da 
massa cristalina do mar de, Kara 
foi submersa pelo oceano Ártico, 
assim com o a massa cristalina de 
Chukche no extremo nordeste. Na 
Sibéria oriental, o escudo de An- 
gara é elemento fundamental da es
trutura do continente, em torno do 
qual modelaram-se, ao norte, as ca
deias caledonianas e hercinianas 
desde a massa menor do mar de 
Kara; a leste, dobramentos caledo- 
nianos, hercinianos e secundários 

ue dão continuidade às estruturas 
o Extremo Oriente; ao sul, até o 

escudo arábico-índico, ergueu-se o 
maior conjunto montannoso do 
mundo, onde a ação tectônica pro
vocou falhas (lago Bajkal, desfila
deiro de Gates, na India) e derra
mes de lavas basálticas (D ecão, na 
índia). Os movimentos tectônicos 
não foram apenas de soerguimento. 
A região do deserto de Gobi, por 
exemplo, foi aprofundada for
mando uma bacia a partir do Cre
táceo e depois preenchida por sedi
mentos continentais. O vulcanismo 
ativo é conseqüência de movimen
tos tectônicos.

Dobramentos alpinos do sul da 
Á sia central, junto aos escudos 
Arábico e Índico, projetam a In- 
sulíndia além do equador até o es
cudo Australiano. Não apenas do
bramentos terciários, mas também 
secundários, dirigem-se no sentido 
norte— sul na porção oriental da 
Ásia, em torno de núcleos pré- 
Cambrianos menores com o os de 
Anam (Indochina); o situado a su
deste do Yang-Tsé (China); o da 
Mandchúria meridional e o do de
serto de Ordos.

A Ásia oriental estendeu-se em 
sucessivas flexões na direção leste: 
enquanto dobramentos secundários 
estao hoje no continente, parte dos 
terciários (arquipélago japonês), 
com  presença de intenso vulca
nismo ativo, foi envolvida pelo 
oceano.

O  fr io , o  ca lor
A Á sia possui todos os tipos de 

clim a, mas é o continente onde se 
registram as mais baixas tempera
turas. Em Verchojansk, na Sibéria 
oriental, a média de janeiro é de 
50° C negativos, mas a tempera
tura pode atingir até 70° C abaixo 
de zero. Em Thorshaun, a média 
mais quente é de 10° C, e a mais 
fria, de apenas 2o C positivos. E em 
Jakutsk, a temperatura oscila entre 
19° C positivos e 43° C negativos.

As montanhas dispostas perpen
dicularmente às correntes atmosfé
ricas geram grandes contrastes cli
máticos. O Cáucaso, por exemplo, 
separa duas regiões de climas bas
tante diversos: um continental e  
seco (Ciscaucásia), outro chuvoso  
e ameno (Transeaucásia). O Hima
laia separa o Tibet árido da planí
cie chuvosa do Ganges.
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As regiões montanhosas só dei
xam de ser habitadas acima de 
4 000  m. Graças ao intenso calor 
dos verões continentais, a vida se 
torna possível nas altas montanhas 
da Ásia central, onde os problemas 
humanos relacionam-se mais com  
a secura do ar do que propriamente 
com  a temperatura.

Na Ásia setentrional predomi
nam as temperaturas, abaixo de 
zero, assim com o na Á sia central. 
Os invernos rigorosos e longos são 
o principal traço do clima asiático. 
Em Petropavlovsk (Kamtchatka), a 
temperatura permanece abaixo de 
zero durante 199 dias por ano; em 
Verkoiansk, 231 dias; e em Rus- 
koie Ustié (baixo Indiguirk), 257 
dias. N a altura do paralelo 70°, as 
geadas são constantes durante 250 
dias do ano. Em algumas regiões 
frias, há um curto período de verão, 
quando a temperatura pode chegar 
em média a 15° C, com o ocorre em 
Verchojansk.

Os desertos têm verões tão quen
tes quanto os dos climas tropicais 
subáridos, no fim da estação seca 
(a média em Bagdá é de 34° C em 
julho). Máximas absolutas, supe
riores a 45° C são registradas nas 
regiões desérticas do,Turquestão  
russo e na Arábia. Na Á sia tropical 
(tndia e SE do continente), a tem
peratura é elevada o ano todo. Na 
Á sia sub-tropical (sul da China e 
do Japão) o verão e o inverno man- 
tjm  temperaturas médias; e na 
Á sia temperada (norte da China, 
do Japão e Coréia) os verões são 
muito quentes e o inverno assolado 
por ventos gelajlos.

O clima na Ásia é, pois, bastante 
variado, desde o equatorial, nas 
ilhas da Insulíndia, até os frios con
tinentais do interior da Sibéria. En
tre os extremos, aparecem regimes 
tropicais (Calcutá —  temperaturas 
médias de 18 e 30° C), subtropicais 
(Bushir, no Irã —  14 e 32° C), me
diterrâneos (Beirute —  13 e 28° C) 
e temperados continentais modera
dos (Tashkent —  1 e 26° G).

No inverno, o continente é domi
nado por ventos que sopram na di
reção sul, tanto na Á sia ocidental 
com o na índia e no Extremo 
Oriente. N o verão, o movimento se 
inverte e o ar se deslpca no sentido 
norte, exceto na Ásia ocidental. 
Esse fenômçno (monções) é bem 
definido na Á sia meridional (a leste 
do deserto de Th ar) e oriental. No 
inverno, o vento sopra da terra 
para o mar (geralmente de norte a 
sul); no verão, do mar para a terra 
(geralmente de sul a norte). N a es
tação quente, surgem os tufões tro
picais, sobretudo nas costas do Ex
tremo Oriente, do mar de Oman e 
do golfo de Bengala.

A s chuvas, decisivas 
para a vegetação

Cerca de nove décimos do terri
tório asiático têm sua vida econô
m ica determinada pelas chuvas que 
ocorrem freqüentemente nas áreas 
litorâneas (com exceção da região 
ártica), mas que faltam no interior 
do continente (a não ser em algu
mas montanhas).

As chuvas do Cáucaso são pro
vocadas por anticiclones que se 
formam no mar Negro; as da Tur
quia, do Líbano e da Palestina são

trazidas por ventos de oeste que 
atravessam o Mediterrâneo; as do 
Asir e do Iêmen* formam-se sobre 
o golfo da Guiné. As chuvas da Si
béria ocidental e central origi
nam-se a oeste. Na porção meridio
nal, por mais de 8  0 0 0  km, está a 
chamada Á sia  das m onções, onde 
é elevado o índice de precipitações, 
desde o deserto de Thar, na índia, 
até a Mandchúria. A freqüência de 
chuvas nesta área tanto resulta do 
deslocamento da frente intertropi- 
cal como dos centros de altas e bai
xas pressões distribuídos pela Ásia 
e os oceanos vizinhos.

As áreas montanhosas, expostas 
ao vento, recebem chuvas em 
grande quantidade: mais de 6  0 0 0  

mm como os Gates ocidentais, as 
zonas montanhosas da Birmânia e 
da Maláisia, e o sopé do Himalaia 
(Cherrapundji, 1 1 630 mm). A s re
giões deprimidas, situadas a sota
vento de barreiras montanhosas, 
apresentam menor pluviosidade, 
chegando a recgber menos de 1 0 0 Ó 
mm em plena A s ia d a s  monções.

As chuvas dos desertos asiáticos 
são degradações dos regimes úmi
dos vizinhos. No Turquestão russo, 
Arábia, Síria e Irã, o regime é me
diterrâneo, com um verão total
mente seco. Já os desertos de Thar 
e de Gobi apresentam chuvas esti
vais, com totais anuais médios su
periores, a 50 ou mesmo 100 mm.

N a Á sia ocidental, as chuvas 
ocorrem no inverno e as secas no 
verão. O restante do continente 
possui regimes monçônicos, tropi
cais, temperados ou frios continen
tais, todos com seca hibernal e chu
vas de verão. Existem, porém,

algumas particularidades: certas 
costas tropicais recebem chuvas de 
inverno e não de verão (centro de 
Anam, costa oriental da: Maláisia, 
costa do Madras e o leste do Cei
lão). A vertente ocidental do Japão 
recebe chuvas o ano todo.

Na região das tundras* —  norte 
da Sibéria — , onde os solos estão 
sempre gelados, a fraca vegetação 
se desenvolve apenas durante dois 
meses por ano, em meio a um clima 
rude e inclemente, com ventos vio
lentos,, influências do oceano G la
cial Ártico e freqüentes nevadas, 
mesmo no verão. Raros arbustos 
salpicam o solo coberto por mus
gos e liquens. A o sul dessa região, 
estende-se a Taiga, zona de flores
tas que cobre a maior parte da Si- ’ 
béria. Os verões são aí mais quen
tes, apesar de curtos, com algumas 
chuvas. Essas florestas de bétulas e 
coníferas são tão impenetráveis 
quanto as florestas equatoriais. As 
arvores formam cerradas barreiras, 
escondendo pântanos e turfeiras, 
congelados no inverno e infestados 
de mosquitos no verão.

A passagem do clima siberiano 
úmido e florestal ao desértico se faz 
com  múltiplas transições: estepes- 
parques, estepes herbáceas, exten
sões com pouca vegetação ou se
meadas de arbustos. As regiões ao 
norte da Ásia central possuem  
clim a desértico muito frio, en
quanto os desertos meridionais, 
com o o da Arábia, de Thar e do Irã 
têm inverno suave ou mesmo 
quente. A s montanhas junto a esses 
desertos, irrigadas pelas chuvas, 
alimentam rios que formam oásis, 
às vezes extensos, como os da Ásia

central soviética ao longo do Syr- 
Daria e do Amu-Daria, e os do Sin- 
Kiang chinês. O Tigre e o Eufrates 
fertilizam a Mesopotâmia.

As grandes altitudes da Ásia 
central provocam climas com tem
peraturas excessivas. A seca chega 
a ser impiedosa nos planaltos cer
cados por montanhas. A s cadeias 
elevadas, como o Himalaia, estão 
sempre cobertas de neve, a partir 
dos 5 000 m.

O clima mediterrâneo, na Ásia 
ocidental, apresenta verões quentes 
e secos e invernos suaves, mais 
úmidos no litoral (Beirute, oeste e 
sul da Turquia) e nas vertentes co
bertas de carvalhos e cedros. Este 
clim a degrada-se na Anatólia, tor
nando-se desértico no Iraque e no 
Irã. As vertentes úmidas do Iêmen 
permitem o cultivo de plantas tro
picais com o o café, o mamão e a 
manga.

O clinja de monções está pre
sente na Ásia meridional e oriental, 
apesar das diferenças de latitude 
que separam a índia do Japão. Es
tas áreas (inverno seco, verão chu
voso) são naturalmente cobertas 
por florestas tropicais ou florestas 
de tipo chinês e japonês (transição 
entre flora tropical e temperada), 
cuja exuberância lembra a selva 
equatorial.

Os climas equatoriais mais típi
cos predominam nas ilhas da Indo
nésia, nas Filipinas, na península 
da Maláisia, ao sul da península In- 
dochinesa e em boa parte do Cei
lão. Aí a temperatura média é de 
25° C quase todos os meses, em 
sua maioria chuvosos (totais 
anuais por volta de 2 000  mm). A
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floresta virgem, sempre verde, exu
berante, heterogênea e espessa, co
bre a vertente das montanhas e as 
planícies.

As regiões áridas, com  exceção  
das áreas mais ou menos favoreci
das por chuvas, estão pouco povoa
das. As regiões com maiores índi
ces pluviométricos, por sua vez, 
apresentam superpopulação. As 
áreas com mais de 1 0 0 0  mm 
anuais somam mais de 1 2  milhões 
de km 2  (27% do continente) e con
centram 70% da população. Os cli- 
mas asiáticos quentes e umidos são 
mais salubres do que os similares 
da África e mesmo das Américas. 
A Ásia não conhece a febre ama
rela nem a doença do sono.

C ron o log ia

c. 2500 a.C. —  Primeiros vestígios 
de civilização na índia.
2300 /1200  a . C —  Os hititas* se 
estabelecem na Á sia menor. 
2 20 /800  a.C. —  Fenícios* na costa  
mediterrânea oriental. 
c. 2000 a.C. —  Fundação da len
dária dinastia Hia na China; apare
cimento dos hieróglifos. N ovos fo
cos de civilização na índia, 
c. 1300 a.C. —  Invasão ariana nas 
bacias dos rios Indo e Ganges, e ao 
norte do Decão; instaura-se o sis
tema de castas.
c. 1050/249 a.C. —  Dinastia dos 
Tcheu na China; expansão territo
rial.
c. 850 a.C. — Os hunos* chegam à 
Á sia e iniciam a guerra contra os 
chineses.
c. 822 a.C. —  Feudalismo na 
China.
c. 771 a.C. —  Povos bárbaros ata
cam a China. Origem do poderio 
dos Tain.
c. 700 a.C. —  N a índia, o filósofo  
Sapila funda a escola Sakya; surge 
ohinduísm o*.
c. 660 a.C. —  Reina Jimmu Tennô, 
primeiro imperador japonês conhe
cido.
c. 633 a.C. —  Tcheu é vencido por 
Tsin, que assegura a hegemonia na 
China do sudoeste.
551 a.C. —  c. 479 a.C. —  Vida de 
Confúcio*.
5 5 0  a.C. —  c. 478 a.C. —  Vida de 
Buda*.
c. 5 50  a.C. — Influência persa* na 
bacia do Indo; os persas trazem a 
escrita.
550/330  a.C. —  Dom inação persa 
em todo o Oriente Médio. Influên
cia do helenismo*.
5 40 /512  a.C. —  Ciro* da Pérsia 
chega até a índia, e Dario* a con
quista.
500  a.C. —  Esplendor da civiliza
ção brâmane; o budismo* se 
afirma.
424 a.C. —  Assassínio de Xerxes 
II da Pérsia; revoltas e desordens 
internas enfraquecem o império. 
335  a.C. —  Príncipes territoriais 
desmembram a China e cada um 
assume o título de rei: os “Reinos 
Combatentes”.
330 /323  a.C. —  Conquista e orga
nização do Império Persa por Ale
xandre*, o Grande, da Macedônja. 
3 2 7  a .C .— Alexandre chega à ín
dia.
313  a.C. —  Chandragupta forma o 
Império Maurya no norte da índia. 
313/185  a.C._ —  Propagação do 
budismo na índia, sobretudo por

causa da influência de Açoka. 
3 12  a.C. —  Os seléucidas reinam 
sobre o Irã, a Síria e a Babilônia. 
3 1 0  a.C. ■—  Na China, o Reino 
Tsin inicia a unificação sob sua he
gemonia.
305 a.C. —  Os seléucidas tentam 
conquistar a índia.
3 0 0  a.C. —  Os hunos empreen
dem periódicas razias contra a 
China.
264 /226  a.C. —  Rein ado de 
Açoka, conquistador da índia con
vertido ao budismo; unificação da 
índia.
250  a.C. —  Revolta dos partos 
contra os seléucidas e conquista 
por eles do Irã e da Babilônia.
249  a.C. —  O chefe de um dos 
“Reinos Combatentes”, o príncipe 
Tsin (Che Uang Ti), destrói os ou
tros principados feudais, e funda o 
Império Chinês. Che Uang Ti, tam 
bém chamado “César chinês”, im
põe um governo centralizado, orga
niza o império em províncias, 
reforma a escrita e, a partir de 230 
a.C., empreende a construção da 
muralha chinesa contra os hunos. 
c. 245 /150  a.C. —  Reino de Bac- 
triana (grego) ao norte do Afega
nistão.
240  a.C. —  Budismo chega ao Cei
lão.
2 0 7  a.C. —  O segundo imperador 
chinês é assassinado. Luta pela 
posse do trono; intensa guerra civil 
(202 a.C.).
206  a .C ./220 d.C . —  Dinastia dos 
Han e extensão da China: Kan-su, 
Coréia e Tonkin. Expansão do bu
dismo na Ásia central. 
c. 200 a.C. —  Conquista da Pérsia 
por Mitríades I. Composição do 
Ramavana. Formação de um vasto 
império huno da Mandchúria ao 
Turquestão.
c. 166/145 a.C. —  Reinado de Ma- 
nandro no Pendjab, índia. Influên
cia do helenismo* sobre a arte bu
dista (Gandhara).
Séc. I I  a .C ./séc. V  d.Ç. —  Expan
são dos romanos na Ásia.
133 a.C. —  Conquista do Reino de 
Pérgamo pelos romanos.
119 a.C. —  Os chineses conquis
tam a Mongólia.
104 a.C. _—  Os chineses ocupam o 
Turquestão.
70/30 a.C. —  Tomada do vale Ka- 
bul e invasão dos citas no Pendjab. 
64 a.C. —- Conquista da Síria e do 
resto da Ásia menor pelos roma
nos.
3 6  d . C .  —  K o u a n g  W au  T i,  im p e
rador da China, conclui a recon
quista do império.
45 /4 9  —  Restabelecida a sobera
nia chinesa sobre os hunos.
73 /97  —  Expansão do império chi
nês até o golfo Pérsico, mantendo 
sob vassalagem todas as tribos 
mongóis* e nômades.
100  —  Invenção do papel na 
China.
150  —  Os hunos emigram da 
China e iniciam suas grandes in
vestidas contra a Europa.
151 —  Ruína da dominação chi
nesa no Turquestão oriental.
160  —  Primeira missão budista na 
China.
189  —  Fim da dinastia Han e des
membramento do império sob a di
nastia Wei.
2 20 /265  —  Partilha da China em 
“Três Reinos”, reunificados depois 
de 265 pela dinastia Tsin.
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224  —  Fundação da dinastia Sas- 
sânida na Pérsia.
226  —  Negociantes romanos apa
recem no porto de Cantão (China). 
235  —  Os persas reocupam a Bac- 
triana.
2 4 7  —  A Coréia liberta-se da 
China.
261  —  Turcos tabgacht aparecem 
ao norte da muralha da China.
265 —  Fim da dinastia Wei na 
China.
280  —  Seuma Yen, da dinastia 
Tsin, restaura a unidade da China. 
290  —  ,Fundação do Reinado 
Gupta na índia.
3 00 /400  —  A China do norte é 
disputada pelos hunos e os Sien 
Pei.
3 1 0  —  Grandes invasões na 
China: hunos, mongóis e tártaros. 
318  —  A China do norte é con
quistada pelos hunos (nova capital: 
Nanquim).
320/455  —  Dinastia dos guptas na 
bacia do Ganges e fndia central: 
idade do ouro nas artes e na cul
tura.
330/395  —  Constituição do Impé
rio Bizantino*.
335  —  O budismo é tolerado ofi
cialmente na China.
400  —  Introdução da escrita chi
nesa no Japão.
425 —  Invasão dos hunos heftáli- 
das (brancos) na Bactriana e no 
Irã.
426  —  Os T’o-pas (turcos) fundam 
um império ao norte da China; 
convertem-se ao budismo e adotam 
o nome Wei.
455  —  Skandagupta repele os hef- 
tálidas na índia.
470 _—  Os heftálidas desagregam o 
Império Gupta: devastam o norte 
da índia e instalam-se no Pendjab. 
Séc. V I  —  Nascimento do Cam
boja.
515  —  Os hunos heftálidas iniciam  
uma perseguição ao budismo.
552  —  O budismo é introduzido 
no Japão. Império Turco na Ásia 
central.
5 6 0  —  Formação de um imenso 
império turco (M ongólia-lago Bal- 
chas), dividido em: canato Ociden
tal, de onde sairão os seldjúcidas, 
e canato Oriental (Mongólia). Esse 
império entrará em contato com  
Bizâncio e em luta contínua com a 
China.
563  —  Derrotados os heftálidas 
por persas e turcos.
570-632  —  Vida de Maomé*; co
meço do islamismo*.
581 /618  —  Dinastia Suei, que reu
nifica a China.
602 —  A Coréia divulga o calen
dário e a astronomia no Japão. 
606 /647  —  Reinado de Harscha 
(bacia do Ganges e índia central). 
610 —  Inicia-se a pregação de 
Maomé.
618 —  Fundação da dinastia 
T’ang na China. Com eça a restau
ração do Império Chinês na Ásia 
central; expulsão dos turcos, pe
ríodo de florescimento da litera
tura, da arquitetura e da pintura, e 
grande desenvolvimento ao comér
cio (chá). Invenção da imprensa e 
expansão do budismo.
622  —  Maomé foge para Medina. 
630  —  Maomé conquista Meca. 
Os chineses esmagam o Estado 
turco.
632 —  Morre Maomé. Intensifi
ca-se a expansão dos árabes*.

634/636  —  Tomada da Palestina e 
da Síria pelos árabes.
637  —  Tomada do Irã e submissão 
do Império Çassânida pelos árabes. 
650  —  N a índia, desaparecimento 
progressivo do budismo em pro
veito do hinduísmo (Vedanta). 
660/668  —  Os chineses conquis
tam a maior parte da Coréia. 
660/750  —  Dinastia árabe dos 
Omíadas e influência da civilização  
bizantina; os árabes se dividem  
em duas seitas: os sunitas (que 
apóiam o califa) e os chiitas. Os 
persas dominados aderem ao 
chiismo.
661  -— Os árabes se expandem até 
a China e a índia.
665  —  Os turcos libertam-se da 
China.
Séc. V II I /IX  —  Com eço da con
quista muçulmana na índia, que se 
divide em uma série de reinados. 
Oposição mais forte entre norte e 
sul.
710/784  —  Período Nara no Ja- 

ão.
44  —  Os chineses tomam a parte 

oriental do Império Turco. 
750/1258  —  Dinastia Abássida na 
Pérsia.
755  —  Chineses expulsos da C o
réia.
800 /830  —  Os varegos escandina
vos dominam o comércio da Rús
sia ocidental.
845  —  Perseguição ao budismo na 
China.
860  —  O príncipe varego Riurik 
funda o Estado Russo na região de 
Novgorod.
889  —  0  Camboja inicia uma civi
lização brilhante: budismo, estru
tura econômica e política originais, 
sistema de irrigaçao.

901  —  N o Japão, os Fujiwara to
mam o poder.
9 0 7  —  Deposição da dinastia dos 
T ’ang e fragmentação do poder na 
China.
909  —  Fundação da dinastia Fatí- 
mida entre os árabes.
939  —  Independência de Anam em 
relação à China; nascimento do 
Vietnam.
960 /1280  —  Dinastia Song. A 
China desenvolve a filosofia (Tchu 
Hi), a poesia (Su-che) e a arte cerâ
mica.
969  —  Sob a égide Fatímida, o Islã 
se estende até o Egito e a Síria.
1000  —  Os ghous (turcos) pene
tram na Rússia.
Séc. X /X I I  —  Os turcos rhaznévi- 
das conquistam o Afeganistão e o 
Irã oriental.
D epois do ano 1000  —  D e ca d ê n 
cia da dinastia Abássida.
1014  —  Os muçulmanos destroem  
o Reino Thanesvar na índia.
1026  —  Os turcos rhaznévidas to
mam o Pendjab e em seguida o 
Sind.
1044  —  Unificação da Birmânia. 
1055  —  Os turcos seldjúcidas to
mam a Pérsia e instalam-se em 
Bagdá ao lado do califa abássida. 
1071  —  Os turcos seldjúcidas to
mam a Armênia bizjntina, depois 
a maior parte da Á sia menor e 
Síria. Reação ocidental: as Cruza
das*.
1076  —  Os seldjúcidas tomam Je
rusalém.
1081/1302  —  O sultanato seldjú- 
cida de Konya (Rüm) conhece uma 
notável civilização, sobrepondo-se 
a outros principados seldjúcidas. 
1084  —  Unificação dos seldjúci
das e tomada de Antióquia.

1098  —  Os cruzados tomam An
tióquia.
1099  —  Os cruzados tomam Jeru
salém.
1110/1125  —  Dinastia Li: organi
zação política e econômica do 
Vietnam.
1125  —  Norte da China invadido 
pelos tártaros.
1185  —  No Japão reina o clã Mi- 
namoto.
1189  —  Gengis* Khan torna-se 
chefe de sua tribo.
1206  —- Gengis Khan se faz reco
nhecer imperador universal: consti
tui e organiza ,um  império que 
abrange a alta Ásia até o Irã e o 
Indo.
1219  —  No Japão, desaparecem os 
Minamoto; tenta-se restaurar o im
pério.
1227^—  Morte de Gengis Khan e 
divisão do Império Mongol entre 
seus quatro filhos.
1231  —  Ogodei, filho e sucessor de 
Gengis Khan, consolida a anexa
ção da China dos Kin e impõe seu 
domínio à Pérsia.
1236  —  Os mongóis invadem a 
China meridional.
1254/69  —  Viagem de Marco 
Polo* à China.
1256  —  Fundação da dinastia 
mongol na Pérsia.
1258/1335  —  O canato mongol da 
Pérsia (muçulmano desde o início 
do séc. XIII) desaparece por falta 
de herdeiros.
1274  —  Primeira investida dos 
mongóis contra o Japão.
1276  —  Conquista do sul da 
China pelos mongóis.
1280  —  Kublai Khan, sucessor de 
Ogodei desde 1259, instala-se em 
Pequim e proclama-se imperador 
da China, fundando a dinastia 
Yuan (1280/1368).
1284  —  Invasão mongol na Birmâ
nia.
1285  —  Invasão mongol no Viet
nam é repelida.
1290/1398  —  A s dinastias turcas 
da índia não conseguem controlar 
seu imenso território, que se esfa
cela em numerosos Estados muçul
manos.
1292  —  Fracassa expedição mon
gol a Java e à Indochina.
1294  —  Kublai Khan morre, 
sendo sucedido por seu neto Te- 
mur, que adota o nome chinês de 
Theng-Song, início do declínio do 
poderio mongol na China.
1300  —  Expansão dos turcos oto-
m an o s.
1319  —  Tentativa de restabeleci
mento da autoridade imperial no 
Japão; guerra civil.
1340/1428  —  Dom inação chinesa 
no Vietnam.
1368  —  Os mongóis são expulsos 
do sul da China.
1368/1644  —  Dinastia chinesa 
Ming.
1398  —  Invasão de Timur Lang 

ue arruina a índia.
398 /1503  —  Uma tribo turco- 

mana conquista a Mesopotâmia e 
o Irã ocidental.
Séc. X V  —  O Tibet se constitui 
numa teocracia budista.
Séc. X V /X V I  —  Apogeu do Impé
rio Otomano*; instituições e admi
nistrações centralizadas (o sultão é 
o chefe religioso e militar); exército 
poderoso.
Séc. X V /X V I I  —  Brilhante civili
zação persa: período de grande de
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senvolvimento na pintura, arquite
tura, cerâmica e tapeçaria.
1403/24  —  Reino de Yong-ho na 
China; fixação da capital em Pe
quim.
1428/1793  —  N o Vietnam, dinas
tia Lê Posterior; organização admi
nistrativa do país.
1453  —  Tomada de Constantino
pla pelos turcos: fim do Império Bi
zantino.
F im  do séc. X V  —  A índia divi- 
de-se em Estados muçulmanos e 
hindus rivais.
1498 —  Vasco da Gama* chega à 
índia.
1500  —  Os portugueses insta- 
lam-se em Cochin (índia).
1510/55  —  Portugueses conquis
tam Goa, Ceilão (1517) e Din 
(1535), aproveitando o antago
nismo entre turcos e indianos mu
çulmanos.
1526  —  Ocupação do sultanato de 
Delhi por Baber; criação do Impé
rio dos grão-mongóis.
1534  —  Os turcos tomam Bagdá. 
1542  —  Portugueses no Japão.
1557  —  Portugueses em Macau 
(China).
1570  —  O imperador russo Ivã*, 
o Terrível, destrói a cidade de Nov- 
gorod e massacra seus habitantes. 
1588/89  —  Japoneses invadem a 
Coréia.
1597  —  Japão inicia combate aos 
estrangeiros: cristãos são crucifica
dos.
1599  —  Os holandeses iniciam  
contatos comerciais com o Japão. 
Séc. X V II/X V I II  —  Declínio e de
cadência da civilização persa.
1600  —  Fundação da Companhia 
Inglesa das índias Orientais.
1603  —  N o Japão, fundação da di
nastia Tokugawa.
1615  —  Primeira embaixada in
glesa na índia.
1625  —  Holandeses chegam a For
mosa.
1644/1796  —  Período da dinastia 
Mandchu dos T s’sing da China. 
Estabelece-se um protetorado na 
Mongólia.
1655  —  Os holandeses conquistam  
o Ceilão.
1658/1707  —  Reino de Aurang- 
zeb. Com eço da decadência mongol. 
1662  —  Os ingleses tomam Bom
baim.
1664  —  Os ingleses se estabelecem  
em Cantão. Fundação da Compa
nhia Francesa das índias Orientais. 
1688  —  Os ingleses são expulsos 
de Bengala.
1690  —  Os ingleses fundam Cal
cutá.
Séc. X V I I I —  Estado Birmanês. 
1735  —  Hegemonia comercial dos 
franceses sobre algumas regiões da 
índia.
1756/63  —  Guerra dos Sete Anos 
entre a França e a Inglaterra ar
ruina o império francês na índia. 
1757  —  Conquista de Bengala pe
los ingleses aliados aos franceses. 
1782  —  Restauração do poder no 
Sião.
1786  —  Uma tribo turcomana 
funda a dinastia persa Quadjar. 
Decadência econôm ica e artística; 
a Pérsia é cobiçada por russos e in
gleses.
1789 —- No Vietnam. os Tay-son 
derrubam os Lê.
1796  —  A partir desse ano, a 
China é fechada aos estrangeiros. 
Cantão é o único porto de comér

cio externo (português e, principal
mente, inglês).
1798  —  Protetorado britânico na 
índia.
1815  —  A Inglaterra adquire, da 
Holanda, a ilha do Ceilão.
1817  —  Forças inglesas conquis
tam o norte da península do Indus- 
tão.
1818/19  —  Os ingleses anexam 
Málaca e Cingapura. Guerra pela 
anexação jla Birmânia ao império 
inglês das índias (1826/1852).
1830  —  Países-Baixos instituem 
trabalhos forçados em Java, Bor- 
néu do Sul e Sumatra, a fim de in
tensificar a produção de chá, ta
baco e açúcar.
1839/42  —  Guerra do Ópio; os 
chineses proíbem a importação de 
ópio por Cantão. A Inglaterra de
clara guerra à China, conseguindo 
a abertura de vários portos e a ces
são de Hong Kong.
1849  —  Os ingleses apoderam-se 
da região do Pendjab na índia. 
1849/1947  —  Império inglês na 
índia.
1854  —  O Japão abre seus portos 
ao comércio com os EUA.
1857/59  —  Revolta dos cipaios 
(soldados da índia). N om eaçao de 
um vice-rei controlado pelo secre
tário de Estado e pelo Conselho da 
índia em Londres. Criação de uma 
elite ocidentalizada nacionalista. 
1858  —  Ação franco-britânica 
contra a China, visando a abertura 
de portos e obtenção de privilégios 
comerciais. A Inglaterra suprime a 
Companhia das índias: as colônias 
passam a ser governadas pela pró
pria coroa, por intermédio de vice- 
reis por ela nomeados.
1858/1860  —  A Rússia obtém da

China o território ao norte do 
Amur e a leste do Ussuri, cons
truindo o porto de Vladivostok. 
1860  —  Expedição franco-inglesa 
a Pequim; destruição do Palácio de 
Verão; novas concessões aos euro
peus.
1862/1874  —  Anexação da C o
chinchina pela França.
1863 —  Instauraçao do proteto
rado francês sobre o Camboja.
1866  —  A Rússia conquista o 
Turquestão (1866/76).
1867  —  Restauração imperial no 
Japão. Extingue-se o feudalismo e' 
implanta-se uma política de moder
nização no país.
1869  —  A capital do Japão é 
transferida de Quioto para Tóquio. 
1869-1948  —  Vida de G andhi*,’o 
apóstolo da não-violência.
1877  —  A Rainha Vitória* da In- 

laterra é declarada “Imperatriz 
as índias”.

18 78 —  O sultão Abd-ul-Hamid 
entrega Chipre à Inglaterra.
1883  —  A França estabelece o 
protetorado de Anam.
1884  —  Guerra sino-francesa pe
las regiões de Anam e Tonkin; os 
chineses são derrotados e se estabe
lece um protetorado francês; ocu
pação russa do Oásis de Merv e 
do forte de Pendjeh (1885); rivali
dade anglo-russa.
1885  —  Fundação do Congresso 
Nacional Indiano, que se torna 
centro de oposição política. Rivali
dade anglo-russa pela Pérsia e o 
Afeganistão.
1886  —  Completa anexação da 
Birmânia ao império inglês das ín
dias.
1887  —  Criação da União Indo- 
chinesa (Tonkin, Anam, Cochin

china e Camboja) pela França. 
1889  —  Promulgada a constitui
ção do Japão, concedendo poderes 
ilimitados ao imperador.
1894/95  —  Guerra sino-japonesa 
em disputa da Coréia e outras re
giões. Derrota chinesa; divisão da 
China em zonas de influência euro
péia. Independência da Coréia.
1896  —  Independência do Sião. 
1900  —  Expedição internacional 
provoca revolta antieuropéia na 
China.
1904  — Penetração russa na Mand- 
chúria provoca a guerra russo-ja- 
ponesa, vencida pelo Japão; tra
tado de Portsmouth; os russos são 
obrigados a abandonar o porto 
Arthur, conquistado em 1898, e a 
Mandchúria deve ser militarmente 
evacuada pela Rússia e pelo Japão. 
1 9 1 0 —  Japão anexa a Coréia.
1911 —  N a China, o Kuomintang 
(partido do povo) instaura um go
verno republicano, sob a presiden- 
cia de Sun* Iat-sen; organização 
interna da Indochina francesa.
1912  —  O Ministro Yuan Che Kai 
força Sun Iat-sen a renunciar e as
sume o poder na China.
1914  —  Implantada a ditadura na 
China. Aliado à Inglaterra, o Japão 
entra na Primeira Guerra Mundial.
1915  —- Yuan Che Kai, da China, 
aceita as im posições do Japão e da 
Tríplice Entente (Rússia, França e 
Inglaterra) e entrega aos japoneses 
as concessões alemãs e o controle 
administrativo do país.
1919  —  Gandhi assume a chefia 
de um movimento de resistência 
pacífica contra o domínio inglês na 
índia. Primeira Constituição da ín
dia.
1926  —  Hirohito sobe ao trono no 
Japão.
1927  —  O Exército do Kuomin
tang, já senhor da China do sul, 
conquista a China do norte e ins
taura o governo chefiado por 
Chiang Kai-shek.
1931 —  Comunistas chineses fun
dam, na Província de Kiangsi, a 
República Soviética Chinesa, sob a 
chefia de Mao* Tsé-tung.
1935  —  Nova Constituição (Parla
mento federal e Assembleias locais) 
na índia. Liga Muçulmana reclama 
um Estado muçulmano indepen
dente.
1937  —  Guerra sino-japonesa. 
1940/1945  —  O Japao ocupa a In
dochina.
1941  —  O Japão entra na Segunda 
Guerra Mundial ao lado das potên
cias nazi-fascistas; ataque à princi
pal base norte-americana no Pací
fico: Pearl Harbor.
1945/6  —  Os Estados Unidos lan
çam bombas atômicas sobre as ci
dades de Hiroshima e Nagasaki. 
Capitulação do Japão. O Vietminh, 
m ovimento antijaponês e antifran- 
cês, proclama a República do Viet
nam (Ho Chi Minn). A s Filipinas 
tornam-se independentes dos EUA; 
os líderes nacionalistas Sukarno* e 
Mohamed Hata proclamam a Indo
nésia república independente. 
1946/49  —  Na China, reinicio da 
guerra civil entre comunistas e na
cionalistas.
1947  —  A Inglaterra reconhece a 
independência da índia, que fica di
vidida em dois países: União In
diana (capital Delhi) e Paquistão 
(capital Karachi) muçulmano.
1947 —  A Birmânia, separada do
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Asma

Império das índias desde 1937, é 
desligada da Comunidade* Britâ
nica de Nações. Nehru*, primeiro- 
ministro da índia.
1948  —  Assassínio de Gandhi; 
criação da União da Birmânia: os 
ingleses retiram-se da Palestina e 
Ben Gurion proclama o Estado de 
Israel.
1949  —  A União Indiana consti- 
tui-se em República soberana, de
mocrática e federal, mas continua 
membro da Commonwealth. Pro
clamação da República Popular da 
China; a Holanda reconhece a in
dependência da Indonésia.
1949/50  —  Vitória com unista na 
China; Mao Tsé-tung, presidente 
da República; Chiang Kai-shek, 
derrotado, refugia-se em Formosa, 
estabelecendo a República N acio
nal da China.
1950  —  Início da guerra da Co
réia.
1952/56  —  Anexação dos estabe
lecimentos franceses da índia.
1953  —  Fim da guerra da Coréia.
1954  —  Os franceses são derrota
dos no Vietnam; capitulação de 
Dièn Biên Phu, sob o comando do 
General Giap; o acordo de Gene
bra decide: evacuação francesa da 
Indochina, divisão do Vietnam em 
dois Estados: República Dem ocrá
tica do Vietnam (Norte) e Repú
blica do Vietnam (Sul); indepen
dência do Laos e do Camboja.
1954  —  A República da Indonésia 
alcança sua completa independên
cia, mas só em 1963 lhe é entregue 
a Nova Guiné holandesa.
1956  —  Forças israelenses inva
dem o Egito a leste do Suez, ocu
pando a Península do Sinai e a 
faixa de Gaza.
1957  —  Israel retira-se dos territó
rios ocupados, mantendo as antigas 
fronteiras. Anexação da Cachemira 
à índia.
1962__—  Anexação de Goa, Diu, 
Dam ão (ex-províncias ultramari
nas portuguesas) pela índia.
1964  —  Intervenção americana no 
Vietnam do Sul, guerra contra o 
Vietnam do Norte.

1966 (Janeiro) —  Indira Gandhi, 
primeiro-ministro da índia.
1967 (junho) —  Guerra dos Seis 
D ias, entre Israel e os países ára
bes. Vitória de Israel, que ocupa a 
península do Sinai, a faixa de Gaza 
e a margem ocidental do rio Jor
dão.
1968 (novem bro) —  Início das ne
gociações para pôr fim à Guerra do 
Vietnam.
1969 (fevereiro) —  Morre o pri
meiro-ministro de Israel, Levi Esh- 
kol, que é substituído por Golda  
Me ir.
1969 (agosto) —  Golpe de Estado 
no Camboja. Lon N ol, primeiro- 
ministro; governo que apóia o Viet
nam do Sul e os EUA.
1969 (setem bro) —  Morre o líder 
vietnamita Ho* Chi Minh.
1971 (outubro) —  Admissão da 
República Popular da China na 
O N U  e expulsão da China N acio
nalista.
1971 (dezem bro) —  Com a vitória 
da índia, sua aliada, o Paquistão 
Oriental tom a-se independente 
com  o nome de Bangladesh.
1973  —  Acordo de paz assinado 
em Paris encerra oficialmente a 
Guerra do Vietnam.
1975  —  Vietcongs e forças norte- 
vietnamitas entram em Saigon, a 
30 de abril, pondo fim à guerra.
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lonialism o; C ontinentes; Coréia, 
Guerra da; Europa; H induísm o; 
H unos; Im perialism o; índia , H istó 
ria da; Islam ism o; Japão, H istória  
do; K iev, Principado de; M ongóis; 
M oscou, Principado de; O ceanos e 
M ares; Oriental, Filosofia; Oriente 
M édio; O tom ano, Im pério; Persas; 
Pigm eus; Primeira Guerra M u n 
dial; Religiões da A ntiguidade; 
R ussa , R evolução; Segunda  
Guerra M undial; Socialism o; S u 
deste A siá tico; Vietnam, Guerra 
do; Vitoriana, Era.

Mudanças de temperatura e umi
dade, odores fortes, fumaça, fadiga 
física ou mental, processos hormo
nais com o os da puberdade e da 
menstruação —  tudo isso influi na 
freqüência e intensidade dos aces
sos, que se caracterizam pela disp
néia (dificuldade respiratória) pro
vocada pelo estreitamento dos 
brônquios menores e dos bronquío- 
los. A asma brônquica afeta quase 
sempre pessoas de constituição  
alérgica, sendo o agente excitante 
uma substância externa (poeira, ali
mentos, mofo, pólen) ou uma infec
ção do aparelho respiratório.

A asma pode surgir gradual
mente durante uma bronquite, ou 
bruscamente depois da exposição a 
um alérgeno.

Os sintomas desaparecem por 
completo entre os acessos periodi- 
cos, caracterizados por dispnéia, 
sensação de pressão no tórax, tosse 
e expectoração, e que terminam, 
após algumas horas, um dia ou 
mais, por tosse convulsa e expecto
ração abundante. Restabelece-se a 
permeabilidade das vias aéreas, 
para grande alívio do asmático, 
que, durante o acesso, teve sua ex
piração prolongada e sofreu ruídos 
respiratorios sibilantes por todo o 
tórax (a distribuição uniforme e ge
neralizada desses sinais é típica: 
sua localização persistente numa 
única zona indica outro distúrbio 
pulmonar ou brônquico).

A maioria das crises de asma 
cessa espontaneamente, e a própria 
doença pode regredir depois de al
gum tempo: a quarta parte das pes
soas afetadas de asma na infância 
cura-se antes da adolescência. Na 
fase adulta, porém, diminui a ten
dência para a cura espontânea e 
aumenta o perigo de complicações: 
a repetição das crises altera as mu
cosas das vias respiratórias, as se
creções se acumulam, reduz-se a 
resistência às infecções. Pode apa-

recer uma bronquite crônica ou en
tão, mais raramente, uma pneumo
nia ou mesmo broncopneumonia.

A longo prazo, o pulmão fica su
jeito a alterações irreversíveis que 
podem causar o enfisema pulmonar 
(distensão permanente dos alvéolos 
pulmonares, com destruição dos te
cidos que os separam).

Psicologia e tratamento 
da asma

Muitas vezes, as em oções pare
cem ser as únicas responsáveis pela 
asma. Colocada diante de um as
mático, a imagem de um alérgeno 
(flor de plástico, por exemplo) pode 
causar uma crise. Isso leva a supor 
um condicionamento emocional 
através do qual a simples represen
tação do fator alérgico acarreta e 
cria condições para o acesso. Esta
dos depressivos, freqüentes após a 
crise, mostram que esta alergia está 
ligada à capacidade do indivíduo 
para descarregar suas em oções. A 
medicina psicossomática* admite,, 
pois, que uma resposta alérgica, 
como a crise asmática, está asso
ciada a um estímulo emocional.

Descobrir a origem e circunstân
cias de suas manifestações é o pri
meiro passo para o tratamento. 
Muitas substâncias podem provo
car uma reação alérgica, e, às ve
zes, é difícil encontrar qual delas se 
relaciona com os acessos asmáti
cos. Identificado o alérgeno, impe- 
de-se o contato com ele ou, quando 
impossível (por exemplo, no caso 
da poeira urbana), protege-se o 
doente por meio da dessensibiliza
ção. Enquanto não se eliminam as 
causas da asma, o único recurso é 
amenizar cada crise. Adrenalina ou 
aminofilina, drogas que dilatam os 
brônquios, permitem restabelecer a 
normalidade respiratória. Expecto- 
rantes, inalantes e sedativos tam
bém podem ser úteis, sempre sob a 
orientação competente.

VEJA T A M B E M : Pneum onias; 
Psicossom ática, M edicina; R esp i
ração.

A descoberta da origem , lugar, época e circunstâncias de suas m anifesta
ções é o primeiro passo para o tratam ento  da asm a. (À esquerda, o corte  
de um brônquio norm al; à d ireita, um brônquio afetado pela doença.)

Cidade Proibida, em  Pequim: uma realização da dinastia M ing (1 3 6 8 /1 6 4 4 ).
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Asquelmintos

Classificação

R eino: Animalia 
Filos: Gastrotricha, Rotifera, 

Kinorhyncha e Nematomor- 
pha

O progresso técnico do inicio do 
século X X  permitiu o estudo dos 
seres aquáticos, até então pratica
mente desconhecidos. Entre eles, 
incluem-se os asquelmintos, ani
mais que constituem um filo com  
quatro classes diferentes. Apesar 
das semelhanças que justificam seu 
agrupamento, eles divergem em 
muitos aspectos e o grupo não 
chega a reunir características de 
unificação perfeitamente distintas. 
O conceito de asquelmintos como 
filo foi aceito por muito tempo e 
os zoólogos passaram a adotar esse 
nome como termo de referência, 
destituindo-o de valor taxonômico 
e tratando as antigas classes como 
filos separados.

Em geral, os asquelmintos apre
sentam um pseudoceloma, simetria 
bilateral, cutícula e falta de seg
mentação total.

N a maioria dos casos, o trato di
gestivo é completo: com uma aber
tura oral anterior -e uma abertura 
anal posterior, paredes sem ca
mada muscular e, geralmente, uma 
faringe especializada. Devido ao 
tamanho reduzido e ao habitat* 
aquático, não têm sistemas circula
tório e respiratório; quanto ao sis
tema excretor, é baseado em célu- 
las-chama ou ainda conjuntos de 
protonefrídeos. Muitas espécies 
possuem glândulas adesivas, com 
que se prendem ao substrato (areia, 
rochas, etc.).

G ASTRÓTRICOS —  De água 
doce ou salgada, com cerca de cem 
espécies. O corpo é mais ou menos 
largo, com uma superfície ventral 
plana, onde aparecem cílios e uma 
dorsal convexa, que apresenta espí- 
culas. A característica desse filo é 
a sua cutícula altamente especiali
zada. que consegue se modificar 
com  freqüência, adotando a forma 
de escamas que podem encaixar-se 
com o telhas.

ROTÍFEROS —  São animais 
de água doce, bastante numerosos 
(1 300 espécies). Seu nome deriva 
de uma coroa ciliada que, quando 
está em movimento, toma o as
pecto de urria roda-gigante. Da 
mesma forma que os gastrótricos, 
medem aproximadamente 3 milí
metros de comprimento. Pratica
mente são todos solitários e de vida 
livre, mas com algumas formas co
loniais. O corpo é cilíndrico e apre
senta três regiões; a primeira forma 
a cabeça e possui um órgão ciliado
—  a coroa, característica do filo; 
a seguir, vem o tronco, alargado 
em forma de saco, que constitui a 
maior parte do corpo (a cutícula.

Os diminutos asquelm intos vivem  
nos rios e em  águas marinhas.

freqüentemente grossa, pode divi- 
dir-se em placas ou secções seme
lhantes a anéis); a porção terminal, 
chamada pé, é bem mais estreita, e 
os dedos (de um a quatro) fixam o 
animal ao substrato, graças à subs
tância adesiva produzida pelas 
glândulas pedais.

Q UIN O R IN C O S —  C onsti
tuem cerca de sessenta espécies 
marinhas, que vivem nos fundos lo
dosos. Medem cerca de 5 milíme
tros e possuem uma marca carac
terística, que é a divisão do corpo 
em segmentos claramente defini
dos: a cabeça, o pescoço e o 
tronco, que se constitui de onze 
segmentos.

NEM ATOM ORFOS —  São 
vermes longos e estreitos, com um 
corpo uniformemente cilíndrico. O 
tamanho pode variar entre alguns 
milímetros a 1 centímetro. A pa
rede do corpo é formada, externa
mente, por uma cutícula delgada 
com papilas diminutas. O trato di
gestivo é completo nos jovens, mas 
degenera nos adultos. Não pos
suem aparelho excretor. Os sexos 
são separados. As fêmeas deposi
tam cordões de minúsculos ovos na 
vegetação aquática, e as larvas pe
netram nos insetos aquáticos, ou, 
quando adultas, em besouros, gri
los ou gafanhotos.

VEJA T A M B É M : A n im a is: Ne- 
m atodos: P latelm inlos.

Assírios

A guerra com o forma de sobre
pujar outros povos, obrigados a pa
gar tributos, foi cultivada pelos 
assírios com o verdadeira arte da 
crueldade: o exército possuía equi
pes bem treinadas, empregando 
carros de combate, arqueiros, lan- 
ceiros e arremessadores de projé
teis; os vencidos eram escravizados 
e submetidos a trabalhos forçados; 
os rebeldes, empalados ou esfola
dos vivos, como exemplo aos que 
pretendessem revoltar-se.

O maior orgulho dos monarcas 
assírios transparece nas inscrições 
desenterradas em Nínive, e se tra
duzia na pilhagem de animais, me
tais, jóias e escravos, que levavam  
para a pátria. A Assíria era uma 
terrível máquina de recolher tribu
tos, contra a qual os povos subju
gados se revoltavam. Em função 
dos impostos, era determinada toda 
a política externa do governo impe
rial. A interferência nos assuntos 
internos dos conquistados era 
usada conforme a necessidade de 
assegurar obediência e pagamento 
regular de tributos.

Tal civilização —  que nos seus 
primeiros anos ocupava um pe
queno território entre a Armênia 
(Urartu), o deserto Sírio e a Babilô
nia —  chegou a abranger, no auge 
de sua expansão (séculos VIII e VII 
a.C.), a Mesopotâmia, Síria, Chi
pre, Palestina. Egito e amplas áreas 
da Anatólia, Armênia e Irã. No en
tanto desapareceu tragicamente 
ante a força conjunta de medos e 
neobabilônios, que incendiaram 
Nínive (612 a.C.) e ocuparam Har-

ran (610 a.C.), para onde a capital 
havia sido transferida às pressas, 
numa tentativa desesperada de sal
var o império. Assim , depois de se 
tornar província dos medos, a Assí
ria passou a fazer parte da Nona  
Satrápia, que o Império Persa ins
talou na Mesopotâmia.

Assur: país e deus

Os próprios assírios chamavam  
seu país de Assur —  fundado no 
início do terceiro milênio a.C. por 
tribos de língua semítica (imigran
tes do deserto e nômades de Al Ja- 
zira) — , que era o nome do deus 
nacional e de uma das suas princi
pais cidades, ao lado de Nínive, 
Calah (Ninrud), Arbailu (Arbela) e 
Ekallatum, todas ao longo do rio 
Tigre. A palavra assíria, porém, é 
uma denominação grega empre
gada pelo historiador Heródoto*, 
que percorreu a Mesopotâmia em 
meados do século V a.C.

Sua civilização parece ter resul
tado da fusão de inúmeras tribos e 
grupos que viviam há milênios ao 
longo dos rios Tigre e Eufrates. 
Contudo, a cultura assíria recebeu 
profundas influências dos sumé- 
rios* e dos acadianos, como tam 
bém de populações dos desertos e 
da região montanhosa do norte. 
D o s sumérios, por meio dos babilô
nios*,, herdaram a escrita denomi
nada “cuneiforme”, difundida do 
Cáucaso ao Egito, e a mais usada 
do mundo antigo antes do alfabeto 
fenício e da escrita aramaica.

Após Sargão (c. 2350-2300  
a.C.), rei de Acade, invadir a re
gião, difunde-se o uso de metais.

De acordo com  descobertas ar
queológicas, aldeias esparsas utili
zavam materiais importados, tais 
com o o ouro e o cobre.

Todos esses fatores parecem ter

Os Lamassu —  touros alados com  cabeça hum ana —  eram  considerados 
gânios protetores e guardiães dos portais de tem plos e palácios assírios.
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A técnica do relevo narrativo desenvolveu-se sobretudo na Assíria. (Assurbanípal rende graças aos deuses, jogando vinho sobre quatro leões.)

contribuído para a transformação 
de Assur num centro de revolta, até 
que a cidade adquirisse prerrogati
vas de grande núcleo urbano de um 
novo Estado, o que veio criar a 
possibilidade da fundação da Pri
meira Dinastia (séc. X X  a.C.).

Os reis

Os documentos que se conserva
ram sobre o período anterior a Sar- 
gão são apenas listas de reis nôma
des. A história do Império Assírio 
com eça realmente apos o longo pe
ríodo de submissão a Acade e aos 
reis da Terceira Dinastia Sume- 
riana de Ur (c. 2130-2021 a.C.). 
Sob a proteção dessa dinastia, o 
comércio floresceu, sobretudo em 
Assur, e mercadores assírios funda
ram entrepostos em diversas re
giões da Ásia Menor, através dos 
quais importavam cobre, prata e 
chumbo, e exportavam tecidos e ar
tigos de metal. Após a queda da 
Terceira Dinastia monopolizaram  
o comércio com a Ásia Menor até 
aproximadamente 1770 a.C., 
quando os hititas*, que se encon

travam em expansão, tomaram es
ses entrepostos.

Os principais governantes da 
Assíria foram:
Sham sh i-A dad  (c. 1700 a.C.) —  
Contemporâneo e rival de Hamura- 
bi*, o famoso legislador babilónico. 
Durante seu reinado, os assírios 
passaram a governar o Estado 
amorita de Mari, no norte da Síria; 
A sh u r-U b a llit(c .l3 5 6 a.C.-1320 a.C)
—  Fundador do Médio Império 
Assírio. Sua correspondência com 
o faraó Akenaton foi preservada. 
N o seu reinado, os assírios reassu
miram o poderio depois da invasão 
do Mitani pelos hititas; 
Tukulti-N inurta  I  (1256 a.C. —  
1233 a.C .) —  Iniciou a longa luta 
pela conquista da Babilônia; 
Tiglatfalazar I  (c. 1116 a.C. —  
1076 a.C .) —  Empreendeu campa
nhas até o mar Negro e o mar Me
diterrâneo. As cidades fenícias de 
Biblos, Sidon e Arvad foram 
obrigadas a pagar pesados tributos; 
A ssur-N arsipa l I I  (c. 884 a.C. —  
8 5 9  a.C.) —  Exerceu política de 
pressão contra as cidades-Estado 
da Síria e da Palestina: controlou

as estradas para o Egito e para o 
mar, e os acessos às montanhas 
do norte, para evitar invasões; 
Salm anasar I I I  (c. 859 a.C. —  824  
a.C .) —  Os domínios dos assirioS 
iam de Urartu ao §olfo Pérsico e da 
Média à costa síria,,incluindo a 
C ilicia, ao sul da Ásia Menor. 
Conquistou a cidade de Karke- 
mish; lutou contra 2  0 0 0  carros de 
guerra e 14 000 homens de Israel. 
Atingiu o rio Cão, no Líbano, onde 
recebeu tributos de Tiro e Sidon e 
do Rei Jehu de Israel;
Tiglatfalazar I I I  (c. 745 a.C. —  
727 a.C.) —  Apoderou-se do trono 
da Babilônia sob o nome de Pulu 
pu Pul. Destruiu o poderoso Es
tado arameu que se radicava em 
D am asco e estabeleceu completo 
domínio sobre Israel:
Sargão* I I  (c.722 a.C. —  705 a.C .)
—  Usurpou o trono. Tomou Sama- 
ria —  capital israelita do norte —  
deportando 27 270 pessoas para as 
províncias a leste de seu império. 
Construiu a nova capital. Dur- 
Sharrukin (atual Khorsabad); 
Senaqueribe* (c. 705 a.C. —  681 
a.C .).—  Enfrentou uma série de re

voltas contra os assírios. Recon
quistou a Babilônia e sitiou Sidon. 
Chegou até a costa mediterrânea e 
sitiou também Lakhish, ao sul da 
Palestina. Foi grande guerreiro e 
construiu palácios, templos, fortifi
cações e o aqueduto de Jerwan, nos 
arredores de Nínive;
A ssarhad  (c. 681 a.C. —  669 a.C.)
—  Continuou enfrentando os Esta
dos da Á sia ocidental, instigados 
pelo Egito, que pretendia restabele
cer seu esplendor mediante o en
fraquecimento do poder assírio. In
vadiu o Egito e capturou Mênfis 
e Tebas:
A ssurban ípa l* (669 a.C. —  630  
a.C .) —  Empreendeu campanhas 
violentas. Reassegurou o controle 
do Egito, saqueando Tebas; sa
queou também a Babilônia e Susa, 
capital do Elam. N o fim de seu go
verno, o Egito e o reino de Judá 
traçaram uma política indepen
dente, aproveitando as perturba
ções internas da Assíria. O Egito 
conseguiu aliciar as cidades-Estado 
da Síria e da Palestina em uma 
coalizão antiassíria. Cinco anos 
após sua morte, quando os assírios
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foram expulsos da Babilônia, o im- 
pério já e stava em plena decadência.

A  organização

Graças a uma documentação li
terária particularmente rica —  so
bretudo do período entre os séculos 
IX e VII a.C. — , a civilização dos 
assírios é bem conhecida em seus 
aspectos essenciais. N as escava
ções de Nínive, os arqueólogos en
contraram dezenas de milhares de 
tabletas de argila, com gravuras e 
inscrições em caracteres cuneifor- 
mes de tamanho muito reduzido, 
com temas sobre religião, m itolo
gia, direito, história, feitiçaria, 
ciência, matemática, medicina e as
tronomia. Nas bibliotecas dos reis 
foram encontrados dicionários, 
maiores e mais acessíveis que os 
equivalentes babilónicos, com mi
nuciosos registros sobre as campa
nhas e atividades dos monarcas.

Os reis assírios eram soberanos 
absolutos que entregavam a admi
nistração de seus domínios a gover
nadores provinciais. Estes se encar
regavam de coletar os impostos e 
enviá-los à capital. Os reis não fo
ram deificados como os faraós, 
mas eram considerados represen
tantes de Assur, o deus nacional, e 
exerciam atividades militares no 
comando dos exércitos, que luta
vam por sua maior glória e poder. 
As vezes, o rei organizava guerras 
santas contra os povos que se recu
savam a reconhecer sua soberania. 
Em tempos de paz, sua função era 
zelar pelo bem-estar do povo.

Legislação e religião

O código de leis assírias, desco
berto entre 1903 e 1914, data do 
período de Tiglatfalazar I, mas o 
seu conteúdo já estava em prática 
no século XV a.C. Essas leis deri
vam, em boa parte, dos códigos su- 
meriano e babilónico, mas demons
tram maior severidade e um nível 
cultural inferior ao do código de 
Hamurabi. Um dos dispositivos 
mais aplicados para restabelecer a 
verdade e a justiça consistia no or- 
dálio: expor o réu ao risco de vida, 
através do fogo ou da água. Se o 
suspeito sobrevivesse, era conside
rado inocente. Decidia-se também 
da verdade entre dois oponentes jo 
gando-os num rio: o que se afo
gasse era tido com o o mentiroso. O 
ordálio foi um recurso leg,al empre
gado em toda a Mesopotamia e no 
Oriente Médio em geral.

A religião assíria era semelhante 
à babilónica, que fora herdada dos 
sumérios —  adoravam as forças da 
natureza sob a forma de deuses an- 
tropomorfos. Todo o esforço hu
mano devia consistir numa integra
ção ao ritmo de vida da natureza. 
Para tanto celebravam-se rituais, 
entre os quais o mais importante 
era o do Akitu, marcando o Ano 
N ovo e nova etapa de participação 
do indivíduo na natureza.

Além de Assur, os assírios cul
tuavam também outros deuses dis
tribuídos pelas cidades principais: 
Anu (deus do céu) e Adad (deus 
dos trovões) eram venerados em 
Assur; Istar (deusa do amor e da 
guerra) era adorada em Nínive e 
em Arbela; Nabu (deus dos escri
bas) tinha santuário em Nínive e

Calah; Sim (deus-lua, cultuado há 
muito pelos sumérios em UrJ era a 
divindade-patrona de Harran; e Ni- 
nurta (deus da guerra) era objeto de 
culto importante em Calah.

Arte

O mundo ocidental tomou co
nhecimento da arte assíria a partir 
das escavações de 1845, em 
Nínive. Foram encontrados então 
alguns importantes trabalhos de es
cultura, principalmente de touros 
alados com cabeça humana —  os 
chamados Lam assu  — , que os 
assírios consideravam com o gênios 
protetores e guardiães dos portais 
de templos e palácios. A s paredes 
dos palácios eram normalmente de
coradas com baixos-relevos que 
descreviam cenas mitológicas, 
campanhas vitoriosas dos reis ou 
suas caçadas. Apenas uma estátua 
em pleno relevo (Assur-Narsipal II) 
foi descoberta, embora fossem co
muns as estátuas dos deuses. Os 
assírios dedicaram-se mais à arte 
do relevo do que à estatuária. Es
culpindo grandes blocos de pedra, 
narravam os vários momentos de 
um acontecimento, tal como nas 
pinturas murais de Tirinto e Mice- 
nas e nos relevos egípcios de Ram- 
sés* II do século XIII a.C. Con
tudo, a técnica do relevo narrativo 
desenvolveu-se de maneira especial 
na Assíria. N os palácios, a parte 
inferior das paredes era revestida 
com  blocos de pedra esculpida, al
guns dos quais considerados obras- 
primas da arte oriental.

VEJA T A M B É M : Babilônia; Hiti-
Os m ateriais podiam ser diferentes, mas as esculturas sem pre narravam um tas; M esopotâm ica, A rte ; Sum é- 
acontecim ento. (Placa de m arfim  mostra uma leoa m atando um núbio.) rios.

A caça ao leão, passatempo favorito dos reis assírios, foi freqüentem ente retratada nos palácios de Nínive.
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Apesar de não apresentarem  caráter de obrigatoriedade, as associações 
informais podem m anifestar tanta coesão quanto uma instituição form al.

Associacionismo

Certa música pode lembrar de 
imediato uma pessoa que costu
mava cantá-la. Também pode ocor
rer que o nome da música não 
venha à memória de quem a ouve. 
É comum, então, usar-se um recur
so mnemónico (recordar toda uma 
conversa em que se falou da músi
ca, por exemplo). Em ambos os 
casos, a lembrança ocorre pelo 
fenômeno conhecido com o associa
ção de idéias.

Aristóteles* dizia que, para re 
cordar algo, deve-se partir de qual
quer coisa semelhante, contrária ou 
contígua ao que se procura. Essas 
regras empíricas acabaram tendo 
grande importância para a psicolo
gia*, pois transformaram-se gra
dualmente em leis de associação de 
idéias. E estas tornaram-se diretri
zes da escola inglesa do empirismo 
psicológico (séculos XVIII e X IX ).

Entre os séculos XVII e X IX , os 
filósofos chegaram à conclusão de 
que a vida mental,resulta da expe
riência sensorial. É quando se des
taca David Hartley*, que colhe do 
Treatise o f  O ptics e do Philoso- 
p hiae  N aturalis Principia M athe- 
m aticae, de Newton*, os funda
mentos de sua doutrina psico
lógica: o associacionism o.

Partindo do postulado de que 
todas as mudanças da substância 
nervosa do organismo corres
pondem a mudanças nas idéias, 
Hartley diz que a cada idéia do 
indivíduo vibra a medula dos ner
vos e do cérebro. Tais vibrações 
nervosas persistem após a cessação 
do estímulo que as provocou; as 
sensações, portanto, continuam, 
mas vão enfraquecendo até desapa
recerem. As sensações freqüente
mente repetidas deixam certos ves
tígios; e essas vibrações mínimas 
sao o fenômeno nervoso correspon
dente às idéias. D a mesma forma 
que uma sensação,um a idéia pode 
provocar outra idéia. Isso ocorre 
quando certas idéias aparecem em 
conjunto, de modo que a repetição 
de uma provocará as demais.

No entanto, Hartley não atinou 
com  as razões da seqüência. Coube 
ao racionalista Thomas Brown 
(1778-1820) propor e explicar as 
leis secundarias da associação:

L ei da duração —  Quanto mais 
se lida com um objeto, maior será 
sua lembrança posterior;

L ei da viveza relativa  —  Uma 
idéia associa-se mais íntima e soli
damente a outra na medida em que 
forem mais vivos os sentimentos 
originais que provocou;

Lei da freqüência  relativa  —  As 
partes de uma seqüência de idéias 
serão tanto mais sugeridas, quanto 
mais tenham sido renovadas;

L ei da recenticidade —  Quanto 
mais antigo o assunto, maior a difi
culdade em relembrá-lo;

L ei da coexistência  —  Uma can
ção, que no passado sempre foi 
cantada por uma pessoa, tende a 
evocar essa pessoa;

L e i das diferenças de constitu i
ção  —  Distinções orgânicas entre 
os indivíduos podem alterar as leis;

L ei das variações no m esm o  
indivíduo  —  O curso dos afetos 
varia segundo a em oção do mo
mento;

L ei das diversidades tem porárias 
de estado  —  O indivíduo varia 
conforme seu estado de saúde e, 
com  ele, a força das assoòiações;

Lei dos hábitos anteriores —  
Diante de uma experiência nova, o 
indivíduo sofre influências das ten
dências de pensamento e de vida já 
enraizadas nele.

D o palácio à cabana

Depois de Hartley, o associacio
nismo inglês continua com James 
Mill*, que reduz a vida mental a 
um complexo de partículas associa
das, decorrentes da experiência sen
sorial. N ão explicou, contudo, o 
processo fisiológico da associação  
desses elementos. Para ele, pensa
mento segue pensamento e idéia 
segue ideia, incessantemente. O 
homem recebe, através dos senti
dos, contínuas sensações, que exci
tam idéias; estas provocam novas 
idéias, e assim por diante.

Seu filho John Stuart Mill*, em
bora reagindo contra o associacio
nismo extremado do pai, retoma o 
estudo da atividade mental associa
tiva. Considera regentes dessa ati
vidade as leis da semelhança, coníi- 
güidade, freqüência, inseparabili
dade e intensidade.

Alexander Bain* retoma muito' 
dos ensinamentos dos Mill e prepa 
ra o caminho para a psicologia  
experimental. Adota as leis tradi
cionais da associação por seme
lhança (“um quadro lembra seu 
m odelo”); por contraste (“um palá
cio lembra uma cabana”) e por 
contigüidade temporal e espacial 
(“um músico, habituado a tocar 
certa ária, evoca-a mentalmente; 
representações mentais das diver
sas notas lhe surgem na ordem em 
que são ouvidas”).

E a partir de fundamentos fisio
lógicos que ele explica atitudes, 
sentimentos, etc. O que melhor ilus
tra o associacionism o de Bain é sua 
explicação sobre o amor materno: 
“A s coisas quentes são agradáveis; 
também o sao as coisas nascidas: 
daí a alegria maternal”. O M ind, 
jornal de psicologia fundado por 
Bain, e o caráter sistemático de 
suas publicações tornaram-se veí
culo de propaganda dessa corrente.

N a Alemanha, Hermann Eb- 
binghaus*, profundo conhecedor da 
tradição associacionista inglesa, 
reduz suas várias leis à da freqüên
cia, exclusivamente. Investiga a 
memória, visando a determinar o 
número de apresentações necessá
rias para o total aprendizado de 
algo. Esse número e a medida de 
eficiência. Estende sua teoria à 
determinação do número de repeti
ções necessárias para o reaprendi- 
zado e para a conservaçao, por 
maior tempo, do que se decorou. A 
partir de Ebbinghaus, o associacio
nismo influi grandemente no desen
volvimento de várias correntes psi
cológicas posteriores.

VEJA T A M B É M : A prendizagem : 
Behaviorism o; C om portam ento; 
Psicologia.

Associações

Uma atitude típica dos jovens é 
andar em grupo: a “turma” tende 
a influenciar, com o um todo, o 
comportamento individual de seus 
membros. Essa necessidade de 
agrupar-se sempre foi uma carac
terística do homem, pois a história • 
a p re se n ta  m ilh a re s  de  ex em p lo s  de 
associações, formais ou informais, 
com  marcantes atuações políticas e 
sociais.

N a década de 1830, Alexis Toc- 
queville*, autor de A  D em ocracia  
na A m érica, escreveu: “Para que 
os homens se tornem ou permane
çam civilizados, é necessário que a 
arte da associação cresça e se aper
feiçoe na mesma razão em que au
menta a igualdade de condições”.
O autor apoiava a tese de que so
mente um número grande e variado 
de associações poderia garantir um 
Estado democrático, numa posição 
contrária ao pensamento liberal da 
época. O liberalismo que caracte
riza os séculos XVII e XVIII com 
batia toda forma de agrupamento e 
regulamentação, além do mínimo 
necessário à manutenção da ordem 
pública. N o plano da conduta so
cial, criticava as convenções e tra
dições que pudessem inibir o livre

desenvolvimento da personalidade 
individual. N a economia, opu
nha-se aos vestígios das antigas 
corporações de ofícios, e a toda or- 
ganizaçao que interferisse no “ livre 
jogo do mercado” . N o campo polí
tico, o indivíduo era visto com o 
agente livre de pressões e precon
ceitos, capaz de uma conduta ra
cional. Alem disso, cadaj>essoa era 
um cidadão ativo, que nao deixaria 
de participar da vida política, nem 
de defender seus interesses, neces
sariamente coincidentes com os da 
co le tiv id ad e .

Essas qualidades, defendidas 
pelo liberalismo*, foram insuficien
tes para garantir o bom funciona
mento do sistema democrático. A 
evolução da econom ia industrial 
demonstrou que o desenvolvimento 
automático só levaria á crises ou 
diversas formas de conflito. Por 
isso, surgiram agremiações políti
cas ou econôm icas em defesa de in
teresses coletivos.

As sociedades modernas mais 
desenvolvidas apresentam'numero
sas associações: sindicatos, grupos 
patronais, religiosos, culturais, re
creativos e outros.

N o Brasil, porém, a vida asso
ciativa parece bem menos intensa: 
Oliveira Viana*, em Instituições 
Políticas Brasileiras, atribuiu esse 
fato à própria evolução do povoa
mento no país, que acentuou a dis
persão da população pelas zonas 
rurais, debilitando o crescimento
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das atividades urbanas. Isso atro
fiou as associações particulares 
municipais, resultando na falta de 
soluções cooperativas para os pro
blemas locais. D aí, talvez, a fraca 
participação popular nas questões 
políticas, bem diversa, por exem 
plo, dos partidos americanos, com  
suas movimentadas convenções.

Há, porém, uma forma de asso
ciação tipicamente brasileira, bas
tante comum nas zonas rurais, e 
que teve particular importância na 
história de várias cidades. Trata-se 
do “mutirão”, associação voluntá
ria pela qual um grupo de vizinhos 
organiza uma série de ajudas mú
tuas, especialmente na divisão do 
trabalho comunitário. Para alguns 
estudiosos, trata-se de um m ovi
mento cooperativo e produtivo, en
quanto outros o considerarn sím
bolo de uma produção econômica 
atrasada, marginal e sem recursos; 
e onde a cooperação, embora vo
luntária, freqüentemente degenera 
em conflito e violência.

Agrupamentos informais tam 
bém surgem em áreas urbanas, 
com o associações de moradores, 
grupos carnavalescos, futebolísti
cos e outros.

T ipos de associações

Os sociólogos costumam dividir 
as associações em voluntárias e in
voluntárias, formais e informais, o 
que realça o fato de nem todas te
rem um caráter obrigatório. En
quanto algumas o têm como os 
sindicatos* nos países in
dustrializados, num extremo 
oposto existem grupos completa
mente informais, aparentemente 
efêmeros (como amigos que se reú
nem num bar ou jovens que se en
contram, à noite, na es'quina), que 
se transformam em associações du
radouras, possuindo normas inter
nas de comportamento e liderança* 
muito semelhantes aos “estatutos” 
de qualquer organização formal.

A s associações no mundo

Não há informes precisos sobre 
a situação brasileira. Mas uma 
amostragem feita em 1963 em 
cinco países apresentou esses da
dos: 57% das pessoas entrevistadas 
nos Estados Unidos, 47% no Reino 
Unido, 44% na Alemanha Ociden
tal, 30% na Itália e 24% no México 
declararam-se filiados a alguma as
sociação, principalmente sindica
tos, grupos cívico-políticos, entida
des sócio-recreativas e profissio
nais. Os homens tendem a apresen
tar maior participação, embora a 
presença feminina, seja bem mar
cante nos EUA. E importante su
blinhar que, entre as pessoas com  
instrução superior, a tendência p a 
ra associar-se é bem mais acentuada.

A participação nessas atividades 
coletivas tende a desenvolver no in
divíduo as preocupações com ques
tões políticas, independente do 
grau de instrução ou dos tipos das 
associações, criando maior inte
resse pela vida em sociedade.

VEJA  T A M B E M : D ivisão do Tra
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Astecas

Os astecas acreditavam que o 
deus Quetzalcoatl, encarnado em 
homem, fundou a capital dos tolte- 
cas, antigos habitantes do planalto 
mexicano, e ali reinou até partir 
rumo ao sul, prometendo voltar 
para reconduzir seu povo a uma 
era de paz e fartura. Com a invasão 
espanhola do México*, essa lenda 
ganhou um sentido trágico: em 
1519, um grupo de espanhóis lide
rados por Cortez* desembarcou no 
atual porto de Veracruz. Os pró
prios nativos o s conduziram às 
portas da capital asteca Tenochti- 
tlán, onde os espanhóis fizeram 
prisioneiro o chefe Montezuma* II. 
A acolhida amistosa por parte dos 
indígenas deve-se à crença de que 
Cortez fosse a reencarnaçâo de 
Quetzalcoatl, que voltava pelo mar, 
a fim de cumprir sua promessa.

Só mais tarde, os astecas —  que 
formavam com os_ maias* as duas 
grandes civilizações do México 
pré-colombiano —  iniciaram sua 
resistência; lutaram até 1524,

quando seu último soberano foi 
enforcado pelos conquistadores. 
M as, se o poderio desse povo foi 
destruído pelas armas espanholas, 
sua civilização, de alguma forma, 
sobrevive no México contempo
râneo: as tradições astecas estão 
identificadas com  a afirmação de 
uma verdadeira cultura nacional.

Origens de um império

A história dos astecas pode ser 
dividida em três períodos: o de 
nomadismo (c. 1168/1325), que 
termina com  a fundação de Te- 
nochtitlán; o de consolidação, no 
vale do México (1325/1440); e o de 
expansão e conquistas, que durou 
ate a chegada dos espanhóis 
(1440/1521).

N o início do século XIII, inúme
ras e sucessivas crises sociais, polí
ticas e religiosas culminam na 
destruição de Tuia, capital dos tol- 
tecas, povo que havia atingido ele
vado nível de civilização. Isso favo
receu a invasão da região pelos 
grupos coletores e caçadores oriun
dos do norte, conhecidos pela deno
minação geral de “chichimecas” 
(“filhos de cachorros”). Em suas 
lendas, os astecas identificam-se, às 
vezes, com o integrantes desses gru

pos. N o entanto, existem evidências 
de que constituiriam, na ver‘dade, 
uma camada de antigos agricul
tores que ajudavam militarmente os 
toltecas.

Originários provavelmente de 
Aztlán, no noroeste do atual Méxi
co, os astecas, em sua vida nôma
de, dirigiram-se para o México cen
tral, onde teriam entrado em 
contato com os toltecas. Com  a 
desagregação dessa cultura, os as
tecas passam a procurar um local 
para se estabelecerem, no final do 
século XII e princípio do XIII. Por 
essa época, X o lo tl. chefe dos chi
chimecas, apodera-se do vale do 
M éxico, estabelecendo inicialmente 
um centro em Tenayuca, e depois 
em Texcoco. Alia-se aos remanes
centes toltecas e estabelece-se então 
um clima de relativa paz e de 
desenvolvimento cultural. Isso atrai 
outros grupos, entre os quais os as
tecas, que se estabelecem nas proxi
midades das ruínas de Tuia. Ali 
instalados, aperfeiçoam suas técni
cas agrícolas, adotam sistemas de 
irrigação e sua religião assume 
contornos mais definidos, com o 
culto a Huitzilopochtli, o deus sol, 
e a prática de sacrifícios humanos. 
Segundo a tradição, essa divindade 
teria ordenado o abandono da re-

M aciça. im ponente e com  uma acentuada carga de violência, a escultura asteca centralizava-se em elem entos de 
caráter religioso. (À esquerda, "C oatlicue” , deusa da terra e da m orte; à direita, o deus "Xochipilli".)
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Tlaloc, deus da chuva, sugando a água do solo, transform a-a em  nutritiva linfa, que dá vida aos vegetais.

ião, para que seu povo saísse em 
usca de um local definitivo.

Após vagarem até o início do sé
culo XIV, os astecas refugiaram-se 
em Chapultepec, de onde foram 
expulsos pelos culhua-tgltecas, de 
Culhuacán e pelos tepanecas, de 
Azcapotzalco. Em troca de prote
ção, passaram a servir nó exército 
dos primeiros, mas logo foram 
obrigados a fugir novamente.

Como mercenários dos tepane
cas, três dos primeiros chefes aste
cas atacaram Culhuacán e Texcoco  
e as regiões que correspondem aos 
Estados de Morelos, Puebla, Hidal- 
go e Veracruz, no México. As 
conquistas, os despojos de guerra e 
o com ércio formaram a base mate
rial para a construção de um 
império.

Por volta de 1325, os astecas 
fundaram, numa ilha do lago Tex
coco, a cidade de Tenochtitlán (o 
nome é uma homenagem a Tenoch, 
um dos patriarcas da tribo). Mas, 

uando iniciaram a construção 
essa capital, o alto do planalto 

mexicano já havia sido cenário da 
história de outros povos, com o os 
toltecas, que já haviam ocupado os 
monumentos de Teotihuacán, ci
dade religiosa erigida em períodos 
anteriores. A grandiosidade das 
ruínas indica que os construtores 
de Teotihuacán —  a respeito dos 

uais pouco se sabe —  dispunham 
e uma organização social com- 
lexa, capaz de mobilizar muitos 
omens em trabalho coordenado. 

Teriam sido eles os primeiros difu
sores dos elementos culturais ca
racterísticos das civilizações meso- 
americanas.

A cidade de Teotihuacán eri- 
gia-se ao longo de uma avenida 
com  mais de três quilômetros de 
comprimento, que ligava as três 
edificações mais importantes: a Pi
râmide do Sol, a Pirâmide da Lua 
e o Templo de Quetzalcoatl. A pri
meira é uma construção gigan
tesca, cobrindo uma área de cerca 
de 46 000 metros quadrados, com  
64 metros de altura. No templo de 
Q uetzalcoatl, com sua fachada co
berta de esculturas, aparecem as 
imagens de Quetzalcoatl, deus da 
sabedoria, representado pela ser
pente emplumada; e de Tlaloc, o 
deus da chuva.

Junto às ruínas dessa civiliza
ção, os astecas ergueram Tenochti
tlán e, em torno da capital, cons
truíram o seu império.

Um a sociedade com  
muitos rituais

Entre os astecas, havia uma 
rígida divisão das camadas sociais: 
a mais elevada era constituída pe
los nobres (que desempenhavam os 
cargos mais importantes e eram 
proprietários das terras) e pelos 
guerreiros e comerciantes profissio
nais. Os mercadores (pochteca)  
possuíam uma posição especial, 
pois em suas viagens desenpenha- 
vam o papel de verdadeiros embai
xadores ou espiões da cidade. 
Abaixo deles situavam-se os ho
mens comuns, dedicados ao cultivo 
da terra, e os artesãos; nos escalões 
inferiores, finalmente, ficavam os 
escravos e os servos.

O privilégio mais importante da 
nobreza era a isenção do paga

mento das taxas do Estado, cobra
das de todos os cidadãos. Os escra
vos . eram recrutados entre os 
prisioneiros de guerra (embora a 
maioria destes fosse destinada aos 
sacrifícios nas cerimônias religio
sas), entre os delinqüentes e os pre
sos por dívidas, e entre pessoas vo
luntariamente vendidas por seus 
parentes empobrecidos. Os servos 
provavelmente descendiam das an
tigas populações subjugadas.

A sociedade asteca mantinha-se 
através de uma rígida educação. 
Até quinze ou dezesseis anos, esta 
ficava a cargo dos pais. Depois rea- 
lizava-se um estágio em um dos 
dois tipos de escola: o calmecac, 
destinado aos filhos dos nobres, ou 
o telpochcalli, para os dos cidadãos 
comuns. Adestravam-se no manejo 
das armas, e aprendiam história e 
religião; os jovens do povo adqui
riam apenas formação profissional.

O poder supremo era represen
tado pelo rei, escolhido dentro da 
linhagem real por um conselho 
composto de nobres, sacerdotes e 
oficiais. Atribuíam-lhe dotes divi
nos, e governava de maneira abso
luta, assessorado por quatro no
bres. Todos os que dele se 
aproximassem deviam traj ar-se 
simplesmente e falar com a cabeça 
inclinada, sem olhá-lo de frente.

A concepção do direito asteca 
conferia exclusivamente ao Estado 
a aplicação da justiça. No caso de 
roubo exigia-se a restituição do ob
jeto furtado e, quando impossível,

o ladrão era escravizado. Os deli
tos irreparáveis —  assassínio, 
adultério, traição, incesto, feitiçaria 
— , bem como roubo de milho, 
ouro, prata ou jade, eram punidos 
com a morte.

A vida cotidiana estava intima
mente ligada às cerimônias ditadas 
por um calendário litúrgico de 260 
dias; onde cada dia era considerado 
maléfico ou benéfico, conforme os 
ditames dos livros sagrados. O ci
clo anual (para cuja elaboração de- 
senvolveram_ a astronomia* e um 
estudo contínuo dos movimento? 
dos astros) estava estreitamente re
lacionado à atividade agrícola, e 
proporcionava uma série de festas 
religiosas. Aliás, toda a vida dos 
astecas era acompanhada de ritos 
religiosos —  até mesmo a escolha  
do nome estava ligada à religião.

O casamento era precedido de 
longas conversações entre as duas 
famílias, com o adivinho presente 
para prognosticar o êxito do casal, 
que recebia as oferendas de incenso 
no altar familiar e a bênção dos sa
cerdotes. A poligamia era permi
tida e constantemente praticada en
tre os ricos.

A morte e as doenças também 
recebiam explicações mágico-reli- 
giosas: para eles, as moléstias eram 
provocadas pela introdução má
gica de um corpo estranho; daí o 
apelido de “as que retiram pedras” 
dado às curandeiras. As pessoas 
doentes faziam votos de oferendas 
a determinadas divindades: na

m a io r ia d a s vezes, consistiam na 
confecção de imagens do deus dos 
ventos, das deusas da água e da 
chuva. O diagnóstico das moléstias 
baseava-se na adivinhação com o 
uso de grãos de milho ou de aluci
nógenos* que provocavam visões, 
nas quais se buscava localizar a 
causa da doença.

No entanto, os astecas pos
suíam um amplo conhecimento da 
natureza e do uso de plantas medi
cinais; o rei da Espanha, Filipe* II, 
enviou seu médico ao M éxico, para 
que assimilasse esse conhecimento.

Quanto aos ritos funerários, pra
ticavam tanto a cremação com o a 
inumação. A s pessoas eram enter
radas com vários objetos, depen
dendo de sua situação econôm ica  
ou de sua posição social.

A guerra sagrada

Os astecas eram um povo emi
nentemente guerreiro: todos os ho
mens, de qualquer classe social, de
viam participar da guerra. Esta era 
justificada por motivos sagrados: 
não só tinha a finalidade de sa
quear outras cidades, mas também, 
e principalmente, a de capturar o 
maior numero possível de inimigos, 
destinados a sacrifícios aos deuses.

Na realidade, a guerra traduzia 
a necessidade de conquistas de um 
povo em plena expansão. A dou
trina oficial baseava-se na preten
são histórica de que a dinastia rei
nante sucedia, por direito, a dos
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vencidos toltecas; graças à aliança 
com  a cidade de Texcoco, dos anti
gos chichimecas, os astecas reivin
dicavam o domínio sobre toda a re
gião central do M éxico. Assim , 
qualquer cidade que tentasse rebe
lar-se contra eles era considerada 
inimiga por infração a um “direito” 
de domínio territorial.

Entre os motivos mais comuns 
para declaração de guerra figura
vam as agressões aos negociantes 
em viagem. Caso fossem mortos ou 
pilhados, imediatamente as forças 
do Império se preparavam para 
vingá-los. A ruptura das relações 
comerciais tradicionais entre o Mé
xico e a cidade do Coyacán tam 
bém tornou-se uma questão bélica. 
Outras invasões eram determina
das por motivos políticos: a des
confiança em relação a uma cidade 
rival bastava para a eclosão de 
uma guerra preventiva.

As operações militares propria
mente ditas só começavam depois 
de longas e laboriosas negociações, 
conduzidas por embaixadores espe
cialmente nomeados. Se esses con
tatos falhassem, partia-se para a 
batalha, mas somente após a desig
nação pelo adivinho da data favo
rável. Portanto, os astecas não fa
ziam ataques de surpresa. Em 
combate, recorriam a varios golpes 
de astúcia: certas unidades simula
vam uma fuga para atrair os inimi
gos a uma emboscada, e usavam  
escadas para atingir aldeias situa
das em posições elevadas e ina
cessíveis. A meta era apoderar-se 
da fortaleza adversária, e a vitória 
era simbolizada por um incêndio 
do santuário do deus local. A 
guerra terminava com negociações 
referentes aos tributos que deve
riam ser pagos aos astecas pelos 
vencidos. Os prisioneiros eram le
vados para os sacrifícios em honra 
ao deus do sol, Huitzilopochtli (re
presentado pela figura de um guer
reiro). D essa forma, um soldado 
conseguia se destacar pela quanti
dade de inimigos que elé capturasse 
vivos.

Religião com  m uitos deuses

Às concepções religiosas origi
nais dos astecas vieram acrescen
tar-se as das populações conquista
das, multiplicando-se o número de 
divindades e complicando-se a teia 
de relações que as uniam. As deida
des supremas, criadoras do mundo, 
denominavam-se Ometteotl, deus 
dois ou duplo, Ometecuhyli, senhor 
dois ou duplo, e Omecihuatl, a se
nhora dois ou dupla. Tezcatlipoca, 
o deus maligno da noite, opunha-se 
a Huitzilopochtli, o deus solar. 
Também havia os deuses da chuva, 
dos caçadores, dos camponeses, 
dos ourives, das águas, das plantas 
e da natureza.

Rituais com plicados davam  
curso a essa mitologia*, influen
ciando todos os aspectos da cultura 
asteca. O deus solar, por exemplo, 
para vencer a noite e renascer cada 
manhã, cumprindo sua tarefa de 
dar luz e calor ao mundo, exigia 
alimentos; cabia aos homens nu
tri-lo com sangue, principalmente 
humano. Daí o morticínio dos pri
sioneiros de guerra. Os cultos eram 

resididos por um clero oficial celi- 
atário, e os sacerdotes freqüenta

vam centros de estudos onde deve
riam aprender sua tarefa, antas de 
exercê-la ofjcialmente.

A vida urbana

No princípio, as plantações 
constituíam a base da economia. 
Como a ilha que abrigava Tenoch- 
titlán oferecia um espaço limitado 
para o cultivo, seus habitantes 
construíram, nas partes mais rasas 
do lago, ilhotas chamadas chinam 
pas, escoradas por estacas e sepa
radas por estreitos canais. Ali era 
cultivada a maior parte dos produ
tos agrícolas consumidos pela ci
dade: mandioca, inhame, batata, 
feijão, baunilha, pimenta, tomate, 
diversas variedades de algodão. 
Com o cacau preparavam um tipo 
de mingau —  o cnocolatl —  difun
dido pelos espanhóis na Europa, 
com o mesmo nome. D o m aguey 
extraíam uma bebida fermentada, o 
pulque, até hoje consumida no Mé
xico, e fibras têxteis. O tabaco era 
fumado em cerimônias religiosas.

A criação de animais era pouco  
diversificada: havia uma especie de 
cão sem pêlos, cuja carne era muito 
apreciada, e algumas variedades de 
aves. Os astecas também pratica
vam a caça e a pesca.

Com o incremento da vida ur
bana, à medida que o Império se 
expandia, o artesanato teve consi
derável desenvolvimento. Além da 
cerâmica, aperfeiçoaram a lapida
ção, a ourivesaria e a arte plumá- 
ria. Nas cidades, mercados de 
grande movimento promoviam um 
intenso comércio: ao chegarem, os 
espanhóis ficaram impressionados 
com a variedade de produtos inter- 
cambiados, o enorme vulto das 
transações e a perfeição dos obje
tos expostos. Quando não faziam a 
troca direta, os astecas adotavam  
sementes de cacau como moeda.

Entre as grandes realizações dos 
astecas destaca-se a organização de 
suas cidades. Eram divididas em 
quatro setores (remanescentes até o 
período colonial do M éxico), com  
edifícios e jardins urbanos que cau
saram assombro aos espanhóis. O 
abastecimento de água se fazia por 
m eio de acjuedutos, com ruas e ca
nais retilíneos. Várias avenidas 
eram pavimentadas, existindo tam
bém vias de circulação para 
barcos.

As atividades comunais eram 
destinadas grandes praças, en
quanto as casas tinham hortas e 
jardins em seus pátios interiores. 
Entre os materiais utilizados, des- 
tacam-se a pedra vulcânica ou “pe
dra de sangue”, a argila crua e a 
madeira. A cidade de Tenochtitlán, 
capital do Império, é um exemplo 
típico: era toda construída sobre 
chinam pas, técnica que ainda hoje 
se emprega em Xochim ilas, ao sul 
da Cidade do México^ Esse sistema 
consiste na construção de canais, 
em terreno pantanoso, cortando ca
madas de vegetação aquática, em- 

ilhando-as e colocando lama so- 
re elas. Sobre essa plataforma 

plantava-se, ou se erguiam habita
ções. Para que as chinam pas ficas
sem perfeitas, cultivavam-se sal
gueiros ao seu redor. Assim , eram 
aproveitados vários terrenos que de 
outra forma seriam considerados 
inúteis. A população da capital foi

No mosaico, as crenças e as tendências da época. (M áscara mortuária.)

O Calendário Solar, em  pedra, dem onstra conhecim entos de astronomia
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O sacrifício h u m ano: uma prática ritual fe ita em  hom enagem  aos deuses.

estimada, pelos estudiosos, entre 
500 000 e l milhão de habitantes.

Um aqueduto, obra de Monte
zuma I (c. 1390-1469), levava àgua 
potável das fontes de Chapultepec. 
No centro da cidade se erguia a 
“Grande Pirâmide”, em cujo cimo, 
alcançado após três lances de es
cada de 1 2 0  degraus cada um, ha
via dois templos geminados (um 
azul e branco, consagrado a Tla- 
loc; outro com crânios pintados de 
branco sobre fundo vermelho, dedi
cado a Huitzilopochtli). Como nas 
outras civilizações meso-america- 
nas, o templo não tinha a função 
de alojar os fiéis, mas de elevar ao 
deus uma mansão que se encon
trasse isolada da multidão.

Certas construções nobres apre
sentavam um refinamento extremo, 
com o o palácio de Montezuma II. 
que assombrou ao próprio Cortez. 
Esse monarca possuía um viveiro 
que abrigava aves de todas as re
giões do Império. Nesse palácio 
também havia galerias com jardins 
suspensos, bem como um zooló
gico cuidado por especialistas, no 
qual se exibiam animais das mais 
variadas procedências.

A  arte: monumental e violenta

Como a arquitetura, a escultura 
era maciça e imponente, sendo que 
cada obra comportava numerosos 
símbolos religiosos. Por outro lado, 
é difícil definir um único estilo as- 
teca: grande número de esculturas 
seguem modelos toltecas, mixtecas, 
e certos motivos gravados ou escul
pidos em utensílios ou armas 
(como as serpentes ou águias) pare
cem  ter nascido às margens do 
gol/o do México.

É na estatuária religiosa que me
lhor se exprime o caráter rude e 
violento dos astecas. E o caso, por 
exemplo, da representação de Coa- 
tlicue, deusa da terra e da morte, 
uma gigantesca estátua que ador
nava o “Grande Templo”. Seu 
rosto é constituído por duas cabe
ças de serpente, enquanto sua base 
e formada por um conjunto de rép
teis, e leva no pescoço uma cadeia

de corações e mãos cortados. Po
rém, o panteão asteca também 
compreendia figuras menores terrí
veis, com o o próprio Quetzalcoatl 
e também Xochipilli (o “ senhor das 
flores”, divindade da alegria, da 
música e da dança, que apresenta 
formas naturalistas e serenas).

Outro tipo de produção tipica
mente asteca são os enormes mo- 
nolitos esculpidos, como a pedra de 
Tizoc (o deus Teocalli, da guerra 
sagrada) e, sobretudo, o Calendário 
Solar: bloco de 4 metros de diâme
tro, pesando 2 0  toneladas, um ver
dadeiro zodíaco finamente gra
vado, com a imagem do sol no 
centro, e onde estão representadas 
as quatro idades do mundo, se
gundo a mitologia asteca, bem 
com o as divisões do ano.

As inúmeras imagens de animais 
trazem uma gama rica de expres
sões que vão desde o puro natura
lismo até a criação de seres fantás

ticos e surrealistas, como a 
xiuhcoatl —  serpente de fogo. tida 
com o a representação do raio.

O basalto é um dos materiais 
mais usados, embora muitas esta
tuetas, máscaras ou ornamentos se
jam talhados em pedra dura e fina, 
com o a jadeíta, a obsidiana, a 
opala e o cristal de rocha. O traba
lho em madeira também proporcio
nou algumas obras-primas, como  
tambores de formas diversas, con
siderados os instrumentos mais 
típicos do México.

Tanto quanto a escultura, a pin
tura*. a ourivesaria e os mosaicos* 
serviam para exprimir as crenças e 
as tendências da época: estavam li
gados aos problemas religiosos, 
atuavam como confirmadores da 
hierarquia social (obras diferentes 
para as diversas camadas sociais) 
e enfeitavam a vida cotidiana com  
todas as formas tradicionalmente 
apreciadas pelo povo.

Mas, se muitas dessas obras que 
ornamentavam as paredes dos Jern- 
plos, palácios e pirâmides foram 
destruídas "por tiros de canhão 
(quando da invasão espanhola), ou 
mesmo a golpes de picareta, a pin
tura conserva-se sob a forma de 
manuscritos com iluminuras, que 
chegaram até nossos dias: é uma 
arte intermediária entre a escrita e 
a miniatura, consistindo na pintura 
minuciosa de caracteres delicados 
representando cenas históricas ou 
míticas. O tlacuilo, pintor escriba, 
era cercado de prestígio social, 
quer trabalhasse para um templo, 
para a justiça ou na administração.

Os astecas não possuíam língua 
escrita, mas apenas um sistema de 
signos pictográficos: as pinturas e 
os desenhos dos manuscritos de
viam ser compreensíveis, e todo o 
efeito estético ficava subordinado a 
essa exigência. Os objetos eram re- 
pTesentados de frente e de perfiT, 
havendo casos em que ambas as 
formas se superpunham para expri
mir o conceito desejado.

Os objetos sagrados eram repre
sentados isoladamente, para que se 
destacassem à primeira vista. Não 
há perspectiva, as cores são chapa
das e sem nuanças, a vivacidade do 
colorido é realçada pelos contornos 
negros que delimitam cada forma. 
Em vários aspectos, essa pintura 
lembra as produções egípcias, ape
sar de menos elaborada.

Os povos antigos do México pa
reciam amar os livros, mas grande 
parte de sua cultura foi destruída 
por Zumarraga, primeiro bispo me
xicano, que atirou à fogueira mi
lhares de preciosos manuscritos. O 
gosto pela arte exibia-se na decora
ção de utensílios e adornos que, 
desde o mais humilde prato de 
barro até as jóias de ouro, nada re
velavam de um fabrico apressado 
ou lucrativo. Os conquistadores fi
caram maravilhados, principal
mente com as extraordinarias cria
ções dos artífices de luxo de 
Tenochtitlán: ourives, lapidários e 
plumaceiros.

O fim  de um império m ajestoso

Com a chegada dos espanhóis 
extingue-se uma cultura repleta de 
manifestações brilhantes e de con
trastes: ao mesmo tempo que eram 
amantes da ordem, os astecas prati
cavam crueldades sob o fascínio do 
sangue e da morte, eram sensíveis 
à natureza, religiosos até o suicí
dio, e admiravelmente práticos na 
organização do Estado, da econo
mia e da ciência.

Para compreender-se a rápida vi
tória dos espanhóis, é preciso con
siderar que eles não lutaram sozi
nhos contra os astecas, mas em 
aliança com seus dominados (nada 
os levava a supor que os espanhóis 
seriam tiranos ainda mais cruéis).

A  c u ltu ra  a s te c a , tã o  s u b ita 
mente aniquilada, é uma das cria
ções mais ricas da história da hu
manidade, embora certos costumes 
pareçam incompatíveis com a atual 
vida civilizada; entre eles. o hábito 
dos sacrifícios humanos.

Sua arquitetura grandiosa refletia tam b ém  uma com plexa organização social. ( P irâm ide-tem plo de Tenayuca.)
VEJA T A M B É M : A m érica;  
M aias; M éxico.
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H ida lgo  Eros

O  0

O anel de asteróides confundiu a ciência até o início do século X IX . Ceres, o maior planetóide descoberto, tem  um  
diâm etro de 7 7 0  quilômetros. Eros, com um eixo de 4 0  quilômetros, é m aior que a cidade de M ilão.

Asteróides

N o início do século X IX , a des
coberta de. pequenos corpos celes
tes, vagando entre Marte* e Júpi
ter* intrigou os astrônomos. 
Localizados a uma distância con
vencional de 2 , 8  unidades astronô
micas do Sol*, esses asteróides 
(com o depois seriam chamados) le
varam varios cientistas a supor a 
existência de um novo planeta*.

Um dos primeiros a alimentar 
suspeitas nesse sentido foi o astrô
nomo alemão Johann Elert Bode*, 
que se preocupou principalmente 
com  a regularidade existente na 
distância entre os planetas até 
aquela época conhecidos e o Sol. 
D essa forma, chegou a estabelecer 
uma tabela com distâncias bastante 
aproximadas, que foram expressas 
em unidades astronômicas. Ele par
tiu da série 0, 3, 6 , 12, 24, 48, etc., 
somando 4 a cada um dos termos 
e dividindo-os então por 10. Assim, 
as constantes de Bode ficaram 
sendo:

D istâncias em  
unidades 

astronôm icas:

N om e
dos

planetas:

0,4 Mercúrio
0,7 Vênus
1 , 0 Terra
1 , 6 Marte

2 , 8 —

5,2 Júpiter

As distâncias formuladas pelo 
astrônomo alemão são quase coin
cidentes com as distâncias reais —  
Mercúrio* (0,39), Vênus* (0,72), 
Marte (1,52) —  mas o que desper
tou o grande interesse dos cientis
tas foi a distância 2 ,8 , que não cor
respondia a planeta algum. Assim , 
esse “planeta invisível” com eçou a 
ser procurado por astrônomos de 
todo o mundo, depois de um apelo 
feito por Bode, na tentativa de con
firmar a teoria. Essa busca reali- 
zou-se sobretudo apartir de 1781, 
época em que foi descoberto 
Urano*, cuja órbita estava situada 
bem próxima à distância estabele
cida pela tabela.

Ceres, o primeiro

Foi por acaso que, do Observa 
tório de Palermo, o astrônomo sici- 
liano Giuseppe Piazzi* descobriu, 
a 1 .° de janeiro de 1801, o que ele 
pensava ser um pequeno planeta, 
com  770 quilômetros de diâmetro, 
e que foi batizado com o nome de 
Ceres, personagem da mitologia 
greco-romana. Vários astrônomos 
daquela época tentaram determinar 
a órbita de Ceres. Quem resolveu 
brilhantemente esse problema foi 
um jovem e desconhecido matemá
tico chamado Karl-Friedrich 
Gauss*. Em poucos anos, a desco
berta de outros planetóides —  
com o alguns costumam chamá-los
—  tornou evidente que naquela 
zona do espaço não estava lo
calizado o planeta desconhecido 
que todos procuravam, mas uma 
série de pequenos corpos celestes.

aos quais se convencionou chamar 
de asteróides.

O segundo deles foi denominado 
Palas pelo seu descobridor, o astrô
nomo alemão Heinrich Wilhelm  
Mathias Olbers (1758-1840). O ter
ceiro, localizado em 1804, recebeu 
o nome de Vesta, e desde então, 
ano após ano, mais asteróides têm 
sido reconhecidos. Calcula-se hoje 
que mais de 1 500 estejam catalo
gados em todos os observatórios do 
mundo, com denominações que já 
esgotaram os nomes da mitologia. 
O maior deles continua sendo Ce
res (770 quilômetros); outros vinte, 
aproximadamente possuem diâme
tros superiores a 150 quilômetros, 
entre os quais Palas (490), Juno 
(190) e Vesta (390). A grande 
maioria, porém, tem diâmetros que 
variam entre 15 e 80 km. enquantp 
outros têm diâmetros inferiores a 3 
km. Estes dados são aproximados, 
pois somente os maiores são esféri
cos. Eros, por exemplo, é oval; seu 
eixo maior não chega a ultrapassar 
40 quilômetros.

O movimento dos asteróides em 
relação às estrelas é fácil de ser re
gistrado fotograficamente. Nas fo
tos, eles aparecem em forma de tra
ços luminosos ao contrário das

estrelas, que assumem a forma de 
pontos luminosos.

Órbitas irregulares

Embora a maioria dos asteróides 
gravite na órbita situada entre 
Marte e Júpiter, alguns deles reali
zam percursos irregulares (único 
caso em que recebem nomes mas
culinos), com afélio (ponto da ór
bita mais distante do Sol) e periélio 
(ponto mais próximo do Sol) que se 
aproximam muito de Saturno e de 
Mercúrio, como Apoio e Hermes. 
Este último, em outubro de 1937 
passou a 776 000  quilômetros da 
Terra*, distância relativamente pe
quena, equivalente a duas vezes a 
distância da Terra à Lua*. Eros, 
descoberto em 1898, tem seu perié
lio a 22 400 milhões de quilôme
tros. Amor, outro asteróide, chegou  
a 16 milhões de quilômetros da 
Terra, em 1932, e Apoio passou a 
quase 1 0  milhões de quilômetros.

Há dois grupos de asteróides que 
giram em torno do Sol, exatamente 
na mesma órbita de Júpiter. Cada 
um desses grupos, chamados dos 
troianos e dos gregos, localiza-se à 
direita e à esquerda de Júpiter e 
tem exatamente o mesmo período

de revolução do planeta (doze 
anos), mantendo sempre a mesma 
distância entre si. O ângulo for
mado pelo grupo Troiano-Sol-Júpi- 
ter (ou Grego-Sol-Júpiter) é de 60 
graus, de tal modo que os grupos 
formam triângulos equiláteros com  
Júpiter.

A massa dos asteróides, muito 
pequena para ser determinada por 
métodos usuais da mecânica ce
leste, é calculada por aproximação, 
através do diâmetro e de um valor 
médio de densidade (densidade =  
massa/volume). Para estes cálculos 
pode ser usada a densidade média 
da Lua (3,3 g /cm 3). Assim , o valor 
da massa de Ceres, por exemplo, 
pôde ser calculado em um centé
simo da massa lunar. Sua força de 
gravidade é três centésimos da 
força de gravidade da Terra, com  
uma velocidade de fuga que não 
permite a criação de um invólucro 
gasoso. Estima-se que a soma das 
massas de todos os asteróides não 
seja superior a um milésimo da 
massa da Terra.

VEJA T A M B É M : A stronom ia;  
Planeta; Sol.
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Astrofísica

A astrofísica é a ciência que tem

fior objeto o estudo dos processos 
ísicos do Universo. Por trás da 

harmônica e tranqüila aparência do 
Universo, existe um gigantesco la
boratório onde ocorrem formidá
veis trocas de energia, com estre
las* explodindo e estrelas 
nascendo, sob temperaturas tão al
tas que não permitem a presença de 
matéria organizada em átomos* e 
moléculas*, mas sim de um 
“oceano” de núcleos e elétrons em 
movimento ininterrupto —  ou seja, 
a matéria em um estado diferente 
dos conhecidos, o plasma*. A s pes
quisas astrofísicas puderam ser rea
lizadas graças ao desenvolvimento 
de métodos novos, que foram pro
piciados pela invenção de apare
lhos como o^spectroscópio, os ra- 
diotelescópios e outros, e pelos 
recentes progressos da física*, so
bretudo da atômica.

A origem da astrofísica está as
sociada ao uso progressivo do es- 
pectroscópio, inventado por Joseph 
von Fraunhofer* na primeira me
tade do século XIX.

Graças a esse instrumento a na
tureza dos astros pôde ser anali
sada quanto a sua com posição quí
mica e sua temperatura e, portanto, 
quanto aos processos energéticos 
subjacentes.

Logo depois vieram a fotometria 
e a fotografia, que propiciaram o 
desenvolvimento de novas técnicas, 
como o emprego de células fotelé- 
tricas e de radiotelescópios.

A partir de meados do século 
X X , sondas espaciais, satélites arti
ficiais e plataformas espaciais abri
ram novos campos à pesquisa, co 
lhendo dados fora da atmosfera ter
restre.

A astrofísica costuma ser classi
ficada com o planetária , quando 
sua preocupaçao está voltada para 
o estudo da constituição interna 
dos planetas*, suas atmosferas, 
temperaturas e a natureza dos de
mais corpos do sistema solar; so
lar, quando investiga o Sol* e suas 
influencias físicas sobre a Terra* e 
sobre o meio interplanetário; e si
deral, quando trata dos corpos que 
povoam o Universo: estrelas, galá
xias*, quasares, pulsares, radioes- 
trelas, massas de gás, etc.

D o ponto de vista metodológico, 
a astrofísica classifica-se, ainda, 
em geral, que tem por objetivo o es
tudo da morfologia, espectroscopia 
e fotometria dos corpos celestes; e 
teórica, que, através da construção 
e análise de modelos e da aplicação  
das leis físicas, procura explicar os 
resultados obtidos através da ob
servação. A astrofísica teórica é 
não raro levada à sugestão de no
vas leis físicas, ocasião em que me
didas feitas em laboratório e relati
vas a fenômenos bem determinados 
podem ser necessárias. Um campo 
muito importante desse ramo da 
astrofísica é aquele que tem por fi
nalidade investigar a estrutura in
terna e a evolução das estrelas, re
lacionando-se, dessa maneira, com  
a cosmologia.

Os radiointerferôm etros possuem um sistema integrado de várias antenas, o que possibilita a localização de corpos 
celestes, ainda que próximos entre si, com  altíssimo grau de precisão.

Erupção de gás hélio no sol. Im agem  obtida através de um espectrógrafo  
a bordo do laboratório espacial norte-am ericano Skylab.

Espectros e m agnitudes

A análise dos espectros (espec
troscopia*) passou a constituir um 
método importante de pesquisa a 
partir da metade do século X IX , 
com os esforços de W illiam Hug- 
gins (1824-1910) e de Angelo Sec- 
chi (1818-1878), que basearam  
seus trabalhos em descobertas fei
tas por Gustav R. Kirchhoff* e Ro- 
bert W. Bunsen (1811-1899). Hug- 
gins e Secchi separadamente 
lançaram em 1859 os fundamentos 
do método espectral: a análise das 
estrelas com o espectroscópio ba- 
seia-se na possibilidade de se iden
tificar um elemento químico pelo 
espectro da radiação luminosa de 
seus átomos, que lhe é caracterís
tico. Assim , a análise do espectro 
de uma estrela mostra os elementos 
que a compõem.

Observações sistemáticas leva
ram Secchi a classificar as estrelas 
em cinco grandes categorias, de 
acordo com as semelhanças entre 
seus espectros. No grupo a que 
chamou I, as raias do hidrogénio 
mostravam-se particularmente in
tensas; no grupo II, os espectros 
possuíam numerosas raias metáli
cas; no III, os espectros termina
vam de repente no vermelho, ao 
passo que no IV desapareciam no 
violeta. O grupo V reunia estrelas 
de espectro tão singular que não 
podiam ser incluídas em nenhum 
dos outros grupos.

C lassificação espectral

A classificação de Secchi (1864) 
foi suplantada pela d a  catálogo 
Henry Draper, desenvolvido por 
pesquisadores da Universidade de
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Harvard (as astrônomas canpor e 
Maury, e os astrônomos Fleming e 
Mayall, todos sob a direção de Pic- 
kering), que reúne as caracteristi- 
cas espectrais de mais de 225 000  
estrelas. Esta classificação espec
tral é formada pelos tipos O, B, A,
F. G, K, M. R, N e S que é deco
rada mediante um recurso mnemó
nico baseado na frase Oh, B e A  
f in e  Girl, /Ciss Me Right 
/Vow, Sweet” (Oh, seja uma boa ga
rota, beije-me agora mesmo, que
rida”).

A classificação de Harvard é ba
seada na temperatura superficial 
das estrelas e vai de 30 000 (classe 
O) a 3 000 /2  000° C (classe S). A s 
estrelas de W olf Rayet, cuja tempe
ratura superficial é superior a 
30 000° C, são colocadas em uma 
classe à parte, a classe W. Costu- 
ma-se ainda<lividir cada um destes 
tipos em dez subtipos (por exem
plo: A 0, A l ,  A 2, A3, . . .  A9). O 
Sol, cuja temperatura superficial é 
de 6  0 0 0 °C , pertence à classe G l.

O auxílio da espectroscopia nas 
investigações astrofísicas manifes
ta-se em um grande número de as
pectos. O espectro de uma estrela 
permite determinar a com posição  
química de suas camadas superfi
ciais; a largura das linhas espec
trais propicia o cálculo de sua velo
cidade de rotação: certas linhas 
espectrais aparecem desdobradas 
em duas ou três, muito próximas, 
o que indica que a estrela apresenta 
um campo magnético, cuja intensi
dade pode ser calculada, medin- 
do-se a distância entre as linhas 
que se desdobram (efeito Zeeman); 
estrelas que estejam se afastando 
ou se aproximando da Terra apre
sentam suas linhas espectrais des
locando-se, respectivamente, para o 
vermelho ou o violeta (efeito* Dop- 
pler) e, como esse deslocamento é 
proporcional à velocidade da es
trela, pode-se conhecê-la através 
dele.

Outro exemplo da importância 
da espectrosccmia é a descoberta 
das binárias eipectroscópicas, es
trelas que os mais potentes telescó
pios não distinguem com o binárias, 
mas cujos espectros aparecem des
dobrados em dois, graças ao efeito 
Doppler e aos movimentos das 
componentes, uma se movendo ao 
redor da outra.

\ 0  emprego do espectro para a 
análise de um problema físico é fre
qüente, por exemplo, na obtenção 
de uma estimativa da proporção 
em que entram os principais ele
mentos químicos na com posição de 
uma estrela. Para isso é preciso 
avaliar átomos de determinado ele
mento, necessários à produção de 
uma linha (de intensidade já esti
mada) no espectro de uma estrela; 
é necessário também estudar as li
nhas situadas nas regiões ultravio
leta e infravermelha do espectro 
(não visíveis para o olho humano) 
e é preciso que se levem em conta 
os efeitos da ionização. Foi assim  
possível explicar o espectro obser
vado do Sol e de várias estrelas, 
m as os resultados obtidos dizem  
respeito apenas à atmosfera estelar, 
não se podendo extrapolá-los para 
toda a estrela.

Além da espectroscopia, consti
tuiu outra importante fonte de da
dos para o conhecimento físico das

estrelas a análise de suas magnitu- 
des. Já Hiparco* havia catalogado 
e classificado por seus brilhos 
cerca de 1 026  estrelas. O catálogo 
organizado por John Flamsteed 
(1646-1719) continha 2 8 6 6  estre
las, enquanto o  catálogo organi
zado em 1800 por Joseph Jérôme 
de Lalande* era formado de 47 739 
estrelas.

Classificação pela 
magnitude

A magnitude permite determinar 
o brilho real de uma estrela, desde 
que seja conhecida a distância que 
a separa da Terra, sendo que o bri
lho aparente é inversamente pro
porcional ao quadrado dessa dis
tância.

O das magnitudes progrediu 
com o emprego da chapa fotográ
fica, que, comum, pancromática ou 
ortocromática, com ou sem filtro, 
foi substituindo o olho humano de
sarmado. Os mais importantes ins
trumentos para o estudo das mag
nitudes, devido a sua precisão, são 
nos dias de hoje as fotomultiplica- 
doras.

A s técnicas fotométricas vêm se 
desenvolvendo cada vez mais rapi
damente desde o início do século

X X . Já na metade do século X IX , 
J.K.F. Zõlner (1834-1882) e E.C. 
Pickering (1846-1919) haviam  
usado fotômetros especialmente 
projetados para a análise das mag
nitudes das estrelas.

As conclusões obtidas pelas cas- 
sificações astrofísicas por tipos es
pectrais e magnitudes absolutas 
das estrelas podem ser relacionadas 
por meio do diagrama de H ertz  
prung  - R ussel, que foi construído 
separadamente por Ejnar Hertz- 
prung (1873-1967) e por Henry 
Norrts Russel (1877-1957). Eles 
perceberam que, num gráfico em 
que a seqüência de tipos espectrais 
e representada no eixo horizontal e 
a seqüência das magnitudes lumi
nosas no eixo vertical, a distribui
ção dos pontos correspondentes às 
estrelas, no plano do gráfico, não 
é uniforme. Esses pontos reúnem-se 
ao longo de uma quase reta deno
minada seqüência principal, que 
vai dos pontos representativos das 
estrelas mais quentes e luminosas 
(tipos O e B, as gigantes azuis) aos 
que representam as estrelas mais 
frias e de brilho mais débil (tipos
G, K e M, as anãs vermelhas). 
Abaixo da seqüência principal dis- 
tribuem-se as anãs brancas e, 
acima, as gigantes vermelhas, su-

pergigantes e subgigantes. Cada 
uma destas cinco famílias cha
ma-se “classe espectral"

Importantes relacionam entos 
da astrofísica

A astrofísica relaciona-se com a 
geofísica quando estuda, por exem
plo, fenômenos que estão associa
dos ao magnetismo terrestre: cintu
rão de Van Allen, raios cósmicos, 
aurora polar, etc.

Particular importância apresenta 
o estudo do Sol, pelo qual se conhe
cem tanto o sistema solar quanto 
os processos que ocorrem nas es
trelas, além da grande influência 
exercida pelo Sol sobre as teleco
municações terrestres.

O estudo da matéria interestelar 
constitui outro importante campo 
da astrofísica. A enorme quanti
dade de dados que se foram acumu
lando diferenciou setores especiali
zados de pesquisa, entre os quais o 
eletromagnetismo cósm ico e a 
m agneto-hidrodinâm ica' (estudo 
das propriedades adquiridas pelo 
plasma quando sob ação de cam 
pos magnéticos).

Num erosos tipos de corpos ce
lestes são considerados de grande 
importância no estudo da astrofí-
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O Sol, segundo o com putador. (Foto obtida do Observatório Solar n .° 7.)

sica, devido ao caráter marcante de 
certos processos e fatos físicos que 
neles costumam ocorrer: as estrelas 
nova e supernova, as cefeidas (es
trelas cuja m agnitudesofre uma va
riação periódica), a matéria e os 
gases interestelares, as estrelas du
plas, o Sol, etc.

Além da possibilidade de um co
nhecimento físico do Universo, a 
astrofísica também apresenta 
grande interesse por propiciar 
maior compreensão da estrutura da 
matéria, que, nas condições encon
tradas no Universo (temperaturas 
altíssimas e baixíssimas), encon
tra-se livre das restrições que im
possibilitam praticamente a repro
dução em laboratórios de inúmeros 
processos.

Os estudos sobre a constituição 
interna das estrelas e sobre os seus 
processos energéticos tiveram iní
cio no com eço do século X X , com  
R. Emden (1862-1940) e K. Sch 
warzschild (1873-1916.)

Um importante desenvolvimento 
neste sentido é a denominada teoria 
do equilíbrio radiativo. De acordo 
com as teorias da estrutura interna 
das estrelas, à temperatura de deze
nas de milhões de graus centígra
dos, as reações termonucleares 
apresentam tendência a ocorrer es- 
pontaneámente, liberando enormes 
quantidades de energia (com o se 
bombas nucleares ficassem explo
dindo ininterruptamente).

A astronomia também se benefi
ciou com a astrofísica, pois o efeito 
Doppler, por exemplo, oferece um 
método de determinação da veloci
dade real das estrelas, e métodos 
espectroscópicos, por sua vez, per 
mitem calcular suas paralaxes, o 
que, astronomicamente, só se tor
naria possível através da utilização 
de recursos trigonométricos.

A  radia stronomia

O técnico americano Karl 
Jansky (1905-1950) construiu, em 
1931, uma antena de rádio, retan
gular e orientável, para estudar os 
ruídos “parasitas” das radiocomu- 
nicações. Estranhou tanto ao verifi
car que os ruídos eletromagnéticos 
vinham do céu, que custou a con- 
vencer-se disso. Assim , por acaso, 
nascia o radiotelescópio, que per
mite receber em issões das mais 
longínquas regiões" do universo e 
mesmo de regiões cuja luz, absor
vida pela matéria interestelar, não 
chega até a Terra. Por meio desses 
ruídos eletromagnéticos estuda-se a 
natureza do sistema solar e procu
ra-se vida em outros planetas. Os 
radiotelescópios podem ser usados 
mesmo durante o dia, e nem 
mesmo as nuvens constituem obs
táculo para eles.

Em outubro de 1962, a Com is 
são Federal de Com unicações ame
ricana estabeleceu que a freqüência 
de rádio situada entre 608 e 614 
m egaciclos deveria ser de uso ex
clusivo dos radiastrônomos.

Julgou-se, no século X IX , que a 
astronomia tivesse se tornado uma 
ciência completa, oferecendo a des
crição mais perfeita possível de po
sições e movimentos de estrelas e 
planetas. A astrofísica, no entanto, 
não apenas oferece uma nova pers
pectiva de análise dos corpos celes
tes já conhecidos, como também 
consegue captar ondas de rádio de 
galáxias, situadas além do alcance 
dos mais potentes telescópios.

VEJA  T A M B É M : A stronom ia; 
Estrela; Física; Galáxia; Radias- 
tronomia.

Astrologia

“ Os nativos deste signo terão 
melhorias financeiras, sorte no 
amor e perspectiva de viagens.” A 
vulgarização da astrologia (adivi
nhação do futuro pelos astros) faz 
com  que muita gente baseie sua 
vida no Zodíaco, faixa da esfera* 
celeste que vai de — 8  graus a + 8  

graus, em relação ao plano da 
eclíptica. Essa zona está dividida 
em doze partes (os signos), con
tendo cada uma sua constelação.

No entanto, mudou a correspon
dência entre os signos do Zodíaco  
e os meses do ano pois, devido a 
perturbações nos movimentos da 
Terra, a linha de interseção do 
plano da eclíptica com o do equa
dor deixou de apontar para a cons
telação de Aries, voltando-se para 
a de Peixes. Assim , o verdadeiro 
signo de uma pessoa é o anterior ao 
tradicionalmente aceito.

O Zodíaco (zoe diakos -  roda 
dos animais, ou da vida) é sobre
tudo um sistema simbólico. Todos 
os corpos naturais (plantas, ani
mais e minerais) estão sujeitos, se
gundo os ocultistas, à influência 
dos planetas* e signos zodiacais: 
Áries, Touro, Gêm eos, Câncer, 
Leão, Virgem, Balança, Escorpião, 
Sagitário, Capricórnio, Aquário e 
Peixes.

Como a maioria dos signos refe
re-se a animais, suas origens po.de- 
riam relacionar-se com alguma re
ligião totênlica pré-historica: já 
aparecem numa pintura rupestre da 
caverna de Arce, Laguna de la 
Janda, Cadiz. Mas foi na Mesopo- 
tâmia que a astrologia^ mais se de
senvolveu: o Rei Sargão de Ácade 
(século X X III a.C.) possuía uma 
obra astrológica com previsões dos 
eclipses do Sol*.

Os babilônios* tinham notável 
conhecimento do céu, com  tabelas 
de movimentos dos astros e previ
sões. Conheciam a eclíptica, atri
buindo a cada 30 graus uma cons
telação zodiacal: dividiram o 
equador celeste em 360 graus e o 
dia em 24 horas (duas vezes os sig
nos do Zodíaco). Os gregos* reali
zavam horóscopos no século II 
a.C. e os Romanos conheciam a as
trologia antes da era cristã. N o  sé
culo II d.C., Ptolomeu* codificou-a 
no Tetrabiblos. Os árabes* desen- 
volveram-na entre os séculos VII e 
XIII, associando-a à alquimia* e à 
medicina*.

Sob essa forma, a astrologia pas
sou à Idade Média, chegando ao 
auge no século XVI. Daí por 
diante, foi cultivada em sua forma 
primitiva por sociedades secretas, 
paralelamente ao processo de sua 
vulgarização.

VEJA T A M B É M : A stronom ia; 
Calendário; O cultism o.

A Astrologia é estudada desde a Antiguidade. No século II  d .C ., Ptolomeu  
codificou-a em seu "Tetrabiblos” . ("C osm ografia", Escola Lombarda.)
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A té  cem  anos-luz, as distâncias entre a Terra e outros corpos celestes podem ser obtidas por triangulação. Ultrapassando esse valor, apenas os métodos físi
cos indiretos são eficientes na obtenção da informação. Exemplo desse método é a detecção de ondas emitidas pelos astros mais distantes.

Astrometria

Quando Edmond Halley*, com 
parando as posições das estrelas 
Arcturus e Sirius, verificou que elas 
tinham se deslocado dos pontos as
sinalados no A lm agesto  (catálogo 
de Ptolomeu*. século II d.C.), além 
de derrubar a crença geral da im o
bilidade das estrelas*, estava dando 
início a um dos mais importantes 
capítulos da astrometria.

Esta ciência, ao lado da astrofí
sica, é considerada um dos ramos 
da astronomia*, e estuda diâmetros 
e paralaxes dos astros, posições, 
m ovimentos, e sempre foi. desde a 
Babilônia, preocupação dos astrô
nomos. Seu objeto é, em linguagem 
científica, a determinação das rela
ções espaço-temporais dos corpos 
celestes observados sobre o plano 
tangente à esfera* celeste, no ponto 
onde a linha de mirada cruza-a per
pendicularmente.

Os dados recolhidos pela astro
metria constituem informações de 
extrema importância para o estudo 
da estrutura e evolução da nossa 
galáxia*. As medidas tomadas por 
vários observatórios são registra
das em catálogos, elaborados em 
épocas diferentes, o que permite o 
exame das diferenças de posição 
dos astros. Isso é geralmente reali
zado em função dos movimentos de 
precessão dos equinócios, do m ovi
mento próprio das estrelas (em que 
são considerados o movimento do 
sistema solar e a rotação da nossa  
galáxia), além do fenômeno da nu- 
tação —  movimento de oscilação 
periódica do eixo da Terra* provo
cado pela atração gravitacional da 
Lua*.

A constatação de Edmond Hal
ley, em 1718. foi de notável impor
tância para a astrometria. A partir 
de então foram verificados desloca
mentos em estrelas de várias gran
dezas. Uma parte desses desloca
mentos é devida à precessão dos 
equinócios e à nutação. Mas, des
contados tais fenômenos, resulta o 
movimento real da estrela, que é o 
deslocamento angular realizado 
por ela em um ano.

Estrelas muito próximas da 
Terra possuem um movimento pró
prio maior que o de estrelas que se 
acham mais afastadas. Tal m ovi
mento, no entanto, é muito pe
queno: apenas em dezenove estre
las foi observado um movimento 
próprio superior a três segundos de

grau por ano. Esses estudos não 
fornecem, por outro lado, qualquer 
informação sobre a velocidade ra
dial, que é a velocidade com que 
ela se aproxima ou se afasta da 
Terra, secundo a linha de mirada. 
Isto só e calculado por meio do 
efeito* Doppler, em que se examina 
o deslocamento das linhas do es
pectro da estrela. A velocidade efe
tiva fica sendo a com posição da ve
locidade radial com a velocidade 
do movimento próprio.

O s instrum entos

Já durante a Antiguidade, o es
tudo da esfera celeste era realizado, 
basicamente, em termos de ângu
los: determinava-se a posição de

uma estrela ou planeta* por suas 
coordenadas angulares em relação 
à Terra. A distância entre os astros 
era relativa, tendo com o ponto de 
referência a estrela Polar que. 
desde tempos remotos, sempre ser
viu de meio de orientação para os 
marinheiros.

Mas não se conhecia uma ter
ceira dimensão do céu: as estrelas 
não passavam de pontos luminosos 
espalhados na superfície de uma es
fera cujo centro se situava na 
Terra. Os instrumentos emprega
dos eram bastante simples: gonió
metros (para medir ângulos), bús
solas*, astrolábios e esferas 
armilares constituídas por círculos 
graduados representando o equa
dor, a eclíptica, um meridiano fixo 
e outro móvel.

Desde o século XVIII, a astro
metria vem empregando os chama
dos instrum entos de passagem  ou 
círculos meridianos, além do reló
gio sideral. Os primeiros são ins
trumentos bastante parecidos com  
o telescópio*, adaptados para ob
servação da passagem de corpos 
celestes pelo meridiano do ponto de 
observação. O eixo óptico é per
pendicular ao eixo de rotação, o 
que permite a exata focalização de 
pontos sobre o meridiano. As ve
zes, facilitando a observação e o 
transporte, também se usam pris
mas nesses instrumentos.

O olho desarmado consegue en
xergar estrelas até de magnitude 6 , 
enquanto métodos fotográficos as
sociados a pequenos telescópios* 
permitem catalogar estrelas até de 
magnitude 13, obtida através de so
ma vetorial. Mas já se conseguiu, 
por meio de fotografias e telescó
pios especiais, determinar a posi
ção de estrelas de magnitude pouco 
mais de 22. Um dos resultados 
mais importantes por esse processo 
obtidos foi a descoberta de estrelas

Pela triangulação obtém -se a distância Sol— estrelas. As observações são 
feitas quando a Terra está no perigeu e apogeu de sua órbita. O com pri
mento da base do triângulo (3 0 0  milhões de quilômetros) perm ite ver a 
estrela mais próxima num ângulo em torno de um segundo de arco.
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relativamente próximas e dotadas 
de extraordinário movimento pró
prio.

A precisão nas medidas relativas 
às estrelas de brilho menos intenso 
e bastante afastadas é obtida por 
telescópios refratores de grande 
distância focal (de 8  metros ou 
mais). Filtros e vários outros recur
sos eliminam, em grande parte, as 
influências perturbadoras da at
mosfera*, propiciando, dessa 
forma, excelentes fotografias.

Um dos principais motivos que 
levaram a astrometria a empregar 
métodos fotográficos foi a necessi
dade de determinar as paralaxes 
das estrelas. Paralaxe é a denomi
nação dada ao ângulo sob o qual 
seria visto o raio da Terra ou da ór
bita da Terra. A paralaxe é uma 
das grandezas mais utilizadas na 
astronomia, base dos.processos de 
triangulação aplicados ao céu para 
calcular distâncias. A paralaxe de 
estrelas é feita por telescópios as
tro métricos.

A precisão dos métodos fotográ
ficos também é extremamente útil 
para o estudo da órbita de certas 
estrelas duplas, invisíveis mesmo às 
lentes dos mais potentes telescó
pios. A chapa fotográfica determi
na, nesses casos, os desvios sofri
dos pela estrela maior, por 
influência gravitacional da menor, 
permitindo conhecer a órbita desta 
última. A precisão é geralmente 
limitada a 0  0 1  em virtude de quali
dades intrínsecas à natureza dos 
aparelhos (características ópticas 
do telescópio e fotoquímicas da 
chapa fotográfica, e imperfeições 
dos instrumentos de medida). En
tretanto, grande parte dos dados de 
que a astrometria tem necessidade 
pode ser conseguida com precisão 
inferior àquele limite.

Outro importante campo de estu
dos da astrometria é a determina
ção das posições relativas das 
estrelas duplas, conseguida por 
meio de métodos fotográficos e 
interferométricos, entre outros.

O endereço das estrelas

Um objeto qualquer localizado 
na superfície da Terra pode ser 
descoberto, bastando para isso de
terminar sua latitude e longitude. 
Da mesma forma, a localização 
dos corpos celestes é feita através 
de sistemas de coordenadas. São as 
ch amadas “coordenadas astronô
m icas”, geralmente reunidas em 
quatro sistemas: altazimutal (ou 
horizontal), equatorial eclíptico e 
gal ático.

O sistema altazimutal toma 
com o plano de referência o plano 
de horizonte, que passa pelo obser
vador e que é perpendicular à linha 
cuja direção é dada pelo fio de 
prumo (vertical do lugar). Neste 
sistema são definidos os seguintes 
elementos: zénite, que é o ponto 
acima do plano do horizonte, onde 
a vertical do lugar cruza a esfera 
celeste; nadir, ponto da esfera ce
leste diametralmente oposto ao zé
nite; e círculo vertical, qualquer um 
dos círculos máximos que contêm a 
vertical do lugar (o meridiano local 
é um círculo máximo que passa 
pelos pólos).

Nesse sistema de coordenadas 
astronômicas, determina-se a posi

ção de um corpo celeste por duas 
coordenadas: o azim ute, que é a 
medida do ângulo formado por'um 
plano vertical de referência (plano 
meridiano), e por outro plano, tam
bém vertical, que passa pelo astro 
cuja posição se quer determinar; é 
medido sobre o plano horizontal, 
do sul para o oeste, que é o sentido 
convencional positivo, podendft va
riar de 0 grau a 360 graus. E a altu
ra, que é a medida do ângulo for
mado pelo plano horizontal com  a 
reta que, une o centro da Terra à 
estrela. E contado sobre o círculo 
vertical que contém o astro em 
graus positivos, do horizonte ao zé
nite, e em graus negativos, do hori
zonte ao nadir. A altura pode ser 
substituída pela distância zenital.

Embora algumas desvantagens 
sejam apontadas no sistema altazi
mutal, principalmente por depender 
do local da observação (por exem
plo, um mesmo astro, observado de 
locais diferentes, pode apresentar 
coordenadas altazimutais diferen
tes), ele é empregado com certa 
regularidade. Os teodolitos, por 
exemplo, que são instrumentos de 
passagem, fazem suas medições 
segundo este sistema. O radioteles- 
cópio de Jodrell Bank, Inglaterra, 
faz uso do sistema altazimutal a 
fim de determinar a posiçào dos sa
télites.

Os demais métodos para a loca
lização dos corpos celestes utilizam  
outros planos de referência. Assim , 
o sistema equatorial parte do equa
dor celeste —  círculo máximo 
perpendicular ao eixo de rotação 
da Terra. É aplicado na maior 
parte dos grandes telescópios mo
dernos e em muitos instrumentos 
astronômicos, mas nem sempre na 
astronomia de posição, com o é 
chamada por alguns a astrometria. 
Já o sistema de coordenadas eclíp- 
ticas vale-se do plano da eclíptica, 
enquanto o sistema galático tem 
com o plano de referência o chama
do equador galático.

Os m étodos de medida

M étodos trigonométricos de me
dida astronômica e métodos físicos 
indiretos —  com o a detecção de 
ondas de rádio emitidas pelas estre
las —  são empregados para medir 
as distâncias dos corpos celestes. A 
unidade de medida para distâncias 
estelares é o ano-luz, distância que 
a luz percorre em um ano (cerca de 
9 460  000 000 000 quilômetros). 
Mas é também utilizado o parsec  
—  distância da qual o semi-eixo da 
órbita da Terra e visto segundo um 
ângulo de 1 ” de arco (ccrca de 
30 870 000 000 000 quilômetros). 
O quilômetro é algumas vezes 
empregado para medir distâncias 
no interior do sistema solar. No  
caso das estrelas, porém, essa uni
dade torna-se inconveniente. Daí a 
utilização dos métodos trigonomé
tricos —  que servem até um limite 
de 300 anos-luz —  e físicos indire
tos. Nestes, aproveitam-se inclusive 
raios laser e radar para estabelecer 
distâncias com uma extraordinária 
precisão.'

VEJA T A M B É M : A stronom ia; E s
fe r a  Celeste; Estrela.

A astrom etria , considerada um dos ramos da astronom ia, tem  por objetivo o 
estudo de diâm etros e paralaxes dos astros, posições e m ovim entos.

Paralaxe é o ângulo form ado com vértice na estrela, cujos lados passam pelo 
centro da Terra (ou do Sol) e pelo observador. Quando pretendem  determ i
nar a paralaxe de uma estrela, os astrônomos costum am  fotografar duas 
vezes a região onde ela se encontra, com intervalo de alguns meses. A posi
ção em relação às estrelas mais distantes parecerá então m udar (a e b; c e 
d). Para captar deslocam entos extrem am ente pequenos são utilizados 
potentes telescópios. Fotocomparadores perm item  analisar com precisão as 
fotos conseguidas, medindo e determ inando a paralaxe.



Astronáutica 3 2 3

Constantin Tsiolkovsky é conside
rado pai da astronáutica soviética.

possuíam mobilidade e raziam 
parte de um conjunto também em 
mobilidade. Suas descobertas inte
ressaram um sábio alemão, Johan- 
nes Kepler, considerado o maior 
matemático e astrônomo de seu 
tempo. Os dois elaboraram mapas 
da Lua* e do universo exterior, 
com  seus astros girando pelo es
paço. Galileu descobriu também  
que um objeto em movimento con
tinua sua trajetória eternamente, 
desde que forças externas não 
atuem sobre e le  (Lei da Inércia). É 
o que aconteceria com uma nave 
espacial que conseguisse escapar 
da atração da Terra* e de outros 
corpos celestes. A descoberta desta 
lei é fundamental para as viagens 
cósm icas, pois torna possível que 
um satélite artificial ou astronave 
percorra milhões de quilômetros 
sem consumir combustível.

Kepler dizia, por sua vez. que o 
planeta do homem se deslocava em 
torno do Sol* a uma média de 
1 1 0  0 0 0  quilômetros por hora, for
mando uma elipse cujo semi-eixo 
tinha 150 milhões de quilômetros. 
E que as naves espaciais, quando 
saíssem da Terra, encontrariam os 
astros num movimento cósm ico  
com passado, ao qual teriam que se 
ajustar.

Newton, no fim do século XVII, 
resumiu as teorias de Galileu e Ke
pler na Lei da Gravitação Univer
sal. E explicou com o a Lua se man
tém em movimento em torno da 
Terra: um projétil disparado hori
zontalmente do alto de uma monta
nha, pela atração da Terra e de 
acordo com a Lei da Inércia, de 
Galileu. será desviado do caminho 
reto. Fará uma curva e cairá ao 
solo. Quanto maior for a veloci
dade de lançamento, mais longe irá 
o objeto. E se ele for atirado a uma 
determinada velocidade, maior que 
um certo valor crítico, o projétil 
fará a volta em torno da Terra, re
tornará às costas do atirador e con
tinuará girando indefinidamente 
em torno da Terra (princípio de 
funcionamento de um satélite artifi
cial).

Além da Lei da Gravitação Uni
versal, Newton formulou a terceira

Astronáutica

A imaginação levou os homens 
ao espaço, desde muitos anos antes 
de Cristo até Júlio Verne*, no fim 
do século XIX. No campo da nave
gação aérea propriamente dita, 
deve ser citado o primeiro proje
tista de máquinas voadoras, Leo
nardo* da Vinci (século XVI). Mas 
houve outras tentativas, bem mais 
práticas: Bartolomeu Lourenço de 
Gusmão* (padre brasileiro) e o s ir
m ãos Montgolfier, com seus ba
lões, no século XVIII, e Alberto 
Santos* Dumont (outro brasileiro), 
construtor do primeiro aeroplano 
dirigível, no início do século atual.

Os primeiros passos positivos 
que levaram, no século X X , aos 
vôos no espaço _ extraterrestre, fo
ram dados nos séculos XVI —  por 
Galileu* Galilei e Kepler* —  e
XVII —  por Newton*. Os foguetes V -2  foram  construídos durante a Segunda Guerra M undial, por

Galileu descobriu que os astros W ernher von Braun e sua equipe, na A lem anha, com objetivos bélicos.

Graças a um intensivo trabalho de pesquisa os soviéticos tornaram -se os pioneiros nos projetos espaciais
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lei da dinâmica: “A to d a  ação cor
responde uma reação igual e con
trária”. Assim , se um homem que 
estã numa embarcação lança um 
objeto com força, a embarcação 
avançará no sentido contrario 
àquele no qual o objeto foi lançado. 
É nesta lei que está baseado o 
principio do foguete*.

Teoria e prática

As teorias de Newton tiveram 
ampla divulgação e, no século X X , 
começaram a ser empregadas na 
astronáutica. Constantin Tsiol- 
kovsky (1857-1935), sábio autodi
data russo, já havia formulado, em 
1898, todos os princípios matemá
ticos do voô espacial. Recomendou 
o uso de foguetes a reação no voô 
cósm ico e sugeriu que as naves es
paciais voltassem à Terra por “cor
redores de regresso”. Descreveu as 
vantagens dos foguetes de vários 
estágios, o aproveitamento da ener
gia do Sol durante as viagens espa
ciais, o uso de uma mistura de oxi
gênio e hidrogênio líquidos, como 
combustível. Morreu em 1935. de
pois de ter conquistado grande re
nome em seu país, onde e conside
rado o pai da astronáutica. Outro 
pioneiro da astronáutica foi Her- 
mann Oberth (1894- )daT ran -  
silvânia que completou a fórmula 
de Tsiolkovsky estabelecendo em 
1922 a verdadeira equação do fo
guete (equação de Oberth).

N o dia 14 de outubro de 1935, 
no deserto de Roswell, Novo M é
xico, era lançado ao espaço o pri
meiro foguete a combustível 
líquido. Tinha 3 metros de compri
mento e voou a 2  1 0 0  metros de al
tura, percorrendo uma distância de 
4 130 metros, a 990 quilômetros 
por hora. O inventor era o ameri
cano Robert Hutchings Goddard 
(1882-1945). Seu professor de 
física foi o chinês Hsue Shen-tsien, 
expulso dos Estados Unidos na 
campanha anticomunista do Sena
dor McCarthy (1908-1957), e que 
posteriormente seria o chefe do 
programa espacial da República 
Popular da China.

As descobertas de Goddard fo
ram tão importantes que a N A SA , 
pagou 1 milhão de dólares à sua 
viúva pela cessão de duzentas pa
tentes por ele registradas.

Os alemães e a V-2

Na década de 30, com a marcha 
para o nazismo*, Hitler* viu a pos
sibilidade de desenvolver uma nova 
e eficaz arma capaz de atingir a In
glaterra. Entre os pesquisadores es
tava Wernher von Braun 
(1912- ), discípulo de outro 
grande cientista: Walter R. Dorn- 
berger.

Em 1939, na ilha de Usedom, 
num lugarejo chamado Peene- 
münde, foi erguido o primeiro cen
tro de pesquisas e testes. N a fase de 
produção industrial, a fábrica se lo
calizaria em Nordhausen. Wernher 
von Braun tornou-se diretor técnico 
dos trabalhos.

Em 1942, foi testado com êxito 
o primeiro foguete, conhecido 
com o bomba V-2. Com 15 metros 
de comprimento, capaz de alcançar 
1 0 0  quilômetros de altura e uma 
distância de 360 quilômetros, car-

Apesar dos problemas iniciais, os norte-am ericanos prosseguiram em suas 
experiências que culm inaram  com a descida do hom em  na Lua. (Titã II.)

regava na sua ogiva 1 tonelada de 
explosivos. A V-2 era o printeiro 
grande foguete construído pelo ho
mem. As pesquisas realizadas para 
a construção do motor, obtenção 
do combustível e, sobretudo, a diri- 
gibilidade do projétil, representa
ram um avanço gigantesco no 
campo da tecnologia espacial.

Diante do êxito do teste da pri
meira V-2, Hitler ordenou intensifi
car sua produção. O ano de 1943 
e metade de 1944 passaram-se em 
experiências, enquanto Goebbels 
anunciava aos aliados “terríveis ar
mas de retaliação”. E no dia 13 de 
junho de 1944 uma violenta explo
são abalou Swanscombe, no con
dado de Kent, a 35 quilômetros do 
centro de Londres. Era a bomba 
V -l, uma espécie de avião a jato 
sem piloto, capaz de voar a 800 
quilômetros por hora. A V-2, projé
til de velocidade supersônica (5 000  
quilômetros por hora) e de maior 
poder destruidor, não podia ser in
terceptada por aviões e baterias an
tiaéreas.

Logo que os americanos captu
raram Northausen, fábrica dos fo
guetes, trezentos vagões cheios de 
equipamentos (inclusive cem V-2 
intactas) partiram para o Ocidente.

Os americanos conseguiram le
var aos Estados Unidos Von Braun 
e mais 115 especialistas de sua 
equipe. Os russos ficaram com os 
restos de Peenemünde, das fábricas 
de foguetes de Northausen e uma 
centena de técnicos ligados à pro
dução da V-2, liderados por Hel- 
mut Grottrup. Em outubro de 
1947, Grottrup dirigiu o primeiro 
disparo de uma V-2 em solo sovié
tico. Em 1953 fez sua viagem de re
gresso à Alemanha.

A s pesquisas na U R SS

Os soviéticos já  possuíam consi
derável tradição no campo espa
cial, graças a Tsiolkovsky e, sobre
tudo a seu discípulo Sergei 
Koroliev (7-1966). Em 1930 este 
engenheiro e seu grupo lideravam a 
tecnologia mundial no campo dos 
foguetes. Em 1934, depois de tra
balhar com o célebre engenheiro de 
aviões Sergei Ilyushin, Koroliev 
apresentou à Academia de Ciên
cias da URSS um estudo sobre 
vôos fora da atmosfera. De 1945 
até 1949, estudou com os alemães 
o foguete V-2 e desenvolveu novas 
pesquisas. Em 1949, construiu o 
Pobieda T -l, uma versão melho
rada da V-2, que voou 800 quilô
metros da base de Rasputin lar. 
N os anos seguintes, muitos fogue
tes de pesquisa transportando cães 
foram lançados até os limites supe
riores da atmosfera.

Depois do T -1 foi construído o 
T-2, de 4 000 quilômetros de al
cance. E, em 1957, a imprensa so
viética anunciava o lançamento de 
um míssil intercontinental, que per
correu 8  000 quilômetros. O T-3. 
foguete de três estágios capaz de 
atingir a velocidade necessária 
para lançar um satélite, estava a 
um passo.

Em 1957, uma base espacial, em 
Baikonur. a 2 000 quilômetros de 
M oscou, já  abrigava as instalações 
próprias para lançamentos espa
ciais. Um foguete de três estágios 
estava pronto na oficina de monta-
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Edward W h ite  efetuou um passeio de vinte minutos pelo cosmos, ao redor da cápsula espacial, à qual estava unido 
por uma espécie de "cordão um bilical", que lhe permitia um afastam ento m áximo de 7 metros (1 96 5 ).

gem. No topo, o s técnicos coloca
ram uma esfera de alumínio polida, 
de 58 centímetros de diâmetro e 83 
quilos de peso, com dois pares de 
antenas de 2,4 e 2,9 metros. N o dia 
4 de outubro, o foguete estava na 
rampa de lançamento a 1 quilôme
tro da base. Saindo de Baikonur, o 
foguete de três estágios cruzou o 
globo na direção sudoeste e numa 
altura situada entre 300 e 900 qui
lômetros a 28 800 quilômetros por 
hora, colocou, em torno da Terra, 
o primeiro satélite artificial, o Sput
nik.

N o dia 1.° de novembro, os rus
sos lançavam de Baikonur um fo
guete trinta vezes mais poderoso 
que o Vanguard americano, co lo 
cando no céu um satélite de 560 
quilos, com  a cadelinha Laika a 
bordo. Era o primeiro ser vivo co
locado no caminho das estrelas.

A experiência com os animais no 
espaço fazia prever que em breve 
haveria condições para que o ho
mem também chegasse ate lá.

Os russos no espaço

Em 196 1. os soviéticos possuíam  
um novo foguete, de 40 metros de 
altura e 600 toneladas de empuxo: 
era o R D -107, versão aperfeiçoada 
do T-3 que lançara o Sputnik I. 
Este foguete ainda lança 75% dos 
satélites soviéticos (dados de 1971). 
Da mesma família é o gigantesco 
Próton, projetado para lançar as 
naves Soyuz, verdadeiras estações 
orbitais. N o topo do R D -107, uma 
nova máquina, a Vostok (Oriente), 
subiu levando Yuri Alexeievic G a
garin*. Foi o primeiro homem a 
viajar ao espaço na história da hu
manidade. Dentro da nave (uma 
bola de 3 metros de diâmetro, 5 to
neladas de peso, com 8  metros 
cúbicos de espaço) uma câmara de 
televisão gravava a imagem do 
cosmonauta. A 17 000 metros de 
altura, Gagarin olhou através da 
escotilha: “Vejo a Terra, ela é 
azul”, exclamou. Cinco minutos 
depois, o último estágio colocou a 
Vostok na velocidade exigida para 
a entrada em órbita: 28 800 quilô
metros por hora e a 320 quilôme
tros de altura. Gagarin desceu tran
qüilamente em solo russo depois de 
108 minutos em órbita ( 1 2  de abril 
de 1961).

Antes que o primeiro americano 
subisse ao cosm os, uma nova Vos
tok foi lançada, com German Titov 
(1935- ), para um passeio de 
700 000 quilômetros, 25 horas e 18 
minutos, no dia 1 0  de setembro de 
1961.

As astronaves soviéticas eram 
grandes, se comparadas com as 
americanas da época, e permitiam 
experiências complicadas. No dia
11 de agosto de 1962 era lançada 
a Vostok 3, tripulada por Adrian 
Nicolayev (1929- )num aórbita  
de 182" quilômetros de altura. No 
dia seguinte, subia a Vostok 4, com' 
Pavel Popovich (1930- ) a 
bordo. Foi o primeiro vôo simultâ
neo de dois veículos tripulados. 
Permitiu o desenvolvimento das 
técnicas de intercomunicação entre 
duas naves e do controle em Terra 
de uma manobra mais com plexa no 
espaço.

Em junho de 1963, os soviéticos 
lançaram as naves Vostok 5 e 6 ,

tripuladas, respectivamente, por 
Valery Bykovsky (1934- ) 
que permaneceu 119 horas no es- 

aço, e Valentina Tereshkova 
1937- ), a primeira e única 

mulher até então a viajar pelo cos
m os. Valentina ofereceu-se com o  
voluntária para uma experiência de 
avaliação das conseqüencias gené
ticas da falta de gravidade prolon
gada e das radiações cósmicas. Fi
cou em órbita durante 70 horas.

Garantidas as condições prin
cipais para a sobrevivência no 
cosm os, os cientistas soviéticos 
passaram ao programa das naves 
Voskhod (Aurora), com 6,5 tonela
das e 8  metros cúbicos de espaço, 
lançadas por um foguete mais po
deroso, o .R D -107 C. A Voskhod 
era uma ampliação da anterior. A 
cabina comportava três tripulantes. 
Somente duas Voskhod foram lan
çadas. A primeira, em outubro de 
1964, permaneceu 24 horas em ór
bita e ficou famosa por ter trans
portado os primeiros cientistas: 
Feoktistov (1926- ), médico, e 
Yegorov, físico, além do astronauta

soviético Vladimir Komarov 
(1927-1967).

No dia 18 de março de 1965, 
subiu a Voskhod 2, com Leonov e 
Belyayev a bordo. Em pleno vôo, e 
pela primeira vez na história, Leo
nov saiu de sua cápsula e permane
ceu dez minutos flutuando no 
vazio, ligado ao seu veículo apenas 
por um cordão umbilical que lhe le
vava oxigênio e eletricidade.

O Programa Voskhod era inter
mediário para chegar a naves mais 
sofisticadas, com capacidade para 
transportar dois ou três astronau
tas, durante pelo menos uma sema
na. Teriam também motores espe
ciais para manobras no céu, como 
mudanças de órbita, alterações de 
velocidade e de rumo. Tornava-se 
necessário ainda que as naves fos
sem dotadas de escotilhas —  com o  
as dos submarinos —  através das 
quais os astronautas pudessem sair 
para o trabalho no exterior.

Com estes objetivos, os russos 
começaram o projeto da nave 
Soyuz (União), de 23 toneladas e 
2 2  metros cúbicos de espaço inter

no. Esta terceira geração dê naves 
soviéticas foi planejada em 
1964/65. Os oito anos de liderança 
espacial permitiram à URSS um 
longo intervalo de testes da nova 
astronave e de seu foguete lançador 
Próton-Soyuz de 1 500 toneladas 
de empuxo. Este ficou pronto em 
1967. Em abril, a primeira Soyuz 
levou ao espaço Vladimir Kom a
rov. Na descida, um dos retrofo- 
guetes explodiu e destruiu o pára- 
quedas que freia a queda da 
cosmonave. Komarov morreu e o 
acidente obrigou a modificações, 
testadas no espaço por meio das 
naves Cosmos, que realizaram três 
acoplamentos automáticos.

Ao final de 1968, a nova Soyuz 
estava pronta. Georgy Beregovoy 
(1921- _) realiza então um vôo a 
bordo do ônibus espacial Soyuz 3 
(o dobro do espaço útil da Apoio), 
efetuando o primeiro encontro orbi
tal soviético, com a Soyuz 2 não 
tripulada.

Em janeiro de 1969, os sovié
ticos realizam a mais complexa 
manobra espacial havida até então.
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Ás Soyuz 4 e 5 —  comandadas, 
respectivamente por Shatalov e 
Volynov —  foram engatadas, e 
Yeliseyev e Khrunov, tripulantes 
da Soyuz 5, mudaram de espaço- 
nave. Volynov permaneceu no es
paço depois que seus companheiros 
passaram para a nave de Shatalov e 
fez com que sua nave descesse 24 
horas após a Soyuz 4.

Em outubro do mesmo ano, três 
astronaves, as Soyuz 7, 8  e 9, su
biam com intervalos pequenos de 
tempo, levando sete cosmonautas. 
O objetivo da missão não ficou 
bem claro, mas os especialistas 
soviéticos insistiram em que a 
U RSS pretendia empreender a ex
ploração do espaço exterior através 
de engenhos automáticos. Desta 
forma, o programa ligado às naves 
Soyuz teria com o tarefa prioritária 
colher elementos visando à instala
ção de estações orbitais, indispen
sáveis para alcançar pontos mais 
distantes.

A construção de plataformas or
bitais foi o objetivo da nave Soyuz 
9, em junho de 1969. Adrian Niko- 
layev e Vitaly Sevastianov 
(1935- ) permaneceram em ór
bita dezessete dias.

Em abril de 1971, os soviéticos 
lançaram a nave Soyuz 10, levando 
a bordo os astronautas A. Shata
lov, A. S. Yeliseyev e N. N. Ruka- 
vishinikov. A Soyuz 11 —  etapa de 
uma plataforma espacial perma
nente —  voltou à Terra depois de 
Ficar mais de 24 dias em órbita; 
mas seus três astronautas —  G. 
Dobrovolski, V. Volkov e V. Pat- 
saiev —  morreram durante a reen
trada da nave na atmosfera.

Pesquisas científicas

Além das três gerações de naves 
tripuladas, a URSS realiza pesqui
sas científicas através de seus saté
lites Cosmos. Perto de quatrocen
tos desses engenhos já estavam no 
espaço em 1971. Mas as dezoito 
primeiras sondas fracassaram na 
obtenção de dados sobre os plane
tas. Nas comunicações, os russos 
operam um sistema de distribuição 
com  seus satélites M olniya, e um 
sistema de satélites meteorológicos, 
chamados “M eteoro”. Além disso, 
foram lançadas estações automáti
cas a Vênus* e à Lua. Em outubro 
de 1968, o primeiro acoplamento 
no espaço não contou com a inter
venção de tripulantes.

Das doze tentativas soviéticas de 
atingir Vênus, sete foram realiza
das com êxito. Apesar disso, todas 
as naves chegadas a Vênus de dei
xaram de funcionar depois de atin
girem sua superfície. Isto se deve à 
elevada temperatura do planeta, da 
ordem de 500°C e à elevada pres
são. 93 vezes maior que a da at
mosfera terrestre.

Se os satélites da série Cosmos 
levam a cabo amplos estudos das 
altas camadas da atmosfera e dos 
espaços cósm icos circunterrestres, 
o estudo dos espaços interplanetá
rios, da Lua e dos planetas é reali
zado por laboratórios automáticos 
dos tipos Zond, Luna, Mars e Vê
nus.

Da série de sondas automáticas 
Luna, a União Soviética tentou um 
grande passo em julho de 1969, 
quando lançou o Luna 15, com  a

m issão de descer no solo lunar e 
voltar à Terra com amostras colhi
das automaticamente. Mas seu ob
jetivo falhou, nos mesmos dias em 

ue o americano Neil Armstrong 
1930- ) pisava pela primeira 

vez o solo lunar.
Em setembro de 1970, final

mente, a sonda automática Luna 
16 realizou a missão em que havia 
falhado o Luna 15. Retornou à 
Terra, trazendo amostras do solo 
lunar.

No dia 17 de novembro de 1970, 
o Luna 17 pousou suavemente na 
superfície da Lua, levando em seu 
bojo um carro lunar, o Lunokhod 
1. Desembarcando automatica
mente. o Lunokhod começou ime
diatamente a tirar fotografias e 
analisar as propriedades físicas e 
químicas do solo lunar.

O programa espacial 
norte-americano

Logo após o lançamento do 
Sputnik I. em 1957, os Estados 
Unidos aceleraram o seu programa 
de pesquisas espaciais, sob a dire
ção de Von Braun, que, já em 1954, 
apresentara ao Exército a idéia do 
projeto Orbiter.

Em 1957, o Conselho de Segu
rança entregou a tarefa à Marinha, 
com  o Projeto Vanguard, sepa
rando os projetos militares das pes
quisas espaciais. Von Braun mon
tou alguns exemplares tipo Júpiter 
C (em quatro etapas) com as so
bras de material dos foguetes mili
tares. Com o Júpiter C pronto para 
o disparo em 1956, teve que adiar 
as experiências por ordens do co
mandante da Divisão de M ísseis do 
Exército, que precisava inspecionar 
o quarto estágio do foguete. Von 
Braun tentou a experiencia utili
zando os três estágios e obteve 
êxito.

A Marinha dos EUA continuou 
a trabalhar no Vanguard, que era 
uma mistura da V-2 com o Aero- 
bee e um pequeno terceiro estágio 
de combustível sólido. Ao ser lan
çado, em dezembro de 1957, em 
cabo Canaveral (hoje cabo Ken- 
nedy), fracassou numa grande ex
plosão.

O governo americano autorizou 
então o desenvolvimento do projeto 
de Von Braun. e 84 dias depois, de 
cabo Canaveral, subia o Explorer I
—  um cilindro de 2  metros de 
comprimento e 13 quilos.

O Explorer I descobriu que a 
Terra é envolvida por uma espécie 
de “guarda-chuva” protetor onde 
ficam retidas as perigosas radia
ções que cruzam o espaço —  cintu
rão de Van Allen (em homenagem  
a James van Allen (1914- ), 
físico americano, que construiu os 
instrumentos que possibilitaram  
essa descoberta). Já foram lança
dos 28 satélites Explorer america
nos, que recolheram enorme quan
tidade de dados sobre fenômenos
espaciais, como, por exemplo, a ob
servação do espectro solar a diver
sos níveis atmosféricos, determi
nando os pontos nos quais são 
absorvidos os mais diferentes 
comprimentos de onda solar.

Em outubro de 1958, o Con
gresso americano criou a N ASA
—  Administração Nacional de Ae
ronáutica e Espaço — . sob a dire

Cooper e Conrad são recuperados em alto -m ar, juntam ente com a cápsula 
da Gem ini 5 . onde passaram, em órbita, 1 90  horas e 56 minutos (19651.

A exploração espacial propiciou novos conhecim entos da Terra. (Foto da 
desembocadura do rio Colorado, no M éxico, fe ita a bordo da Apoio 9.)
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ção do Dr. Keith Glennam, para 
coordenar as pesquisas espaciais. 
A N A SA  organizou o Projeto Mer- 
cury, para lançar o homem ao es
paço, e selecionou os primeiros sete 
astronautas americanos. Em se
guida, solicitou prioridade absoluta 
para a construção de um motor de 
foguete com um __ empuxo de 
680 000 quilos. Não existia na 
época qualquer missão operacional 
que necessitasse de semelhante mo
tor, mas havia a certeza de que ele 
seria necessário, o que os fatos pro
varam. pois o gigantesco Saturno 5 
precisou de cinco deles.

Os trabalhos de pesquisa espa
cial foram acelerados nos cinco 
anos seguintes: cerca de 148 satéli
tes e sondas foram lançados.

O segundo satélite americano, o 
Vanguard I, lançado em março de 
1958, demonstrou que a Terra não 
é perfeitamente esférica, m astem  a 
forma semelhante a uma pêra. O 
primeiro satélite a ter a cápsula re
cuperada foi o Discoverer XIII. 
lançado em outubro de 1958. Em 
dezembro daquele ano, pela pri
meira vez foi transmitida a voz hu
mana no espaço: por intermédio do 
satélite Score, foi enviada a mensa
gem de Natal do Presidente Eise- 
nhower, previamente gravada.

Em abril de 1960, o satélite me
teorológico Tiros I descobriu um 
furacão que chegava até as Baha
mas sem ter sido percebido pelas 
redes de observação meteorológi
cas comuns. Os satélites do tipo Ti
ros foram superados pelos Nimbus, 
de baterias atômicas. Ainda em 
abril de 1960, os Estados Unidos 
colocaram em órbita o primeiro 
Transit, especialmente equipado 
com  instrumentos com a finalidade 
de auxiliar a navegação tanto marí
tima quanto aérea.

A  grande preocupação

Menos de um ano depois da era 
espacial, três sondas da série Pio
neer foram lançadas com  intervalos 
de um mês, mas sofreram falhas na 
propulsão. O Pioneer IV desviou-se 
da Lua, passando a cerca de 60 000  
quilômetros e mergulhando em ór
bita solar.

Em outubro de 1960, foi co lo 
cado em órbita da Terra o Echo I, 
um globo aluminizado que refletia 
a luz do Sol, podendo, dessa forma, 
ser observado a olho nu. Sobre ele 
refletiam as ondas de rádio, tor
nando possíveis as comunicações 
entre os mais variados pontos do 
mundo, através do espaço.

A duração dos satélites sempre 
preocupou os técnicos espaciais. 
Alguns tiveram vida breve, quei- 
mando-se como meteoritos ao reen
trar na atmosfera terrestre.

O tempo de vida de um satélite é 
determinado pela sua maior aproxi
mação da Terra. Se essa aproxima
ção for de 128 a 160 quilômetros, a 
resistência do ar fará com que ele 
caia em poucos dias, sendo que sua 
desintegração final se verificará a 
uma altitude de aproximadamente 
80 quilômetros.

Em maio de 1961, Alan B. She- 
pard (1923- ), um dos primei
ros sete astronautas americanos, 
realizou um vôo balístico suborbi- 
tal de quinze minutos, a uma alti
tude de 185 quilômetros. Logo

depois, o Presidente Kennedy* fez 
um apelo ao Congresso, para_ que 
aprovasse um projeto destina'do a 
enviar o hbmem a Lua. Em julho 
do mesmo ano, Virgil Grissom  
(1926-1967) fez outro vôo balístico 
suborbital, permanecendo dezesseis 
minutos. Finalmente, em fevereiro 
de 1962, John Glenn (1921- ), 
num vôo de três revoluções (quatro 
horas e 55 minutos), entra em órbi
ta, com a nave Friendship 7, do 
Projeto Mercury.

O Projeto Gemini continuaria a 
escalada e o Projeto Apoio consoli
daria a conquista da Lua.

Seguiram-se os vôos de Scott 
Carpenter (24 /5 /62), na nave Au
rora, com três revoluções (quatro 
horas e 56 minutos), repetindo a 
façanha de Glenn; o de Walter 
Schirra (3 /10 /62), na nave Sigma 7 
(nove horas e treze minutos), com  
seis revoluções; e o de Gordon 
Cooper (15 e 16/5/63), na nave 
Faith 7 (34 horas e vinte minutos), 
que realizou 2 2  revoluções, mediu 
a Terra e as estrelas, v  enviou 
dados para correção de muitos 
mapas. Foi o último vôo do Projeto 
Mercury.

Enquanto se desenvolviam os 
vôos tripulados, foi lançado, em 
março de 1962, um Laboratório 
Solar Orbital —  0S01 — , que en
viou à Terra informação sobre 
radiações absorvidas pela atmosfe
ra. Pouco depois subiu o primeiro 
satélite inglês —  o Ariel —  para 
realizar experiências nas camadas 
m ais altas da atmosfera..

Os satélites e as G em ini

Os satélites de comunicação fo
ram desenvolvidos a partir do Tels- 
tar (10 /7 /62), que permitiu a trans
missão de programas de televisão 
de continente para continente. 
Atualmente, numerosos países in
tegram a rede da Intelsat, compa
nhia particular com  vários satélites 
girando com a mesma velocidade 
da Terra.

Outros satélites, com  câmaras 
fotográficas de raios infraverme
lhos, podem descobrir depósitos de 
minérios, medir a umidade do solo, 
seguir cardumes ou mostrar em que 
direção se desenvolve determinada 
praga numa plantação. A Corpora
ção de Satélites de Comunicação 
(Comsat) congrega vários países.

O primeiro lançamento ameri
cano em direção aos planetas foi 
realizado com o Mariner 4 
(28 /11 /64). que passou a 10 000
qu ilom etros  de M a rte * , en v iand o
cerca de 21 fotografias. Revelou 
gue o planeta é muito semelhante 
à Lua, com uma órbita que atinge 
a zona dos asteróides*. A série 
Voyageur (específica para explora
ção de Marte) previa a descida em 
Marte em 1973.

O Projeto Vênus iniciou-se com  
o Mariner 1, lançado-em julho de 
1962, e que passou a cerca de 
34 000 quilômetros do planeta. Foi 
seguido pelo Mariner 5, que chegou 
a 4 000 quilômetros do planeta e 
transmitiu informações sobre suas 
características atmosféricas e mag
néticas.

Posteriormente, em novembro de 
1971. os norte-americanos coloca
ram na órbita de Marte a nave Ma
riner 9, que transmitiu para a Terra

De cabo Kennedy partiu o foguete Saturno V  que levou a Apoio 11 para uma 
histórica missão: a descida dos primeiros astronautas na Lua, 1969 .
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imagens de televisão e enviou infor
m ações científicas sobre aquele 
planeta.

Em março de 1972, foi lançado 
o Pioneer 10, com  destino a Júpi
ter*, a cujas vizinhanças chegou 
em fins de 1973, dirigindo-se,'em  
seguida, para fora do sistema solar.

Objetivando a viagem de ida e 
volta à Lua, os americanos com e
çaram a desenvolver o veículo 
Apoio, de 30 toneladas e 8  metros 
cúbicos de espaço interno. Nesses 
planos estavam previstas pesquisas 
para recolher o maior numero 
possível de dados. Assim , a N A SA  
construiu o foguete Atlas-Agena, 
que colocou em órbita satélites in
terplanetários da série Ranger. Os 
Ranger 1 e 2 fizeram testes em ór
bita terrestre e os Ranger 3, 4, 5 
fracassaram.

Uma revisão dotou os Ranger de 
equipamento de transmissão muito 
mais complexo: seis câmaras Viki- 
dom, capazes de registrar e enviar 
imagens nítidas para a Terra a 
cada 1,5 segundo. O Ranger 6  teve 
uma pane elétrica, mas o Ranger 7 
enviou à Terra 4 316 fotografias de 
alta qualidade. A s astronaves Ran
ger 8  e 9, em 1965, duplicaram os 
resultados: as fotos do Ranger 9 fo
ram retransmitidas pela televisão.

O Projeto Gemini começou em
1964 com um vôo não tripulado, 
para experiência do foguete propul
sor Titan. No ano seguinte a Ge
mini 3, tripulada por V. Grissom e 
Young, deu três voltas em torno da 
Terra (quatro horas e 53 minutos). 
N essa m issão, os astronautas con
seguiram, pela primeira vez, mudar 
a orbita de uma nave. A Gemini 4, 
com  M cDivitt (1929- ) e White 
(1930-1967),_ em junho de 1965, 
realizou 62 órbitas (97 horas e 56 
minutos), e White permaneceu 22 
minutos fora da nave. Em agosto, 
Cooper e Conrad (1930- ) rea
lizaram, com a Gemini 5, 120 órbi
tas (190 horas e 56 minutos). A 
Gemini 7, em dezembro, com 
Borman (1928- ) e Lovell 
1928- ) completou 206 órbitas 
330 horas e 35 minutos). A G e

mini 6 , lançada simultaneamente, 
com  Schirra e Stafford (1930- ), 
totalizou 25 órbitas (25 horas e 51 
minutos;, com o objetivo üe se 
aproximar da Gemini 7, realizando 
o primeiro encontro no espaço.

Em março ae 1966, Armstrong 
e Scott tripularam a Gemini 8 , mas 

roblemas técnicos impediram o 
om  êxito da missão. Um novo en

contro c passeio no espaço tiveram 
lugar com a Gemini 9, em julho de 
1966, com Stafford e Cernan (44 
órbitas). As Gemini 10, 11, 12, em 
julho, setembro e novembro do 
mesmo ano, tiveram por missão 
aperfeiçoar as experiências anterio
res. Os astronautas foram Young e 
Collins; Conrad e Gordon; Lovell 
e Aldrin. Encerrava-se o Projeto 
Gemini.

Finalm ente, a Lua

Enquanto se desenvolviam vôos 
tripulados, a URSS e os EUA con
tinuaram lançando sondas para 
medições científicas lunares. Em
1966, os americanos conseguiram  
um pouso suave na Lua com o pri
meiro dos seis Surveyor, uma “ ara
nha” de três pernas e 996 quilos.

Em seguida vieram os cinco Lunar 
Orbiter.

Com vôos não tripulados, o Pro
jeto Apoio vinha se desenvolvendo, 
desde fevereiro de 1966, com base 
nas experiências realizadas pelas 
Gemini: manobras de encontro es
pacial; acoplamentos; controle de 
operação de reentrada na atmos
fera e passeios espaciais. As astro
naves da série Apoio eram projeta
das para serem tripuladas por três 
astronautas em viagens espaciais a 
mais de 400 000 quilômetros da 
Terra.

O primeiro vôo tripulado Apoio, 
programado para fevereiro de
1967, terminou tragicamente, nas 
últimas experiências, quando mor
reram os astronautas Virgil Gris
som, Edward White e Roger Chaf- 
fee. A causa do acidente não foi 
determinada e o fogo propagou-se 
violenta e rapidamente, a partir tal
vez de um defeito no sistema elé
trico.

O Projeto Apoio realizou então 
mais três vôos não tripulados de 
extrema importância, com expe
riências com o Módulo Lunar, veí
culo que possibilitaria a alunagem.

Em outubro de 1968, a Apoio 7, 
com Schirra, Eisele e Cunningham, 
realizou 163 órbitas em_260 horas, 
no primeiro vôo com três tripulan
tes a bordo.

A nave Apoio compõe-se do mó
dulo de com ando, onde ficam os 
astronautas, e do módulo de ser
viço, reservado aos equipamentos e 
suprimentos necessários ao vôo. O 
motor principal da cápsula fun
ciona num curso de colisão com  a

Terra, em sistema de propulsão que 
dispensa os retrofoguetes. O fo
guete propulsor, que coloca a nave 
Apoio no espaço, é o Saturno 5, 
com  um empuxo de 3 397 500 qui
los, pesando 175 toneladas. A 
Apoio 8  (dezembro de 1968), com  
Borman, Lovell e Anders, realizou 
dez órbitas lunares, num vôo de 
147 horas, fotografando e obser
vando a Lua e sua face oculta. A 
Apoio 9, em março de 1969, com 
M cDivitt, Scott (1932- ) e Sch- 
weickart (151 órbitas, 241 horas), 
visava a testar o Módulo Lunar e 
realizar as manobras necessárias 
para a viagem e descida na Lua.

A Apoio 10 (maio de 1969), com  
Stafford, Young e Cernan (3 1 órbi
tas lunares em 192 horas), realizou 
as mesmas manobras que a Apoio  
9. Pela primeirgi vez, o homem  
chegou a 15 000 metros da Lua.

A Apoio 11 partiu em julho de 
1969. Seu objetivo: descer na Lua. 
Comandada por Neil Armstrong, 
contava ainda com  a participação 
de Edwin Aldrin (1930- ) e Mi- 
chael Collins (1930- ), que fi
cou na nave Apoio, enquanto seus 
companheiros desciam no satélite. 
A viagem durou 195 horas e de
zoito minutos, com trinta órbitas 
lunares. O Saturno 5 levou a nave 
até o espaço num empuxo de 180 
milhões de cavalos. A Apoio 11 foi 
chamada Colúmbia e o Módulo 
Lunar, Águia. N o dia 21 de julho  
de 1969, Armstrong e Aldrin des
ceram na Lua. Coletaram material 
(27 quilos de pedras e poeira), en
viaram mensagens à Terra e reali
zaram um pequeno passeio. Tudo o

que fizeram foi observado por mi
lhões de pessoas, através‘de uma 
rede mundial de televisão. Na Lua 
deixaram a mensagem: “Aqui, ho
mens do planeta Terra pisaram na 
Lua pela primeira vez. N ós viemos 
em paz, em nome de toda a Huma
nidade”. No dia 24 de julho de
1969 terminava a histórica missão  
Apoio 11.

Foram enviadas à Lua, até ja 
neiro de 1971, mais três naves 
A poio, para dar continuidade às 
pesquisas científicas no satélite. A 
Apoio 12, em novembro de 1969, 
com  45 órbitas lunares, foi tripu
lada por Conrad, Gordon e Bean 
(1932- _ ), com  245 horas de 
permanência no espaço. A Apoio  
13, em abril de 1970, com Lovell, 
Swigert e Haise (142 horas no es
paço), não concluiu sua missão de
vido a uma explosão no tanque de 
oxigênio, obrigando o regresso, de
pois de grande perigo.

A Apoio 14, em janeiro de 1971, 
com  Alan Shepard, Edgar Mitchell 
e Stuart Rosa, deixou aparelhos 
científicos na Lua, explorando me
lhor o sátélite e trazendo mais ma
terial.

Entre final de julho e início de 
agosto, a N A SA  enviou a Apoio  
15, tripulada por David B. Scott 
1932- ), Alfred M. Worden 
1930- ) e James B. Irwin 

(1930- ), os quais, com  o auxí
lio do jipe lunar Rover”, explora
ram o Mar das Chuvas, colhendo 
numerosas informações geológicas. 
O programa prosseguiu com o lan
çamento da Apoio 16 (abril de 
1972) na primeira viagem tripulada 
às regiões montanhosas da Lua. 
D ois tripulantes dessa nave —  
John W. Young e Charles M. Duke 
Jr. (1936- ) —  o terceiro, T. K. 
Mattingly (1936- ) ficou no 
módulo de comando —  bateram o 
recorde de permanência na Lua: 20 
horas e 14 minutos. E, em dezem
bro, os norte-americanos realiza
ram o último vôo programado 
dessa série, com a Apoio 17, cujos 
astronautas —  Eugene A. Cernan, 
Ronald E. Evans (1933- ) e 
Harrison H. Schmitt (1935- )
—  recolheram material perto do 
Mar da Serenidade e fizeram uma 
importante descoberta: um vidro de 
cor alaranjada que pode ter origem 
vulcânica recente.

Foi em maio desse ano que Esta
dos Unidos e União Soviética fir
maram acordos de cooperação no 
âmbito das pesquisas espaciais. .

Em maio de 1973, a N A SA  lan
çou o Skylab, etapa inicial da pri
meira estação espacial norte-ameri
cana, e, em julho, Alan C. Bean, J. 
R. Lousma e o Dr. Owen K. Gar- 
riot partiram para a mais longa 
viagem espacial de toda a história 
(59 dias^, a bordo de uma Apoio 
em direção ao Skylab.

Astronautas no mundo

A União Soviética e os Estados 
Unidos são os países que mais in
vestem em programas espaciais. 
M as há outros países que desenvol
vem também programas de investi
gações. Em janeiro de 1967, repre
sentantes de 72 nações assinaram o 
Tratado Espacial, em cerimônias 
que foram realizadas em Washing
ton, M oscou e Londres.

S atélites como o T elsta r l funcionam  com o retransmissores de ondas recebi
das da Terra, possibilitando transmissões internacionais de televisão.
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O Projeto Soyuz buscava dados para a instalação de estações orbitais.

A França criou, em 1961, o Cen
tro Nacional de Estudos Espaciais 
e realizou cinco lançamentos em 
1965/66. No dia 4 de dezembro de
1965 subiu o primeiro satélite fran
cês, o Diamant. Outros satélites fo
ram lançados em seguida, consti
tuindo, na maioria, estações de 
pesquisa científica. Um m acaco foi 
lançado em vôo suborbital. A 
França construiu uma base de lan
çamentos na Guiana Francesa, 
ultramoderna, inaugurada em 9 de 
abril de 1970. Os franceses traba
lham também em colaboração com  
outros países, com o Alemanha e 
Estados Unidos, .no satélite Dial; 
com  a Bélgica, no Satélite de com u
nicações Symphonie. Paralela
mente, vêm colaborando com  a 
União Soviética no lançamento de 
sondas, balões e foguetes. A indús
tria aeroespacial francesa vem 
cumprindo, atualmente, um nú
mero bastante grande de contratos.

O programa da Itália começou  
em 1959, quando o Conselho N a
cional de Pesquisas formou uma 
Com issão Espacial. A Itália traba
lha em colaboração com  os Esta
dos Unidos, sobretudo na forma
ção de engenheiros técnicos em 
satélites. Em 1969, foi lançado o 
primeiro satélite italiano, o San 
Marco I. Instalou o Complexo 
Lançador Santa Rita, situado no 
oceano Indico.

A Inglaterra não tem programa 
espacial importante. Sua grande 
contribuição para a conquista es- 

acial foi a antena orientadora de
4 metros de diâmetro, que é consi

derada um dos melhores instru
mentos de sondagem.

O programa espacial japonês 
teve início em 1955 com a partici
pação no programa mundial desti
nado a estudos das altas camadas 
atmosféricas. D ois foguetes inteira
mente japoneses —  o Kapa e o 
Lambda — já colocaram em órbita 
dois satélites artificiais.

O Canadá lançou em 1962 seu 
primeiro satélite em cooperação 
com  a N A SA , que realizou pesqui
sas relacionadas com interferências 
radiofônicas na ionosfera.

A Holanda também participa 
das pesquisas espaciais, colabo

rando com a Federação Européia 
de Pesquisa Espacial, juntamente 
com a Inglaterra, França, Bélgica, 
Itália, Alemanha, Suécia, Espanha, 
Noruega e Suíça.

A República Popular da China 
ingressou com sucesso na astro- 
nautica em abril de 1970, quando 
lançóu seu primeiro satélite artifi
cial, de 172 quilos. Um segundo sa
télite foi lançado no dia 3 de março 
de 1971.

O Brasil, através do INPE (Insti 
tuto Nacional de Pesquisas Espa
ciais), do IAE (Instituto de Ativida
des Espaciais) e do CTA vem 
participando de pesquisas espa
ciais, com lançamentos de peque
nos foguetes americanos e sondas, 
realizados na base de lançamento 
de Barreira* do Inferno, no Rio 
Grande do Norte. Todo o pro
grama realizado naquela base é 
feito em colaboração com a 
NASA.

O rápido avanço da astronáutica 
representou a abertura de possibili
dades ilimitadas a numerosos cam 
pos da ciência e da tecnologia. As 
telecomunicações realizaram saltos 
gigantescos por intermédio dos sa
télites de com unicações que hoje 
interligam por meio da televisão e 
telefone todos os países do mundo.

Outros campos da ciência co
nheceram novas possibilidades de 
pesquisa científica, com o a física e 
a astronomia, diretamente ligadas à 
astronáutica. A medicina espacial 
já constitui especialidade de nume
rosos pesquisadores e centro de in
teresse no mundo inteiro. Pesquisas 
geológicas para a localizaçao de 
depósitos de minérios são feitas por 
m eio dos satélites. E a meteorolo
gia foi um dos primeiros campos a 
serem beneficiados pela astronáu
tica. Acrescente-se, por fim, o im
portantíssimo campo da espiona
gem militar, que e realizada por 
aproximadamente 45% dos satéli
tes americanos e 36% dos de ori
gem soviética.
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Astronomia

A curiosidade e a fascinação 
com  que uma criança contempla o 
céu estrelado talvez sejam idênticas 
às que levaram os homens a criar 
a astronomia, surgida num mo
mento distante, quando a imagina
ção de algum pastor nômade lan
çou as primeiras dúvidas sobre o 
Universo. A essa curiosidade natu
ral acrescentou-se um problema, 
mais prático e urgente, que com pe
liu as antigas civilizações a estuda
rem o céu: a necessidade de um ca
lendário*.

N o início, todas as preocupações 
com  os astros eram correlaciona
das, não havendo uma separação 
entre a astronomia e a astrologia*. 
Um conhecimento mais aprofun
dado, no entanto, foi aparecendo 
com  o desenvolvimento da mate
mática e da técnica, criando as es
pecializações.

Astronomia deriva das palavras 
gregas aster — astro, e nom os  =  
lei ou convenção, significando re
presentação das posições e dos 
movimentos dos akros. Atual
mente, seus objetivos compreen
dem, alémdo estudo das posições e 
movimentos —  a astrometria* — , 
o conhecimento da estrutura, evo
lução e classificação dos astros, 
das poeiras e dos gases interestela- 
res do Universo. Algumas ciências 
híbridas, como a astroquímica e a 
astrobiologia também estão ligadas 
à astronomia. Esta costuma ser di
vidida em três grandes áreas: a as
tronomia física, a astronomia ma
temática e a cosmogonia*. A 
primeira preocupa-se com a consti

tuição física e a com posição quí
mica das estrelas*, planetas*, íjieio 
interestelar,_ etc., compreendendo a 
astrofísica*’e a radiastronomia*. A 
astronomia matemática, que inclui 
a astronomia e a mecânica* celeste, 
estuda os movimentos e as leis ma
temáticas que presidem a organiza
ção celeste. A cosm ogonia, por sua 
vez, estuda a origem e a evolução 
do Universo, as teorias sobre o pas
sado, o presente e o futuro.

Mesmo na Antiguidade, quando 
os homens ainda acreditavam  
numa Terra* plana, ou jazendo nas 
costas de uma tartarujga, eles já  ti
nham efetuado uma serie de obser
vações corretas. Sabia-se, há mi
lhares de anos, que toda a esfera* 
celeste apresenta uma rotação apa
rente em torno de seus pólos* (que 
correspondem aos dois pontos em 
que o eixo de rotação da Terra 
corta essa esfera); os egípcios, os 
babilônios* e os chineses, por volta 
de 3 000 a;C., já a haviam notado, 
verificando que a estrela Alfa Dra- 
conis, na época muito próxima ao 
pólo sul celeste, tinha um movi
mento quase desprezível. O mesmo 
descobriram com relação à estrela 
Polar que influenciou bastante_a 
navegação, servindo de orientação 
para os marinheiros.

Ainda na Antiguidade, a astro
nomia grega deu novo impulso à 
compreensão dos acontecimentos 
celestes. Assim, Pitágoras*, no sé
culo VI a.C., supôs a redondeza da 
Terra; e Anaxagoras* (século V 
a.C.) compreendeu o fenômeno dos 
eclipses. Havia uma diferença fun- 
damental_ entre a astronomia grega 
e a babilónica: enquanto a primeira 
enfatizava o caráter geométrico dos 
fenômenos, a segunda se_ preocu
pava com o aspecto numérico que 
eles apresentavam. A escola pita- 
górica, por exemplo, concebia

A invenção do telescópio abriu novas perspectivas para as pesquisas da 
astronom ia. (Telescópio refletor construído por Isaac N ew ton em 1671.)
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movimentos circulares e uniformes 
para os corpos celestes, concepção  
essa que era derivada da crença em 
um Universo geometricamente har
m ônico, onde ressoava a música 
das esferas.

O pitagórico Filolau (fim do sé
culo V a.C.), tentando explicar as 
anomalias observadas no m ovi
mento dos planetas, propôs um sis
tema no qual a Terra nao ocupava 
o centro do Universo (com o se 
acreditava na Antiguidade), gi
rando, pelo contrário, juntamente 
com  outros planetas, em torno de 
um fogo central. Já Eudoxo de 
Cnido (século IV a.C.) propôs uma 
teoria das esferas “homocêntricas”, 
segundo a qual a cada planeta se 
associava uma esfera (num total de 
27) que girava uniformemente; es
sas esferas se superpunham em 
seus movimentos, o que explicava 
os períodos dos astros (Sol, Lua, 
etc.). Aristóteles* desenvolveu esse 
sistema, aumentando o número de 
esferas para 56, e supondo esferas 
inferiores dependentes das superio
res, de forma a tornar o sistema 
compatível com suas concepções 
filosóficas. Depois de Aristóteles, 
os maiores avanços da astronomia 
grega surgiram com  os grandes as
trônomos alexandrinos: Aristarco*, 
Hiparco*, Eratóstenes* e Ptolo- 
meu*.

Aristarco de Samos esboçou o 
primeiro sistema heliocêntrico, co
locando o Sol com o o centro do 
Universo. Também foi o primeiro a 
avaliar a enorme distância exis
tente entre a Terra e as estrelas.

Eratóstenes foi o primeiro a me
dir a circunferência da Terra.

Hiparco de Nicéia fez uma das 
mais importantes descobertas da 
astronomia antiga —  a precessão 
dos equinócios: a linha do equinó
cio, que é a reta resultante da inter
seção do plano do equador com  o 
plano da eclíptica (plano que con
tém a órbita aparente onde o Sol se 
move em torno da Terra), move-se 
para oeste, cerca de cinqüenta se
gundos de arco por ano. (Exemplo 
de precessão é o movimento circu
lar que o topo de um pião descreve 
quando gira.)

Ptolomeu, o mais célebre dos as
trônomos alexandrinos, estabeleceu 
um sistema que se tornou “oficial” 
até as descobertas de Copérnico*, 
para explicar as irregularidades nos 
movimentos dos planetas; supõe 
órbitas* circulares denominadas 
“epiciclos” descritas com m ovi
mento uniforme. O centro do epici- 
clo gira em torno da Terra numa 
órbita circular chamada “defe
rente”. Nesse sistema, geocêntrico, 
a Terra está ligeiramente fora do 
centro do deferente.

D epois do Alcorão

Após os gregos, um longo pe
ríodo estéril decorreu até que, a 
partir do século VIII, com  os ára
bes, a astronomia voltasse a se de
senvolver. Os árabes não fizeram 
grandes contribuições originais, 
mas simplificaram métodos de cál
culo, construíram observatórios, 
elaboraram novas tábuas trigono
métricas (além de recalcularem as 
existentes) e aperfeiçoaram os ins
trumentos astronômicos.

Durante toda a Idade Média, a

Novos métodos e instrum entos, a lém  do avanço da astronáutica, am pliaram  o conhecim ento sobre os corpos ce 
lestes, permitindo uma nova visão do Universo. (Observação de um m eteorito granítico pela luz polarizada.)

O fascínio pelo espaço: emoção que o hom em  moderno não desaprendeu.

astronomia esteve ligada, direta ou 
indiretamente, aos árabes, mas 
houve algumas contribuições im
portantes, como, por exemplo, a 
construção das tabuas afonsinas, 
publicadas por ordem do Rei 
Afonso X  (12267-1284), no século 
XIII; a construção pelo Príncipe 
Ulugh Begh de um observatório e 
de um catalogo estelar original (sé
culo XV); a publicação do D e  
Sphaera M undi, de Joao de Holy- 
wood (1200-1256), no século XIII.

O século XV registrou os nomes 
de dois astrônomos célebres: G. 
von Purbach (1423-146 1) e J. Mül- 
ler (1346-1476), Este último anali
sou a astronomia grega, assina
lando as marcantes diferenças entre 
as concepções arisiotêllca e ptolo- 
maica do Universo, e publicou efe
mérides, que foram bastante úteis, 
inclusive, para as viagens de Cris
tóvão Colombo*.

O Sol com o centro do universo

A astronomia moderna nasceu 
com  Nicolau Copérnico, autor de 
D e R evolutionibus O rbium  Coeles- 
tium  (1543), obra em que expôs sua 
teoria heliocêntrica, segundo a qual 
o Sol, e não a Terra, ficava no cen
tro do sistema planetário. Era a re
futação da concepção geocêntrica 
de Ptolomeu. A partir dessa tese, 
Copérnico criou um método sim
ples para calcular as distâncias en
tre os planetas e entre a Terra e o
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Sol. Porém, suas teorias não foram  
imediatamente aceitas, nem mesmo 
pelo astrônomo Tycho Brahe*, que 
se dedicou- intensamente à observa
ção celeste, obtendo dados de 
grande precisão. Os estudos de 
Brahe permitiram a Johannes Ke
pler* formular as três leis funda
mentais do movimento dos plane
tas. A primeira afirma que as 
órbitas dos planetas são elípticas, 
estando o Sol situado num dos fo
cos. A segunda diz que a linha que 
liga um planeta ao Sol varre áreas 
iguais em tempos iguais; e a ter
ceira, que os quadrados dos perío
dos de revolução dos planetas são 
proporcionais aos cubos dos eixos 
máximos de suas órbitas. Foi ba
seado nessas leis que Kepler, em 
1627, elaborou as tábuas rudolft- 
nas. As leis de Kepler são o funda
mento da astronomia moderna.

O grande passo seguinte foi dado 
por Galileu* Galilei, com  a inven
ção do telescópio* (que talvez já  
fosse conhecido dos chineses), que 
abriu nova era para a astronomia. 
Mostrou que Júpiter* tem satélites, 
Saturno*, anéis, e o Sol, manchas. 
Estabelecendo uma parte dos fun
damentos da mecânica, Galileu 
também concorreu para o desen
volvimento da mecânica celeste, 
que estuda as leis dos movimentos 
dos astros.

Tais estudos foram completados 
por Isaac Newton*, que, na sua 
Philosophiae Naturalis Principia  
M athem atica, aplicou a mecânica 
aos fenômenos celestes, deduzindo, 
das leis de Kepler, sua famosa lei 
da gravitação universal. A lei de 
Newton abriu uma nova perspec
tiva de estudo para a matemática, 
os movimentos dos planetas e saté
lites*, as marés*.

Na mesma trilha vieram, a se
guir, as contribuições de Jean D ’A 
lembert* sobre a rotação da Terra; 
Joseph L. Lagrange*, autor de tra
balhos fundamentais sobre o movir 
mento dos planetas (considerando 
suas influências mútuas); Pierre S. 
Laplace*, que organizou a mecâ
nica celeste.

O problema dos três corpos —  
estudo do movimento de tres cor
pos que se atraem segundo a lei da 
gravitação —  tambem preocupou 
muitos matemáticos e astrônomos, 
destacando-se William R. Hamil
ton*, Karl G. Jacobi (1804-185 1) e 
Henri Poincaré*.

A descoberta do planeta Ne- 
tuno*, em 1846, por U. J. le Ver- 
rier, foi um triunfo da m ecânica ce
leste, e se realizou com base em 
cálculos sobre os dados do m ovi
mento anômalo de Urano*. Com o 
mesmo método, P. Lowell* previu, 
no início do século X X , a existên
cia de Plutão, que seria descoberto 
por Clyde Tombaugh (1906- ), 
em 1930.

A era do telescópio

Já no final do século XVII ti
nham ocorrido dois acontecimen
tos importantes para a história da 
astronomia: a fundação dos obser
vatórios de Paris e de Greenwich. 
Uma nova fase, no entanto, ini
cia-se no fim do século XVIII. 
quando William Herschel* constrói 
vários telescópios, bem mais poten
tes que os conhecidos, iniciando

uma exploração sistemática do uni
verso estelar —  trabalho que foi 
continuado por seu filho John 
Herschel (1792-1871) —  e catalo
gando uma série de novos dados 
sobre milhares de estrelas. W.. 
Herschel, que também contou
2 313 nebulosas e 197 aglomerados 
estelares, fez estudos muito signifi
cativos, inaugurando uma visão 
moderna do Universo, uma vez que 
a astronômia clássica limitava-se, 
quase exclusivamente, ao sistema 
solar. O estudo de W. Herschel so
bre a estrutura estelar da Via-Lác- 
tea, básico para a compreensão da 
nossa galáxia* como uma “ilha” 
entre inúmeras outras, é o ponto de 
partida para a astronomia galática.

Já em 1898, fora admitida uma 
forma elipsoidal para a Via-Láctea, 
cuja densidade estelar diminuía do 
centro para a periferia. Os estudos 
desse universo continuaram pelo 
com eço do século X X , até que 
Harlow Shapley (1885-1972) pro
pôs-se a medir suas dimensões. 
Também calculou a distância entre 
o Sol (situado num dos braços da 
Via-Láctea) e o centro de nossa ga
láxia: 50 000 anos-luz. Em 1920, 
Edwin Hubble (1889-1953) calcu
lou a distância que separa a Terra 
da galáxia de Andrômeda.

Novos métodos e instrumentos, 
com o os radiotelescópios, e os 
avanços da astronáutica* amplia
ram o conhecimento sobre os cor
pos celestes, permitindo, conse
qüentemente uma nova visão do 
Universo.

P esq u isa  a s tro n ô m ica  n o  B rasil
A recente implantação de nú

cleos de pesquisa astronômica no 
Brasil é fruto, em grande parte, do 
trabalho do Prof. Abrahão de Mo
raes, nomeado, em 1955, diretor do 
Instituto Astronômico e Geofísico  
da Universidade de São Paulo, 
onde são feitas observações siste
máticas das posições lunares e pes
quisas na determinação do movi
mento dos pólos terrestres.

N o Observatório Astronômico 
do Instituto de Aeronáutica de São 
José dos Campos, que possui o pri
meiro telescópio construído inteira
mente no Brasil, vêm sendo desen
volvidas observações fotométricas 
e pesquisas teóricas sobre satélites 
de Júpiter. Também no centro de 
Radiastronomia da Universidade 
Mackenzie, investigam-se a física 
solar e a rádio-propagação, com  
base em dados do Rádio Observa
tório de Itapetininga (Atibaia, SP). 
A Universidade de São Paulo está 
formando seus grupos de trabalho: 
um deles reunirá pesquisadores do 
Instituto de Física e do Instituto 
Astronômico e G eofísico, dedica
dos ã^operaçao do Observatório 
Abrahão de Moraes, na cidade de 
Valinhos (SP), onde estão sendo 
desenvolvidas pesquisas no campo 
da_ astronomia fundamental. Ou
tros observatórios foram também  
instalados no Rio de Janeiro, no 
Rio Grande do Sul e em Minas Ge
rais.

VEJA T A M B É M : A bsorção  Inte- 
restelar; A stro física; A strologia; 
A strom etria ; P itagorism o; Planeta.

A fundação de grandes centros de observação foi um dos mais im portantes  
acontecim entos da astronom ia. (Estação astronômica Schwerin.)
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Durante seu m ovim ento orbital, o satélite "O S O " (acim a, numa m ontagem  
fotográfica em diversas posições) estuda o Sol e os fenôm enos solares.



3 3 2  Asturias, M iguel Ángel

Asturias, 
Miguel Ángel

“ Comigo a Academia premiou a 
outra tendência —  a do envolvi
mento, confrontação e engaja
mento.” Palavras do escritor guate
malteco Miguel Ángel Asturias 
(nascido a 19 de outubro de 1899), 
ao receber, em 1967, o Nobel de li
teratura. Esse autor, traduzido em 
mais de trinta línguas, é citado 
com o um dos maiores escritores la- 
tino-americanos, ao lado de Carlos 
Fuentes (1929- ), Gabriel 
Garcia Marquez (1928- ), 
Jorge Luis Borges*, Julio Corta 
zar* e Guimarães* Rosa.

Sua principal fonte de inspiração 
é a cultura maia, com uma lingua
gem influenciada pelo escritor es
panhol Francisco Gomes Quevedo 
y Villegas (1580-1645) e peto Sur
realismo*. Adversário dos regimes 
ditatoriais que freqüentemente se 
instalavam em seu país, viveu, por 
muito tempo, no exílio, onde escre
veu a maioria dos seus livros, todos 
“para defender os direitos e os inte
resses do povo da Guatemala”.

Asturias nasceu em plena dita
dura de Manuel Estrada Cabrera 
(1857-1954). regime que durou até 
1920, durante o qual seu pai perdeu 
o cargo de juiz e sua mae o posto 
de professora, por não concorda
rem com medidas antiestudantis. 
Com a família obrigada a viver em 
Salamá, pequena cidade interio- 
rana, Asturias manteve intenso 
contato com os indígenas, o que 
aproveitaria mais tarde como pre
cioso material literário.

Com outros estudantes da Uni
versidade Nacional, onde cursou a 
Faculdade de Direito, Asturias fun
dou em 1922 a Universidade Popu
lar, com o objetivo de alfabetizar o 
povo. A iniciativa foi bem suce
dida, chgando a reunir mais de 
2  0 0 0  alunos, na sede e nas filiais 
espalhadas por todas as províncias.

Após defender tese de doutorado 
(O  P roblem a Social do índio), 
atuou como advogado de defesa de 
um oficial acusado de assassinar o 
chefe do Estado-Maior do General 
Orellana. A duvidosa condenação 
do réu levou Asturias a escrever 
violentos artigos antimilitaristas. 
Para evitar represálias, seus pais o 
enviaram à Europa. Em Paris, 
aprofundou-se no estudo de ritos e 
religiões maias, traduzindo para o 
espanhol o livro sagrado dos 
maias-quichés (Popo-Vuh) baseado 
na tradução francesa do Professor 
Georges Raynaud. Em 1925, publi
cou seu primeiro livro de poesias, 
R a y ito  de Estrella, refletindo preo
cupações de James Joyce* 
(1882-1941). A o mesmo tempo, 
iniciou o esboço das Lendas da 
G uatem ala, o espírito das velhas 
obras indígenas que tinha lido —  
Popo-V uh, Chilan-Balan, R abinal 
A ch i. O livro foi publicado em 
1930 na Espanha. Porém, mais im
portante é um romance que reflete 
a vida sob a ditadura de Cabrera, 
E l Sefior Presidente, (editado em 
1944, no México).

De volta à Guatemala, em 1933, 
trabalhou como jornalista so b ^  di
tadura de Jorge Ubico (1* 8  7 8  - 
1946), que' extinguira a Universi
dade Popular. Nesse período escre
veu novos livros de poesia: Em ulo  
Lio lidón  (1935), Sonetos (1937) e 
A n o ch e  10 de marzo de 1543  
(1943). Em 1944, com a eleição do 
presidente Juan José Arévalo 
(1904- ), a primeira que se rea
lizou na Guatemala no seculo X X , 
o escritor foi nomeado adido cultu
ral no M éxico (1945 e 1946). Em 
1948, passou a ministro-conse- 
lheiro na Embaixada de Buenos Ai
res, conhecendo então sua futura 
esposa, Blanca Mora y Araujo, es
tudante que preparava uma tese so
bre El Senor Presidente.

Em H om bres de M a íz  (1949), 
considerada sua obra mais impor
tante, expõe uma visão poética da 
pobreza, da desesperança e do mis
ticism o do índio guatemalteco.

A denúncia e o protesto são mais 
fortes na trilogia sobre a vida dos 
trabalhadores nas plantações de 
banana da United Fruit Co.: Vento 
Fuerte  (1950), El Papa Verde 
(1954) e L o s O jos de los Enterra
dos (1959).

Durante o governo do Coronel 
Jacabo Arbenz, Asturias foi no
meado embaixador em El Salva
dor. Com a deposição de Arbenz, 
contudo, Asturias viu-se destituído 
da cidadania e exilou-se na Argen
tina, onde foi durante oito anos 
correspondente do E l N acional de 
Caracas. Em 1956, publicou Week- 
E n d  en Guatemala, um livro de 
contos narrando a história da inva
são da Guatemala após a Confe
rência Interamericana de Caracas 
em 1954. Na Argentina, escreveu 
também algumas peças de teatro. 
Soluna  (1954), uma espécie de auto 
sacramental indígena, Chantaje e 
D ique Seco, obras polêmicas. Sua 
preferida, no entanto, é L a A u d iê n 
cia de los Confines, drama sobre o 
Frei Bartolomeu de las Casas e sua 
luta contra a escravidão dos índios 
no Novo Mundo.

Após a queda do governo de 
Frondizi na Argentina, em 1962, 
foi obrigado a deixar o país. Seguiu 
para a Itália, onde colaborou, em 
Gênova, com uma organização de 
intercâmbio cultural, a Columbia- 
num, preparando um encontro de 
intelectuais latino-americanos, rea
lizado em 1965. Dois anos antes, 
porém, publicou M ulata de Tal, na 
mesma linha de H om bres de M aíz, 
narrando uma lenda popular em 
que o pobre fica rico vendendo a 
mulher ao diabo. Seu regresso à 
Guatemala, após doze anos de exí
lio, só foi p ossívelem  1966, com  
a eleição do democrata-liberal Ju
lio Cesar Mendez Montenegro. 
N esse mesmo ano foi contemplado 
com  o prêmio Lênin, no valor de 
28 000 dólares. Em 1970, renun
ciou ao cargo de embaixador em 
Paris e passou a dedicar-se exclusi
vamente à literatura. Publicou en
tão E l M al Ladrón, romance edi
tado em Buenos A ires e logo  tradu
zido para o francês. Morreu em ju
nho de 1974, em Paris.

VEJA T A M B É M : Literatura; Sur
realismo.

Considerado um dos maiores escritores latino-am ericanos, Asturias buscou 
sua principal fonte de inspiração na m itologia e na cultura maias.

Sua obra, no entanto, quase toda escrita durante o exílio, tinha um só obje
tivo: “ defender os direitos e os interesses do povo da G uatem ala".

I
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A preponderância ou não de um dos aspectos do m ecanism o da atenção  
está freqüentem ente condicionada aos estímulos que chegam  ao indivíduo.

Ateísmo

Há várias maneiras de negar a 
existência de um ser supremo ou de 
Deus*, independentemente do con
teúdo dessas noções. Não aceitar 
de forma alguma a existência de 
Deus (ateísm o dogm ático), consi
derar o homem incapaz de obter 
provas dessa existência (ateísm o  
cético) ou sustentar que as even
tuais provas são insuficientes 
(iateísm o crítico) —  são algumas 
delas.

As doutrinas monistas é materia
listas possuem freqüentemente um 
fundamento ateísta, destacando-se, 
entre os modernos sistemas filosófi
cos, o marxismo* em sua formula
ção ortodoxa.

Mas a negação da existência de 
Deus não é um fenômeno moderno. 
Na Grécia* antiga, o filósofo Só
crates* foi condenado à morte sob 
diversas acusações, entre as quais 
a de divulgar idéias ateístas. Algu
mas sociedades tendem a encarar o 
ateísmo com o negativo e indesejá
vel: ele equivale a questionar os va
lores religiosos vigentes em deter
minada cultura, que muitas vezes 
são ligados ao poder.

Reformulando antigas disposi
ções da Igreja Católica, o Con
cílio* Vaticano II elaborou diretri
zes objetivando abrir o diálogo com  
as correntes ateístas.

Não se conhece o montante 
exato de ateus no mundo e no Bra
sil. Dados do IBGE revelam um 
considerável aumento do número 
de pessoas sem religião. Mas, para 
interpretar o alcance desses dados, 
deve-se levar em conta que, em nú
meros absolutos, os brasileiros 
ateus constituem parcela muito pe
quena da populaçao total.

VEJA T A M B É M : A gnostic ism o;  
D eus; Religião.

A Igreja com eça a tentar abrir um  
diálogo com as correntes ateístas.

Atenção

A atenção é encarada pela maior 
parte dos psicólogos com o uma in- 
ter-relação de três aspectos:

AJUSTAM ENTO DO  CORPO  
E DE SEUS ÓRGÃOS SENSITI
VOS —  Resposta postural —  o 
homem presta atenção a alguma 
coisa, ajustando seu corpo e seus 
órgãos sensoriais para melhor rece
ber os estímulos. O médico que, 
através do estetoscópio, atenta aos 
sons que provêm do torax do pa
ciente, esta procurando atingir um 
ajustamento postural completo, 
chegando muitas vezes a fechar os 
olhos para evitar a distração por 
força de um estímulo visual. As
sim, todas as tendências do indiví
duo, toda sua energia disponível, 
visam ao mesmo ponto. A adapta

ção física é sinal da adaptação psí
quica.

O AG U Ç A M EN TO  DA  
C O N SC IÊN C IA  —  N ão raro uma 
pessoa só toma consciência de cer
tos ruídos (o tique-taque de um re
lógio, um rádio tocando baixo ou 
a buzina de um carro distante) se 
for alertada para esses sons. A  
todo instante algumas coisas tor- 
nam-se foco de atenção, enquanto 
outras, a despeito da igual intensi
dade de estímulos físicos, permane
cem em secundárias.

UM PREPARO PARA A  
A Ç Ã O  —  A prontidão para um 
tipo particular de resposta a um 
estímulo que permite os mais diver
sos tipos de reações. Por exemplo: 
quando um militar diz “m arche!” 
a seus subordinados, a resposta de 
seus homens dependerá de qual te
nha sido o comando recebido ante
riormente (“avante” ou “reta
guarda”). Neste sentido, esse tipo 
de preparo constitui uma raviável

importante para que seja determi
nada a velocidade com que se'pro
cessa a reação.

A preponderância de um desses 
aspectos, a condição orgânica e o 
interesse pessoal são fatores que 
dependem do indivíduo.

Os objetos da atenção

Uma mudança de um lugar para 
outro, de uma intensidade para ou
tra, em geral, atrai a atenção: um 
grito súbito no meio de uma con
versa normal ou o sussurro de al
guém que estava gritando chamam  
a atençao.

O tamanho_ é outro fator de 
grande importância. Entre diversas 
coisas com o mesmo tamanho, algo 
maior destaca-se do conjunto. Esse 
é o fator que favorece o anúncio* 
publicitário de página inteira. No 
entanto, o tamanho é apenas um fa
tor: um grande anúncio pode des
pertar menos atenção que um pe
queno no qual foram empregadas 
cores mais vivas, ou que saiba ape
lar de forma mais direta aos inte
resses ou necessidades do leitor.

Outro fator é a repetição: um 
estímulo fraco mas freqüentemente 
repetido pode ser tão eficiente 
quanto um estímulo forte apresen
tado numa única vez. Porém, a re
petição excessiva pode levar à mo
notonia.

A experiência demonstra que, re- 
petindo-se um tema ou um motivo 
principal, com pequenas variações, 
consegue-se ainda mais atenção do 
que mediante a repetição da apre
sentação inicial.

N o entanto, o estímulo que mais 
atenção provoca é, em geral, o que 
se refere mais de perto à necessi
dade biológica em ação no m o
mento. E o fator da condição orgâ
nica: se uma pessoa está faminta, 
estímulos relacionados com co
mida atraem sua atenção mais que 
quaisquer outros.

Respostas individuais a um 
mesmo estímulo variam muito, 
pois, tanto quanto sua condição or
gânica, os interesses de caaa pes
soa podem predispô-la a uma res
posta em particular. Apesar disso, 
existe a sugestão social: as pessoas 
tendem a prestar atenção àquilo 
que lhes é sugerido pelo grupo. Se 
alguém na rua começa a olhar para 
o céu, logo muitas outras pessoas 
também estarão buscando o objeto 
de sua atenção.

A atenção, no entanto, apresenta 
mudanças rápidas de foco. Embora 
a capacidade de concentração varie 
de um indivíduo para outro, nin
guém pode manter sua atenção em 
determinada coisa por um período 
muito longo.

A simples observação dos olhos 
de uma pessoa que esteja olhando 
um quadro mostrará que eles pas
sam de um lugar para outro. Tra
ta-se de uma exploração atenta. O 
ajustamento da atenção muda 
constantemente de um para outro 
aspecto da situação. A atenção 
também flutua involuntariamente, 
ainda que este não seja um fenôme
no notado de imediato.

VEJA T A M B É M : M otivação; Per
cepção.



3 3 4 Atitudes

Atitudes

O menino, cujo professor de ál
gebra empregou métodos demasia
damente autoritários, passa a de
senvolver profunda aversão por 
essa disciplina, sentimento que 
logo se estende ao mestre, à escola, 
ou mesmo aos valores que ela re
presenta. Inversamente, a vida em 
uma sala de aula pode concorrer 
para a formação de uma série de 
atitudes positivas, se o professor 
for simpático e expuser o assunto 
de forma agradável.

As atitudes que uma pessoa ma
nifesta em relação a um objeto ou 
a uma situação concreta podem se 
ater a objetos e situações semelhan
tes até crescerem e se expandirem 
para áreas cada vez maiores.

Predisposições

Porém, qualquer que seja o 
agente provocador da atitude (pes
soa ou coisa), esta se manifestará 
por predisposições apreendidas e 
em ocionalizadas pela pessoa: as
sim como o individuo aprende a 
andar, falar, comer, ler, etc., ele 
descobrirá como reagir face aos 
acontecimentos de sua vida.

As atitudes vão se desenvol
vendo, gradual e incidentalmente, 
com o reflexos das experiências 
existenciais da criança. A tendên
cia para ser generoso ou egoísta, 
tolerante ou agressivo está intima
mente ligada ao histórico de cada 
um, refletindo sua idade, sexo, reli
gião, condição sócio-econômica, 
etc.

A s reações de cada indivíduo, no 
entanto, não são exclusivamente 
conseqüência das influências fami
liares ou do meio ambiente: in
cluem também problemas de perso
nalidade, objetivos particulares e, 
principalmente, as necessidades do 
indivíduo. Assim , dois irmãos, 
criados da mesma forma e em am
biente semelhante, não terão, ne
cessariamente, as mesmas atitudes.

Durante a infância e a adoles
cência, o indivíduo aprende a dife
renciar entre o que se considera 
comportamento aceitável e conde
nável. N a adolescência isso fica 
mais definido, uma vez que ele já  
configurou uma imagem dos papeis 
desempenhados por seus colegas e 
pelos adultos, tendo desenvolvido 
seus sentimentos em relação a eles. 
Assim , um indivíduo que se consi
dera honesto passa a ter atitudes 
favoráveis em relação aos que 
apresentem esse tipo de comporta
mento. D a mesma forma, delin
qüente que supervaloriza seus pa
drões tenderá a assumir atitudes 
negativas em relação aos códigos 
sociais e às leis, representantes do 
mundo que renega.

O grupo
forma atitudes

Na medida em que o indivíduo 
se considera membro de um grupo 
religioso, político, racial ou nacio
nal, ele assume certas atitudes que 
o unem a seus correligionários.

O meio am biente assim como problemas de personalidade são fatores determ inantes das atitudes das crianças.

Isso é um processo adaptativo 
afetivo pois o comportamento do 
indivíduo está intimamente ligado 
a seu condicjonamento ao mundo 
que o cerca. É comum que parentes 
e amigos tenham atitudes relativa
mente semelhantes, ou que os vá
rios membros de um mesmo grupo 
se identifiquem em suas reações.

Conforme o indivíduo vive, lê ou 
ouve discussões de pais e amigos, 
tende a se ligar a diversos .grupos 
sociais e a rejeitar outros. Verifi- 
cou-se, pela análise de vários casos 
de preconceitos, que tais atitudes 
são, em geral, inconscientemente 
transferidas às crianças pelos adul
tos ou pelos companheiros de brin
quedo: a criança sente-se partici
pante quando reage em relação aos 
grupos minoritários de maneira 
idêntica aos seus pais e amigos. ;

O inverso também é bastante fre
qüente: uma criança ou adoles
cente, com problemas familiares,
acaba  por re je itar os con ce itos  (ou
preconceitos) de seus progenitores, 
passando a assumir justam ente a 
atitude inversa. De qualquer forma, 
ambos os casos são manifestações 
do mesmo problema de identifica
ção, com uma mudança apenas na 
seleção do grupo escolhido.

A necessidade de viver coletiva
mente é natural e acentuada entre 
os adolescentes, que tendem a ado
tar as opiniões e imitar as atitudes 
de seus amigos, como preço para 
serem aceitos entre eles.

Assim, a maneira pela qual os 
indivíduos tendem a se identificar 
com  outros, bem com o a análise 
dos tipos de amigos que possuem; 
permitem-nosperceber traços signi-A participação num grupo envolve a aceitação de determ inadas atitudes.
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ficfltivos de suas personalidades.
Além da família e dos grupos so

ciais, outro fator que de certo modo 
contribui para a formação ou a m o
dificação de atitudes é a publici
dade*, que tem por objetivo orien
tar o comportamento com relação 
a determinados objetos ou idéias.

M odificação de atitudes

Depois de formadas, dificilmente 
as atitudes se transformam, pois fi
cam estritamente ligadas à perso
nalidade total do indivíduo, às suas 
necessidades e ao seu autoconceito. 
D essa forma, uma pessoa pode mu
dar facilmente de opinião quanto a 
coisas insignificantes, como sua 
marca de cigarro, por exemplo, 
m as terá bastante dificuldade em 
mudar suas atitudes em relação a 
problemas como religião, raça, etc., 
nas quais está ego-envolvida. No 
entanto, essas resistências variam 
conforme a extensão dessas idéias 
em seu sistema de valores.

N a medida em que as atitudes 
são básicas para a manutenção do 
autoconceito, atacá-las diretamente 
só contribui para a sua intensifica
ção, pois a tendência é defender-se 
imediatamente, com o objetivo de 
manter a autocoerência. Para que 
haja êxito nas tentativas de trans
formação das atitudes, é preciso 
que o ataque seja feito de forma 
gradual e sutil, evitando-se que o 
indjvíduo se considere ameaçado.

É preciso .que ele acredite que 
sua posição é basicamente correta 
e adequada, e que a nova linha é 
apenas o reajustamento da atitude 
original. Também é necessário que 
a mudança seja realizada em at
mosfera de liberdade e aceitação, 
para que a pessoa possa admitir 
seu erro sem medo de perder sua 
posição. Por isso, as pessoas inse
guras são menos flexíveis em suas 
atitudes, e apresentam tendência 
mais_ acentuada a preconceitos ou 
reações negativas.

O poder da m otivação

A mudança de atitude, como 
qualquer aprendizado, depende da 
m otivação. Na medida em que os 
valores anteriores do indivíduo sa
tisfaçam as suas necessidades, ele 
não desejará afastá-los, a não ser 
que tenha certeza de que os novos 
serão ainda mais eficientes, ou lhe 
permitirão atingir alvos mais im
portantes. Por outro lado, essas no
vas atitudes deverão ser constante
mente reforçadas por uma série de 
satisfações.

A melhor forma de desenvolver 
atitudes positivas consiste em ter 
uma participação ativa e favorável 
em atividades que sejam valiosas 
para o indivíduo, e que influenciem  
seu coinportamento.

D a mesma maneira, no campo 
da moral, suas atitudes não se de
senvolverão por meio de pregações 
ou memorização de regras e or
dens, mas na prática, com a inte
gração do indivíduo a certos pa
drões de comportamento, cujos 
conceitos éticos lhe são propícios.

VEJA T A M B É M : C om porta
m ento: M otivação

Atividade

Um animal está com sede: isso 
altera as batidas do coração, a ca
pacidade de verbalização (no caso 
do homem), a velocidade e a fre
qüência de locom oção. Ou seja, a 
sede produzirá modificações em 
comportamentos que não se rela
cionam diretamente com  a necessi
dade de beber ou obter água.

Essas manifestações, não rela
cionadas com o objeto especifica
mente necessário ao animal, são 
conhecidas pelo nome de atividade  
geral. Para estudá-las são utiliza
dos aparelhos de mensuração, 
com o o tam bor de atividade, que 
consiste essencialmente em uma 
plataforma, montada com o se esti
vesse apoiada em molas sensíveis, 
de forma a oscilar em função dos 
movimentos de um animal co lo 
cado sobre ela. Essas oscilações 
são registradas através de dispositi
vos especiais —  por exemplo, uma 
pena ligada à base da plataforma, 
para ser deslocada pelos movi
mentos oscilantes, fazendo o regis
tro gráfico dessas atividades em um 
papel, durante certo tempo. Tais 
anotações fornecerão uma medida 
da atividade geral do animal, pois 
a plataforma move-se à medida que 
ele anda, corre, levanta-se, etc. To
das as mudanças de comporta
mento são interpretadas como m o
dificações da atividade geral.

Um dos fenômenos mais interes
santes revelados por esses estudos 
é o ritmo de atividade: muitos ani

mais possuem ciclos de comporta
mento. sendo mais ativos de dia ou 
de noite, tendo um ritmo diurno ou 
noturno. Esse diagnóstico é obtido 
deixando-se o animal num tambor 
de atividade, vários dias de cada 
vez, e estudando-se, depois, os re
gistros obtidos.

A barata Periplaneta americana, 
por exemplo, é ativa à noite. Estu
dos realizados com  o tambor de 
atividade atestam o auge de seu ci
clo logo depois de anoitecer, de
caindo posteriormente a um nível 
inferior, que ela mantém durante o 
resto da noite e do dia seguinte. O 
ciclo persiste sempre que há uma 
alteração na luz (para a escuridão), 
natural ou artificial. No primeiro 
caso, o intervalo entre dois momen
tos culminantes é de 24 horas.

Na realidade, muitos ritmos são 
um pouco inferiores (ou então su
periores) a 24 horas, e para assina
lar essa aproximação receberam o 
nome de circadiano (circa  =  quase, 
dies  =  dia). A verdadeira natureza 
desses ciclos pode ser revelada 
quando os animais são mantidos 
sob iluminação ou escuridão cons
tantes. Assim, durante vários dias, 
as baratas continuam a manter seu 
ritmo, mas os momentos de má
xima atividade não ocorrem à 
mesma hora a cada dia; se o pe
ríodo do ciclo for superior a 24 ho
ras, com o passar dos dias o auge 
surgirá cada vez mais tarde.

Ao contrário, se os períodos forem 
inferiores, o ponto de maior ativi
dade será cada vez mais cedo. A s
sim, comprova-se a permanência 
do ciclo mesmo sem as condições ex
ternas, apesar das diferenças quan
to às horas de máxima atividade.

As.manifestações comportamen-

o

tais que independem do ambiente 
externo, com o no exemplo citado, 
são chamadas de atividade espon
tânea. N ão receberam esse nome 
devido à inexistência de causas, 
mas apenas para assinalar que as 
suas causas não se constituem de 
estímulos ambientais, pois não se 
verifica correlação entre a mu
dança de comportamento e a modi
ficação ambiental. São exemplo 
disso algumas atividades rítmicas, 
que parecem dependentes de ritmos 
de origem interna do organismo. 
Além disso, há muitos casos conhe
cidos de respostas que são normal 
mente dadas diante de determina
dos estímulos, mas que podem 
aparecer espontaneamente, na au
sência desses estímulos, em condi
ções de aumento de motivação*.

O renomado etólogo austríaco 
Konrad Lorenz (1903- ) des
creveu uma série de exemplos desse 
tipo, dando-lhes o nome de ativi
dade no vácuo. Um certo pássaro
—  mesmo estando bem alimentado
—  que tenha passado algum tempo 
sem oportunidade de caçar moscas, 
subitamente pode exibir os m ovi
mentos característicos de quem es
taria procurando um desses insetos, 
tentando caçá-lo e matá-lo, embora 
não haja qualquer m osca no local. 
N o caso podem ser incluídos certos 
canários que, sem os materiais ne
cessários a construção de seu ni
nho, passam a exibir exatamente os 
mesmos movimentos, com o se esti
vessem acomodando o material em 
um ninho inexistente.

VEJA T A M B É M : C om porta
m ento; E stím ulo  e Resposta.

O ritmo de atividades de um anim al varia bastante. A barata doméstica, por exem plo, é muito ativa à noite.
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Atlântico, Oceano

Muitas lendas e teorias científi
cas têm procurado não apenas ex
plicar a formação da crosta da 
Terra*, com o também definir a his
tória dos continentes* e oceanos*.

N o caso do oceano Atlântico, as 
primeiras hipóteses surgem já entre 
os antigos gregos, com o filósofo 
Platão* e a lenda da Atlântida (da 
qual, aliás, derivou a própria deno
minação universal do oceano^).

Atlântida seria um arquipélago a 
oeste da península Ibérica, cujos 
habitantes, tendo desenvolvido 
uma civilização notável e avan- 
çadíssima, teriam invadido as re
giões mediterrâneas mais próximas 
por volta de 9600 a.C., após o que 
as águas do oceano teriam inun
dado suas terras e afogado sua po
pulação.

Indícios com cerca de 11 500 
anos, com o as marcas correspon
dentes às transgressões pós-glaciais 
(períodos em que os oceanos au
mentaram o volume de suas águas, 
pelo degelo das massas retidas du
rante as épocas glaciais, vindo a 
transgredir, ou seja, a aumentar seu 
nível geral), mostram que as águas, 
sobretudo as do Atlântico, inunda
ram extensas zonas litorâneas bai
xas e inúmeras ilhas que estavam  
pouco mais altas que o nível do 
mar glacial. Conseqüentemente, to
dos os grupos humanos que viviam  
em terras baixas insulares ou lito
râneas (ou mesmo continentais, 
mas baixas e próximas do litoral ou 
a ele ligadas por vales de rios.etc.) 
precisaram se deslocar para as re
giões mais altas à medida que se 
elevava o nível do mar. Chegaram  
até a ficar isolados em ilhas que an
tes eram penínsulas ou elevações.

A interpretação dos restos ar- 
ueológicos encontrados nas costas 
a Europa ocidental e nos litorais 

americanos norte, centro e sul (do 
Atlântico), assim como os desloca
mentos de população verificados 
durante e após esse período, refor
çam a hipótese de que a lenda da 
Atlântida se referia a essa trans
gressão pós-glacial do oceano  
Atlântico.

Após a formação e consolidação 
da crosta terrestre, blocos de massa 
rochosa com milhares de quilôme
tros quadrados de extensão alterna
vam se com amplas bacias cônca
vas. Essas depressões quase vazias 
foram progressivamente se trans
formando em grandes reservatórios 
de água das chuvas caídas sobre as 
massas rochosas mais altas. Dessa  
forma, foram surgindo os continen
tes e oceanos que, através de uma 
história geológica de mais de 4 bi
lhões de anos, passaram por suces
sivas —  e muitas vezes radicais —  
transformações antes de chegarem 
à sua conformação e distribuição 
atuais.

mais conhecido pelos estudiosos. 
Segundo a geotectônica (estudo da 
gênese e estrutura da superfície ter
restre), é provável que o Atlântico, 
com cerca de 1 0 0  m ilhoès de anos, 
seja o oceano de mais recente for
mação, na superfície da Terra.

Seu formato (um amplo S  simé
trico gue se estende dos mares gla
ciais árticos à Antártida*, ladeado 
a oeste pela América* e oceano 
Pacífico, e a leste pela Europa*, 
África* e oceano Índico*) está as
sociado a uma ampla cordilheira 
submarina de posição relativa
mente eqüidistante das massas con
tinentais vizinhas de norte a sul.

Essa cordilheira, bem com o o 
perfil do litoral dos continentes, 
que funcionam como um encaixe 
para o oceano, são focos da curio
sidade científica em razão da 
grande importância que apresen
tam na explicação da formação da 
crosta da Terra.

Com uma superfície que varia 
entre 82 milhões de quilômetros 
quadrados (em seu sentido mais li
mitado) e 106 milhões de quilôme
tros quadrados (com a inclusão dos 
mares marginais: mar das Anti
lhas, Mediterrâneo*, etc.), corres
ponde a, aproximadamente, de 9,6 
a 12,4 vezes o tamanho do Brasil*.

O Atlântico drena para si as 
águas continentais de uma superfí
cie que oscila entre 35 milhões e 50 
milhões de quilômetros quadrados 
(incluindo as regiões árticas). Re
cebe, assim, cerca de quatro vezes 
a água drenada para o oceano ín 
dico ou para o Pacífico.

Tanto hoje, quando absorve 
grande volume de água que parte 
das mais expressivas bacias hidro
gráficas da Terra (Amazonas, Ore- 
noco, Prata, M ississipi, São Lou- 
renço, Congo, Níger, etc.), como 
durante o período que sucedeu a úl
tima glaciação quaternária de

U m  traço característico da paisagem do A tlântico norte: pesqueiros reco
lhendo suas redes gigantescas, repletas de arenque, atum  ou salm ão.

O m ais n ov o  
de to d o s  o s  o cea n o s

O oceano Atlântico, o segundo 
em superfície (superado pelo Pací
fico*), é há mais de cem anos o Porto Rico, no m ar das Caraíbas, pertence às A ntilhas, um dos poucos arquipélagos existentes no Atlântico.
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Dois fenôm enos provocados pela rotação da T e rra : as correntes m arítim as do hem isfério Norte têm  o sentido horário 
inverso ao das do hem isfério Sul (à esquerdal; e os ventos alísios são desviados em direção oeste.

Würm (fase em que um resfria
mento climático provocou grande 
aumento e expansão das calotas 
polares em direção a latitudes mais 
baixas, bem com o um sensível au
mento das geleiras de montanhas, 
em razão do que cerca de 40 mi
lhões de quilómetros cúbicos de 
água integraram-se ao Atlântico), 
este oceano tem recebido uma 
carga maior que a dos outros. A s
sim, o balanço hidrológico do 
globo depende de um constante es
coamento do Atlântico em direção 
aos demais oceanos.

O Atlântico difere em muitos ou
tros aspectos do Pacífico_ e do Ín
dico: apresenta poucos atóis coralí- 
genos (formados de coral) e poucos 
picos emergem de seu relevo sub
marino para formar ilhas oceâni
cas. Conta ainda com longos tre
chos litorâneos que, apesar das 
condições favoráveis (profundi
dade, temperatura, salinidade e nu
trientes), não possuem barreiras co- 
ralígenas.

O isolam ento 
da fauna e da flora

A fauna marinha atlântica, bem 
com o sua flora, caracterizam-se 

or seu isolamento, oriundo so- 
retudo das sucessivas interrupções 

de contato e dos bloqueamentos 
ocorridos durante e apos as fases 
orogenéticas (formações de cordi
lheiras com o os Andes, as Rocho
sas, o Atlas, os Alpes, etc.) do Pe
ríodo Terciário.

Esse isolamento foi completado 
pelas sucessivas glaciações e perío
dos interglaciais que ocorreram no 
Pleistoceno, rompendo-se assim a 
característica “universalidade” que 
a fauna e a flora marinha apresen
tavam até o Período Cretáceo e o 
início da Era Terciária.

A utilização do Atlântico pelo 
homem se faz através de várias e 
importantes áreas de pesca que se 
ligam a inúmeros setores dos lito
rais e sustentam grande população, 
ligada não somente à simples ativi
dade pesqueira mas também à in
dustrialização dos próprios produ
tos do mar.

Além disso, extensas salinas (so
bretudo nos litorais intertropicais) 
permitem a extração de considerá
veis quatidades de sal, que atendem 
às crescentes necessidades do mer
cado mundial.

O Atlântico foi, historicamente 
uma das superfícies oceânicas mais 
intensamente percorridas pelos gru 
pos humanos e é, ainda hoje, a mais 
importante via de ligação entre as 
margens continentais, por onde 
transitam homens e riquezas.

A grande depressão

Uma série de teorias considera, 
de maneira geral, a grande depres
são atlântica e sua natureza: pri
meiramente, as teorias de p erm a 
nência  ou conservação, como as de 
D ana (18 13-1895), Darwin*. Green 
(1793-1841), que se baseiam na 
certeza de que a crosta terrestre 
apresenta-se fundamentalmente di
ferenciada em regiões suboceânicas 
e continentais, consolidadas nas 
primeiras fases de formação do pla
neta, originando um esquema de 
distribuição das áreas emersas

(continentais) e oceânicas. Essas, 
com  exceção de algumas transfor
m ações marginais, devidas à evolu
ção de geossinclinais e formação de 
montanhas (com o os Andes, as R o
chosas, as Antilhas), teriam perma
necido até a fase atual. Os princi
pais argumentos dessas teorias são: 
a constância de simetria geom é
trica dos alinhamentos litorâneos e 
a continuidade das formações pré- 
cambrianas dos continentes no 
fundo dos oceanos.

Outra teoria conhecida é a do 
colapso, de Suess (1831-1914) e 
Stille que se apóiam nos indícios 
claros de que muitas cordilheiras e 
planaltos continentais, hoje existen
tes, terminam abruptamente, sendo 
interrompidos pelos oceanos 
(Groenlândij, Europa ocidental, 
Marrocos, África do Sul); e, tam 
bém, na existência de grandes blo 
cos de terrenos antigos (por exem
plo, Appalachia, a leste da 
América do Norte, e Brasília, a 
leste da América do Sul), seme
lhantes a restos de antigas massas 
continentais, que se teriam frag
mentado de um único bloco conti
nental anterior (cujas áreas inter
mediárias teriam entrado em 
colapso, sendo rebaixadas e enco
bertas pelas massas de água).

Já as teorias dos deslocam entos 
continentais  com o as de Owen, Sni- 
der, Taylor e Wegener 
(1880-1930), partem da gênese do 
oceano Pacífico, quando antigos 
continentes teriam se descompri
mido lateralmente e, em conse
qüência, se fragmentado em vários 
blocos. Estes teriam passado a se

deslocar, deslizando sobre a ca
mada basáltica, em direções opos
tas, diminuindo assim a área do 
Pacífico. A medida que tais blocos 
se moviam, surgiam grandes calhas 
entre eles, que eram progressiva
mente ocupadas pelas aguas, e que 
iriam originar os oceanos atuais, 
ao mesmo tempo que exporiam as 
camadas basálticas no fundo des
ses oceanos.

O principal argumento dessas 
teorias é o razoável grau de encai- 
xamento entre o perfil de continen
tes como a América do Sul e a 
África, bem com o a coincidência 
de formações geológicas que se ve
rifica nas áreas encaixantes.

Finalmente, destacam-se as teo
rias da expansividade  (Egyed, Ca- 
rey, Creer). É partindo da constata
ção da idade geológica  
relativamente recente das rochas 
que compõem as dorsais atlânticas, 
com o também do tipo dessas ro
chas, que procura-se explicar a for
mação dos atuais oceanos pela pró
pria expansão (isto é, por aumento 
da crosta terrestre ou pela presença 
de correntes de convecção em seu 
interior) dos fundos oceânicos, a 
despeito de qualquer deslocamento 
continental.

Atlântico norte 
e Atlântico sul

Situado entre a Europa e a 
África (a leste) e a América (a 
oeste), o oceano Atlântico comuni
ca-se, natural e diretamente, com 
os oceanos vizinhos: Índico (a 
leste) e Pacífico (a oeste) no hemis

fério sul, e somente com o Pací
fico, através do estreito de Béring, 
ao norte.

D ois setores podem ser distin
guidos: os atlânticos norte e sul. O 
primeiro tem litorais mais irregula
res e recortados com diversos ma
res marginais (alguns com influên
cia importante na circulação das 
águas de todo o oceano, e pene
trando profundamente nas áreas 
continentais), sendo mais impor
tantes o Mediterrâneo, o Negro, o 
A zov e o mar das Caraíbas (in
cluindo o golfo do M éxico), através 
dos quais se faz artificialmente a li
gação com o Índico (canal de Suez) 
e o Pacífico (canal do Panamá).

E há, além desses, os mares do 
Norte, Báltico, canal da Mancha, 
da Irlanda, da Noruega, do Labra- 
dor, da Groenlândia, e baías de 
Baffin e Hudson.

O Atlântico sul tem litorais mais 
m aciços e regulares, com o o mar 
de Weddell e o golfo da Guiné. 
N esse conjunto, os maiores proble
mas de delimitação surgem nas 
zonas polares, ao norte e ao sul, 
apesar de ter-se convencionado, in
ternacionalmente, o não reconheci
mento do oceano Ártico e dos ma
res antárticos como unidades 
distintas, eles possuem, inegavel
mente, uma certa identidade: o pri
meiro, por se apresentar com mares 
relativamente circunscritos entre a 
Eurásia, América do. Norte, e as 
ilhas do arquipélago Ártico', esten
dendo-se da Groenlândia ao es
treito de Béring; os segundos contí
nuos e abertos, situados ao sul dos 
oceanos Atlântico, Índico e Pací-
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fico, por terem um sistema de cor
rentes circumpolares, comuns às 
três unidades.

A grande bacia oceânica apre
senta uma morfologia relativa
mente simples: uma grande dorsal 
estendendo-se de norte a sul, gros
seiramente equidistante das mar
gens continentais a oeste e leste 
(dorsal mediana do Atlântico), la
deada por duas calhas longitudi
nais, onde se alternam bacias, fos
sas, planaltos, e dorsais 
secundárias ram ificadas__ da me
diana do Atlântico, que vão se pro
longando até as plataformas conti
nentais.

Em sucessão, são as seguintesas 
bacias mais importantes do Atlân
tico: bacia do Labrador, bacia da 
Terranova, imprecisamente sepa
rada das bacias adjacentes embora 
ao sul se destaque a cordilheira se
cundária de Newfoundland de su
deste; bacia Norte-Americana, na 
realidade uma com posição de 
planícies abissais (Sohn, Hatteras, 
Nares) com a bacia Blake-Baha- 
mas, incluindo as duas fossas de 
Porto Rico e de Milwaukee; bacia 
do golfo do M éxico, sobre á qual 
se assenta o amplo cone do M is
sissipi e as bacias do mar das C a
raíbas (correspondentes a Yucatán- 
Cayman, Colômbia, Venezuela, 
separadas da bacia Norte-Ameri
cana pelo arco das Antilhas do 
Norte); bacia das Guianas, com  
duas subunidades (Demerara e 
Ceará) separadas entre si pela 
enorme massa do cone abissal 
am azônico, e do Brasil pela dorsal 
do Pará; bacia do Brasil; bacia da 
Argentina separada da anterior 
pela dorsal do Rio Grande; bacia 
Atlântica Antártida, também deno
minada bacia Polar do Atlântico 
sul, que se, estende do mar de Wed- 
dell até o Índico, incluindo a longa 
depressão de Weddell, e é separada 
da fossa das Sandwich do Sul (si
tuada entre ela e a bacia da Argen
tina); bacia da Islândia; bacia da 
Europa ocidental ou Atlântico de 
nordeste; bacia Ibérica; bacia das 
Canárias; bacia do Cabo Verde; 
bacia da Serra Leoa; bacia da 
Guiné, contendo uma longa depres
são e o cone abissal do rio Níger; 
bacia da Angola, com a depressão 
de Angola, o cone abissal do rio 
C ongo e o canyon  do Congo (o 
maior canyon  submarino do Atlân
tico oriental); bacia do Cabo; e, fi
nalmente, bacia das Agulhas.

Oceanografia

A exploração dos recursos bioló
gicos e minerais do oceano Atlân
tico encontra-se em fase de acele
rado desenvolvimento.

Na verdade, graças à tecnologia 
moderna, é provável que o Atlân
tico venha a se transformar, num 
futuro próximo, em vasto campo 
para obtenção de alimentos, ener
gia e matérias-primas.

Dentre todos os oceanos, o 
Atlântico tem sido o mais pesqui
sado. São conhecidos detalhada
mente dados científicos de sua 
oceanografia, tais com o tempera
tura, salinidade, com posição quí
m ica e biológica. Suas correntes 
marítimas e as conseqüentes proje
ções, modelos funcionais e mapas 
possibilitam fazer deduções e cál

culos indiretos; com o o balanço de 
calor em suas aguas e respectiva in
teração com a atmosfera.

Temperatura

Com uma temperatura média de 
3,7 3°C, o Atlântico apresenta-se 
com o o mais quente dos oceanos. 
Isso se deve principalmente à lati
tude —  responsável pela quanti
dade de energia recebida da radia
ção solar —  e às correntes 
marítimas.

Estas correntes transportam 
massas de água fria para regiões 
mais quentes, provocando tempera
tura média de superfície em torno 
de 17°C, entre 90  graus de latitude 
norte e 80 graus de latitude sul.

A temperatura média anual nas 
águas oceânicas equatoriais e sube- 

uatoriais (norte da América do 
ul e mar das Caraíbas) varia entre 

29 e 25°C.
Observe-se que essas temperatu

ras vão caindo progressivamente, à 
medida que aumenta a distância 
das águas em relação ao equador, 
quer em direção ao Ártico, quer à 
Antártida. As variações, por outro

Os "packs", grandes blocos de gelo que, destacando-se da banquisa, nave
gam  à deriva, são comuns nas águas polares do oceano Atlântico.
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As águas equatoriais do A tlântico, cujas tem peraturas variam  entre 2 5  e 2 9  graus centígrados, fo rm am , nas costas 
do nordeste brasileiro, praias que, por sua vegetação típ ica, estão entre as mais belas do mundo.

VEJA T A M B É M : A ntártida; Á r  
tico; C ontinentes; Oceanos e M a
res.

lado, são mais expressivas a oeste 
(América do Norte e do Sul) que a 
leste (África e Europa).

Salin idade

O Atlântico é também o oceano 
mais salgado, com salinidade mé
dia de 3,5%. A salinidade é deter
minada pela precipitação atmosfé
rica, pelas chuvas e pelos 
sedimentos; deve-se ainda às redes 
de drenagem continental e ao de
gelo polar.

Note-se que no grau de salini
dade do oceano são considerados 
os totais de evaporação atmosfc 
rica, além das transferências efeti
vadas pelas correntes marítimas. 
Tais mecanismos se processam  
com  diferentes intensidades na su
perfície e nos níveis mais profun
dos, determinando o quadro final 
de valores térmicos e de salinidade. 
Tal quadro está sujeito também a 
variações climáticas, até a profun
didade de 2 0 0  metros.

Com relação, ainda, à salinidade 
média, os valores m áximos se loca
lizam em dois centros: norte da 
América do Sul e oeste da África. 
Elevados graus de salinidade veri
ficam-se na região do golfo do Mé-

A pesca, que é muito desenvolvida tanto a leste com oia oeste do Atlântico  
Norte, nâo chega a ser afetada por suas diferenças de tem peratura.

xico, bem como do longo das cos
tas orientais do Brasil, onde são 
propícias as condições para a' ex
ploração de-salinas.

A s correntes

Já no período das grandes nave
gações dos séculos XV e XVI, as 
correntes marítimas do Atlântico 
eram razoavelmente conhecidas. 
Esse rudimentar conhecimento che
gou até 1927, apresentando a circu
lação média no Atlântico sul como 
um modelo simétrico em relação ao 
equador.

A partir de então, diversas ex
plorações oceanográficas e novos 
métodos interpretativos modifica
ram as idéias anteriores, compondo 
progressivamente os modelos 
atualmente aceitos.

Embora seja mais limitada e cir
cunscrita pelas bacias oceânicas, a 
circulação geral do oceano Atlân
tico —  representada pela totali
dade de deslocamentos de massa de
agua no seu interior —  apresenta 
as mesmas características gerais 
que a circulação atmosférica (ven
tos).

O sistema geral de circulação 
pode ser dividido em dois setores, 
cujo limite comum corresponde à 
isoterma de superfície de 9°C: as 
esferas de águas quentes e as de 
águas frias.

Essa circulação baseia-se na gê
nese de faixas de convergências e 
de divergências. As primeiras rece
bem continuamente correntes de 
outras áreas; as segundas emitem  
essas correntes. Ambas, porém, de- 
senvolvem-se na superfície e na 
profundidade, originando um sis
tema de correntes em vários níveis.

Devido às influências do m ovi
mento de rotação da Terra, as cor
rentes do Atlântico norte deslo
cam-se no sentido dos ponteiros do 
relógio, enquanto no sul o fazem  
em sentido contrário.

Na região denominada Atlântico 
norte, a corrente quente de maior 
expressão é a do Golfo (Gulf 
Stream), que transporta de 75 a 
115 milhões de metros cúbicos por 
segundo. Ela nasce no golfo do Mé
xico e avança numa trajetória si
nuosa para nordeste, atingindo a 
esfera fria —  corrente do Labrador 
—  e formando com  ela uma frente 
polar oceânica. Desloca-se em se
guida para leste, chegando a atingir 
a região costeira da Europa ociden
tal.

Entre as correntes quentes do 
Atlântico norte merecem destaque 
as das Antilhas de Portugal, das 
Canárias e do Norte Equatorial. A s  
mais importantes entre as frias sâo 
as correntes de Irminger, do Labra
dor e da Groenlândia oriental.

No Atlântico sul, a esfera quente 
é formada pelas correntes de Ben
guela, do Sul Equatorial e do Bra- 
sil; e ajjsfera fria, pelas correntes 
das FMclqnds, de Weddell e dos 
ventos do Oeste e Polar, esta úl
tima sejjjíendendo pelos três ocea
nos ao longo das costas da Antár
tida.



A tletism o 341

Atletismo

De modo geral, entende-se por 
atletismo a prática metódica de 
exercícios físicos, geralmente ao ar 
livre. Seu caráter competitivo o dis
tingue da ginástica.

Durante a primeira Olimpíada 
moderna, realizada em 1896, o 
atleta americano T. E. Burke ven
ceu a corrida rasa de 1 0 0  metros 
em doze segundos. De lá para cá, 
esse tempo melhorou bastante: o 
recorde mundial masculino estabe
lecido em 1968 foi de nove segun
dos e nove décimos.

A Olimpíada de 1896 deveu-se à 
iniciativa do Barão Pierre Couber- 
tin (1863-1937), que via nas com 
petições atléticas uma possibilidade 
de confraternização entre os povos. 
A partir de então, o atletismo regu
lamentado foi se desenvolvendo em 

uase todos os países, multiplican- 
o-se as competições internacionais.^

A primeira Olimpíada dos t,em- 
pos modernos realizou-se em Ate
nas, numa homenagem prestada à 
Grécia* antiga, onde a prática de 
esportes alcançou seu maior desen
volvimento.

Os gregos* cultivavam o belo e 
a eugenia através de jogos públi
cos, que consistiam em competi
ções atléticas e espetáculos diver
sos (poesia, teatro, etc.), em geral 
integrando uma cerimônia reli
giosa. Desde crianças, se exercita
vam e'm corridas, saltos e lutas, e 
tudo faziam para conservar o vigor 
e a destreza física até a velhice.

Entre as competições públicas, 
realizadas periodicamente, as mais 
antigas são os jogos olímpicos*; os 
outros eram os ístm icos, os nemeus 
e os piticos. Suas origens cercam-se 
de lendas, como a relatada por Pín- 
daro*, atribuindo sua introdução 
ao herói m itológico Hércules, que 
teria instituído os jogos para com e
morar a vitória que conseguira ob
ter sobre o Rei Augias.

Esses jogos —  tão importantes 
que os gregos se baseavam neles 
para fazer a contagem do tempo —  
eram realizados no verão, de qua
tro em quatro anos, e foram extin
tos no ano 394 pelo imperador ro
mano Teodósio*.

Para participar dos jogos olímpi
cos, os atletas deviam ser gregos, 
não podiam ter cometido delitos, 
precisavam ter treinado durante 
dez meses antes do jogo e tinham 
de prometer competir lealmente. 
Cada comunidade que desejasse 
concorrer, portanto, tinha de pos
suir um ginásio ou então uma p a 
lestra  (ginásio menor), local em que 
treinadores orientavam os atletas.

As técnicas eram transmitidas 
oralmente e baseavam-se na expe
riência e na prática. O treinamento 
incluía corridas, marchas, saltos, 
lutas e jogos, além da preparação 
específica, na qual os lutadores gol
peavam sacos pesados, os corredo
res transportavam fardos para for
talecer as pernas, e assim por 
diante. Os atletas obedeciam a ro
tina de quatro dias (as tetras): no 
primeiro dia, o trabalho era leve; 
no segundo, pesado; no terceiro,

havia exercícios leves ou então des
canso; retornando no quarto dia 
novamente ao trabalho leve. ‘

Após a promulgação do decreto 
proibindo os jogos olímpicos, estes 
só saíram do esquecimento em 
1810, quando oficiais e alunos da 
academia Militar de Sandhurst. na 
Inglaterra, promoveram o primeiro 
torneio atlético.

As universidades inglesas, a par
tir de então, fundaram clubes de 
atletismo, iniciando-se as disputas 
inter-universitárias (Cambridge 
versus Oxford deu-se pela primeira 
vez em 1864). Em 1866, realizou-se 
o primeiro campeonato inglês de 
atletismo, em Londres. O primeiro 
encontro atlético internacional 
aconteceu doze anos depois, entre 
Inglaterra e Irlanda.

Nos jogos olímpicos modernos 
são disputadas as seguintes modali
dades; marchas e corridas (provas 
de pista) e saltos e lançamentos ou 
arremessos (provas de campo).

As marchas, disputadas em dis
tâncias de 10 e 50 km, constituem  
ótimo exercício, pois põem em 
ação todos os músculos do corpo, 
desenvolvem grande resistência e 
apurado senso de ritmo.

A corrida e uma sucessão de sal
tos ou passadas produzidas pelo 
impulso da perna que ficou para 
trás durante o passo, projetando o 
corpo para a frente. As corridas 
podem ser rasas ou com  barreiras 
e/ou  obstáculos. As rasas são de 
velocidade, de 100, 200 ou 400 me
tros, ou de revezamento de 4 x 100 
e de 4 x 400 metros; de m eio fu n d o ,  
disputadas entre 500 e 3 000 me
tros (as provas oficiais são de 800 
ou 1 500 metros); ou de fu n d o , 
quando abrangem 3 000 a 1.5 000  
metros. A s corridas de fundo são 
provas de resistência, que exigem  
ótimo desempenho das funções res
piratórias e circulatórias.

As provas oficiais de 5 000 e 
1 0  0 0 0  metros são disputados ape
nas por homens.

Outro tipo de corrida rasa é a de 
grande fundo, nas quais o atleta 
corre mais de 15 0 0 0  metros, como  
acontece na maratona  de 42 175 
metros (distância entre a cidade de 
Atenas e o campo de batalha de 
Maratona, percorrida pelo atleta- 
soldado Pheidippides em 490 a.C. 
para anunciar a vitória grega sobre 
os persas).

Nas corridas com  barreiras e/ou  
obstáculos, as barreiras são leves 
(aproximadamente 1 0  quilos) e 
caem quando um corredor se choca  
com  elas, ao passo que os obstàcu 
los são fixos e firmes.

As provas oficiais de corridas 
com  barreiras são de 1 0 0  metros 
para mulheres e de 110 ou 400 me
tros para homens. Neste tipo de 
corrida, que mistura velocidade e 
saltos, é de muita importância o 
ritmo. O percurso oficial da corrida 
com  obstáculos é de 3 000 metros; 
a prova, chamada steeplechase, é 
disputada por homens.

Os saltos são exercícios violen
tos e rápidos, que requerem muito 
impulso, velocidade e elasticidade. 
Podem ser de quatro tipos:

Salto de altura, que consiste na 
passagem sobre uma trave. Em 
1973, o norte-americano Dwight 
Stones atingiu a altura recorde de 
2,30 metros.

Distinguindo-se da ginástica, pelo seu caráter com petitivo, o atletism o con
siste em exercícios físicos que são, geralm ente, realizados ao ar livre.

Partida, passada, respiração, postura, coordenação —  tudo é im portante  
para o corredor e deve ser treinado com muito tem po de antecedência.
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prova de origem escocesa, dispu
tada apenas por homens. O mar.telo 
é uma esfera de metal (cabeça), li
gada por ufn fio de aço (cabo) a 
uma alça triangular (punho ou ma
nopla). O comprimento total do 
aparelho é de 1,219 metros e seu 
peso mínimo de 7,57 quilos.

As Olimpíadas englobam o p en 
tatlo  (feminino) e o decatlo  (mascu
lino), realizados em dois dias.

O pentatlo reúne salto em distân
cia, arremesso de dardo, corrida 
rasa de 2 0 0  metros, arremesso de 
disco e corrida com barreiras.

As provas do decatlo são: cor
rida rasa de 1 0 0  metros, salto em 
distância, lançamento de peso, 
salto em altura, corrida rasa de 400  
metros, corrida com barreiras de 
1 0 0  metros, arremesso de disco, 
salto com vara, arremesso de dardo 
e corrida rasa de 1 500 metros. Os 
vencedores são apontados com o os 
melhores atletas do mundo.

Um apurado e constante preparo 
atlético é indispensável ao treina
mento de qualquer atividadê espor
tiva. Observando-se_a projeção c i
nematográfica em câmara lenta da 
atividade de um atleta, percebe-se 
a fluidez, a leveza, a desenvoltura 
e a potência elástica de seus movi
mentos coordenados. O conjunto 
dessas qualidades (o estilo) é fruto 
da concentração da energia nos 
movimentos essenciais, o que lhes 

. dá muita potência.
A melhora dos tempos das pro

vas deve-se, em parte, aos novos 
materiais empregados, que facili
tam a atividade dos atletas, mas o 
aperfeiçoamento técnico é também 
um fator muito importante. Por 
exemplo, até fins do século X IX  o 
corredor partia de uma posição em 
pé, até que se introduziu a “partida 
americana”, em que uma posição  
agachada permite violenta projeção 
para a frente, na saída, dando uma 
vantagem de algumas frações de se
gundo ao corredor.

Mistura de velocidade e saltos, a corrida com barreiras exige do a tle ta  uma qualidade fun dam enta l: ritm o.
VEJA T A M B E M : Esporte; O lím 

p icos, Jogos.

Salto em  distância, realizado 
após uma corrida de velocidade de 
40 metros, que fornece o impulso. 
Em 1968, o americano Roberto 
Beanon estabeleceu novo recorde, 
saltando 8,90 metros.

Salto triplo  é uma modalidade 
praticada por homens, na qual so- 
mam-_se as distâncias alcançadas 
em três saltos sucessivos. O brasi
leiro Nélson Prudêncio, nas Olim
píadas do M éxico, conseguiu saltar 
17,27 metros, sendo batido pelo 
russo Victor Saneev, que alcançou  
17,39 metros. Outro brasileiro —  
Ademar Ferreira da Silva —  ob
teve medalhas de ouro em 1952 e 
1956, saltando, respectivamente 
16,22 e 16,35 metros. O recorde 
mundial pertence, desde 1975, a 
João Carlos de Oliveira, brasileiro 
que, nos jogos Panamericanos, no 
M éxico, atingiu 17,89 m.

Salto com  vara  é a passagem, 
com  o auxílio de uma vara, por 
cim a de uma barra apoiada em su
portes. Em 1973, o norte-ameri- 
cano Bob Seagren estabeleceu o re

corde mundial desta modalidade, 
com  a marca de 5,63 metros.

O lançamento ou arremesso, ou
tra modalidade esportiva, consiste 
na projeção de um aparelho (peso, 
disco, dardo ou martelo) com ajuda 
de impulso adequado.

O peso é uma esfera lisa de aço, 
cobre ou latão, quase sempre com 
grãos de chumbo em seu interior. 
Para as provas masculinas, o peso 
tem no mínimo 7,257 quilos e seu 
diâmetro pode variar entre 1 1 0  e 
130 milímetros; para as provas fe
mininas, o peso mínimo e de 4 qui
los e o diâmetro varia entre 99 e 
1 1 0  milímetros.

O disco é um aparelho de 1 

(mínimo feminino) ou 2  quilos 
(mínimo masculino), de madeira 
dura e polida, guarnecida de metal.

O dardo constitui-se de uma 
haste de madeira com ponta aguda 
de ferro ou aço. Para as provas 
masculinas mede 2,60 metros e 
pesa 800 gramas; para as femini
nas, 2 , 2 0  metros e 600 gramas.

O arremesso do martelo é uma
A corrida consiste de uma sucessão de saltos ou passadas produzidas pelo 
impulso da perna que ficou para trás , projetando o corpo à frente.
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Na superfície da Terra distinguem -se: a troposfera, sede de im portantes fenôm enos m eteorológicos; a estratosfera, 
que apresenta ozônio em  sua composição ; e a ionosfera, onde ocorrem  fenôm enos como a aurora boreal.

Atmosfera

A atmosfera é um invólucro ga
soso que circunda a Terra* e que, 
com  sua ação fisico-quimica, deter
mina vários fenômenos. Outros 
planetas* também são dotados de 
atmosferas, se bem que diversas em 
suas com posições químicas e pro
priedades. A ciência moderna so
mente começou a se interessar pelo 
estudo sistemático da atmosfera em 
fins do século XVII, sobretudo de
vido às facilidades propiciadas pela 
invenção de instrumentos de me
dida, com o o termômetro e o barô
metro.

Em 1804, foi lançado o primeiro 
balão para estudos científicos. Se- 
guiu-se a instalação de uma série 
de estações para a exploração siste
mática da atmosfera, com o auxílio 
de aeróstatos*. A partir da Se
gunda* Guerra Mundial, os fogue
tes* foram de muita utilidade nos 
estudos meteorológicos, que hoje se 
baseiam em dados fornecidos por 
satélites* e aviões que dispõem de 
certas aparelhagens especiais.

Atm osfera e vida

O problema da origem e da evo
lução da atmosfera relaciona-se 
com  o aparecimento da própria 
Terra, e é assunto de intensa pes
quisa. Sabe-se que a atmosfera 
(que, com a lito, a hidro e a bios
fera, integra as geosferas) não foi 
sempre com o se apresenta hoje.

Há cerca de 3,5 mil milhões de 
anos, a com posição do ar* deveria 
ser altamente redutora, devido à 
presença de todo o ferro metálico 
hoje concentrado no núcleo da 
Terra e ao elevado conteúdo de hi
drogênio*, metano, hélio e amo
níaco. Conseqüentemente, não ha
via vida animal e vegetal, que 
necessita de um meio oxjdante.

Em seguida, a emissão de mate
riais vulcânicos alterou a com posi
ção da atmosfera, que se tornou 
pouco redutora. N os 2 mil milhões 
de anos que se seguiram, as formas 
de vida evoluíram e a crescente fo- 
tossíntese* aumentou a proporção 
de oxigênio no ar, tornando-o leve
mente oxidante. Isso reduziu a 
quantidade de hidrogênio, metano e 
amoníaco na atmosfera, pois esses 
gases são muito instáveis na pre
sença de oxigênio.

A invasão dos continentes pelos 
animais e vegetais ocorreu há cerca 
de 400 milhões de anos. Ou seja, 
passaram-se 1 , 6  bilhão de anos até 
que as formas de vida se adaptas
sem e, ao mesmo tempo, a pressão 
do oxigênio permitisse a sobrevi
vência. Isso é demonstrado pela 
presença de uraninita (U O ,) em se
dimentos de 1 , 8  mil milhões de 
anos, pois o urânio oxida-se facil
mente em uraninita, a qual. em pre
sença de oxigênio atmosférico, oxi- 
da-se novamente (a presença de 
uraninita mostra que o oxigênio 
existente somente permitiu a pri
meira oxidação).

A com posição atual da atmos
fera agrupa diversos gases e partí
culas sólidas. Os principais consti

tuintes são o nitrogênio* (78%) e o 
oxigênio ( 2 1 %). O 1 % restante di
vide-se entre gases* nobres ou iner
tes (argônio, xenônio, etc.), dióxido 
de carbono, hélio, metano e diver
sas partículas em suspensão, que 
compreendem bactérias, esporos e 
materiais que são emitidos por ati
vidades vulcânicas, restos de me
teoritos etc

A s trocas de ar

Três camadas básicas compõem  
a atmosfera: troposfera, estratos
fera e ionosfera.

A troposfera  com eça na superfí
cie da Terra e tem um limite médio 
de 11 km de altitude. Sede de todos 
os fenômenos meteorológicos im
portantes, contém cerca de três

quartos da massa da atmosfera e 
nove décimos de seu^vapor de água, 
além de pó e fumo. E a parte turbu
lenta, onde se verificam distúrbios 
que vão de pequenas precipitações 
pluviais até grandes tempestades e 
furacões. A característica principal 
da troposfera é a contínua diminui
ção da temperatura com o aumento 
da altitude (cerca de 6,5°C por 
km). Na troposfera aparecem tam 
bém fluxos gerais de ar em sentidos 
fixos e definidos. Na região do 
equador, por causa da maior tem
peratura, o ar se aquece e tende a 
subir, causando a queda da pressão 
barométrica. Nas regiões polares, o 
ar resfria-se e, tornando-se mais 
denso, desce e aumenta a pressão. 
Com a pressão alta, o ar flui para 
o equador, onde a pressão é menor,

e o ar do equador desloca-se para 
os pólos* nos níveis mais baixos, e 
do equador para os pólos nos 
níveis mais altos, sempre no sen
tido maior pressão— menor pres
são. Com o essa troca de ar sofre 
influência da rotação da Terra, os 
ventos que se deslocam desviam-se 
para oeste (à esquerda do sentido 
do deslocamento sul— norte e à di
reita do norte— sul).

A estratosfera  segue-se à tropos
fera, chegando a seu limite a mais 
de 30 km. Inversamente ao que 
ocorre na troposfera, na estratos
fera a temperatura aumenta na ra
zão de 2 a 4°C por km, acentuan
do-se esse aumento no estrato 
superior. Nessa camada, a tempe
ratura chega a quase 10°C. A com 
posição da estratosfera é muito se-
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melhante à da troposfera, diferindo 
apenas por ser a primeira faixa a 
apresentar certa quantidade de ozô
nio e por ter menor quantidade de 
vapor de água que a troposfera.

A ionosfera, última camada at
mosférica, tem esse nome porque a 
matéria aí ocorre em estado iônico. 
Para facilitar seu estudo, costu
ma-se dividi-la em três camadas:

a) Mesosfera, que vai até uma 
^Ititude de 90 km. A temperatura 
novamente baixa com a altitude, 
chegando a — 90°C. Na mesosfera é 
encontrada a maior parte da fu
maça resultante da combustão e 
decom posição dos meteoritos.

b) Termosfera, que alcança 640  
quilômetros. Com a diminuição da 
quantidade de ar existente, a pres
são diminui, de modo que a maior 
parte dos fenômenos observados é 
resultado direto das radiações sola
res. A temperatura aumenta ex
traordinariamente, chegando a 
atingir 1 000°C em sua parte mais 
alta. N o entanto, em conseqüência 
da baixa densidade do ar, que per
mite o livre trânsito das moléculas, 
essa temperatura não é medida pe
los conceitos comuns: corresponde 
ao calor necessário (no nível da 
Terra) para que as moléculas pos
suam a mesma energia cinética. 
N essa camada existem ventos de 
até 1 0 0 0  km/h.

c) Esosfera, que vai em média 
até 2 500 km. N essa faixa, as m olé
culas estão tão distantes umas das 
outras que, em seu movimento caó
tico, praticamente não há colisões. 
No entanto, devido à absorção dos 
raios cósm icos, a temperatura 
dessa esfera gasosa é elevada, apre
sentando-se quase sempre superior 
a 1 000°C (nos termos que expri
mem também a temperatura da ter
mosfera).

O s fenôm enos m eteorológicos

O vapor de água aparece na at
mosfera em porcentagens muito va
riáveis e participa, através dos pro
cessos de evaporação, condensação 
e precipitação, do ciclo da água. 
Na atmosfera, distinguem-se a umi
dade absoluta, ou seja, a que é 
dada pelo peso do vapor de água 
contido em uma unidade de ar, e a 
umidade relativa, que é a relação 
entre a tensão de vapor de ãgua 
existente e a tensão que se teria, nas 
mesmas condições, no ponto de sa
turação.

A saturação do vapor de água 
pode ser obtida pela diminuição da 
temperatura (pelo contato com  
uma superfície fria), pela mistura 
de duas massas de ar com tempera
turas diferentes e, mais freqüente
mente pela ascensão da massa de 
ar, que na troposfera fica com a 
sua temperatura diminuída.

A presença de partículas sólidas 
no ar favorece a condensação e a 
precipitação do vapor de água, 
mesmo nao estando a atmosfera sa
turada. São particularmente efica
zes, nesse aspecto, as partículas sa
linas marinhas e a fumaça (em 
especial a das cidades).

O orvalho e a geada também são 
fenômenos de condensação do va
por de água, ocorrendo ao contato 
deste com superfícies frias. O orva
lho é muito frequente no verão, ao 
fim de noites serenas e límpidas; já

a geada é característica das noites 
de inverno, quando o orvalho 
transforma-se em cristais de gelo.

A s nuvens

Todas as nuvens são formadas 
por pequenos cristais de gelo, 
quando se encontram em tempera
turas muito baixas, ou por gotícu- 
las de água. Há nuvens pouco es
pessas, que resultam do contato de 
mistura de massas de ar de tempe
raturas diferentes, e nuvens m aci
ças, cuja parte inferior é escura e 
bem próxima do solo*. Outro tipo 
de nuvem é a neblina, form adapela  
condensação do vapor de agua 
quando este se aproxima do solo 
(então com temperatura inferior à 
da atmosfera).

Apenas em determinadas condi 
ções as gotículas de água ou os pe
quenos cristais de gelo de uma nu
vem, em suspensão devido à 
turbulência do ar, chegam a pro
porções que lhes permitem precipi
tar-se e, sobretudo, chegar'ao solo 
apesar da evaporação a que se su
jeitam durante a descida. No caso 
de nuvens formadas por cristais de 
gelo, em altitudes em que a tempe
ratura é da ordem de — 15 a 
- 4 0 ° C, as gotículas de água tem- 
dem a acrescer-se sobre o gelo, 
num estado de suprafusão. Os cris
tais, tornando-se mais pesados, 
caem e, em níveis mais baixos, fun- 
dem-se devido ao aumento da tem 
per atura e ao atrito com o ar, trans- 
formando-se em gotas de chuva. 
Em alguns casos, o cristal de gelo 
não se funde totalmente, ocorrendo 
então o fenômeno conhecido por 
granizo. Nas nuvens que são for
madas por gotículas, a gota de 
chuva é gerada pelo simples au
mento de suas proporções e, conse
qüentemente, de seu peso.

A cintilação das estrelas

Em relação à propagação da luz, 
a atmosfera não se comporta com o  
um meio homogêneo, tanto pela va 
riação da densidade, da tempera
tura e da concentração do vapor de 
água, com o pela presença de impu 
rezas nas regiões mais baixas. O 
raio de luz emitido por um objeto 
distante (uma estrela, por exemplo), 
sofre refrações (desvios) em sua 
trajetória, descrevendo um per
curso curvo, de modo que a locali
zação efetiva do emissor de luz não 
coincide com sua situação visível.

Outro fenômeno causado pela 
atmosfera é a cintilação das estre
las, que ocorre porque as sucessi
vas diferenças das condições ópti
cas refratam de modo particular os 
raios de luz, dando assim a impres
são de que as estrelas acendem e 
apagam.

Durante o crepúsculo ou o alvo
recer, o ângulo muito inclinado 
pelo.qual o Sol é visto seleciona os 
raios de luz (o violeta e as cores 
mais próximas são refratadas e o 
vermelho e vizinhas tornam-se 
mais visíveis). Além disso, durante 
alguns momentos, o que se vê é 
apenas uma imagem do Sol, que 
está sendo refletido.

VEJA T A M B É M : A r.

Com  a introdução de satélites artificiais como o Tiros 6 (acim a), tornou-se  
possível o estudo dos estratos mais altos da atm osfera.

No crepúsculo ou alvorecer, o ângulo m uito inclinado pelo qual o Sol é visto 
seleciona os raios de luz tornando a cor verm elha bem mais visível.
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Ato Jurídico

Juiz, noivos e testem unhas com põem  um quadro repetido milhares de vezes nos cartórios de registro civil. A forma  
solene do casam ento é um dos requisitos essenciais para que o contrato ganhe sua validade jurídica.

Com a morte de uma pessoa, 
seus herdeiros, após o regular pro
cesso de inventário, adquiriram di
reitos sobre os bens de que ela era 
proprietária; mas poderiam tam 
bém ter obtido os mesmos direitos, 
quando a pessoa ainda era viva se 
lhe tivessem comprado aquelas 
bens. Assim, o contrato* de com 
pra e venda teria produzido o 
mesmo efeito juridico que a morte.

Todos os acontecimentos de que 
decorrem o nascimento, a subsis
tência e a perda de direitos são tec
nicamente denominados fa to s  ju r í
d icos lato sensu (isto é, em sentido 
amplo). Sob esse ângulo, tanto a 
morte quanto o contrato de compra 
e venda referidos no exemplo cons
tituem fatos jurídicos.

Ocorre porém que entre os fatos 
jurídicos lato sensu, distinguem-se 
os acontecimentos de ordem natu
ral, que sucedem independente
mente da vontade humana, ou para 
os quais ela concorre apenas de 
m odo indireto: são os fatos jurídi
cos propriamente ditos ou fatos 
jurídicos stricto sensu (em sentido 
estrito); é o caso da morte, do nas
cimento, do desabamento de um 
prédio, do decurso do tempo, e as
sim por diante.

E há os fatos jurídicos (lato 
sensu) que acontecem com o resul
tado de uma intervenção direta da 
vontade humana, no sentido de ob
ter determinados efeitos jurídicos: 
são os atos ju ríd icos  (como os con
tratos em geral, o casamento, o tes
tamento, a adoção, etc.).

Dessa forma, no exemplo consi
derado inicialmente, a morte apa
rece como um fato jurídico stricto  
sensu; o contrato de compra e 
venda, com o um ato juríd ico .

No direito* brasileiro, ato jurí
dico “é todo o ato lícito que tenha 
por fim imediato adquirir, resguar
dar, transferir, modificar ou extin
guir direitos” (Código Civil Brasi-, 
leiro, Artigo 81).

Da definição extraem-se os re
quisitos gerais do ato jurídico: a) a 
intencionalidade; b) a licitude, isto 
é, perfeita adequação à lei (o ato ilí
cito. embora provoque também 
conseqüências jurídicas —  com o a 
obrigação de reparar o dano — , 
costuma ser classificado como fato 
jurídico stricto sensu, já que não há 
um nexo imediato entre a intenção 
do agente e os efeitos jurídicos do 
ato).

Quanto aos elementos integran
tes ao afo juridico, a doutrina tradi
cionalmente aponta três: a) os es
senciais, sem os quais o ato não 
tem valor jurídico (exemplo: o 
preço, na compra e venda); b) os 
naturais, elementos que, embora 
não expressos, se subentendem 
(exemplo: a obrigação do vendedor 
de responder pelos vícios que tor
nem a coisa imprópria para seu 
uso); c) os acidentais, estipulações 
que podem ser adicionadas ao ato 
para modificar-lhe uma ou algumas 
de suas consequências naturais 
(exemplo: uma condição).

Diz o Artigo 82 do Código Civil

que a validade do ato jurídico re
quer agente capaz, objeto lícito e 
forma prescrita ou não proibida em 
lei.

Agente capaz e objeto lícito são 
essenciais a todos os atos jurídicos; 
quanto à forma, ela pode ser essen
cial, em alguns casos (assim, por 
exemplo, a transmissão de direitos 
reais sobre imóveis exige forma so
lene —  a escritura pública).

Portanto, o agente tem que ser 
capaz. Isto é, precisa ser pessoa re
conhecida pela lei com o apta a 
exercer todos os atos da vida civil 
(os menores, os loucos, os pródi
gos, os silvícolas, etc., não podem 
realizar ato jurídico, salvo se atra
vés dc seus representantes legais).

E o objeto deve ser lícito. Enten- 
de-se aqui ilicitude num sentido 
bem amplo. De um modo geral, 
consideram-se ilícitos os atos con
trários à lei, à moral, aos bons cos
tumes, à ordem pública; e ainda os 
que objetivarem prestações jurídica 
ou fisicamente impossíveis.

Nulidade e anulabilidade

Nos termos da lei brasileira, é 
nulo o ato jurídico: quando prati
cado por pessoa absolutamente in
capaz; quando for ilícito ou im
possível o seu objeto; quando não 
se revestir na forma prescrita em

lei; quando for preterida alguma 
solenidade que a lei considere es
sencial para sua validade; quando 
a lei taxativamente o declarar nulo, 
ou lhe negar efeito. Em qualquer 
uma dessas hipóteses, o ato jurí
dico é nulo (de ne ullus = nenhum) 
ou seja, juridicamente inexistente.

Mas há também os atos anulá
veis, isto é, viciados de alguma ma
neira. O Código Civil considera 
anuláveis os atos jurídicos quando 
o agente for relativamente incapaz 
(por exemplo, a pessoa maior de 
dezesseis e menor de 2 1  anos) ou 
quando ocorreu vício resultante de 
erro ou ignorância, dolo, coação, 
simulação ou fraude.

No sistema do Código Civil Bra
sileiro, estes últimos sao cataloga
dos como “defeitos dos atos jurídi
co s”, e podem assim ser definidos:

ERRO OU IG N O R Â N C IA  —  
Enquanto a ignorância é o desco
nhecimento completo acerca de um 
objeto, o erro é uma falsa noção so
bre ele. D e uma ou de outra forma, 
por causa de erro ou ignorância, o 
agente pode ser levado a realizar 
um ato jurídico que não praticaria 
(ou praticaria em circunstâncias di
ferentes) se estivesse suficiente
mente esclarecido sobre o objeto.

DOLO —  O dolo civil (conceito

bem distinto do de dolo criminal) 
é o ardil empregado com o fim de 
enganar alguém e induzi-lo a prati
car determinado ato, ato esse que 
o prejudica e ao mesmo tempo be
neficia o autor do dolo ou terceiro.

C O AÇÃO  —  Distinguem-se 
duas espécies de coação: a vis ab
solu ta  e a vis com pulsiva. A pri
meira é a violência física (por 
exemplo, obrigar alguém a assinar 
um contrato segurando-lhe a mão) 
e a segunda é chamada violência 
moral (ameaça à vida, à integri
dade física, à liberdade, à honra).

SIM ULAÇÃO —  N a definição 
de Clóvis Bevilácqua*, a simulação 
é a declaração enganosa da von
tade, visando a produzir efeito di
verso do ostensivamente indicado.

FR A U D E —  O Código Civil 
trata especificamente da fraude 
contra credores (Artigos 106 a 
113), que pode em termos gerais 
ser definida com o todo ato prejudi
cial ao credor, por tornar o devedor 
insolvente (ou por ter sido prati
cado em estado de insolvência).-

V EJA  T A M B É M : Contrato; D i
reito; Relação Jurídica.
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Num  dos modelos atôm icos, os elétrons dispoem-se em  torno do núcleo 
segundo cam adas (K , L, etc.), cada uma com número m áxim o de elétrons. 
Na primeira só cabem  dois; na segunda, de um a oito. E elas são preenchi
das de acordo com  o total de elétrons nos átom os de cada elem ento.

Quando se esmaga um pedaço 
de enxofre, cada um dos pequenos 
grãos resultantes conserva todas as 
propriedades da substância. So
mente sua aparência muda. Conti
nuando o processo de subdivisão, 
pode chegar-se a um pó tão fino 
que suas partículas só se tornam 
visíveis ao microscópio*. Ainda as
sim o resultado é idêntico.

A  divisibilidade da matéria foi 
algo percebido nas mais remotas 
épocas. E alguns chegaram a supor 

ue deveria haver um ponto além
o qual a subdivisão não seria mais 

possível. E é essa a idéia básica de 
atomo: algo que “constrói”, de al
guma forma, os corpos.

A s bases do edifício

Desde o tempo dos antigos gre
lo s ,  havia uma preocupação em 
definir todas as coisas como com 
binação ou associação de “princí
pios fundamentais. Assim , por sé
culos e séculos, o ar, a água, a terra 
e o foço constituíram os “elemen
tos” básicos do universo. A partir 
do século XVII, porém, com a in
trodução do método experimental 
no estudo das ciências naturais, 
essa concepção começou a perder 
prestigio. A imensa massa de da
dos, colhida por gerações de alqui
mistas nos séculos precedentes, evi
denciava a existência de um grande 
número de substâncias, com com 
portamentos radicalmente diferen
tes entre si. Foi-se formando, dessa 
maneira, uma consciência cada vez 
mais forte de que as coisas não 
eram tão simples quanto queriam 
os filósofos gregos. E, assim, o 
elenco de “princípios” elementares 
cresceu, passando a englobar deze
nas de substâncias.

Pelo fim do século XVIII, ha- 
via-se alcançado uma situação se
melhante à que existira durante 
toda a Idade Média: a maioria dos 
estudiosos, convencida da solidez 
aparentemente inabalável de suas 
concepções, recusava-se a tomar 
consciência das falhas que alguns 
poucos viam no edifício da quí
mica. Por exemplo, na época vigo
rava uma teoria que atribuía a um 
ente imaterial —  o “flogístico” —  
as propriedades de combustibili- 
dade da matéria: somente queima
riam as substâncias que o contives
sem; depois da combustão, elas 
teriam liberado o flogístico e sim
plesmente mudado de aparência, 
mas não de natureza. Para certos 
cientistas —  principalmente o fran
cês Antoine Laurent de Lavoisier*
—  o flogístico não passava de fan
tasia, e para prová-lo lançaram  
mão do único meio de que dispu
nham: a experimentação. Lavoisier 
chegou a provar repetidas vezes, 
diante de enormes platéias de cien
tistas, que o oxigênio*, ao contrário 
do que se julgava, não era obtido 
por deflogisticação do ar. Dem ons
trou também que a água podia ser 
obtida pela síntese direta do oxigê
nio e do hidrogênio*, mas nem por 
isso seus contemporâneos deixa

ram de acreditar que esse líquido 
era um dos “elementos” primor
diais.

_Nc com eço do século X IX , as 
idéias dos “dissidentes” finalmente 
convenceram a maioria. A noção  
de átomo com eçava, então, a tomar 
forma. Mas somente adquiriu con
sistência científica em 1803, 
quando o químico inglês John D al
ton*, depois de estudar as reações 
produzidas por duas substâncias, 
formulou a teoria atómica da maté
ria.

Dalton chegou à conclusão de 
que todas as substâncias são for
madas pela combinação de alguns 
elementos, cada um dotado de um

peso diferente. E era esta a grande 
inovação. Em N ew  System  o f  Che
m ica l P hilosophy, expôs suas 
idéias principais: “D a relação dos 
pesos na massa dos compostos, po
demos deduzir os pesos relativos 
das partículas últimas ou dos áto
mos das substâncias e, com este 
dado, os pesos e o número com que 
esses átomos se vão mostrar em ou
tras com binações”.

A idéia de que a combinação dos 
átomos dá origem a estruturas mais 
com plexas, porém, veio somente 
mais tarde. De fato, os átomos de 
Dalton simplesmente se juntavam  
uns aos outros para formarem as 
diversas substâncias. A noção de

m olécula*, o menor ente que 
guarda as propriedades das subs
tâncias com postas, surgiria mais 
tarde.

Jamais o átomo foi diretamente 
observado ou fotografado, devido a 
suas reduzidísgimas dimensões, que 
variam de 0 ,6 A de diâmetro no me
nor dos átomos, o dq, hidrogênio, a 
um pouco mais de 5 Ã (1 Angstrõm  
corresponde a 1 0 ~ 1 0  metros) nos 
elementos mais pesados. O átomo 
de hidrogênio, também o mais leve 
de todos, possui massa de apenas 
1,67339 x 10 ~2 7 kg. O uranio*, 
que é cerca de 250 vezes mais pe
sado, tem massa de 3,95268 x 
10~ 2 5  quilo. Mas o kg é uma uni
dade inadequada para expressar a 
massa dos atomos. Para isso existe 
a chamada unidade de massa atô
m ica  (abreviadamente, u.m.a.), que 
vale 1,660 x 10 - 2 7  kg. Assim , a 
massa atômica do hidrogênio é de 
1,007825 u.m.a. O número inteiro 
mais próximo da massa atômica 
denomina-se núm ero de m assa  do 
elemento: o do hidrogênio," dessa 
forma é 1 .

Surgem as partículas

A o fim do século X IX , com eça
ram a aparecer evidências de que 
os átomos não eram as menores 
partículas de matéria existentes no 
Universo. Uma característica dos 
átomos que mais intrigava os cien
tistas era o fato de quase todos eles 
não possuírem massa atômica ex
pressa por um número inteiro. De 
fato, na época julgava-se que todos 
os elementos teriam massas atômi
cas múltiplas da do hidrogênio, to
mada com o padrão unitário. Mas 
isso ocorria com pouquíssimos ele
mentos. Assim , os cientistas volta
ram sua atenção para o cloro, de 
todos o que apresentava maior dis
crepância: as medidas de então 
atribuíram-lhe a massa atómica de 
35,6 u.m.a.

Para explicar o fato, o cientista 
inglês Frederick Soddy* enunciou 
a hipótese da isotopia: as medidas 
da massa do cloro não levavam a 
valores inteiros porque esse ele
mento seria formado, na verdade, 
por duas diferentes “espécies” de 
cloro; uma com número de m assa
35, e outra com número de massa
36. Dessa forma, qualquer amostra 
desse elemento conteria esses dois 
isótopos, como foram chamados, 
em proporções mais ou menos bem 
determinadas; o valor obtido na 
medida da massa seria, então, a 
média ponderada das contribuições 
de cada um dos isótopos. Mas seria 
possível existirem tais isótopos?

Por essa época se sabia que os 
átomos não eram uma estrutura 
monolítica, com o se pensava. São, 
na verdade, constituídos por duas 
entidades eletricamente carregadas, 
com  cargas opostas. E isso pode 
ser evidenciado por uma experiên
cia muito simples. D ois bulbos de 
vidro são conectados por um tubo, 
desse mesmo material. Esse tubo 
possui, em sua região central, um 
elétrodo que é ligado ao terminal 
negativo de uma fonte de corrente 
contínua. Um dos bulbos apresenta 
outro elétrodo, ligado ao terminal 
positivo dessa mesma fonte. N o in
terior do sistema existe hidrogênio 
rarefeito. Quando se estabelece



Átom o 347

v  •
V át

Os elétrons m antêm -se presos ao átom o devido às forças eletrostáticas de 
interação com os prótons. Quanto mais próximos do núcleo, são necessárias 
partículas com maior energia, de form a a arrancá-los das órbitas.

uma alta diferença de potencial en
tre os elétrodos, dois feixes fluores
centes se projetam do tubo central, 
dirigindo-se para os bulbos. Isso 
mostra que há duas espécies de 
partículas no hidrogênio: uma, po
sitivamente carregada, e outra, ne
gativamente. A experiência pode 
prosseguir submetendo ambos os 
feixes ao campo magnético criado 
por um ímã permanente. Nota-se 
que o feixe positivamente carre
gado quase não sofre deflexão 
quando atravessa o campo magné
tico; já o feixe com  carga negativa 
se desvia sensivelmente de sua tra
jetória anteriormente retilínea. A 
explicação para essa disparidade 
de comportamento está na massa 
dos constituintes de cada feixe. Os 
que formam o feixe positivamente 
carregado —  os núcleos do hidro
gênio —  são mais pesados que os 
que formam o feixe de carga nega
tiva —  os elétrons. Em 1911, o 
físico inglês Ernest Rutherford* de
monstrou que o núcleo e os elé
trons se dispõem no espaço com o  
um pequeno sistema solar: no cen
tro, o núcleo, ocupando um volume 
muito pequeno, em torno do qual 
giram os elétrons.

A maior contribuição à massa 
do átomo é devida, então, ao nú
cleo. Mas este,por sua vez,também  
não é indivisível: é constituído ba
sicamente por duas partículas, o

firóton e o nêutron. A primeira de- 
as é a responsável pela carga elé

trica do núcleo; a segunda, eletrica
mente neutra, tem m assa quase 
igual à do próton. E é a diferença 
entre o numero de nêutrons no nú
cleo que justifica a existência dos 
isótopos de um elemento químico.

O elétron

Pode-se dizer que a descoberta 
do elétron foi quase um “subpro
duto” de outras investigações. Nas 
últimas décadas do século X IX , os 
pesquisadores notaram que o ar, 
sob pressão normal, é um mau 
condutor de eletricidade, mesmo 
quando submetido a enormes dife
renças de potencial elétrico. Mas, à 
medida que o ar ia se rarefazendo, 
maior era a corrente que passava 
por ele. A o mesmo tempo, a co lo 
ração do ar ia adquirindo tons cada 
vez mais intensos de violeta. Se ele 
estivesse contido no interior de um 
tubo dotado de dois elétrodos, o 
abaixamento da pressão causava o 
aparecimento de um brilho fluores
cente e esverdeado em suas pare
des. Verificou-se que esse brilho era 
provocado por partículas emitidas 
pelo elétrodo negativo (ou cátodo). 
Tal emissão, que recebeu o nome 
de raio catódico, seguia uma traje
tória retilínea que, no entanto, po
dia ser desviada por ação de um 
campo magnético. A Jean Perrin* 
coube a demonstração de que esses 
raios são carregados negativa
mente.

Mais tarde, Joseph John Thom 
son* observou que os raios catódi
cos são emitidos independente
mente da natureza do cátodo ou do 
gás que preenche o tubo. Daí che
gou a conclusão de que as partícu
las que formam os raios catódicos 
estão presentes em todas as várias 
formas da matéria. Assim, atri- 
bui-se a Thomson a descoberta da

primeira partícula subatômica: o 
elétron.

Identificada a partícula, o passo 
seguinte foi determinar suas carac
terísticas. Evidentemente, os méto
dos habituais de medida de massa 
não poderiam ser aplicados para 
avaliar a massa de um único elé
tron (se fosse possível empilhar

IO1 3  elétrons em uma balança, ela 
deveria acusar menos de 1 0 “ 1 7  

kg). Portanto, o método, então, par
tiu para o cálculo da relação entre 
a carga elétrica e a massa da partí
cula, usando para isso as leis da 
eletricidade e do magnetismo. O 
cientista logrou êxito após uma cé
lebre série de experiências que

foram realizadas em 1897. O.valor 
de tal relação é de 1,758796 x 101' 
Coulomb por quilograma.

Mais tarde, em 1912, Robert 
Millikan* mediu a carga do elétron, 
por meio de uma experiência que se 
tornou modelo de perfeição na 
física experimental. Um grande nú
mero de gotículas de óleo eletriza- 
das por atrito era aspergido no in
terior de uma câmara submetida a 
um campo elétrico dirigido verti
calmente. Por meio de uma ocular, 
Millikan observava o que ocorria 
com  uma única gota, quando se fa
zia variar esse campo elétrico. Ele 
procurava fazer com  que tal campo 
originasse, sobre a gota, uma força 
elétrica que anulasse a força gravi- 
tacional. Em outras palavras, bus
cava encontrar o valor do campo  
elétrico para o qual a gota ficasse 
imóvel. Conhecida a intensidade da 
força elétrica e a massa da gota de 
óleo —  grandezas que p od ia  deter
minar com boa precisão ,— , a in
cógnita, isto é, a carga da gota, era 
obtida por um cálculo simples.

Repetindo centenas de vezes essa 
experiência, Millikan verificou dois 
fatos essenciais: em primeiro lugar, 
que, apesar de seus aparelhos pode
rem acusar valores muito pequenos 
de carga elétrica, as cargas das go
tas nunca ultrapassavam um certo 
valor mínimo. Em segundo lugar, o 
que era mais importante, que todos 
os outros valores de cargas eram
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O átom o (a) pode receber energia pelo choque com outro átom o, com um elétron ou radiação eletrom agnética  
(b). Ele muda de estado quântico, mas não perm anece assim durante muito tem po: pode irradiar luz (c) ou em itir 
um elétron. Esses estados correspondem a níveis de energia (d) determ inados. Quando elétrons de um átom o exci
tado voltam  ao norm al, em item  radiação eletrom agnética, e produz-se o espectro descontínuo (e).
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múltiplos inteiros desse mínimo. 
Concluiu então que essa carga 
mínima correspondia ao elétron. 
Com seu valor —  1,602 10 x 10~ 1 9 

Coulomb —  calcula-se a massa da 
partícula, aplicando a relação en
contrada por Thomson 9,10905 x 
1 0 ~ 3 1  quilos.

Mas, enquanto a determinação 
da carga e da massa do elétron foi 
tarefa complicada, porém realizá
vel, o mesmo não ocorreu com a 
determinação de suas dimensões. 
Com o o elétron deve ser muitas ve 
zes menor que o átomo de hidrogê
nio, poder-se-ia ter uma idéia de 
seu tamanho, obrigando um feixe 
dessas partículas a atravessar aber
turas cada vez menores, a partir de 
0,6 A (o diâmetro do átomo de hi
drogênio). Delgadas lâminas de 
metal (principalmente o ouro, por 
ser extremamente dúctil) funcio
nam bem para esse fim, pois seus 
espaços interatômicos podem ser 
medidos com bastante precisão. 
Após atravessarem essas lâminas, 
os elétrons podem ser recebidos em 
uma tela fluorescente. Mas os re
sultados obtidos nesse tipo de expe
riência não levam a conclusão âl
guma sobre as possíveis dimensões 
de um elétron. De fato, a imagem  
surgida na tela é obviamente bas
tante diferente da que se esperaria 
de um feixe de partículas que atra
vessam uma fenda. Obtém-se assim  
uma mancha central, circundada 
por vários círculos concêntricos. A 
mancha é compreensível, mas que 
dizer dos círculos? Sabe-se que há 
produção de um efeito idêntico 
quando ondas eletromagnéticas 
atravessam uma fenda estreita. Em 
outras palavras, a tentativa de me
dir o tamanho dos elétrons levou a 
uma descoberta inesperada: o elé
tron se comporta como uma onda, 
pelo menos nesse tipo de experiên
cia. Dessa forma, as dimensões de 
um elétron são expressas em ter
mos de comprimento de onda. Mas 
isso não significa que o elétron seja 
uma onda. Na verdade, ele às vezes 
se comporta com o partícula e às 
vezes com o onda. N o entanto, não 
foi observado nenhum fenômeno 
no qual o elétron tenha característi
cas ao mesmo tempo de onda e de 
partícula.

O n ú cleo  a tô m ico

O fato de que o átomo deve ser 
constituído por partículas de car
gas elétricas negativas e positivas é 
de constatação relativamente fácil. 
Mas, no início deste século, os 
cientistas se viam às voltas com o 
problema de com o essas partículas 
se distribuiriam. Alguns, como J. J. 
Thomson, pensavam no átomo 
com o uma espécie de noz, na qual 
as partículas positivas constitui
riam a casca e as negativas, o inte
rior. Para outros, como Nagaoka, 
a situação era inversa. A questão 
permaneceu em aberto até 1911, 
quando Rutherford fez uma famosa 
experiência.

Na época, Antoine Henri Bec- 
querell (1852-1908) já havia desco
berto a radiatividade natural, que 
logo se tornou objeto de estudo do 
casal Pierre e Marie Curie*. que 
descobriu o polônio. E foi desse 
elemento que Ernest Rutherford 
lançou mão. Por meio de campos

O volum e atôm ico varia em função do número atôm ico, descendo e subindo periodicam ente. Os átom os de metais 
alcalinos (sódio, potássio, rubídio, césio) possuem um elétron que gira sozinho sobre a últim a cam ada, a uma deter
m inada distância da cam ada eletrônica com pleta. Isso explica as grandes dimensões desses átom os.

IMum modelo elem entar de cam adas, o número quântico n a distância  
dos elétrons ao núcleo, enquanto I diz respeito à form a das trajetórias.

elétricos e magnéticos, o pesquisa
dor conseguiu separar e acelerar as 
radiações positivamente carregadas 
—  as partículas alfa —  emitidas 
por uma amostra do material ra
diativo. O feixe assim obtido foi 
empregado para bombardear uma 
delgada folha de ouro. Como resul
tado, a maior parte da radiação 
atravessava a folha segundo uma 
trajetória retilínea; parte o fazia so
frendo desvios de vários ângulos; e 
uma pequena parcela era refletida 
de volta. Rutherford conseguia de
terminar os desvios nas trajetórias 
das partículas por meio de telas 
fluorescentes, estrategicamente co
locadas.

O comportamento do feixe, após 
incidir contra a folha de ouro, era 
algo que não podia ser explicado 
pelas teorias em voga nesse tempo. 
Rutherford supôs, então, que as 
cargas __ positivas dos átomos do 
ouro não estão distribuídas unifor
memente por todo o volume do 
átomo, mas se encontram concen
tradas em pequenos núcleos de alta 
densidade. Somente esta hipótese 
conseguia explicar os fenômenos 
que observara.

Comparando o número de partí
culas alfa que atravessavam a folha 
de ouro com o número das que ti
nham sua trajetória desviada, o 
cientista pôde calcular, com bas
tante precisão, a relação entre o ta
manho do núcleo e as dimensões 
do átomo inteiro. Chegou à conclu
são de que o diâmetro do núcleo é 
cerca de 1 0  0 0 0  vezes menor que o 
do átomo.

Dessa maneira, querendo dese
nhar um átomo em escala, seria ne
cessário dotá-lo de um diâmetro de 
1 0  metros para que o núcleo tivesse 
apenas 1 milímetro de diâmetro. E. 
no entanto, esse pequeno núcleo en
cerra 99,9% da massa do átomo; a 
densidade do núcleo é, dessa 
forma, cerca de 1 0 1 3  vezes a do 
chumbo.
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A  co n st itu iç ã o  d o  n ú c le o

A  experiência que colocou em 
evidência os raios catódicos reve
lou a presença de um feixe de partí
culas, emitidas na direção oposta 
aos raios catódicos. Em 1895, Jean 
Perrin voltou sua atenção para esse 
feixe, demonstrando que era cons
tituído por partículas dotadas de 
carga elétrica positiva. Em 1907, 
Thomson chamou-as raios positi
vos. Verificou-se que as proprieda
des de tais raios variavam segundo 
o tipo de gás que preenchia o tubo, 
ao contrário do que acontecia com 
os raios catódicos. Através de uma 
experiência semelhante à realizada 
por Thomson para a determinação 
da relação carga/massa do elétron, 
pôde-se perceber que as partículas 
positivamente carregadas tinham 
origem nos átomos do gás contido 
no tubo. E, como as partículas 
mais leves tinham carga equiva
lente à de um elétron, embora de 
sinal oposto, concluiu-se que se tra
tava de átomos de hidrogênio do 
qual o elétron havia sido retirado. 
Experiências levadas a efeito sobre 
os mais diferentes elementos leva
ram à conclusão de que a carga nu
clear do átomo de um determinado 
elemento é sempre a mesma; além 
disso, é obtida como um múltiplo 
inteiro da carga do núcleo do hi
drogênio. Em 1920, este núcleo ga
nhou nome: próton, a menor carga 

ositiva encontrada na natureza, 
ua massa é de 1,67252 4- 10 -27 

Kg, quase 2 000 vezes maior que a 
do eletron

O número de prótons presentes 
no núcleo de um elemento qualquer 
é uma característica de tal ele
mento; é chamado número a- 
iômico. Como o átomo é eletrica
mente neutro, e como a carga do 
próton é sempre igual, em intensi
dade, à do eletron, decorre daí que 
em um átomo o número de prótons 
é igual ao de elétrons. Existem, po
rém, ocasiões em que o átomo, 
como um todo, não se apresenta e- 
letricamente neutro: isso acontece 
quando ele perde um ou mais de 
seus elétrons, ou então ganha algu
mas dessas partículas. Nesses ca
sos, o átomo passa a se chamar 
íon, mais especificamente, cátion, 
no primeiro caso, e ânion, no se
gundo Os íons são encontrados 
com bastante freqüência: sempre 
que uma solução aquosa de certas 
substâncias é capaz de conduzir a 
corrente elétrica, suas moléculas, 
estão dissociadas em ânions e cá- 
tions. Foi exatamente a partir deste 

rocesso (eletrólise) que se desco- 
riü a existência dos íons.

Se somente os prótons consti
tuíssem os núcleos atômicos, po- 
der-se-ia identificar a massa de um 
átomo com seu número atômico. 
Para o oxigênio, por exemplo, cujo 
número atomico e 8, a massa deve
ria ser também 8. Não é isto, real
mente o que acontece. A  massa 
atômica do oxigêneo é 16, o dobro 
desse valor. No caso do urânio, 
cujo número atômico é 92, a massa 
é 238. Uma maneira de explicar tal 
fato seria atribuir o excesso de 
massa a alguns prótons cuja carga 
seria neutralizada pela presença de 
eltrons no núcleo. Tal hipótese, po
rém além de não apresentar qual
quer justificativa experimental, en

contra uma série de objeções 
teóricas. Teve, assim, que ser des
cartada.

Em 1930, os físicos descobriram 
que se poderia obter uma radiação 
extremamente penetrante, bombar
deando certos elementos — como 
o berilo e o boro — com partículas 
alfa (que nada mais são do que áto
mos de hélio que perderam seus 
dois elétrons).

Dois anos mais tarde, James 
Chadwick (1891-1974) verificou 
que tal radiação era capaz de ar
rancar prótons de um bloco de pa
rafina. Propôs, então, que a radia
ção fosse constituída por partículas 
eletricamente neutras, como tam
bém procurou determinar sua 
massa. Achou um valor muito pró
ximo da massa do próton.

Experiências posteriores eviden
ciaram que tais partículas podem 
ser emitidas por muitos outros ele
mentos, o que significa que elas são 
componentes _ denominou-as nêu
trons. Aos nêutrons é atribuído o 
excesso de massa dos núcleos atô
micos; de dimensões aproximada
mente iguais às do próton, sua 
massa e ligeiramente superior à 
deste, valendo 1,67482 X  1027 
kg-

A  d an ça  d o s  e lé tron s

Uma vez que ficou estabelecido 
ue os elétrons se dispõem ao redor 
o núcleo atômico, os pesquisado

res passaram a estudar a forma de 
tal distribuição. Inicialmente ju l- 
gou-se que os elétrons assumissem 
o papel dos planetas em um sis
tema solar, percorrendo órbitas 
bem determinadas sobre a su
perfície de uma única esfera. Con
tudo, tal estrutura não era compatí
vel com o que se observava nos 
estudos espectroscópicos.

A  espectroscopia é um método 
de pesquisa que parte da análise da 
luz emitida pelos corpos. Ela nas
ceu com os trabalhos de Robert 
Bunsen (1811-1899) e Gustav 
Kirchhoff*, que puderam observar 

ue o comprimento de onda da ra- 
iação emitida por um corpo de

pende de vários fatores; entre todos 
eles, o principal é a natureza de 
suas partículas constituintes.

Assim, o hidrogênio, quando 
aquecido, emite ondas de freqüên
cia diversa da emitida, por exem
plo, pelo cálcio ou pelo sodio. Com 
o avanço do estudo do eletromag- 
netismo, graças principalmente à 
contribuição de James Clerk Max

well*, ficou demonstrado que^s ra
diações visíveis são emitidas pelos 
elétrons, quando, em seu movi
mento ao redor do núcleo, perdem 
repentinamente upia certa quanti
dade de energia. E exatamente por 
causa disso que o modelo atômico 
que situava todos os elétrons à 
mesma distância do núcleo teve de 
ser abandonado: se os elétrons per
dem energia quando emitem radia
ções, não podem continuar girando 
ao redor do núcleo na mesma ór
bita. Devem se aproximar dele. In
versamente, os eletrons são capazes 
de absorver energia, guando sofrem 
incidência de radiações eletromag
néticas; devem, portanto, se afastar 
do núcleo.

A partir dessas considerações, 
Niels Bohr* estabeleceu em 19 1_3, 
uma hierarquia para a distribuição 
dos elétrons ao redor do núcleo, de- 
finindo-se certas condições para 
que uma dessas partículas pudesse 
se encontrar em determinada dis
tância em relação ao núcleo. Com 
o advento da mecânica quântica, 
essas condições ganharam expres
são consistente, e hoje elas servem 
para identificar um elétron entre to
dos os outros de um mesmo átomo. 
No modelo de Bohr, os elétrons se
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bárion

As partículas elem entares dividem-se em  quatro grupos principais, conform e sua massa de repouso e o spin que 
possuem. Os fótons não têm  massa de repouso; seu spin é unitário. Os léptons têm  spin 1 /2  e massa inferior à 
do elétron, com exceção do méson //, que tam bém  é um lépton. Os mésons apresentam  massa interm ediária à 
dos prótons e elétrons; seu spin é zero. Os bárions incluem prótons, nêutrons e outras partículas de m aior massa 
com  spin 1 /2 ; prótons e nêutrons são tam bém  chamados núcleons; as dem ais partículas, híperons.
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distribuem ao redor do núcleo se
gundo órbitas, cada uma corres
pondendo a um nível energético.

A maneira de identificar cada 
um dos elétrons é através de quatro 
números chamados “números 
quânticos”. Eles fornecem informa
ções precisas com relação ao nível 
energético de cada elétron e, indire
tamente, a respeito da região em 
torno do núcleo na qual o elétron 
pode ser encontrado com maior 
probabilidade.

Os números quânticos são:

NÚM ERO Q U Â N TIC O  P R IN 
C IP A L  — Designado pelo número
N (1, 2,....7), indica qual é o nível
energético em que o elétron se en
contra. Está associado à separação 
média entre a nuvem eletrônica e o 
próton, e delimita a região onde o 
elétron tem maior probabilidade de 
ser encontrado;

NÚM ERO Q U Â N TIC O  SE
C U N D Á R IO  OU A Z IM U T A L  — 
Designado pelas letras s, p, d,f, in
dica a qual subnível o elétron 
pertence, dentro do nível especifi
cado pelo número quântico princi
pal;

NÚM ERO Q U Â N TIC O
M A G N É T IC O  — Indica qual é a 
orientação da nuvem eletrônica;

NÚM ERO DO “S PIN ” DO 
E L É T R O N  — Indica o sentido de 
rotação do elétron em torno de seu 
eixo.

Há, porém, uma restrição aos 
valores que esses números quânti
cos podem assumir em cada caso: 
nenhum par de elétrons, em um 
átomo, pode ter os quatro números 

uânticos iguais. Esse é o princípio 
e exclusão, enunciado por Wolf- 

gang Pauli*; em termos mais 
concretos, ele afirma que dois 
elétrons não podem coexistir na 
mesma região do espaço, se eles 
tiverem spin idêntico.

__ Elétrons, prótons e nêutrons não 
são, porém, as únicas partículas 
elementares. Com o correr dos 
anos, novas partículas foram sendo 
descobertas, seja por via de especu
lações teóricas, seja pela expe
rimentação. O físico Paul Dirac 
(1902- ), por exemplo, chegou, 
em 1928, à conclusão de que deve
ria existir uma partícula dotada de 
carga elétrica positiva, com todas 
as características do elétron, mas 
com energia negativa. Na época, 
isso não foi visto com bons olhos 
pelos estudiosos, mas a suposição 
de Dirac revelou-se, mais tarde, 
acertada: descobriu-se a existência 
do Posítron, ou elétron positivo.

A  an tim atéria

Hoje, conhecem-se cerca de 
trinta partículas subatômicas além 
das tres principais, e não há qual
quer evidência de que esse número 
venha a se estabilizar.

Algumas das novas partículas 
receberam o nome de partículas es
tranhas, que dà uma idéia da 
perplexidade dos físicos ao depa
rarem com tantas delas. Divididas 
em quatro categorias, seja, 
híperons, núcleons, mésons e 
léptons, a mais interessante das ca

racterísticas das partículas subatô
micas é o fato de existir, para todas 
elas, uma antipartícula. Da mesma 
forma como o posítron é a anti- 
partícula do elétron, para o próton 
existe o antipróton, e assim por 
diante. Duas dessas partículas são 
ainda mais singulares: o méson pi 
neutro e o fóton (radiação eletro
magnética) são ao mesmo tempo a 
partícula e a antipartícula. Já o 
neutrino tem massa zero, o que sem 
dúvida é algo de insólito, mas que 
encontra uma justificação teórica.

De modo geral, essas partículas 
interagem entre si, produzindo-se e 
destruindo-se umas às outras. 
Quando uma partícula encontra 
sua antipartícula, o que ocorre na 
maior parte dos casos é a total e ab
soluta aniquilação mútua, com pro
dução de raios gama (que, após os 
raios cósmicos, é a radiação de 
comprimento de onda mais curto 
encontrada na natureza). Mas nem 
isso pode ser generalizado: mui
to provavelmente, os neutrinos 
e antineutrinos não devem se en
quadrar nessa regra.

Como não tem carga elétrica 
nem massa, sua interação com a 
matéria é muito fraca, e seu estudo, 
portanto, é extremamente dificul
tado. Um neutrino seria capaz de 
atravessar um bloco de ferro com
1 000 anos-luz de espessura (1 ano- 
luz é a distância que a luz, viajando 
à velocidade de 300 000 quilôme
tros por segundo, percorre em um 
ano) antes de participar de' qual
quer interação.

A proliferação das partículas su
batômicas tem respondido a umas 
poucas perguntas, mas, por outro 
lado, tem dado origem a um 
número muito maior de outras. 
Como resultado, os físicos não fo
ram capazes de construir um edifí
cio teójico que harmonizasse todos 
os fenômenos encontrados ao nível 
subatômico; existem várias teorias 
parciais, que cgnseguem dar expli
cação para certos fatos, mas que ao 
mesmo tempo tornam impossível a 
concretizaçao de alguns outros.

A s  fo r ça s  n u c leares

O fato de os prótons e os nêu
trons se manterem coesos no inte
rior do núcleo atômico constituiu 
desde o princípio um enigma: 
sendo os prótons carregados positi
vamente,- deveriam se repelir. E a 
força gravitacional que se esta
belece entre duas dessas partículas 
é menos intensa que a eletrica, não 
podendo ser, assim, a responsável 
pela coesão do núcleo. Tornou-se 
necessário supor a existência de um 
novo tipo de forças, bem mais in
tensas que as gravitacionais ou elé
tricas: as forças nucleares. Elas 
aparecem apenas quando a distân
cia entre duas partículas é menor 
que 1,3 x 10~5 A , ou seja, um dé
cimo do diâmetro de um próton.

A  natureza de tais forças, con
tudo, é outra questão; ao que 
parece, estão relacionadas com a 
existência das partículas subatômi
cas.

VEJA TAMBEM: Aceleradores de 
Partículas; Energia Nuclear; Ra- 
diatividade; Reator.

Atonalidade

“Sinto o ar de outros planetas”, 
recitava o soprano, a voz entre o 
canto e a fala, enquanto a platéia 
(início do século X X )  permanecia 
aturdida diante do espaço sonoro, 
quase asfixiada pela estranha série 
de semitons que a música explo
rava. Tratava-se do último movi
mento do Quarteto para Cordas em 
Fá Sustenido Maior, de Arnold 
Schõnberg (1874-1951), baseado 
num dos poemas de Stefan 
George*, que foi o líder da escolà 
alema da “arte pela arte”.

O novo fato musical — cha
mado depois de atonalidade — se
ria considerado por muitos estudio
sos' çomo o mais revolucionário 
acontecimento da música ociden
tal, cujas notas vinham obede
cendo, desde o começo do século 
X V II,  a uma rígida hierarquia. L i
bertando-se do extremo formalismo 
e levando as possibilidades da 
gama cromática às últimas conse
qüências, Schõnberg* inaugurou, 
sobretudo a partir das Peças para 
Piano-Opus 11 (1909), um novo 
período musical.

N iv e la m e n to

A  palavra tonalidade designa o 
conjunto de relações que existe en
tre os graus hierarquizados de uma 
escala sonora. O primeiro grau (de
finido como a tônica) é o mais im
portante, uma espécie de “gerador” 
das outras notas; ele começa e ter
mina o discurso musical. Ássim, o 
fundamento da tonalidade encon
tra-se na hierarquização dos sons 
de uma escala, em função da apro
ximação ou afastamento das notas 
em relação à tônica: um som ou 
um acorde ocupa aí papel especí
fico. funcionando como núcleo, ou 
ponto de referência. Passar de um

tom a outro é, assim, criar novas 
relações harmônicas, devido à Alte
ração das funções dos acordes.

Na música atonal deixa de haver 
aquela graduação: há. pelo contrá
rio, um nivelamento dos doze sons 
da escala temperada. Assim não há 
modulação, pois modular é passar 
de uma tônica a outra. Como estilo 
de composição musical, a atonali
dade caracteriza-se pela fajta de es- 
cala ou tônica qualquer. É a nega
ção do principio tonal e con
seqüentemente, da tônica meló
dica e harmônica. O próprio con
ceito de melodia é abalado.

Alguns críticos afirmam que ten
tativas de romper os limites da to
nalidade já  estavam presentes no 
próprio advento da música tonal, 
notadamente no cromatismo do sé
culo X V I. Assim, já  na Renas
cença*, e início do Barroco*, são 
citados os compositores Cario Ge- 
sualdo*, Girolamo Frescobaldi* e 
Cláudio Monteverdi*. Todos eles, 
objetivando conseguir efeitos ex
pressivos nas suas composições al
tamente semitonais, chegaram al
gumas vezes a romper o equilíbrio 
da tonalidade. Em certos madrigais 
de Gesualdo, é praticamente im
possível determinar a tonalidade, 
devido ao cromatismo excessivo.

E sobretudo a partir do século
X IX , diante das necessidades ex
pressivas do Romantismo*, que 
são procurados acordes novos, mais 
ousados. Decai então a estrutura 
tonal, depois de ter sido definida e 
teorizada por Jean Philippe Ra- 
meau* e Johann Sebastian Bach*, 
com seu apogeu marcado pelos 
grandes compositores clássicos — 
Franz Joseph Haydn*. Wolfgang 
Amadeus Mozart* e Ludwig van 
Beethoven*. Entretanto, mesmo 
nos clássicos são encontrados, em
bora .raramente, alguns exemplos 
de efeitos atonais: no Quarteto 
para Cordas K. 589 (1790), Mo
zart produziu uma série de ousadas 
modulações cromáticas e no seu 
Quarteto Dissonâncias em Dó 
Maior K. 465(1785), é difícil deter-

M oses
und

Aron

Introduzida por Schõnberg, a música atonal abandonou a graduação e a m o
dulação, abalando o conceito de m elodia. (C artaz de "M oisés e A rão".)
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Partitura da ópera "Von H eute  auf M o rg e n "; à d ireita, frontispício de "Peças  
para Piano-Opus 1 1" , tidas como marco inicial da atonalidade.

minar a tonalidade da introdução. 
Mas é a música impressionista de 
Achille Claude Debussy* que dá 
passos mais decisivos em direção à 
quebra dos preceitos da tonalidade 
clássica. Mesmo usando uma es
cala de tons inteiros (seis notas), ele 
conseguia obter efeitos atonais. 
Contudo, apesar das inovações, 
Debussy não escapou totalmente 
do sistema tonal tradicionalista, 
deixando de explorar melhor suas 
descobertas, como o fez Richard 
Wagner*. Foi justamente o exces
sivo cromatismo de Tristão e 
Isolda (1865) que serviu de ponto 
de partida para o desenvolvimento 
das pesquisas de Schõnberg.

A influência da música eslava
— muito pesquisada no século 
X I X  — e da música oriental, com 
sua tonalidade exótica, contribuiu 
para a liberação da dissonância.

Certas composições do século 
X I X  podem ser qualificadas de 
atonais pela falta de tonalidade do
minante em certas passagens. Ou
tras são tão cromatizadas (semito- 
nais) que não se consegue 
distinguir essa tonalidade domi 
nante. Neste caso, o efeito atonal é 
resultado de múltiplas modulações 
ou de uma intensa alteração dos 
acordes.

A palavra atonal tem um sentido 
mais determinado quando designa 
composições onde a tonalidade é 
sistematicamente eliminada, em
bora isto não exclua a possibili
dade de haver trechos tonais. Mais 
especificamente ainda, associa-se à 
chamada escola atonal, que com
preende uma das correntes funda
mentais da música moderna, defi
nida pela obra de três grandes 
compositores: o próprio Schõnberg. 
Alban Berg* e Anton Weber*.

G uerra  sem  tom

Desde que surgiu, a música ato
nal provocou violenta reação dos 
tradicionalistas. Eles não admitem 
como musical aquilo que não seja 
tonal. Certos teóricos chegam a in
vocar um certo.“sentimento da to
nalidade, intrínseco às exigências

do ouvido humano”. Mas tal senti
mento — segundo outros críticos
— é apenas um dos esquemas 
possíveis por meio dos quais a mú
sica pode se tornar uma linguagem 
compreensível. Schõnberg teve 
oportunidade de responder aos 
mais conservadores, considerando 
a tonalidade não um sistema natu
ral aos ouvidos do homem, mas um 
sistema restrito das possibilidades 
sonoras, culturalmente sancionado. 
“Já que a tonalidade não é uma 
condição imposta pela natureza”, 
dizia ele, “é absurdo tentar conser
vá-la em nome das leis musicais.” 
Com exceção do ritmo, explicava 
ainda, todos os elementos da mú
sica foram criados pelo homem.

O rgan iza çã o  d a  a ton a lid ad e

A criatividade dos compositores 
da primeira metade do século X X  
é marcada pela atonalidade ou pela 
politonalidade. Esta consiste na su
perposição de duas ou mais tonali
dades (no caso de duas, chama-se 
bitonalidade). Mas o termo atonali
dade foi aplicado para os resulta
dos apenas da primeira fase inova
dora da música de Schõnberg. A 
originalidade de suas pesquisas 
proporcionou a criação da música 
serial e da música dodecafônica, à 

uai o ensaísta Antoine Goléa 
1906; ) se refere como “orga

nização da atonalidade”.
A queda dos princípios sobre os 

quais se fundamentava a música 
ocidental trouxe uma atitude nova
— a consciência da relatividade da 
escala natural. A  destruição que a 
atonalidade operou na linguagem 
musical estabelecida foi um dos 
primeiros passos desta mesma lin
guagem para além das suas pró
prias fronteiras. Foi o que originou 
o dodecafonismo, a musica serial, 
os ruídos concretos e a chamada 
música das coisas cotidianas.

VEJA TAMBÉM: Composição: 
Música; Romantismo; Schõnberg; 
Serial, Música.

Ator

Laurence Olivier, um dos maio
res atores ingleses do século X X , 
foi agraciado, por seus trabalhos 
em teatro e cinema, com um título 
que o tornou membro da Câmara 
dos Nobres da Inglaterra. O res
peito pelo trabalho do.ator, no en
tanto, nem sempre caracterizou a 
história do teatro. Molière*, por 
exemplo — embora recebesse sub
sídios de Luís* X IV  e fosse uma 
das glórias da França do século 
X V II I  — , não obteve uma sepul
tura cristã, porque ele se dedicava 
à “infamante” profissão de ator.

Na Grécia* Antiga, o ator era o 
verdadeiro oficiante do culto a 
Dioniso e recebia honras públicas; 
já  em Roma, onde o teatro* não 
gozava do mesmo prestígio, o ar
tista era escravo.

Nos primórdios do cristia
nismo*. os atores eram tidos como 
propagadores da dissolução, do 
vício e do paganismo*. Na Idade 
Média, porem, essa idéia foi refor
mulada, e a liturgia cristã passou a 
ser inspiradora de toda uma dra
maturgia; religiosos e sacerdotes 
participavam dos espetáculos me
dievais, que consideravam seme
lhantes a atos de fé. A  seguir, esse 
amadorismo, que reunia elementos 
oriundos de várias camadas so
ciais, irmanados pelo espírito de 
devoção, foi substituído por confra
rias profissionais, que faziam exibi
ções de burgo em burgo.

Até a segunda metade do século 
X X ,  porém, os atores nunca obti
veram reconhecimento por seu tra
balho criador. No Brasil, por exem
plo, durante muito tempo, as 
carteiras profissionais equipararam 
a condição de atriz à de prostituta. 
Na década de 1950 é que o ator co
meçou a ascender profissional
mente, o que vem sendo reforçado

pela multiplicação das escolas es
pecializadas, algumas de nível uni
versitário.

S en sib ilid a d e  e in te lig ên c ia

A relação entre a obra escrita e 
a interpretação é um problema bá
sico na evolução do teatro. A 
forma pela qual o ator deve sentir 
e transmitir a personagem ao pú
blico tem inspirado conceitos di
versos sobre a arte de representar.

O reinado absoluto do ator, 
como elemento mais importante do 
espetáculo teatral, confundiu-se 
com a Commedia* deli’Arte, que se 
firmou do século X V  ao X V II,  na 
Itália, expandindo-se por toda a 
Europa, e influenciando, mesmo 
posteriormente, a história do, tea
tro. O fundamento desse gênero é 
a improvisação; o ator torna-se o 
autor e a base do espetáculo. 
Mesmo a existência dos lazzi 
(achados cómicos) e a preservação 
dos canovacci (roteiros seguidos 
pelos intérpretes) não invalidaram 
a idéia de que os diálogos se desen
volviam de acordo com a fantasia 
do momento.

Essa liberdade criadora do ator 
sofria poucas limitações: os intér
pretes fixavam-se em determinados 
tipos (arlequim, colombina, poli
chinelo, etc.), que eram definidos 
pelo uso de uma máscara. Isto os 
levava a especializar-se em um 
certo papel, pelo qual ficavam fa
mosos, e que representavam em 
toda a sua carreira.

A  Commedia deli’Arte morreu 
por sua pobreza de texto, o que 
causava desequilíbrio no espetá
culo. Carlo Goldoni*, autor ita
liano do século X V III, preservou 
algumas das personagens da Com
media dell'Arte, sendo o primeiro 
que tentou sistematizá-las, não dei
xando todo o espetáculo baseado 
no improviso.

A reforma de Goldoni não repre
sentou o restabelecimento dò 
primado literário. Goldoni criou 
principalmente personagens; estas

Laurence Olivier foi feito nobre como hom enagem  a sua atuação como ator: 
no século XX, esta profissão passou a ser valorizada e respeitada.

VON HEUTE AUF MORGEN
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vieram a favorecer uma plena ex
pansão do comediante.

O chamado “teatro literário” es
maga o intérprete. Os diálogos 
abundantes constrangem o ator, 
que se sente mal em cena. O teatro 
literário é menos teatral que todos 
os abusos cometidos pela Comme- 
dia dell’Arte. Imaginar, também, o 
ator pressionado pelo dirigismo ex
cessivo do encenador é diminui-lo 
no palco, exatamente onde ele deve 
ser o centro da atenção. A  Com me
dia dell’Arte, entre outras virtudes, 
teve a de marcar em definitivo que 
o ator é a base do teatro.

A s lágrim as d e sc e m  d o  céreb ro

Um importante ponto de partida 
para qualquer estudo sobre o pro
blema de interpretação é o Para
doxo sobre o Comediante, de Dide
rot*. Sua tese pode ser resumida 
numa afirmação: “E a extrema sen
sibilidade que faz os atores medío
cres; é a sensibilidade medíocre que 
faz a multidão dos maus atores, e 
é a falta absoluta de sensibilidade 
que prepara os atores sublimes. As 
lágrimas do comediante descem de 
seu cérebro; as do homem sensível 
sobem do seu coração”. Essa tese 
foi discutida e recusada por alguns 
atores e teóricos, mas o trabalho 
trouxe à tona a questão da impor
tância da sensibilidade e da inteli
gência no bom desempenho teatral: 
a função do ator é transmitir uma 
emoçao, e não simplesmente sen
ti-la. Assim, um ator extremamente 
sensível e não favorecido pela inte
ligência perde-se num emaranhado 
emocional, sem conseguir atingir o 
público; por outro lado, um ator 
extremamente cerebral pode correr 
o risco de não envolver o especta
dor, prejudicando-se por uma ex
cessiva frieza.

In terpretação , 
q u estã o  de té cn ic a

Os debates sobre as bases de 
uma interpretação correta realça
ram o problema da técnica: o ator 
deve conhecer os melhores meios 
de falar ao público. Estes foram es
pecialmente pesquisados pelo ence
nador russo Constantin Stanis
lavski*, que os considerava “mais 
necessários a nossa arte que outro 
qualquer”. Por isso, não se preocu
pando com os problemas de con
teúdo, dedicou-se a descobrir como 
o teatro poderia alcançar suas fina
lidades.

O principal objetivo de Stanis
lavski foi estabelecer a total intimi
dade entre o ator e a personagem, 
para que se alcançasse uma identi
ficação entre ambos. Em sua auto
biografia, Minha Vida na Arte, ele 
narra como seus atores, querendo 
impregnar-se de seus papeis (para 
“entrarem na pele das persona
gens”), escolhiam um dia para vi
ver a vida destes, de acordo com as 
indicações do texto.

Cada diálogo, cada observação, 
cada comportamento visava a re
produzir a psicologia da persona
gem, como se o ator a tivesse sur
preendido naquela circunstância. 
Dessa forma, o artista desenvolvia 
e elaborava todos os pormenores 
do caráter a retratar. Ninguém foi 
mais longe que Stanislavski na pes

quisa da verdade intima, no traba
lhe; de interiorizarão, procurando 
alcançar uma fusao do intérprete 
com o papel, fornecendo ao espec
tador a ilusóriapossibilidade de ver 
e escutar a propria personagem e 
não quem representa. A  tarefa do 
ator “não é simplesmente apresen
tar a vida exterior da personagem. 
Deve adaptar suas próprias quali
dades humanas à vida dessa outra 
pessoa e nela verter, inteira, a sua 
própria alma”. Dessa maneira, ele 
transmitirá o retratado, simples
mente revivendo a vida deste, mas 
sem abdicar do seu próprio eu.

O método de Stanislavski foi uti
lizado nos Estados Unidos, princi
palmente por uma importante es
cola para atores (Actor’s Studio), 
fundada por Lee Strasberg e Elia 
Kazan, que teve como alunos vá
rios dos grandes mitos do cinema 
americano: James Dean, Marlon 
Brando, Montgomery Clift, Shelley 
Winters, Marilyn Monroe*, etc.

O ideal de fusão entre ator e per
sonagem é combatido por outra 
corrente importantíssima na histó
ria do teatro mundial: a de Bertolt 
Brecht*, que, em seu famoso Orga
non, preconiza o afastamento. Op
tando pela grande racionalidade, 
ele afirma: “Em nenhum momento 
(o ator) deve entregar-se a uma 
completa metamorfose”; ele deve 
contentar-se em mostrar sua perso
nagem, não se contentar em sim
plesmente vivê-la. Isto não implica 
em que permaneça frio durante a 
representação; contudo, seus pró
prios sentimentos nunca deverão 
confundir-se com os da persona
gem, de forma que o público se 
sinta automaticamente envolvido e 
os adote também. Mostrar a perso
nagem não é encarná-la, eis o lema 
brechtiano para o ator.

Brecht considera o teatro como 
uma forma de participação polí
tica, como um instrumento de des- 
mistificação, importante num pro
cesso de transformação revolucio
nária da sociedade. Se o ator cria 
uma atmosfera ilusória, ele preju
dica a formação de uma consciên
cia crítica no espectador.

Durante a fase de ensaio do es
petáculo, no entanto, Brecht admite 
uma tentativa de aproximação com 
a personagem, como meio de ob
servação — parte essencial da arte 
do comediante.

Dessa forma, ele admitiria a uti
lização do método Stanislavski, em 
um estágio anterior, à procura do 
efeito de distanciamento: para afas
tar-se é necessário estar-se pró
ximo, e a técnica de aproximação 
aprende-se com Stanislavski, cuja 
teoria tem, sobretudo, um fundo 
psicológico, enquanto a brechtiana 
sublinha os elementos sociais e 
políticos.

A  re la çã o  a tor-esp ectad or

Segundo o polonês Grotowski 
(1933), que representa uma nova li
nha dentro do teatro contemporâ- 
neo, o relacionamento ator-especta
dor _é uma exigência para a 
existência do teatro, que pode sur
gir independentemente da maquila- 
gem, da cenografia, dos figurinos e 
até do palco.

Ao ator não deve ser ensinado 
qualquer recurso técnico pré-fabri-

Em cada palavra, em cada gesto, o bom ator reproduz toda a psicologia 
da personagem que representa: Gian M aria Volonté, em "Sacco e Vanzetti".

Marilyn M onroe: um dos maiores mitos do cinem a de Hollyw ood, iniciou-se 
na escola do Actor's Studio quando já estava no auge de sua carreira.



A trito 3 5 3

cado; ele deve fazer uma dádiva to
tal de si mesmo e, para tantov pre
cisa acabar com toda a resistência 
de seu organismo a esse processo. 
O resultado seria a eliminação do 
lapso de tempo existente entre o 
impulso interior e a reação exterior, 
de modo que o impulso já  seja uma 
reação. Para Grotowski, “o corpo 
desaparece, queima-se, e o especta
dor vê somente uma série de impul
sos visíveis. A nossa é, portanto, 
uma via negativa — não uma cole
ção de técnicas, mas uma erradica
ção de bloqueios”.

O público alcançará o sentido 
essencial da peça, sua intenção bá
sica, através da linguagem cênica 
do ator. O texto é considerado 
como uma partitura, pois, em si, ele 
não constitui teatro, só passando a 
sê-lo quando utilizado pelo ator. 
Para que consiga revelar e sacrifi
car seu aspecto mais íntimo, para 
transformar-se no chamado ator 
santo, o artista deve aprender a ma
nifestar o mais íntimo impulso, eli
minando, qualquer elemento pertur
bador. É preciso que aprenda a 
expressar-se por sons e gestos, do 
mesmo modo que o poeta cria sua 
linguagem, ou o pintor usa cor, luz 
e forma.

O ator deve chegar à espontanei
dade total, pelo desaparecimento 
do pensamento como intermediário 
entre a emoção interior e a expres
são exterior; bem como possuir o 
domínio absoluto do corpo e da 
voz, seus instrumentos de expres
são.

Os acrobatas, dançarinos, ilusio
nistas e todos aqueles que apare
cem nas primeiras fitas de cinema*, 
entre 1889 e 1895, não podem ser

chamados de atores. Nos primeiros 
tempos do cinema, os artistas tea
trais eram convidados para partici
par dos filmes, adotando nas repre
sentações um jogo exagerado, 
composto de gesticulações e mími
cas baseadas na pantomima clás
sica, o que refletia os estilos então 
dominantes no teatro.

O  ator d ian te da  
câm ara  e d o  m icro fo n e

A evolução da técnica cinemato
gráfica, oferecendo uma grande 
mobilidade de câmara e microfone, 
mudou todos os conceitos de repre
sentação impostos pelo teatro, pela 
grande distancia que separava o 
palco do público. Eliminou-se a im- 
postação de voz, a dicção exage
rada, os gestos teatrais, bem como 
a alteraçao dos traços faciais pela 
maquilagem. Isso permitiu ao ator 
cinematográfico um tipo de inter
pretação mais sutil.

A  montagem pela qual se obtém 
o filme — composição dos trechos 
filmados separadamente — não di
minui, de forma alguma, a forçada 
interpretação. Ao contrário, tra- 
ta-se de um novo e poderoso mé
todo de representar, apropriado ao 
cinema e suas possibilidades técni
cas e de comunicação.

Este. juntamente com o trabalho 
final de montagem e a orientação 
do diretor, criará a obra de arte ci
nematográfica.

VEJA TAMBÉM: Brecht; Cinema; 
Commedia dell'Arte; Stanislavski; 
Teatro.

Atrito

Uma caixa de fósforos, lançada 
através de uma mesa, acaba por se 
imobilizar. Da mesma forma, um 
automóvel em ponto morto sobre 
uma estrada plana, termina pa
rando. A observação de fenômenos 
como esse indica a existência de 
uma força responsável pela dimi
nuição da velocidade: o atrito ou 
força de atrito, que se manifesta 
como uma resistência ao movi
mento dos corpos. Além disso, 
sempre que há atrito ocorre a liber
tação de calor, o qye freqüente
mente é indesejável. E o caso das 
máquinas e motores, nos quais as 
peças em movimento estão sempre 
em contato. Para que tais mecanis
mos não se aqueçam excessiva
mente quando em movimento, utili- 
za-se a lubrificação, cuja finalidade 
é reduzir o atrito entre as partes 
móveis, diminuindo o calor dissi
pado.

Mas sem o atrito seria impossí
vel, por exemplo, caminhar: se não 
existisse atrito entre a sola dos pés 
e o chão, a pessoa, ao dar um 
passo, simplesmente lançaria a 
perna para trás e não sairia do lu
gar.

Existem fundamentalmente dois 
tipos de atrito: o atrito de escorre
gamento e o atrito de rolamento. 
O primeiro se verifica quando algo 
é arrastado sobre uma superfície
— a caixa de fósforo sobre a mesa. 
O segundo ocorre quando um 
corpo de simetria circular rola 
apoiado nessa superfície — as ro
das do automóvel na estrada.

Apesar de o atrito ser um fe
nômeno comum, ainda não se en
controu uma explicação suficiente
mente consistente. Uma das 
maneiras de abordá-lo é atribuí-lo 
às irregularidades das superfícies 
em contato. Efetivamente, por mais

polida que seja, uma superfície 
contém saliências e reentrâncias; 
por meio de um simples examé mi- 
croscópico‘de um pedaço de metal 
polido é revelada essa presença. O 
fenômeno, dessa forma, seria de
vido a justaposição dessas irregula
ridades.

Essa explicação, porém, deixa 
muito a desejar. De fato, se por um 
lado o atrito reduz-se à medida que 
as superfícies em contato se tornam 
cada vez mais lisas, por outro ele 
passa a crescer, ultrapassando um 
certo grau de polimento. Colo
cando duas placas de vidro polido, 
uma sobre a outra, chega-se a cons
tatação que é quase impossível se- 
pará-las. Isso aponta para uma ex
plicação ao nível molecular: o 
atrito se deveria à interação entre 
as partículas constituintes das su
perfícies postas em contato — elas 
se soldariam momentaneamente, 
sendo necessário, desse modo, que 
se aplique uma força para separá- 
las.

Mas o estudo do atrito -pode ser 
feito mesmo sem que,sua origem 
seja bem conhecida. É fato facil
mente verificável que o atrito é 
maior quando se faz um corpo 
abandonar o estado de repouso do 
que quando tal corpo já  está em 
movimento: a força que se deve 
aplicar no primeiro caso é sensivel
mente maior que a aplicada no se
gundo. Pode-se assim estabelecer 
uma separação entre os dois tipos 
de atrito: o primeiro é chamado 
atrito estático, e o segundo, atrito 
dinâmico.

Um dos primeiros a estudar o a- 
trito foi Leonardo* da Vinci, no sé
culo X V I. Ele formulou duas das 
leis que regem o fenômeno. Uma 
delas diz que a força de atrito é 
proporcional à força que o corpo 
exerce sobre a superfície; a outra, 
que ela não depende das áreas das 
superfícies em contato.

Cerca de dois séculos mais 
tarde, em 1785, o físico francês 
Charles Coulomb* voltou ao pro
blema, enunciando uma terceira

A

B C

Ao m ovim ento dos corpos opõem -se a resistência do ar e o atrito . Num  
plano inclinado, o coeficiente de atrito pode ser medido pela tangente de 
seu ângulo de inclinação, no m om ento em que o objeto com eça a deslizar.
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lei: a força de atrito independe da 
velocidade de deslizamento. Mas, 
enquanto Da Vinci estava certo, 
Coulomb enveredou pelo caminho 
errado. Sua lei, considerada válida 
por muito tempo, acabou por se re
velar imprecisa. Mas, para a 
grande maioria das aplicações prá
ticas, o que Coulomb propôs pode 
ser considerado verdadeiro.

Em física*, analisar um fenôme
no significa medi-lo. E para medir 
o atrito entre duas superfícies foi 
definida a grandeza chamada coefi
ciente de atrito. Trata-se da razão 
entre a intensidade da força de 
atrito e a intensidade da força que 
uma superfície exerce sobre a outra 
(esta última força é chamada nor
mal). Existem várias maneiras de 
medir o coeficiente de atrito entre 
duas superfícies dadas: uma das 
mais simples é empregando um 
plano inclinado. Coloca-se um 
corpo sobre uma placa plana que 
esta presa, por meio de dobradiças 
instaladas em uma das extremida
des, a um suporte rígido. No início 
da experiência, essa placa deve es
tar disposta horizontalmente. 
Vai-se então suspendendo a extre
midade livre da superfície, até que 
o corpo comece a se mover. Isso in
dica o momento em que o compo
nente do peso do corpo, dirigido se
gundo uma paralela ao plano, 
iguala a força de atrito. Assim, 
conhecendo o peso do corpo e a in
clinação do plano inclinado, calcu
la-se tanto esta componente quanto 
a força normal, que corresponde à 
componente da força-peso dirigida 
segundo a perpendicular ao plano. 
Basta, em seguida, efetuar a razão 
entre estas duas grandezas.

Para medir o coeficiente de a- 
trito dinâmico, deve-se encontrar a 
inclinação do plano para a qual o 
corpo se desloca com velocidade 
uniforme. Nessa situação, a força- 
peso terá igualado a força de atrito 
dinâmico.

A lgum as peças de m otores (como o pino. à esquerda) devem  funcionar com  
o menor atrito possível; daí serem polidas com o um espelho. Ao microscó
pio, no entanto, aparecem  os riscos produzidos pelo atrito (à direita).

Quanto ao atrito de rolamento, 
ele aparece porque os corpos se de
formam nos pontos de contato. As 
rodas de um automóvel, por exem
plo, ao pousarem sobre a estrada, 
não o fazem segundo uma linha 
reta: existe, na verdade, uma nítida 
superfície de contato. Nos pneus 
isso é facilmente percebido, mas 
quando se trata__ de corpos mais 
rígidos o fato não se mostra tão 
evidente. Porém, ele existe, e é o

causador do atrito entre peças que 
giram em contato mútuo.

O coeficiente de atrito entre duas 
superfícies depende de muitos fato
res, como a natureza dos materiais 
que as constituem, o acabamento, 
a umidade, a temperatura.

VEJA TAMBÉM: Física; Inércia; 
Lubrificação; Movimento.

Os rolam entos sào dispositivos mecânicos para atenuar o atrito . Conform e a espécie de carga, u tilizam -se rolam en
tos com uma coroa de esferas (1 ), de rolo (2), capazes de suportar cargas bem maiores, ou os de tipo oscilante  
(3 ). Estes possuem duas coroas de esferas, o que possibilita certa oscilação do anel central.

Atuariais, Ciências

A idéia básica dos seguros* é a 
de que o segurado, mediante um 
pagamento preestabelecido ao se
gurador (prêmio), tem direito a 
uma indenização, no caso de ter-se 
verificado o risco previsto em con
trato. As ciências atuariais — ma
temática* e estatística* aplicadas 
aos problemas da prática dos segu
ros ' — procuram calcular o risco 
do objeto do seguro.

O risco se refere a um evento de 
ocorrência imprevisível: os seguros 
de vida, roubo, acidente, etc., são 
feitos sem que se possa prever 
quando a morte, o roubo ou o aci
dente vão acontecer. A teoria das 
probabilidades, porém, permite às 
ciências atuariais o cálculo do in
tervalo médio entre o momento em 
que se faz o seguro e a ocorrência 
do evento. Como a companhia de 
seguros tem muitos clientes, o co
nhecimento desse intervalo basta 
para assegurar o pagamento das in
denizações, cada vez que o evento 
se dá.

Assim, por exemplo, o seguro 
social cobre o risco de invalidez 
dos segurados, fornecendo àqueles 
que se incapacitam para o trabalho 
uma renda mensal predeterminada. 
Considerando-se um associado se
paradamente, não se poderá prever 
se ele se invalidará ou não, quando 
isso correrá e se será permanente 
ou temporário. A invalidez prová
vel só pode ser prevista para os 
grupos humanos tomados em con
junto, dentro das mesmas condi
ções sociais, econômicas e sanitá
rias. Também não se poderá prever 
quanto custará em dinheiro a inva
lidez provável de um segurado 
ativo, considerado individual
mente; mas, fixado o índice de in
validez global, é possível estabele
cer, com certa segurança, o fundo 
necessário ao atendimento de todos 
os indivíduos que se invalidem den
tro de um grupo prévia e estatisti
camente conhecido. Pode-se saber, 
assim, que certa proporção de se
gurados torna-se inativa a cada 
ano, previsão esta que será tão 
mais regular quanto maior for o 
número de pessoas sujeitas ao 
risco.

Procedimento análogo se veri
fica no caso do seguro de vida: as 
ciências atuariais recorrem às tá
buas de vida para calcular a vida 
média de cada cliente, bastando co
nhecer a sua idade e sexo. A tábua 
de vida indica a mortalidade de 
toda uma população em determi
nada época, e é usada na compara
ção do número de óbitos de pes
soas agrupadas por idade e sexo, 
com o número total de pessoas com 
as mesmas características que se
rão seguradas. Desse modo, essa 
tabela permite prever a vida média 
futura ou esperança de vida.

O mesmo tipo de cálculo pode 
ser feito para qualquer outro evento 
cuja ocorrência esteja sujeita às leis 
do acaso: o naufrágio de um navio, 
o incêndio de uma casa, o roubo de 
um cofre ou o desgaste de uma má
quina, desde que se disponha da in-
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Propagadas no ar, as ondas sonoras chegam  ao pavilhão da orelha e ao conduto auditivo externo, form ações que 
agem  com o a caixa de ressonância de um violino. A cim a, secção frontal dos ouvidos externo e médio.

formação sobre quantas vezes 
ocorrem tais eventos num grande 
número de casos.

Conhecido o intervalo médio en
tre o momento do seguro e a ocor
rência do risco, pode-se calcular o 
valor dos pagamentos que o segu
rado tem de fazer à companhia 
para que esta possa cobrir o seguro 
qu ando houver a ocorrência.

Os prêmios, pagos regularmente 
pelo segurado em intervalos men
sais, semestrais, anuais, etc., são in
vestidos, proporcionando rendi
mentos que são acumulados.

As ciências atuariais calculam o 
valor dos prêmios, tendo em vista 
o montante e a forma do seguro a 
ser pago em determinados interva
los. Ha diversos tipos de seguro, de 
modo que as ciências atuariais 
combinam: a) o valor e a forma dos 
prêmios, b) o valor e a forma do se
guro, e c) o risco, ou seja, o inter
valo provável em que o seguro será 
pago. Assim, uma pessoa pode fa
zer um seguro de vida que só será 
pago aos herdeiros ou um seguro 
temporário (dotal), que lhe será 
pago após um determinado número 
de anos. Pode também combinar as 
duas modalidades anteriores; o se
guro, nesse caso, será pago antes 
ao prazo convencionado se ela vier 
a falecer, ou no fim do prazo, se so
breviver a ele. Em qualquer dos ca
sos, as ciências atuariais calculam 
o valor dos prêmios a serem pagos 
em função do montante do seguro. 
Em síntese, o seguro é uma ma
neira de constituir reservas para en
frentar riscos que são imprevisíveis 
individualmente, mas podem ser 
calculados, para um grande número 
de casos. É difícil para uma pessoa 
jovem saber quanto deve guardar 
para assegurar o bem-estar dos des
cendentes após sua morte. Graças 
ao seguro, essa pessoa pode poupar 
na base de uma expectativa media 
de vida de sua geração, sem que 
seus descendentes sofram as conse
qüências da morte prematura do 
segurado. O seguro dos que mor
rem antes do intervalo médio é 
pago com as reservas constituídas 
pelos que morrem depois, graças 
aos conhecimentos proporcionados 
pelas ciências atuariais.

O atuário é um especialista que 
calcula riscos seguráveis e prêmios. 
Computa a probabilidade de ocor
rência de varias contingências da 
vida humana, tais como nasci
mento, casamento, doenças, aci
dentes, invalidez, morte, etc. Avalia 
também os riscos ligados a danos 
ou perdas de propriedades e, com 
base no conjunto de todas essas 
avaliações probabilísticas, os ris
cos de vida e propriedade podem 
ser segurados.

O atuário faz ainda estudos es
tatísticos que visam a estabelecer 
as tábuas de mortalidade, desen
volve o plano de taxas e prêmios a 
serem cobrados, estabelece práticas 
e critérios de seguro, determina a 
quantidade de dinheiro (reservas) 
necessária ao pagamento das obri
gações contraídas, analisa os ga
nhos da companhia e participa dos 
planos de administraçao financeira.

VEJA TAMBÉM: Estatística; Ma
temática; Seguro.

Audição

Alguns animais usam a audição 
como os homens usam a vista. 
Ondas de som, ao invés de luz, são 
captadas e permitem a localização 
bem como a identificação de obje
tos no espaço.

A  primeira experiência que de
monstrou esse fato foi feita pelo 
biólogo italiano Lazzaro Spallan
zani*. Ele observou que os morce
gos que cegara continuavam voe
jando em sua sala cheia de objetos, 
evitando todos os obstáculos. O 
mesmo não acontecia, no entanto, 
se os ouvidos fossem tapados com 
cera. Isso porque os morcegos emi
tem ultra-sons (sons inaudíveis pelo 
homem, por sua alta freqüência) 
que se refletem ao encontrar um 
obstáculo qualquer e voltam para o 
animal, informando-o sobre a dis
tância e a forma dos objetos que o 
rodeiam.

Por analogia a esse sistema, o 
homem emprega o radar para loca
lizar objetos que dificilmente pode
riam ser avistados.

C o m u n ic a ç õ e s  e  p ro teçã o

As ondas sonoras, produzidas ao 
redor dos seres vivos, são uma das 
muitas fontes de estímulos qúe 
agem sobre eles; a partir dos estí
mulos sonoros, táteis, visuais e 
outros, o homem e outras espécies 
animais formam sua imagem do 
mundo.

Cada animal utiliza de maneira 
diferente a capacidade de ouvir.

Para muitas espécies, sobretudo 
inferiores, os estímulos sonoros ser
vem de auxílio não só na prevenção 
de perigos como também para loca
lizar a caça. O homem utiliza even
tualmente sua audição para fins 
semelhantes — tanto que, na inte
gração social de pessoas surdas, 
deve-se lembrar que elas não se dão 
conta de perigos habitualmente per
cebidos através de sons — mas, 
para o ser humano, ela tem como 
papel fundamental inteirar a se- 
qüencia de fatos que constitui a 
comunicação. A  transmissão de 
idéias, vontades e necessidades, 
através da fala, mediante sons for
mados na laringe e nas cavidades 
da face, desenvolveu-se graças à 
existência da audição, ou seja, da 
capacidade de perceber esses estí
mulos sonoros (e em virtude, tam
bém, de se poder construir com eles 
um sistema simbólico).

O s três o u v id o s  d o  h o m em

A audição é função do órgão 
sensorial auditivo, que recebe as 
vibrações acústicas e as transforma 
em um tipo de energia conduzível 
ao cérebro. Estas tarefas são reali
zadas pelo conjunto de estruturas 
que compõem o ouvido, com suas 
partes externa, média e interna.

O ouvido externo não tem papel 
importante para a audição humana. 
É constituído pelo pavilhão auricu
lar, composto de cartilagens reco
bertas por pele e unidas por peque
nos feixes de tecido fibroso, e pelo 
conduto auditivo externo, aberto 
para o exterior em uma extremi
dade e fechado pela membrana tim- 
pânica na outra, que forma um 
tubo de paredes cartilaginosa (na 
parte mais externa) e óssea (na

mais interna), recobertas por uma 
pele com glândulas sebáceas e 
ceruminosas. A tortuosidade e o 
comprimento do conduto (cerca de 
2,5 centímetros) protegem-no (bem 
como às partes mais internas do 
ouvido) de corpos estranhos e trau
mas. No pavilhão auricular há tam
bém músculos, que devem ter sido 
muito mais desenvolvidos no 
homem primitivo; esses músculos, 
como os existentes hoje em felinos, 
eqüinos e outros animais, podiam 
deslocar o pavilhão para posições 
que facilitavam a recepção de sons 
e a localização de suas fontes.

O conduto auditivo externo atua 
como ressoador para ondas sono
ras de freqüência próxima a 3 000 
hertz (vibrações por segundo). Isso 
proporciona ao homem certa van
tagem auditiva sobre seres que têm 
a membrana timpânica na super
fície da cabeça (rã por exemplo).

O tímpano limita o ouvido exter
no com o ouvido médio, que con
tém uma cadeia, formada por três 
ossículos: martelo, bigorna e estri
bo, unidos entre si em seqüência. A 
porção mais externa da cadeia — o 
martelo — está intimamente ligada 
à face interna da membrana timpâ
nica, e a mais interna — o estribo
— une-se à janela oval; dentro 
desta localiza-se o ouvido interno. 
Vibrações da membrana timpânica, 
provocadas por ondas sonoras, mo
vimentam a cadeia de ossículos, 
que atuam como um pistão contra 
os fluidos do ouvido interno. O 
conjunto formado pelo tímpano e 
pela cadeia ossicular tem por fun
ção fazer chegar a quantidade ade
quada de energia sonora ao ouvido 
interno: em geral, o sistema atua 
aumentando essa energia, princi
palmente porque concentra na su-

ossículos 
do ouvido

osso
temporal

membrana
timpânica

conduto
auditivo
externo
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perfície da janela oval a força que 
atingiu a membrana timpânica 
(essa membrana é quase 25 vezes 
maior que a janela oval).

Todavia, quando os sons são 
muito fortes, o ouvido médio prote
ge as estruturas localizadas no ou
vido interno pela contração do 
pequeno músculo do estribo e, 
possivelmente, do músculo tensor 
do tímpano. Isso provoca um enri- 
jecimento do sistema, diminuindo a 
eficiência da transmissão. Essa 
proteção tem eficácia limitada con
tra sons ou ruídos súbitos ou de 
duração prolongada.

Os sons podem chegar ao ouvido 
interno por outras vias além da 
constituída pela cadeia ossicular. 
Há duas possibilidades importan
tes: propagação das ondas sonoras 
através do ar contido no ouvido 
médio, até atingirem a membrana 
da janela redonda, e propagação do 
som ao ouvido interno pelos ossos 
do crânio. Esta audiçao por via 
óssea influi na percepção da pró
pria voz pelo falante, fornecendo- 
lhe uma impressão bastante dife
rente da produzida nos inter
locutores.

O mecanismo de transmissão do 
som ao ouvido interno tem ótimo 
funcionamento quando a pressão 
aérea é a mesma nos dois lados da 
membrana timpânica, ou seja, no 
ouvido médio e no externo. Este 
equilíbrio é mantido pela trompa de 
Eu,stáquio, conduto (formado por 
osso e cartilagem e recoberto por 
mucosa) que permite a passagem 
de ar desde a faringe até o ouvido 
médio.

Quando a pressão de ar é maior 
no exterior do que na cavidade que 
contém o conjunto de ossículos 
(como ao baixar a altitude), a 
deglutição reflexa ou voluntária 
provoca a abertura da trompa, a 
entrada de ar no ouvido médio e o 
restabelecimento do equilíbrio ten- 
sional.

O ouvido interno desempenha 
papel decisivo para a audição: 
transforma as vibrações mecânicas 
dos sons em impulsos nervosos. Ele 
é formado, basicamente, por um 
conduto de paredes membranosas e 
conteúdo líquido.

A formação membranosa apre
senta duas dilatações, o utrículo 
(que possui três canais semicircu
lares) e o sáculo (de onde parte um 
canal, o dueto coclear, enrolado em 
forma de caracol). Este dueto mem- 
branoso, que é preenchido por um 
líquido chamado endoljnfa, está 
contido em um estojo ósseo que, 
por acompanhar sua disposição no 
espaço, assume a forma que lhe dá 
o nome: caracol (ou cóclea). Mas o 
conduto membranoso não preenche 
totalmente seu estojo ósseo; há 
outro líquido entre os dois — a 
perilinfa — que se movimenta em 
razão dos deslocamentos a que o 
estribo é submetido pelas ondas 
sonoras.

O canal ou dueto coclear contém 
em seu interior o órgão de Corti, 
estrutura que se estende da porção 
basal da cóclea (próxima à janela 
oval) até seu ápice, e que, apesar de 
suas pequenas dimensões, é respon
sável pela recepção do estímulo 
vibratório e pela transformação 
deste no estímulo eletroquímico 
desencadeador do impulso nervoso

que caminhará até o cérebro. 0$ ele
mentos mais importantes doórgãode 
Corti — situado sobre a membrana 
basilar — são as células ciliadas, 
que estão em contato com as termi
nações sinápticas do nervo coclear 
(seus cílios penetram na membrana 
tectória).

As vibrações provenientes do 
meio exterior, que penetram no ou
vido diferem conforme o som, 

uanto à freqüência e comprimento 
e onda, excitando as células do 

órgão de Corti em diferentes pon 
tos do canal coclear. Pode-se, por
tanto, distinguir os mais variados 
tipos de som, dos quais o homem 
identifica cerca de 400 000.

O movimento provocado pela vi
bração do estribo junto à janela 
oval propaga-se pelos líquidos que 
preenchem a cóclea — a perilipfa 
por fora e a encolinfa dentro do ca
nal coclear — , graças à existência 
da janela redonda. No chamado 
“mecanismo das janelas”, quando 
o estribo empurra o líquido mais 
para dentro, encontra um ponto 
que cede à pressão: a membrana 
elástica da janela redonda. Caso 
não existisse essa “válvula de es
cape”, a propagação de vibrações 
ao nível da membrana basilar esta
ria consideravelmente prejudicada.

A membrana basilar oscila 
quando estimulada pelos movi
mentos do estribo, havendo o desli
zamento da membrana tectória so
bre os cílios das células do órgão 
de Corti. A  membrana basilar não 
vibra igualmente para todos os 
sons. As freqüências altas movi
mentam sua parte mais próxima à 
janela oval e os sons de freqüência 
mais baixa fazem-na movimen
tar-se como um todo. Nos sons de 
freqüência intermediária, contudo, 
a amplitude máxima de vibração se 
dará no extremo mais distante da 
janela oval.

O s ca m in h o s  d o  so m

O roçar das estruturas ciliares 
desencadeia um processo eletroquí
mico que atuará sobre terminações 
de fibras nervosas. O impulso ner
voso, que então surge, e transmi
tido às células ganglionares e daí 
(através do nervo coclear) ao cór
tex cerebral de ambos os lobos tem
porais.

No eixo nervoso, as fibras esta
belecem sinapses (conexões entre 
células nervosas que promovem a 
passagem do estímulo de uma cé
lula à outra) em diferentes alturas; 
umas mantêm-se do mesmo lado e 
outras dirigem-se ao lado oposto, 
de modo que cada ouvido envia fi
bras para ambos os hemisférios ce
rebrais.

As vias auditivas estabelecem no 
neuro-eixo conexões com núcleos 
relacionados a outras funções do 
organismo, podendo provocar res
postas, muitas vezes reflexas, antes 
de chegar ao córtex cerebral (é co
mum as pessoas virarem a cabeça 
ou mudarem sua postura, numa 
reação reflexa desencadeada pelas 
ligações existentes, abaixo do cór
tex, entre as fibras auditivas e as 
vias nervosas que se dirigem para 
músculos ou outros órgãos do 
corpo).

No córtex dos lobos temporais 
estão as áreas auditivas. Seu fun-

Finos cabelos que revestem  a m em brana do caracol (parte anterior do ou- 
vidp Interno), aum entados 3 5 0 0  vezes. As ondas sonoras provocam sua v i
bração, produzindo estímulos elétricos que são decodificados pelo cérebro.
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cionamento, unido ao de outras zo
nas corticais e de estruturas sub- 
corticais. permite a integração dos 
estímulos recebidos, de modo que a 
melhor interpretação possível seja 
feita. De acordo com as circunstân
cias em que ocorrem os sons (ou 
seja, segundo os estímulos auditi
vos cjue os acompanham e chegam 
ao cerebro) e as experiências do ou
vinte, a reação ao mesmo estímulo 
será diferente.

A interpretação dos símbolos 
contidos nos' sons da fala está li
gada ao lobo temporal esquerdo, 
tanto nos destros como na maioria 
dos canhotos. A compreensão da 
fala fornece os melhores exemplos 
da atuação integrada do sistema 
nervoso: a percepção dos elemen
tos que constituem o contexto é, 
por vezes, mais importante que a 
própria percepção dos sons, para a 
perfeita compreensão da mensagem 
recebida.

A ligação entre os ouvidos e o 
sistema nervoso central não se faz 
apenas por mensagens que cami
nham em sentido ascendente. Tem 
despertado grande interesse o es
tudo, através de técnicas fisiológi
cas e histológicas, de fibras que 
partem do sistema nervoso central 
em direção à cóclea (vias aferentes) 
e que, provavelmente, apresentam 
um papel de grande importância na 
inibição de processos auditivos pe
riféricos.

F u n c io n a m e n to  b i-aural 
d a  au d ição

Em situações comuns, os sons 
não apresentam exatamente as 
mesmas características para um e 
outro ouvido. Há diferenças no que 
diz respeito ao momento (tempo) e 
quanto à intensidade, devido ao 
trajeto diferente realizado pelas on
das sonoras. Isto muito auxilia a 
localização da fonte produtora, 
como demonstram as experiências 
psico-acústicas, que procuram es
tudar as reações de seres submeti
dos a estimulações sonoras, em ter
mos de percepções e respostas.

A montagem de sistemas este
reofônicos de gravação e reprodu
ção baseia-se nos conhecimentos 
que a psico-acústica adquiriu no 
que diz respeito ao funcionamento 
bi-aural da audição.

Esta particularidade contribui 
também para que os sons interes
santes sejam separados, pelo cére
bro, dos ruídos de fundo, ou dos 
pouco significativos para o ou
vinte, trabalho que muito provavel
mente é realizado com o auxílio 
dos sistemas auditivos eferentes.

Este fenômeno pode ser exempli
ficado com uma conversação ao 
lado de uma pessoa, que não a ou
ve até que uma palavra particular
mente relevante para a pessoa seja 
pronunciada; nesse momento, des- 
faz-se de imediato a inibição.

D is tú r b io s  d a  au d içã o

É freqüente associar-se a idéia de 
distúrbio auditivo com perda de 
capacidade para ouvir, isto é, ima- 
ginar-se que os problemas, nesta 
area, restringem-se aos aspectos 
quantitativos: ouvir, não ouvir 
nada, ouvir pouco.

No entanto, a patologia da audi-

ção não é assim tão simples. As hi- 
poacusias (diminuições da capaci
dade auditiva), contrapõem-se e, 
freqüentemente, associam-se per
turbações qualitativas da função 
auditiva, como fadiga auditiva exa
gerada, dificuldade em localizar 
fontes sonoras, diminuição da ca
pacidade de integrar falas distorci
das, recrutamento (aumento rápido 
da sensação provocada por incre
mentos do estímulo sonoro, acima 
das menores intensidades percebi
das pelo paciente), dificuldade em 
reconhecer sons (agnosias auditi
vas), em diferenciar os sons da fala 
e em estabelecer a relação existente 
entre os sons (símbolos) e o que 
eles representam (sintoma disfá- 
sico).

Esses sintomas e sinais contri
buem para o diagnóstico de locali
zação (topográfico) da doença.

Há transtornos facilmente identi
ficáveis, como disacusias em que 
está afetado o sistema de condução 
do som até a cóclea (neste-caso, a 
deficiência auditiva restringe-se ao 
mecanismo habitual de audição, 
por via aérea, conservando a via 
óssea).

Outros distúrbios são diagnosti
cados com maior dificuldade. 
Quanto mais a lesão se aproxima 
do córtex cerebral, mais complexo 
se torna o estudo de suas conse
qüências. Os processos utilizados 
para detectar tumores que afetam o 
nervo auditivo se mostrarn bastante 
aperfeiçoados, mas a existência, em 
crianças, de pequenas alterações do 
sistema nervoso (que levariam a di- 

O ouvido interno fica encerrado numa cápsula óssea, o labirinto, onde as ficuldades na integração dos estí- 
funções auditivas são desempenhadas pelo canal coclear. mulos auditivos e, conseqüente-

No conduto da cóclea m em branosa (acim a, esquem a tridim ensional), acham -se as células e a estrutura do órgão 
de Corti, considerado como o dispositivo responsável pela transform ação da energia mecânica em nervosa.

membram

COCLEAR

pêlos
'“'acústicos , ligamento espiral

:  •  *  * *  
falânges '  '  *  •  

-das células
de Delters *  r  *  

•  *  »  •  *  #  *

células m

j acústicas m

externas ,  . ,
•  cetulas

5e Hensen

membrana tectória

célula

limbo da *  
lâmina espiral 
óssea

espiral 
«i terno

células

pilastre
externopilastre.

i n t f f n n  -
,galeria 
de Corti

nervo ceçleai:



3 5 8 Audição

mente, ao retardamento da fala) é 
posta em dúvida.

Os fatores causais dos distúrbios 
auditivos podem apresentar-se em 
quase todas as partes do sistema:

O U VID O  E X T E R N O  — Está 
sujeito a sofrer as conseqüências de 
malformações, tumores, traumas e, 
sobretudo, inflamações; os efeitos 
decorrentes são pequenos, quanto à 
audição, sendo mais comum ocor
rerem desde simples sensações in
cómodas (como eczemas de con- 
ducto) até conseqüências para o 
lado emocional (como em casos de 
ausência ou deformação do pavi
lhão).

SISTEM A  TÍM PAN O -O SSI 
C U L A R  — Inflamações, tumores, 
traumas e malformações alteram 
seu funcionamento, assim como a 
oto sclerose (processo patológico de 
etiologia pouco conhecida, em que, 

rovavelmente, atuariam fatores 
ereditários; ocorre com mais fre

qüência entre as mulheres; a afec
ção caracteriza-se por alterações 
osseas em várias áreas da cápsula 
ótica do ouvido interno e/ou mé
dio, podendo causar surdez pro
gressiva). Qualquer que seja o ele
mento perturbador, ocorrerá, 
isoladamente ou não, diminuição 
do arejamento do ouvido médio 
(por ser afetado o funcionamento 
da trompa de Eustáquio), aumento 
da massa do sistema (espessamento 
dos tecidos que recobrem os ossí- 
culos, por exemplo), aumento da ri
gidez do sistema (como no caso da 
fixação do estribo na janela oval), 
diminuição da diferença de energia 
que atinge as janelas (por exemplo, 
no caso de perfurações da mem
brana timpânica).

C Ó C L E A  — Pode ser atingida 
por efeito de composições genéticas 
(distúrbios hereditários de caráter 
em geral recessivo, que se manifes
tam na maioria das vezes desde o 
nascimento), traumas físicos, subs
tâncias tóxicas para o ouvido (me
dicamentos cujo efeito prejudicial 
depende da dose, produtos indus
triais, gases tóxicos e outros), e per
turbações vasculares (embora não 
hajam conclusões definitivas sobre 
a existência de tromboses, hemorra
gias e espasmos ao nível do ouvido 
humano). Há possibilidade de alte
rações circulatórias estarem pre
sentes em alguns tipos de surdez 
súbita e mesmo na doença de Me
niere, na qual, além de distúrbio 
auditivo, apresentam-se zumbidos e 
manifesta-se a sensação de verti
gem.

O ouvido interno também pode 
ter sua função prejudicada pela 
presbiacusia, diminuição progres
siva da acuidade auditiva, que 
ocorre, em geral, a partir de idades 
avançadas, em conseqüência de al
terações no órgão de Corti, nas cé
lulas ganglionares e na membrana 
basilar. A  patologia coclear inclui 
ainda a otosclerose que, às vezes, 
se instalaria na porção mais interna 
da cápsula ótica, promovendo a al- 
teraçao do órgão de Corti. A  expo
sição a ruídos intensos pode, de
pendendo do tempo e da 
intensidade do estímulo, lesar para 
sempre as células ciliadas e outras 
estruturas nervosas do ouvido.

Os indivíduos variam quanto à 
resistência a sons intensos; testes 
audiológicros podem ser usados na 
prevenção de distúrbios auditivos 
de origem profissional.

N ER VO  C O C L E A R  — Infla 
ma-se em decorrência de meningi- 
tes ou de outros quadros infeccio
sos, por tumores, em geral, dc 
crescimento lento e sintomatologia 
variada, e por degenerações que es
tão relacionadas a tóxicos c fatores 
genéticos.

V IA S E CEN TR O S A U D IT I
VOS DO SISTEM A  N ERVOSO 
C E N T R A L  — Podem ser lesados 
por tumores, alterações vasculares, 
infecções, traumas ou depósito de 
bilirrubina, como na eritroblastose 
fetal (síndrome hemolítica congê
nita, relacionada com a transmis
são do fator RH). Os distúrbios au
ditivos decorrentes de lesões 
centrais muitas vezes fazem parte 
de síndromes complexas; como a 
paralisia cerebral e a deficiência 
mental, mas podem ocorrer em pes
soas de inteligência e motricidade 
normais. Nos casos de crianças 
com distúrbios auditivos centrais, o 
maior efeito é o retardamento da 
fala.

Essas crianças comportam-se, 
não raro, como se fossem surdas, 
mas exames cuidadosos e seu de
senvolvimento acabam evidencian
do que sua capacidade sensorial é 
normal, havendo dificuldades para 
a percepção, o reconhecimento ou 
a interpretação dos sons da fala.

DISTÚ RBIO S A U D ITIVO S 
SEM BASE O R G Â N IC A  — Há 
falhas auditivas de origem psicoló
gica, de caráter inconsciente, bem 
diferentes dos casos de simulação 
visando a obtenção de algum be
neficio (indenizações, por exem
plo). Os exames audiológicos, no 
primeiro caso, complementados 
por estudos psiquiátricos, revelam 
a integridade do sistema auditivo.

C o n seq u ê n c ia s
d as d isa cu sia s

As alterações da audição são 
causadas por lesões que, muitas ve
zes, produzem transtornos direta
mente mais graves para a saúde do 
indivíduo, cOmo no caso de tu
mores, infecções do ouvido médio 
que invadem o cérebro, etc. As fa
lhas auditivas, por sua vez, trazem 
conseqüências negativas, sobretudo 
para a realização cultural e para a 
integração social de seus porta
dores; quando uma deficiência au
ditiva bilateral e acentuada atinge 
o indivíduo antes que a linguagem 
tenha se desenvolvido, os efeitos 
são mais graves. As disacusias da 
idade adulta trazem conseqüências 
mais tênues, embora a dificuldade 
de comunicação possa transtornar 
as atividades sociais e profissionais 
dos sujeitos afetados, levando-os, 
por vezes, à introversão ou a outras 
reações.

T erap ia  e c o m u n ic a ç ã o

Muitas disacusias podem ser eli 
minadas (ou diminuídas) com pro
cedimentos medicamentosos ou ci
rúrgicos. O uso de antibióticos e

Vários processos perm item  investigar as deficiências auditivas. O exam e au
dio m étrico (em cim a) tem  a vantagem  de identificar o nível das lesões. Um  
m étodo mais simples é o do diapasão, m uito utilizado em verificações sobre 
a capacidade auditiva tanto aérea como óssea do paciente.
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bigorna
cabeça 
do martelo

edaço de pele 
transplantado

conduto auditivo 
externo

caixa V, % 
timpâniça

*  y  m
prótese

pedalo de pele 
transplantado

caixa
timpânica

Na tim panoplastia substitui-se o tím pano lesado por uma porção de peie. Técnicas audiovisuais referem -se aos estím ulos que facilitam  o esclareci- 
Se houver destruição óssea, a operação inclui um a prótese m etálica. m ento e a fixação de conceitos, a partir das experiências sensoriais.

medicações auxiliares permite 
eliminar os variados processos in
fecciosos do ouvido médio, com so
lução total ou parcial para o distúr
bio.

A otologia desenvolveu várias 
técnicas cirúrgicas com objetivos 
funcionais, tais como as timpano- 
plastias e a estapedectomia, que 
muito contribuem para melhorar a 
audição, através, respectivamente, 
de reparações no sistema tímpano- 
ossicular e de substituição do es
tribo fixado à janela oval por otos- 
clerose.

A audiologia e a educação espe
cial, utilizando técnicas e progra
mas de ensino, baseados em conhe
cimentos e princípios eletrônicos, 
acústicos, pedagógicos, fisiológicos 
e lingüísticos, tem demonstrado ha
ver boas possibilidades de os defi
cientes auditivos superarem suas

dificuldades de comunicação. A 
utilização de amplificação sonora 
adequada, de tipo coletivo ou indi
vidual, e o atendimento iniciado de 
preferência antes de completado o 
primeiro ano de vida, dao resultado 
satisfatório na integração da 
criança disacúsica nas escolas para 
pessoas capacitadas a ouvir, e na 
sociedade em geral.

Os estudos definitivos sobre os 
processos da audição e os métodos 
pelos quais ela se dá foram realiza
dos peio engenheiro alemão Georg 
von Békésy (1899- ),(que rece
beu por isso o prêmio Nobel em 
1961). Seu trabalho foi feito a par
tir de modelos do caracol, construí
dos por ele mèsmo.

Depois dessas observações, pas
sou a trabalhar com caracóis disse
cados, primeiro de seres humanos 
e depois de um elefante. Descobriu

assim que as ondas sonoras que se 
transformaram em vibrações da 
membrana basilar são convertidas 
em impulsos elétricos e transmiti
das ate o centro auditivo do cére
bro, pelo nervo auditivo (cerca de 
300 000 fibras).

Uma experiência interessante foi 
a realizada por dois pesquisadores 
da Universidade de Princeton 
(EUA), C.W. Bray e E. Wevor. 
Eles colocaram um elétrodo no 
nervo auditivo de um gato aneste
siado, ligando-o a um sistema de 
receptores e amplificadores instala
dos em outra sala: falando ao ou
vido do gato, a voz era audível no 
receptor.

VEJA TAMBÉM: Foniatria e Fo 
noaudiologia.

Audiovisuais, 
Recursos

A origem dos recursos audiovi
suais, como conjunto de materiais, 
equipamentos e técnicas para uma 
melhor comunicação, é muito an
tiga. Mesmo os homens pré-históri- 
cos, quando se preocupavam em 
gravar suas idéias na caverna, gra
ficamente, já  usavam recursos au
diovisuais.

No entanto, como campo de es
tudo sistematizado, as técnicas au
diovisuais são bem recentes: datam 
da Segunda* Guerra Mundial. 
Nessa ocasião, o governo ameri
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O emprego de televisão em  salas de aula possibilita econom izar tem po e 
m aterial, além  de proporcionar acomodacâo a um grande número de alunos.

Nos laboratórios de aprendizagem , os alunos dispõem de cabinas especiais, 
ligadas a uma "central in form ativa", que conta com  aulas gravadas.

cano enfrentava graves problemas 
de treinamento de pessoal para o 
front. Como treinar tantas pessoas 
a fazer muitas coisas em tão pouco 
tempo? Os métodos tradicionais de 
transmissão de conhecimentos 
mostraram-se insuficientes, e psicó
logos, pedagogos e especialistas em 
comunicaçao foram convocados a 
tentar resolver a questão. Foi então 
que os recursos audiovisuais come
çaram a ser estudados de forma sis
temática e com o suporte de uma 
série de pesquisas. Slides ou diapo
sitivos, filmes educativos, televi
são*, gráficos, diagramas, modelos 
e outros recursos foram utilizados 
para o treinamento dos soldados 
americanos, com tanto êxito que, 
antes do final da Guerra, estes e 
outros materiais passaram a ser in
troduzidos na rede escolar.

O termo audiovisual pode dar a 
impressão, de início, de relacio
nar-se exclusivamente com formas 
visuais e auditivas de comunica
ção*. Mas isso não é verdadeiro. 
As técnicas audiovisuais compre
endem todos os estímulos e todas 
as atividades que, partindo de expe
riências sensoriais, contribuem 
para o relacionamento, a interpre
tação e a apreciação mais exatas, 
facilitando o esclarecimento e a fi
xação de idéias e conceitos. Utiliza, 
além da palavra oral ou escrita, re
cursos gráficos que estimulam to
dos os sentidos, buscando superar 
as limitações naturais da palavra 
na comunicação. Assim, a intensi
dade e o volume da palavra são 
menores do que numa exposição 
oral ou num livro. Um filme é fre
qüentemente acompanhado por 
uma narração; um cartaz inclui, 
geralmente, uma mensagem escrita; 
mas não se limitam a isso.

A  te c n o lo g ia  da ed u ca çã o

Os recursos audiovisuais inte
gram hoje as técnicas e os métodos 
didáticos de muitos países, com
preendendo um complexo de estu
dos denominado tecnologia da edu
cação.

__ Embora a tecnologia da educa
ção inclua, em seu campo, mate
riais e equipamentos sofisticados 
(em geral eletricos ou eletrônicos, 
como no caso da televisão educa
tiva), muitas escolas se valem de 
materiais mais simples e pouco dis
pendiosos: quadro-negro e giz, ilus
trações recortadas de revistas e fi
xadas em painéis, em folhas de 
um álbum seriado ou no flaneló- 
grafo, mapas.

No campo dos materiais comple
xos, pode-se notar a grande revolu
ção que os recursos audiovisuais 
estão promovendo no ensino*.

As emissoras de rádio e televisão 
educativas estão recebendo apoio 
em quase todos os países, pois po
pulações que não tinham acesso 
aos meios de comunicação (e, por
tanto, não se utilizavam dos benefí
cios da tecnologia) podem agora 
receber ensinamentos, normas hi
giênicas, orientação agrícola,_ etc., 
através do rádio e da televisão. A 
televisão educativa para uso em 
sala de aula já  é comum em muitos 
países. A  preparação cuidadosa 
das aulas por uma equipe de pro
fessores e especialistas em comuni
cação, a produção da aula com os

mais avançados recursos e sua gra
vação com antecedência, possibili
tam ao telealuno receber um mate
rial de alto nível. Entre as 
possibilidades da televisão educa
tiva, destaca-se, pela sua abertura 
e funcionalidade, a que é feita pela 
Escola de Medicina de Birming
ham, na Inglaterra, junto ao seu 
hospital infantil. Nesse hospital, as 
imagens dos monitores (aparelhos 
receptores de televisão) podem ser 
mudadas de uma demonstração na 
sala do professor para uma opera
ção cirúrgica, desta para o labora
tório de exames, dai para a enfer 
maria ou para o departamento de 
patologia, e assim por diante. To
das essas mudanças de imagens, 
assim como os movimentos das câ
maras e de suas lentes, são opera

das pelo próprio professor, em sua 
sala de aula. Apenas a economia de 
tempo conseguida ao evitar a movi
mentação dos alunos por todos 
aqueles departamentos ja  seria um 
forte argumento em favor da televi
são, mas outros fatores somam-se 
a este: a) a ampliação dos detalhes, 
possibilitando aos alunos observa
rem melhor os pontos importantes, 
com mais conforto e sob condições 
de iluminarão que tornam possíveis- 
as anotaçoes; b) a visualização de 
objetos distantes ou confinados em 
espaços tão diminutos que impe
dem a presença de todos os alunos 
ou ainda em locais que oferecem 
perigo; c) a utilização de professo
res com maior experiência na reali
zação de demonstrações, já  que 
apenas um bom exemplo é sufi

ciente para toda uma classe; e d) a 
acomodação de grande número der 
alunos assistindo à mesma aula.

Inúmeras outras experiências 
com a utilização de recursos audio 
visuais prenunciam mudanças pro 
fundas no ensino. Dentre essas ino
vações, destaca-se, pelo seu 
alcance, a que é conhecida por dial- 
acccss. Por este sistema, os alunos 
fazem sua aprendizagem* e rece
bem as informações não cm salas 
de aula comuns, mas em um labo 
ratório de aprendizagem, onde dis
põem de cabinas especiais, dotadas 
de fones e visores semelhantes a re
ceptores de televisão. Todas as ca 
binas são ligadas a uma “central 
informativa” que conta com milha
res de aulas gravadas em fita mag
nética, slides, filmes ou video-tapes. 
O aluno entra em contato com essa 
central informativa e solicita um 
assunto qualquer; em questão de 
segundos, começa a ouvir e ver, 
através dos fones e do visor, a aula 
pedida. Caso deseje rever -um 
ponto, basta pressionar um botão e 
retroceder a explicação até aquele 
assunto. o

Em alguns sistemas, os laborató
rios de aprendizagem adotam uma 
forma de avaliação imediata: as ca
binas possuem uma máquina de es
crever especial ou uma caneta que 
emite sinais. Durante a recepção da 
aula, o aluno é solicitado a respon
der a algumas questões, usando a 
máquina ou a caneta. Os sinais en
tão emitidos vão até a central, onde 
são imediatamente avaliados pelos 
computadores. Conforme o resul
tado, o aluno prossegue na aula ou 
torna a responder às questões.

Já estão em estudos métodos pe
los quais os alunos poderão receber 
essas aulas em suas próprias resi
dências e nas horas mais conve
nientes. Algumas escolas america
nas estao adotando, em 
colaboração com a companhia tele
fônica, uma forma de ensino a dis
tância que usa o aparelho telefô
nico doméstico para a recepção das 
aulas.

O esboço para o aproveitamento 
das formas já  consagradas de en
sino prende-se à localização das sa
las de aula ao redor do laboratório 
de aprendizagem, de modo a permi
tir facil acesso ao mesmo. A apren
dizagem dos alunos é resultado das 
atividades de classe, mas não é 
obrigatório que elas ocorram du
rante a aula. A  classe deve ser con
siderada uma reunião estimulante, 
onde são colocados desafios que 
contribuem para desenvolver no 
aluno o desejo de conhecimento, 
mas esse desejo é satisfeito com 
mais êxito no laboratório de apren
dizagem.

O professor, portanto, muda ra
dicalmente de função: de fornece
dor de informações, ele passa a 
líder, a coordenador e selecionador 
de experiências ricas, a fim de colo- 
cá-las a disposição do aluno que 
unicamente por seu próprio esforço
irá  re tira r  d e la s  o  a lim en to  para
sua evolução.

VEJA TAMBÉM: Aprendizagem; 
Didática; Ensino; Escola; Progra
mação Visual; Visual, Comunica
ção.
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Auditoria

As autoras boreais localizam -se exclusivam ente nos pólos porque af ocorre a reunião das linhas de força do campo 
m agnético da Terra. Elas são uma conseqüência da emissão solar de partículas e letricam ente carregadas.

Define-se auditoria como o 
exame objetivo e pericial dos rela
tórios financeiros preparados ini
cialmente pela administração.

Em todas as grandes empresas 
modernas, a auditoria é responsá
vel pela análise e conseqüente in
formação sobre a propriedade ou 
impropriedade dos documentos a 
ela submetidos. A  auditoria é, as
sim, uma das atividades empresa
riais de maior responsabilidade: é 
ela que aprova ou desaprova, em 
última analise, os relatórios finan
ceiros encaminhados aos bancos, 
credores, acionistas e bolsas de va
lores.

Existem atualmente serviços au
tônomos de auditoria: são grandes 
escritórios especializados que tam
bém prestam a seus clientes assis
tência administrativa na qualidade 
de consultores. Neste particular, 
tem se colocado uma questão: até 
que ponto o profissional consegue 
manter uma posição de indepen
dência ao prestar simultaneamente 
serviços de consultor e auditor ao 
seu cliente? Os teóricos se dividem 
quanto à resposta.

Para emitir seu parecer final, no 
qual está implícito o grau de con
fiança merecido pelos relatórios fi
nanceiros estudados, o auditor se 
baseia: 1) nos procedimentos de 
controle interno da empresa; 2) nos 
registros contábeis  ̂e de operação, 
bem como na evidência que funda
menta e valida esses registros; 3) 
no exame de quaisquer outros re
gistros e na evidência que os torna 
válidos; e 4) na evidência que possa 
obter de fontes externas — bancos, 
clientes, fornecedores e credores.

Na chamada “auditoria interna” 
esses trabalhos são executados por 
funcionários da própria empresa, 
os quais estudam e avaliam os pro
cedimentos financeiros e o sistema 
de controle interno. Depois, resu
mem e encaminham os resultados 
à administração superior.

Já a auditoria externa é uma 
firma independente, cujos serviços 
são contratados por clientes. Um 
auditor externo julga o que lhe é 
apresentado pela administração. 
Seu trabalho consiste em apontar o 
coeficiente de erros cometidos, as
sim como descobrir possíveis frau
des num relatório financeiro.

Os relatórios emitidos pela audi
toria seguem esquemas-padrões 
aprovadps pelas associações de 
classe. Às vezes, o parecer final do 
auditor é dado com ressalvas: isto 
acontece quando deixaram de ser 
feitos todos os exames ou quando 
algumas dúvidas persistem.

A expressão auditoria tem se es
tendido a outros setores empresa
riais, especialmente os que tratam 
da verificação das operações. As
sim, passou a ser comum ouvir-se 
falar em auditoria mercadológica, 
auditoria de pessoal e auditoria fis
cal, entre outras.

VEJA TAMBÉM: Administração.

Aurora Polar

À  meia-noite, a claridade conti
nua intensa. Numa área de colo
rido brilhante, confundem-se arcos, 
raios, bandas, quadros e verdadei
ras cortinas ondulantes de luz: é a 
aurora boreal, característica do 
verão ártico. Este é um dos mais in
teressantes fenômenos da alta at
mosfera*, típico das regiões 
circumpolares (na Antártida* re
cebe o nofne de aurora austral), en
tre 20 e 25 graus do centro geo- 
magnéticO, mas que pode 
estender-se até latitudes médias.

Quando as auroras são suficien
temente brilhantes, é possível dis
tinguir suas cores, geralmente ver- 
de-amarelas devido à emissão de 
oxigênio atômico, que tem um 
comprimento de onda de 5 577 
Angstrons, incluído, portanto, den
tro da faixa de luz visível.

O bordo inferior dessas forma
ções encontra-se a cerca de 100 
quilômetros_ de altitude e possui 
uma extensão horizontal que varia 
entre 20 e 100 quilômetros (algu
mas auroras polares podem ocorrer 
em altitudes superiores a 1 000 qui
lômetros).

Elas podem produzir certas alte
rações, entre as quais mudanças no 
magnetismo terrestre. Além disso, 
a ionização da atmosfera, asso
ciada à aurora polar, provoca, com 
certa freqüência, reflexões anor
mais ou aberrações das ondas de 
rádio que atravessam a ionosfera 
(zona que se estende da estratosfera 
ao limite da atmosfera e que se ca
racteriza pela presença de partícu
las eletricamente carregadas).

A aurora polar é um dos poucos

fenômenos naturais que se mani
festa com a matériaem estado de 
plasma*. Uma substância pode ser 
encontrada basicamente em três es
tados: sólido, líquido e gasoso. A 
partir de um destes, com uma ex
trapolação conveniente, é possível 
a passagem para o estado de 
plasma, onde é alcançado um 
equilíbrio entre a temperatura e a 
pressão do ambiente, de forma que 
ocorre a ionização total, ou parcial, 
dos átomos*.

Quando há alguma alteração de 
condições no Sol, ele efetua uma 
contínua emissão de partículas: 
prótons e elétrons isolados, agrupa
dos em uma nuvem. A alta energia 
que possuem impede que se combi
nem entre si, formando átomos. Es
sas partículas não alcançam a 
Terra* imediatamente apos sua 
emissão, pois sua velocidade varia 
entre 160,9 km a 1 609 km por se
gundo (100 a 1 000 milhas). Seus 
efeitos perturbadores começam a 
ser sentidos à medida que se apro
ximam do planeta; quando final
mente o atingem, percorrem traje
tórias limitadas, verdadeiros 
corredores formados pelas linhas 
do campo magnético terrestre. 
Dessa forma, as partículas são des
viadas para os pólos, onde as li
nhas magnéticas se encontram (o 
que explica a maior freqüência do 
fenômeno nessas regiões). O bom
bardeamento que efetuam excita o 
nitrogênio e o oxigênio da Terra, 
fazendo-os emitir luz no seu espec
tro característico.

N o  n orte e n o  su l

Um estudo sobre as auroras 
ocorridas na Antártida e na Amé
rica setentrional mostra que os fe
nômenos se manifestam simulta
neamente nos dois hemisférios 
terrestres. A  observação do pro

cesso, no entanto, é bastante difícil, 
em virtude da inacessibilidade das 
zonas em que se verifica. A radia
ção, relativamente pequena, e o ca
ráter transitório do fenômeno tam
bém são fatores que dificultam a 
tarefa.

Os principais métodos de pes
quisa, durante muito tempo, limita
ram-se à utilização de estudos foto
gráficos diretos ou espectográ- 
ficos. No fotográfico direto 
toda a radiação da aurora é utili
zada na composição da imagem e, 
por isso, o tempo de exposição é 
mais curto (de alguns segundos a 
uns poucos minutos). O espectró- 
grafo, ao contrário, analisa apenas 
pequenas parcelas de fenômenos 
-— as definidas pela abertura do 
aparelho. Este dispersa o todo em 
diversas imagens, uma para cada 
radiação atômica e, assim, o tempo 
de exposição é muito mais longo. 
A foto eletrônica começa a ser apli
cada nesses estudos, pela introdu
ção de um espectrômetro fotelé- 
trico, capaz de registrar todo o 
espectro visível em apenas dez se
gundos. Mas há uma dificuldade: 
ele não permite nitidez perfeita de 
todOs os componentes da imagem.

Outro método ainda é o exame 
por reflexão de radar, que no início 
entusiasmou os cientistas, pois pa
recia superar as limitações da foto
grafia durante os períodos nubla
dos. Seu uso, porém, tornou-se 
bastante limitado quando ficou 
constatado que algumas auroras 
não possuem esse tipo de reflexão.

V árias fo rm a s n o  céu

Nem todas as composições das 
auroras podem ser perfeitamente 
distinguidas; além disso, ao longo 
de um mesmo processo, elas costu
mam mudar várias vezes  ̂de apa
rência. No entanto, é possível cias-



3 6 2 Aurora Polar

Embora m udem  várias vezes de aparftncia, as auroras podem  se classificar 
em  dois grupos: de aspecto difuso e com estrutura em  raios (acim a).

sificá-las em dois grupos: as de 
aspecto difuso e as de estrutura em 
raios. No primeiro caso, estão in
cluídas seis formas, indicadas pelas 
siglas: G  (glow =  brilho), DS (dif
fuse surfaces =  superfícies difu 
sas), H A  (homogeneous arcs =  ar
cos homogêneos), HB (homo
geneous band =  bandas homogê
neas), PS (pulsating surfaces = su
perfícies pulsáteis) e PA  (pulsating 
arcs =  arcos pulsáteis).

O símbolo G  inclui as formações 
ue apresentam uma luminescência 
ébil, vizinha ao horizonte, ou aos 

véus diáfanos que se formam no 
alto do céu, e podem ser a parte su
perior de um arco. Suas cores são 
o branco, o verde e o vermelho.

DS indica os véus luminosos'di
fusos, sem um limite distinto, po
rém bem mais definidos que o 
grupo G. Normalmente são bran
cos, mas podem assumir as colora
ções verde, violeta ou vermelha.

Os arcos homogêneos (HA) e as 
bandas homogêneas (HB) são for
mações luminosas mais definidas e 
compactas, que podem atravessar o 
céu de horizonte a horizonte. As 
curvaturas podem apresentar múl
tiplas estruturas, mais regulares no 
caso das bandas.

Às vezes, um arco destaca uma 
zona mais difusa, que durante al
guns segundos ou minutos pode 
apresentar uma variação de intensi

dade: fala-se, então, de arco ou su
perfície puisante (PA e PS).

O segundo grupo apresenta 
cinco formas, representadas pelas 
siglas R (rays =  raios), R A  (arcs 
withrays-structure = arcos com es
trutura em raios), RB (bands with 
rays-structure =  bandas com estru
turas em raios), D (draperies = 
bandeiras) e C  (corona = coroas).

A forma R dá-se quando o raio, 
curto ou longo, estreito ou largo, 
está isolado ou em grupos distintos. 
As RA  e RB são análogas às HA 
e HB, diferenciando-se pelo com
primento dos raios (e os arcos pos
suem-nos mais curtos que as ban
das). Quando estes são 
acentuadamente longos, e apare
cem formas luminosas, como ban
deiras, é o caso das draperies (D). 
As formas C  ocorrem quando os 
raios, bandas, etc., convergem em 
direção ao pólo geomagnético, pro
porcionando a formação de uma 
coroa (completa ou incompleta).

Os ingleses também consideram a 
flaming aurora (F), que consiste 
numa onda luminosa, bastante in
tensa, que pode surgir de um arco, 
movendo-se em direção ao centro 
geomagnético.

VEJA TAMBÉM: Antártida; Ár- 
tico; Pólos; Terra. Na A ustrália, a m aioria da população concentra-se nas zonas urbanas. Pelo 

alto nível de vida que oferece, Sydney é uma das cidades preferidas.

Austrália

S U M Á R IO

Localização: Oceania
Lim ites: Oceano indico (N, S e 0);

Oceano Pacífico (L)
Superfície: 7 6 86  848  km 2 
População: 13 132 0 0 0  hab. (esti

mativa da ONU em 1973)
Cidades principais:

Canberra (cap. - 156 2 9 8  hab.); 
Sydney (2 7 2 5  0 6 4  hab.); Mel- 
bourne (2 3 9 4  117 hab.); Brisbane
(818  4 2 3  hab.); Adelaide.................
(809  4 8 2  hab.); Perth (641 8 0 0

hab.); Newcastle (2 5 0  3 46  hab.) 
Id iom a: inglês (oficial)
Religião: anglrcanos (34%); católi 

cos romanos (26%); metodistas 
(10% ) e outras 

Portos principais: Sydney, M el
bourne, Hobart, Adelaide. Newcas
tle, Port Kembla 

Aeroportos principais: Sydney, Mel
bourne, Brisbane, Adelaide, Can
berra e Perth 

Rodovias: 8 8 4  6 5 6  km 
Ferrovias: 41 346  km 
Unidade m onetária: dólar austra

liano

O país ocupa a totalidade da 
ilha-continente Austrália, além da 
ilha da Tasmania, a sudeste, e dos 
seguintes territórios: ilhas de Pa
pua, Norfolk, Natal, Heard, Mac 
Quarie, Ashmore, Cartier e Nova 
Guiné, ilhas dos 27 Cocos, ilhas 
Mac Donald, Território das Ilhas 
do Mar de Coral e Antártida Aus
traliana.

Os holandeses foram os primei
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ros civilizados a desembarcarem na 
Austrália, em 1606, dando-lhe o 
nome de Nova Holanda. Mas essa 
vasta extensão de terra —  banhada 
pelas águas do Indico (mar de Ara- 
fura e mar de Timor) e do Pacifico 
(mar da Tasmânia, mar de Coral e 
estreito de Bass) — já  era conhe
cida pelos espanhóis no século 
X V I, a mesma época em que eles 
descobriram as ilhas dos mares do 
sul. Contudo, a ocupação efetiva só 
viria a se dar em 1770, com as ex
plorações das ilhas do Pacífico 
pelo governador inglês James 
Cook* (que reclamou aquelas ter
ras para sua coroa).

A Constituição do Estado aus
traliano só foi aprovada pelo Par
lamento britânico em 1901. Nessa 
época, a Comunidade da Austrália 
englobava, além da Austrália Meri
dional e Ocidental, também Nova 
Gales do Sul, Victoria, Queensland 
e Tasmânia. O Território do Norte, 
desmembrado da Austrália Meri
dional, foi criado em 1911, en
quanto o território da capital fede
ral teve sua inauguração festejada 
em 1927.

A Austrália participou, ao lado 
dos aliados, das duas guerras mun
diais. No primeiro conflito, prestou 
auxílio efetivo à Inglaterra, en 
viando contingentes militares, e ob
teve em 1921 um mandato sobre a 
antiga Nova Guiné Alemã. Du
rante a Segunda* Guerra Mundial, 
forças australianas tomaram parte 
importante na reconquista do Pací
fico. Foi admitida na ONU (Orga
nização das Nações Unidas) em 
1945; aderiu à O TA SE (Organiza
ção do Tratado do Sudeste Asiá
tico) em 1954, e se ligou aos Esta
dos Unidos e â Nova Zelândia no 
pacto de defesa do Pacífico (AN- 
ZUS), efetuado em 1952.

A Austrália é a única área conti
nental da Oceania*, com uma ex
tensão territorial pouco menor que 
a do Brasil e situada a 15 000 qui
lômetros da costa do Peru. Sua lo
calização geográfica, diametral
mente oposta à da Europa, faz com 
que seja considerada por alguns a 
Europa dos antípodas. Tal como a 
África, é formada de rochas arcai
cas cristalinas, com uma depressão 
central e uma cadeia de montanhas 
de altitude média a leste.

A  pouca diversidade de relevo é 
responsável pela paisagem monó
tona, quebrada apenas por algumas- 
elevações rochosas na direção les
te—oeste, onde se localizam os 
montes McDonn (1 450 metros), 
Musgrave (1 954 metros) e Bruce. 
Altitudes de 200 a 600 metros, po
rém, são as mais comuns, sobre
tudo no imenso planalto ocidental 
que constitui uma das mais antigas 
formações geológicas do globo, 
com séculos de erosão.

No litoral do Pacífico — desde 
a península de York até a ilha da 
Tasmânia — situa-se a cordilheira 
Australiana, que recebe os nomes 
de Great Dividing Range, na parte 
setentrional, e Alpes Australianos, 
na porção meridional, onde sua al
titude mais elevada está nas Mon
tanhas Azuis, que se prolongam até 
a Tasmânia. O ponto mais alto 
(2 228 metros) é o monte Towsend 
ou Kosciusko. De formação mais 
antiga que os Alpes Franceses, os 
Australianos constituem uma ca

deia herciniana — como os Vos- 
ges, no nordeste da França, e os 
montes Apalaches, nos Estados 
Unidos.

Entre o planalto ocidental e a 
cordilheira Australiana, situa-se a 
planície central, que vai do golfo de 
Carpentária, ao norte, ao golfo de 
São Vicente, ao sul.

O litoral norte da Austrália 
(18 210 quilómetros) é o mais aci
dentado. Èaue ali se. localiza o gol
fo de Carpentária, ladeado pela 
península de York e pela Terra de 
Arnhem. O litoral leste, por sua 
vez, é bastante recortado, enquanto 
a sudeste encontram-se diversas 
baías e, a nordeste, a Grande Bar
reira, formada por recifes de coral 
que se estendem por 2 000 quilô
metros, cujas únicas passagens são 
as embocaduras dos nos.

C o m ó  o  Saara: q u en te
Atravessada pelo trópico de 

Capricórnio e situada entre 10°41’ 
e 43°39’ de latitude sul, a Austrália 
apresenta, de modo geral, climas 
quentes e secos, como o do Saara, 
da Arábia ou do norte do México. 
Na região central, em virtude das 
altas pressões subtropicais, as chu
vas sao raras e os ventos, violentos. 
A  temperatura tem variações extre
mas: calor tórrido durante o dia e 
frio intenso à noite. Em Alice 
Springs, por exemplo, a tempera
tura chega a atingir num mesmo 
dia 47°C acima de zero e 5 °C  nega
tivos.

O norte da Austrália, de clima 
tropical, caracteriza-se por uma es- 
taçao seca e tépida, seguida por 
outra úmida e quente. É o verão, de 
novembro a março, em que a chuva 
cai em abundância sobre a região 
nordeste, atingindo 380 milímetros 
nas montanhas do Estado de 
Queensland.

O nível de precipitações diminui 
à medida que se avança para o inte
rior ou para a costa oeste, regiões 
áridas ou desérticas. A  costa meri
dional, entretanto, é beneficiada 
por chuvas trazidas pelos wester- 
lies — ventos de oeste que impul
sionam _ massas de ar umido do 
oceano Índico. O clima a! é do tipo 
mediterrâneo. A Tasmânia e a re
gião de Melbourne, situada do 
outro lado do estreito de Bass, são 
as mais beneficiadas por esses ven
tos, com chuvas durante o verão e 
o inverno. Na costa leste, as chuvas 
são abundantes no verão, ocasiona 
das principalmente pelos Alpes
Australianos, que condensam e res
friam o ar marítimo.

C an gu ru , u m a  re líq u ia

Um longo período de isolamento 
proporcionou à flora e à fauna aus
tralianas um ciclo evolutivo fe
chado, preservando espécies já  de
saparecidas em outros continentes.

Antes da chegada dos ingleses e 
do início da colonização, quando 
foram introduzidos animais e vege
tação úteis ao homem, a Austraíia 
era um verdadeiro relicário de es
pécies raras. Ainda hoje, grande 
número de répteis e mamíferos infe
riores ali encontram condições de 
sobrevivência. O ornitorrinco — 
que na escala zoológica ocupa po
sição intermediária entre aves e

A lã de carneiros merinos é o principal produto de exportação da Austrália, 
chegando a suprir cerca de um  quarto do mercado internacional.

Com posto por cerca de 2 5  milhões de cabeças, o rebanho bovino espalha-se  
em  dominios de econom ia m ista, nas planícies bem irrigadas do sudeste.
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mamíferos —  e os marsupiais (en
tre os quais o canguru) não existem 
em nenhum outro lugar do mundo. 
Da mesma forma, e na Austrália 
que se acham alguns dos mais colo
ridos pássaros (pássaro-lira, pás
saro do paraíso, papagaio) e uma 
curiosa variedade de grandes aves 
(avestruz, ema e o casuar) incapa
zes de voar, mas que podem per
correr a imensidão do território em 
grandes velocidades.

Esses animais adaptaram-se ao 
meio ambiente diante das dificulda
des de sobrevivência. A  insuficiente 
vegetação e a falta de água provo
cam seu constante deslocamento. O 
canguru, por exemplo, dando pulos 
que podem atingir 2 metros de al
tura, chega a percorrer 30 quilôme
tros por hora. A  perseguição dos 
colonos aos animais nativos for

çou-os a procurarem refúgio nas re
giões mais áridas e inexploradas.

Eucaliptos gigantescos

A  pobreza do relevo e as amplas 
áreas atingidas pela aridez do 
clima não permitiram o desenvolvi
mento de uma flora rica e variada. 
Florestas tropicais e subtropicais 
( 1 %  do território) surgem nas zo
nas bem irrigadas da cordilheira e 
na região montanhosa de Queens
land. No sul, com vegetação menos 
densa, aparecem florestas subtropi
cais, com eucaliptos gigantescos 
que podem atingir alturas de até 
100 metros. Apresentando mais de 
seiscentas espécies diferentes, o eu
calipto é a arvore mais caracterís
tica da Austrália.

No interior do país estendem-se

as savanas ou matas-abertas (open- 
forests) que, após as chuvas, se co
brem de altas “ervas de canguru”, 
principal alimento dos carneiros, 
típicas da bacia do Murray-Darling 
e do interior de Queensland. Mais 
além, estão localizadas as estepes 
(scrub) de acácias espinhentas 
(mulga scrub) ao lado de mingua
dos eucaliptos (mallee scrub). As 
vezes, uma estranha formação ve
getal — a “árvore-garrafa” — que
bra a monotonia dessa região.

Os desertos — que representam 
30 %  da superfície australiana — 
raramente sao desprovidos de vege
tação. Esta, porém, tem uma vida 
bastante breve, surgindo após as 
inesperadas chuvas e definhando 
em seguida. O deserto de pedra, co
berto de seixos negros, é mais po
bre em vegetação que o de areia.

Neste, moitas de spinifex ou “erva 
porco-espinho”, com seus espinhos 
pontiagudos, tornam determinadas 
áreas intransponíveis.

A  pobre hidrografia

Anos de seca e anos de chuva al- 
ternam-se no interior do território 
australiano. Assim, o conjunto hi
drográfico apresenta-se bastante 
pobre. O maior rio da Austrália é 
o Murray, cujo curso, somado ao 
do Darling, tem 3 717 km e consti
tui o eixo da mais importante bacia 
hidrográfica do continente.

Esses rios se originam nos Alpes 
Australianos e atravessam as planí
cies pouco irrigadas, onde recebem 
as águas de riachos intermitentes. 
Os canais de irrigação existentes na 
planície consomem a água desses
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Reduzidos a poucos m ilhares, os aborígenes australianos vivem , em  grande parte, nas regiões mais áridas.

rios, cujo volume vai diminuindo 
durante o percurso. A  embocadura 
do Murray, por exemplo, não con
segue ultrapassar a barreira de 
areia, em determinados anos.

Na parte norte da planície, além 
dos montes Flinders, outros rios de 
menor importância, vindos do 
norte, deságuam no lago Eyre, 12 
metros abaixo do nível do mar, ou 
nos lagos Amadeo, Gairdner e Tor- 
rens. Esses lagos — vastas exten
sões lamacentas ou recobertas de 
uma crosta de sal — lembram os 
do sul da Argélia.

O  carneiro  e o  ou ro

Antes da descoberta do ouro, em 
1851, o povoamento da Austrália 
se fez lentamente. A partir de 1788, 
a ilha serviu de colonia penal aos 
ingleses, mas ao mesmo tempo foi 
iniciada a criação de carneiros me
rinos, que, encontrando ambiente 
propício, se converteria posterior
mente na principal riqueza da Aus
trália. Incentivando a imigração, o 
governo britânico concedia terras 
bem irrigadas em Nova Gales do 
Sul, exclusivamente para o plantio 
de milho e trigo.

No início do século X IX , Mat- 
thew Flinders viajou ao redor da 
ilha que só então passou a ser cha
mada Austrália.

Depois de descoberta a passa
gem através da cordilheira em 
1813, iniciou-se a colonização da 
planície central, onde os colonos 
penetravam com seus rebanhos de 
carneiros. Melbourne e Adelaide, 
cidades importantes na história da 
colonização australiana, foram 
fundadas em 1836 — sete anos de
pois que a Coroa reclamou o domí
nio de toda a ilha.

Enquanto a pecuária tomava 
pulso, foi iniciado o cultivo de trigo 
na planície do Murray. Os squal- 
ters — descendentes de ingleses da 
Colônia — avançaram na ocasião 
sobre regiões inexploradas, apos
sando-se das terras sem dono.

Em 1840, os trabalhos forçados 
foram suprimidos em Nova Gales 
do Sul; em seguida, na Tasmânia e, 
em 1868, na Austrália Ocidental.

Em 1851, a descoberta do ouro 
provocou a intensificação das cor
rentes imigratórias. As minas de 
Kalgoorlie, no sudoeste, Ballarat e 
Bendigo, na costa sudeste, atraíram 
então milhares de imigrantes da In
glaterra e da Escócia. Em apenas 
seis meses chegaram a Melbourne 
82 navios, com aproximadamente 
12 000 imigrantes. No final da
quela década, 5 10 000 imigrantes 
haviam entrado na Austrália.

A corrida do ouro acarretou a 
descoberta de outras riquezas 
prata, cobre, estanho, ferro e car
vão. Com o esgotamento das reser
vas auríferas intensificou-se a ex
ploração da agricultura. A vida 
económica e política foi dominada 
então pelos squatters, que já  mono
polizavam a pecuária, com a total 
propriedade dos rebanhos. Minei
ros e camponeses uniram suas 
reivindicações e exigiram o direito 
de voto.

A  p ro teçã o  da C o ro a

De 1855 a 1875, a Inglaterra 
preocupou-se exclusivamente em

regularizar a política e a economia 
australianas, visando principal
mente a estimular o povoamento e 
a favorecer as condições dos colo
nos sem terra.

Em 1855, a Inglaterra concedeu 
autonomia política e fiscal às colô
nias com exceção da Austrália Oci
dental, estabelecendo o sufrágio 
universal e criando as câmaras 
Baixa e Alta.

O Ato Torrens, de 1858, foi 
inicialmente colocado em vigor na 
Austrália do Sul e posteriormente 
aplicado nas demais colônias. Esta
belecia que a terra é propriedade do 
Estado, a quem competia a venda, 
outorgando aos seus proprietários 
um titulo de posse que permitia a 
obtenção  ̂ de empréstimos para a 
exploração, a hipoteca e, em casos 
especiais, a venda a terceiros.

Entretanto, os incentivos benefi
ciavam apenas os colonos brancos. 
A proximidade da Ásia, com seu 
grande contingente populacional

vivendo em extrema miséria, levou 
os australianos a adotarem uma 
política racista, excluindo, em 
1855, a imigração chinesa. Tal fato 
dava início à chamada “política da 
Austrália branca”. Mesmo assim, 
grande número de asiáticos veio 
concorrer com a mão-de-obra 
local, de origem anglo-saxônica (a 
Austrália é considerada “o país 
mais britânico do mundo” depois 
da Inglaterra).

Nos últimos anos do século X I X  
o país tinha 3 milhões de habitan
tes, mas a taxa de imigração de
cresceu a partir de princípios do sé
culo X X  e somente voltou a se 
elevar após a Segunda Guerra 
Mundial. No período entre 1946 a 
1965 entraram 2 milhões de imi
grantes, metade dos quais de ori
gem britânica; os restantes eram 
poloneses, italianos, tchecos e ho
landeses.

Apesar desse novo surto de imi- 
graçao, a densidade populacional,

em 1970, era de 1,5 habitante por 
uilômetro quadrado. Esse é um 
os maiores problemas da Austrá

lia. Desde a Segunda Guerra Mun
dial seus governantes vêm se preo
cupando em aumentar a população, 
principalmente para montar um só
lido esquema defensivo contra o 
que se considera ameaça dos países 
asiáticos, densamente povoados.

O s h o m en s  d o  bum eran gu e

Antes da colonização inglesa, a 
Austrália era povoada por nativos 
que ainda hoje sobrevivem em 
algumas regiões da ilha. Atual
mente, incluindo os mestiços, eles 
somam cerca de 125 000.

Esses homens primitivos não 
pertencem a uma raça pura. São 
escuros, com estatura mediana, 
cabelos, barbas e pêlos negros, crâ
nio pequeno e alongado, nariz 
largo e achatado e maçãs salientes. 
Acredita-se que seus ancestrais te-
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tam alguns serviços à pecuária, so
bretudo como guardiães dos 
imensos rebanhos. Esses últimos já 
estão praticamente assimilados 
pela cultura européia; mas o grupo 
que vive longe dos brancos ainda 
mantém suas tradições e sua cul
tura.

Além dos grupos étnicos, cerca 
de 7 000 chineses e alguns milhares 
de hindus e paquistaneses comple
tam a população^ da Australia, 
muito mal distribuída pelo territó 
rio. Os maiores contingentes con
centram se no sudeste — de Cairns 
a Adelaide —, zona irrais favore
cida pelas chuvas. O restante do 
territorio permanece com densida
des baixas.

S o c ied a d e  de co n su m o

Todas as características da so
ciedade moderna estão presentes 
nas principais cidades australianas. 
Setenta e cinco por cento da popu
lação está concentrada nesses cen
tros comerciais e industriais, muito 
semelhantes às cidades européias, 
inclusive no estilo arquitetonico. 
Como os ingleses, os australianos 
preferem casas de alvenaria ou de 
madeira rodeadas de jardins. Essa 
preferência se traduz na falta de 
edifícios de apartamentos, bastante 
raros.

Sydney — a maior cidade da 
Austrália — possui uma das mais 
belas baías do mundo, onde a ex
tensa ponte que atravessa a en
seada e exibida aos visitantes com 
muito orgulho pelo habitante local. 
Nos pontos mais distantes estão as

Sua origem  é bastante obscura. A credita-se que seus ancestrais tenham  vindo da Ásia, há milhares de anos. fábricas e refinarias de petróleo.
Principal porto do país, através 
dele e dos portos de Melbourne, 
Hóbart, Adelaide, Brisbane e Free- 
mantle são exportados os princi
pais produtos do país — lã, carne, 
trigo e couro.

Com um nível de vida bastante 
elevado, as leis sociais asseguram 
lazer e conforto. Embora o cresci
mento da população seja constante, 
ainda é insuficiente para cobrir os 
vazios demográficos. A média de 
vida é de 68 anos; a taxa de natali
dade é de 19,4 por mil, e a taxa de 
mortalidade, 8,7 por mil. Pratica
mente não existem analfabetos na 
Austrália: a taxa de analfabetismo 
oscila entre 0 e 1% . Isto se deve ao 
grande impulso dado à educação 
pelo governo.

M aior riq ueza: 
o  ca m p o

Mesmo com a população con
centrada na zona urbana, a Austrá
lia é um país essencialmente agro
pecuário: três quartos do total de 
sua exportação são provenientes do 
campo.

O país importa sobretudo produ
tos manufaturados, equipamento 
de transporte, petróleo e derivados, 
e maquinaria elétrica. Seus princi
pais compradores são Inglaterra. 
Estados Unidos. Japão. Alemanha 
Ocidental, Nova Zelândia, Repú
blica Popular da China, Itália. 
França, Bélgica, Canadá, Indoné
sia e índia

Sendo a lã o seu principal pro
duto de exportação (seguida pelo 
trigo, carne, metais, prata, couro e 
papéis), a criação de carneiros é

nham vivido na Ásia, há milhares 
de anos. Apesar da origem obscura 
e das centenas de dialetos que 
falam, sabe-se que possuem relativa 
unidade cultural.

O nativo australiano não ultra
passou o estágio da pedra lascada e 
não conhecia a agricultura ou a 
domesticação de animais. O sexo 
determinava as atividades: os ho
mens dedicavam-se à caça. utili- 
zando-se de bumerangues, e as 
mulheres à coleta de raízes. As difi
culdades na obtenção de água e ali
mento motivaram o nomadismo. 
No constante deslocamento, cons
truíam moradias constituídas ape
nas de galhos entrelaçados.

Sua organização social, extrema
mente complexa, era regulada por 
um intricado sistema de paren
tesco. A  arte, de inspiração reli
giosa, limitava-se apenas ao dese
nho, com tonalidades contrastantes 
bastante decorativas, onde o alma- 
gre — espécie de argila vermelha 
— desempenhava papel preponde
rante. A disposição das cores che
gava mesmo a ser uma espécie de 
linguagem, substituindo assim a es- 
orita, que era totalmente desconhe
cida por eles.

Com a chegada dos brancos, es
ses primitivos habitantes refugia
ram-se nos desertos e nas estepes 
do norte (Kimberley. Arnhem, 
Queensland) — onde vive cerca de 
um terço da população indígena da 
Austrália. Outros distribuem-se 
nos campos controlados pelo go
verno e por missionários, ou pres-

A maioria deles continua a viver num estágio de total prim itivism o, apesar 
dos programas governam entais para integrá-los ao mundo civilizado.
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A origem  do im ponente m onolito de calcário verm elho que se ergue em  meio ao deserto, em  pleno coração da Austrália, constitui ainda um mistério

trabalho que exige todo o cuidado.
A Austrália é o primeiro exporta
dor de lã do mundo. Em 1971 seu 
rebanho ovino (na maioria merino, 
de lã fina) contava 180 milhões de 
cabeças. (Contudo, esse número 
varia bastante em função das preci
pitações pluviométricas: um ano de 
seca pode dizimar milhões de cabe
ças.)

O maior inimigo dos criadores 
de carneiros australianos são os co
elhos que devoram as ervas da es
tepe. A presença de milhares desses 
roedores levou à formação de pas
tagens divididas em blocos — os 
paddocks, — cercados de arame 
farpado. A  medida que a vegetação 
vai sendo consumida, os rebanhos 
(de 5 000 a 10 000 cabeças) vão 
sendo transferidos para outros pad
docks.

O rebanho bovino, por outro 
lado, composto por 25 milhões de 
cabeças, espalha-se em domínios 
de economia mista nas planicies 
bem irrigadas do sudeste. Nas 
planícies costeiras e ao longo do 
Murray, ao lado da criaçao de 
gado, desenvolve-se a agricultura 
(principalmente trigo e frutas). No 
norte, porém, a criação de bovinos 
é exclusiva, em fazendas de 2 500 
a 5 000 quilómetros quadrados, do
tadas de aeroportos e serviços per
feitos de veterinária.

O trigo é cultivado nas planícies 
do Murray-Darling, nas proximida
des dos Alpes Australianos e nos
planaltos situados a leste de Perth. Na costa sudeste do país fica situada Canberra, a capital da federação australiana. É uma área especialm ente favore- 
na Austrália Ocidental. Mas o cida quanto ao clim a (m arítim o tem perado), e um porto bastante im portante para a econom ia nacional.
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baixo rendimento, preços insufi
cientes e o controle estatal tornam 
o plantio pouco atrativo. Os fazen
deiros preferem a policultura e a 
agropecuária.

A  falta de mão-de-obra é um dos 
mais sérios problemas enfrentados 
pelos fazendeiros. Os trabalhadores 
abandonam o campo para viver 
nas cidades. De 1939 a 1948, o nú
mero de trabalhadores agrícolas di
minuiu de um quarto. Esse dese
quilíbrio, embora compensado em 
parte pela mecanização da lavoura, 
não foi suficiente para acompanhar 
o crescimento da população. O fe
nômeno chegou a abalar a exporta
ção, que diminuiu consideravel
mente.

A  Austrália produz ainda frutas 
de regiões temperadas (maçã, na 
Tasmania) ou frutos tropicais (ana
nás, legumes, uvas) nas terras irri
gadas pelo Murray e nas colinas 
dos arredores de Adelaide. Entre
tanto, são culturas deficientes que 
sofrem efeitos do clima e não atin
gem grandes proporções.

A  única cultura tropical que ob
teve sucesso na Australia é a da ca
na-de-açúcar, nas planícies costei
ras de Queensland, cuja produção 
ultrapassa 2 milhões de toneladas 
por ano, das quais metade é expor
tada. Mas a falta de mão-de-obra 
também a! dificulta a exploração. 
Além disso, o desenvolvimento dos 
canaviais é prejudicado pelas secas 
prolongadas.

N a v io : o  m elh or transp orte
O transporte ferroviário na 

Austrália é bastante precário. A

linha férrea que liga Perth a Syd- 
ney, seguindo depois para Bris- 
bane, exige- quatro baldeações, 
porque as bitolas, variam de 1,06 
a 1,60 metro de acordo com o Es
tado que percorre. Apesar de seus 
41 346 quilômetros de vias férreas, 
os meios de transporte mais utiliza
dos pelos australianos são o rodo
viário e o marítimo.

Apesar de produzir 30 toneladas 
de ouro por ano (2 a 3 %  da produ
ção mundial), a Austrália depende 
economicamente mais do chumbo e 
do ferro, este último encontrado na 
região meridional e na costa nor
deste. O país explora ainda prata, 
zinco, bauxita, urânio, cobre e 
tungsténio.

Sem recursos suficientes para a 
produção de energia, a Austrália 
importa todo o petróleo que con
some. Mas o carvão é encontrado 
na região costeira de Nova Gales 
do Sul, ao redor de Sydney e em 
Newcastle, permitindo até mesmo 
uma pequena exportação para o Ja
pão e para a Nova Caledónia. Nos 
Alpes Australianos e na Tasmània 
concentram-se as principais usinas 
hidrelétricas.

Foi em conseqüência da Se
gunda Guerra Mundial que a in
dustrialização tomou grande im
pulso, notadamente em Newcastle, 
Whyalla e Port Kembla, onde o 
aço começou a ser produzido em 
larga escala para fins armamentis- 
tas. O alumínio, porém, teve sua 
produção iniciada somente em 
1956, notadamente na região de 
Bell Bay.

A indústria automobilística, im
plantada depois da Segunda 
Guerra Mundial, expandiu-se rapi
damente, atingindo elevados níveis 
de produção. A  maioria das indús
trias australianas está localizada 
nas cidades portuárias. São elas ao 
mesmo tempo os maiores mercados 
consumidores do país e os princi
pais centros fornecedores de mão- 
de-obra.

A  expansão de sua economia 
após a última guerra colocou a 
Austrália, em poucos anos, entre os 
países socialmente mais avança
dos. O problema que é considerado 
como o mais grave é a reduzida po
pulação, originando a grande falta 
de mão-de-obra em vários setores 
do desenvolvimento econômico. 
Para que o país conseguisse supe-
rar tota lm ente  essa defic iên c ia , se
ria necessário dobrar a população 
atual, pouco superior a 13 milhões 
de habitantes.

Politicamente, a Austrália é uma 
nação autônoma dentro da Comu
nidade* Britânica. A  rainha da In
glaterra é representada por um go
vernador geral, que é o chefe do 
governo. O corpo legislativo é for
mado pela Câmara dos Represen
tantes (124 membros eleitos pro
porcionalmente ao número de 
Estados) e pelo Senado (sessenta 
membros, dez por Estado). Os seis 
Estados australianos dispõem de 
governadores, que são também re
presentantes da rainha, e duas ca
sas do Parlamento — como no go
verno central.

Situada na baía de Port Philipp, M elbourne, capital do Estado de Victoria, 
é um centro com ercial e industrial, e grande mercado de lã.

Em M ount Isa. Queensland, são extraídos cerca de 70%  do cobre australiano, além  de chum bo, zinco e prata.
VEJA TAMBÉM: Comunidade 
Britânica de Nações: Oceania.
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Limitada pela posição geográfica desfavorável, a Áustria reconquistou após a Segunda Guerra M undial o equilíbrio econômico. (Salzburgo e Eisenstadt.)

Áustria

S U M Á R IO

Localização: Europa central 
Limites: Alemanha Ociental e Tche- 

coslováquia IN): Hungria e Tche- 
coslováquia (L); Iugoslávia, Itália e 
Suica (S); Liechtenstein e Suíca 

<0) ^Supersede: 83  849  km 2 
População: 7 4 5 6  4 0 3  hab. (1972) 
Cidades principais:

Viena (cap. - 1 6 0 3  4 08  hab.);
Graz (249  211 hab.); Linz................
(2 04  6 27  hab.); Salzburgo..............
(127  4 5 5  hab.); Innsbruck..............
(115  2 9 3  hab.)

Id iom a: alemão
Religiões: catolicismo (90%); protes

tantismo e judaísmo (6%) 
Aeroportos principais: Shwechat 

(Viena); Linz 
Rodovias: 95  0 0 0  km 
Ferrovias: 5 908  km 
Unidade m onetária : schilling

Praticamente todas as capitais 
do mundo são centros urbanos su- 
perpovoados, porque atraem habi
tantes de todas as regiões do país, 
sofrendo um processo contínuo de 
aumento populacional. Viena*, 
contudo, é uma exceção a essa re
gra: em 1910, ela abrigava 2 mi

lhões de pessoas; em 1971, sua po
pulação oscilava em torno de
1 600 000 habitantes. Essa origina
lidade está ligada a problemas his
tóricos: até o final da Primeira* 
Guerra Mundial, a cidade era o 
mais importante centro do pode
roso Império Austro-Húngaro, que 
abrangia 676 250 quilômetros qua
drados, incluindo a atual Tchecos- 
lováquia e a Hungria, além de seto
res da Polônia, Rússia, Roménia, 
Iugoslávia e Itália. Após o Tratado 
de Versalhes (1918), o território aus
tríaco ficou reduzido a 83 850 qui
lômetros quadrados, aproximada
mente um oijado de sua extensão 
anterior. A Áustria perdeu acesso 
ao mar, e ficou quase inteiramente 
restrita à região dos Alpes.

Em 1938, a Áustria foi anexada 
ao III Reich de Hitler* (austríaco, 
nascido em Braunau). Ao final da 
Segunda* Guerra Mundial, o país 
foi ocupado, durante dez anos, pe
las quatro potências aliadas: Esta
dos Unidos, França, Inglaterra e 
União Soviética. No dia seguinte à 
retirada das últimas tropas de ocu
pação, o Congresso austríaco pro
mulgou em 26 de outubro de 1955, 
a lei de neutralidade, que permitiu 
uma certa tranqüilidade para que o 
país pudesse incentivar sua recupe
ração econômica. Embora limitada 
por sua posjção geográfica desfa
vorável, a Áustria reconquistou a 
partir de então o equilíbrio econô
mico e social.

O  gran d e im p ério

A região já  era habitada em tem
pos pré-históricos, tendo sido palco 
de numerosas invasões antes de ser 
conquistada pelos romanos, por 
volta do ano 15 a.C. Mais tarde, os 
avaros ali estabeleceram um forte

agrupamento, desmantelado por 
Carlos* Magno, em fins do século 
IX . O imperador franco ocupou 
essa região oriental, com o objetivo 
de proteger seus domínios contra 
novos ataques bárbaros. Da situa
ção originou-se o atual nome do 
país: Österreich (Reino do 
Oriente).

Após um período de dominação 
húngara, a Áustria foi transfor
mada em Estado independente pela 
dinastia dos Babenbergs, que, em 
1273, foi substituída pela dos 
Habsburços (cujo domínio se es
tendeu ate a proclamação da Repú
blica, em 1918). Atualmente, ne
nhum membro da antiga casa 
reinante pode candidatar-se ao 
cargo de presidente da República.

O Império Austro-Húngaro foi 
um baluarte não só do catoli
cismo* contra a Reforma* protes
tante, como da civilização européia 
contra a ameaça dos turcos (que 
em 1683 chegaram até os muros de 
Viena). Também sustentou lutas se
culares contra a outra grande po 
tência continental: a França, no 
tempo dos Bourbons e do império 
napoleônico*, tornando-se a capital 
da restauração absolutista apos a 
realização do Congresso de Viena 
(1815).

O período mais florescente da 
história da Áustria, no entanto si- 
tua-se entre a segunda metade do 
século X V III  e os primeiros decê
nios do século X IX . Foi a época 
dos grandes políticos, como a Im
peratriz Maria Teresa* e, posterior
mente, o príncipe de Metternich*; e 
de um grande desenvolvimento no 
campo intelectual e musical, 
quando alguns compositores como 
Haydn*, Mozart* e Beethoven* vi
viam em Viena.

Porém, a manutenção dos privi-

legios da nobreza eliminou a Áus
tria do despertar industrial; o de
senvolvimento da indústria na 
França e na Prússia não tardou a 
torná-las mais poderosas.

Em 1848, minorias nacionalistas 
revoltam-se contra a monarquia e, 
em 1866, a guerra austro-prussiana 
termina com a derrota austríaca, 
eliminando sua influência na Con
federação Germânica, e fazendo 
com que, um ano mais tarde, a 
Hungria passe a,ter os mesmos di
reitos que a Áustria, sob uma 
forma dualista de monarquia.

Começava o declínio do podero
so império, que constituíra um fa
tor de equilíbrio na Europa centro- 
oriental durante séculos. Ainda 
hoje, esse passado reflete-se na
Á u stria , onde podem  ser encontra-
dos núcleos e colônias de alemães, 
boêmios, poloneses, morávios, es-
lo v aco s , ru ten o s , c ro a ta s , sérv io s,
romenos e italianos.

A língua oficial é o alemão, ape
sar de o esloveno, o croato e o hún
garo serem idiomas utilizados por 
algumas minorias.

A atual República da Áustria é 
um estado federal constituído por 
nove províncias autônomas: Alta 
Áustria, Baixa Áustria, Burgen- 
land, Caríntia, Estíria, Salzburgo, 
Tirol, Vorarlberg e Viena. Qua
renta por cento da população con- 
centram-se em yien a e na Baixa 
Áustria. A Alta Áustria, o Burgen- 
land e as províncias do vale do Da
núbio também apresentam densida
des elevadas, maiores que as áreas 
montanhosas do Tirol, da Caríntia 
e de Salzburgo.

A sp e c to s  f ís ic o s

Os Alpes ocupam 60 000 quilô
metros quadrados, ou seja, 7 1 %  da
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Suécia e a Finlândia possuem flo
restas mais extensas que a Áustria. 
Entre as cadeias calcarias e os ma
ciços cristalinos, a erosão secular 
cavou vales longitudinais largos e 
profundos.

A  região do vale do Danúbio é 
limitada ao norte pela vertente do 
maciço da Boêmia e ao sul pelas 
colinas moréias, enquanto o Bur- 
genland, ao longo da fronteira hún
gara, é formado pelo vale e pelos 
montes de Leith e pela bacia do 
lago Neusiedl.

Uma parte do Danúbio, com 
seus afluentes, forma a principal 
rede hidrográfica da Áustria. A 
maior parte dos rios flui do oci- 
dente para o oriente, como o Danú
bio (de Passau, na fronteira alemã, 
e Presburgo. na fronteira tcheca) e 
seus afluentes recebidos na Alema
nha: Lech, Isar e Inn.

O vale deste último constitui a 
artéria vital do Tirol, e nele se de
senvolvem várias cidades como 
Landeck, Innsbruck e Hall. O 
Dravo, que só desemboca no Da
núbio em território iugoslavo, tem 
como principal afluente o rio Mur, 
que atravessa toda a Estíria, ba
nhando sua capital, Graz.

A Áustria possui numerosos la
gos: entre o de Constança (a oeste) 
e o de Neusiedl (a leste), contam-se 
mais de trezentos. O lago de Cons
tança faz a comunicação entre p 
Vorarlberg, a Suíça e a Alemanha 
Ocidental; o de Neusiedl é atraves
sado pela fronteira austro-húngara. 
A  maioria dos outros agrupa-se em 
rosário pelos vales do Traun e do 
Dravo.

Somente _o lago de Constança 
tem importância para a navegação, 
mas entre os demais alguns têm 
sido aproveitados na produção de 
energia hidrelétrica e outros pos
suem interesse turístico.

Devido a sua situação geográ
fica e seu relevo, a Áustria apre
senta diversos domínios climáticos: 
nas zonas mais elevadas o clima é 
alpino; e nos vales, do tipo conti
nental, sentindo-se em alguns des
tes (especialmente no do rio Inn) a 
presença do Föhn (vento seco que 
costuma derreter a neve durante a 
primavera).

A parte meridional dos Alpes é
bastante d ive rsa  das dem ais re-
giões, devido à influência mediter
rânea. Já o vale do Danúbio e os
P ré -A lp es  têm  um c lim a  tem pe
rado, influenciado pelos ventos 
úmidos de oeste. As regiões a oeste 
do maciço alpino, a leste e ao sul 
da Estíria e o Burgenland têm um 
clima temperado continental, seme
lhante ao da Europa central, com 
elevadas amplitudes térmicas. Em 
certos vales nota-se o fenômeno de 
inversão de temperatura.

Atividades econômicas

Na economia austríaca, as ativi
dades industriais tendem a superar 
as demais (só uma quarta parte do 
território nacional é cujtivada). As 
regiões mais férteis são a Baixa 
Áustria, Linz, o Burgenlánd e a ba
cia de Klagenfurt. A produção 
agrícola inclui milho, centeio, 
cevada, aveia, batata. Esta é alta
mente mecanizada, empregando 
18 %  da população; em 1966 supriu 
84% das necessidades do pais.

superfície total do país. Dessa 
forma, a Áustria é uma região 
ainda mais alpina que a Suíça, 
onde essas montanhas ocupam ape
nas 6 2%  do país. O restante do ter
ritório austríaco compreende o su
doeste do maciço granítico da 
Boêmia, as planícies do vale médio 
do Danúbio e o Burgenlánd, es
treita faixa plana situada a leste 
dos Alpes.

_ 0  sétor alpino da Áustria com- 
põe-se de duas cadeias: uma 
cristaljna e outra calcária (ao norte 
da primeira). A cristalina é for
mada, a oeste, pelos maciços de 
Oetztal e pelo Hohe Tauern, com 
vários cumes ultrapassando os 
3 500 metros (o Gross Glockner, 
ponto culminante do país, possui 
3 798 metros, o Gross Venediger, 
3 674 metros). Essa cadeia diminui 
de altitude a leste, sendo dividida 
em duas pelo vale do rio Mur: ao 
norte ficam os Niedere Tauern (al
titude máxima de 2 864 metros 
com cerca de 45 a 60% de sua su
perfície coberta de florestas); e ao 
sul, os Alpes da Caríntia e da Es
tíria, que prolongam os Hohe 
Tauern em direção leste, atingindo 
2141 metros de altitude máxima 
em Keralpe.

A  região alpina calcária, ao 
norte, também se estende de oeste 
a leste, do lago de Constança até 
Viena, compreendendo o Vorarl- 
berg (cujos cumes, em média, ultra
passam 3 000 metros); os Pré-Ál- 
pes da Baviera, cortados por vales 
profundos, os Pré-Alpes de Salz- 
burgo, compostos de planaltos cal
cários, e os Pré-Alpes austríacos, 
que diminuem de altitude, progres
sivamente, na direção leste até 
Viena. Esta última região, que lem
bra o Jura, é coberta de vastas flo
restas, destacando-se que, em todo 
o continente europeu, somente a

Na Áustria, são típicos os castelos incrustados em  m ontanhas (acim a, Bad 
Gastein). Innsbruck é fam osa por suas ruas estreitas e águas-furtadas.
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Autarquia

A intervenção governamental, 
no domínio econômico impôs o 
aparecimento, nos Estados moder
nos, de novas formas jurídicas de 
direito público, objetivando a des 
centralização dos serviços.

A  criaçao de autarquias — cuja 
implantação no Brasil se acentuou 
a partir de 1930 — , além de des
centralizar os encargos da adminis
tração*, visa a diferenciar cada ór
gão, de acordo com a natureza 
peculiar dos serviços; ao mesmo
tempo, liberta estes órgãos dos ri
gores da fiscalização financeira co
mum, concedendo-lhes orçamento 
próprio e maior flexibilidade.

Criadas e controladas pelo Es
tado*, as autarquias desempenham 
serviços públicos de caráter técnico 
ou especializado, com aütonomia 
administrativa ou de direção. As en
tidades autárquicas possuem estru
tura própria e sua autonomia de
corre da disponibilidade de recur
sos próprios ou concedidos. Classi
ficam-se em autarquias econômicas
— como o Instituto Brasileiro do 
Café JIB C ), Instituto do Açúcar e 
do Álcool (IAA), Instituto Rio- 
Grandense do Arroz (IR G A ) e ins
titutos do Pinho, do Cacau, do 
Mate, etc.; autarquias industriais
— Instituto de Pesquisas Tecnoló
gicas de São Paulo; autarquias de 
crédito — Caixas Econômicas, 
Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico (BNDE), etc.; 
autarquias assistenciais — institu
tos estaduais de previdência social; 
autarquias corporativas — Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) e 
os Conselhos Federais e Regionais 
de Engenharia, Arquitetura, Quí
mica, Medicina, etc.; autarquias 
culturais — Conselho Nacional de 
Pesquisas, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
uniyersidades federais, etc.

E preciso não confundir as au
tarquias com as entidades paraes- 
tatais; as primeiras são entidades 
de direito público, ao passo que as 
segundas são entidades de direito 
privado.

Após sua criação, as autarquias 
sofreram no Brasil um processo de 
atrofiamento: foram perdendo as 
características autônomas, __sendo 
submetidas às regulamentações da 
administração direta do Estado. 
Logo após a Segunda* Guerra 
Mundial as influências de padroni
zação, uniformização e controle al
cançaram as autarquias. Tal fato 
tornou sua administração bastante 
rígida, fazendo desaparecer as ra
zoes de conveniência que origina
ram sua instituição no Brasil.

Depois de 1964, as autarquias 
adquiriram, em certa medida, 
maior autonomia, particularmente 
as do Estado de São Paulo, que 
passaram a fazer a contratação de 
pessoal de acordo com as normas 
estabelecidas pela Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT).

VEJA TAMBÉM: Administração.

Entre vales e m ontanhas, a Áustria conhece as mais variadas condições de clim a e de vegetação (Kirchberg).

Os outros recursos do país ba
seiam-se na criação de gado e na 
exploração florestal e mineral. Os 
Alpes austríacos, como os suíços, 
são ricos em pastagens, onde o 
gado passa o verãO; e suas florestas 
são muito extensas, principalmente 
na Estíria e no Salzburgo. O sub
solo é rico em minerais, mas pobre 
em combustíveis: produz ferro, pe
tróleo, chumbo, zinco, cobre, bau- 
xita, magnésio, etc.; no Tirol e no 
Salzburgo (castelo de sal) apare
cem minas de sal muito ricas. A 
produção de energia elétrica (ex
portada para a Alemanha) supre a 
falta de carvão. As indústrias mais 
importantes são a têxtil, a de pasta 
para papel, a siderúrgica e a ali
mentícia. O turismo também con
tribui significativamente para a re
ceita nacional.

A Áustria importa principal
mente produtos alimentares, com
bustíveis, matérias-primas, máqui
nas, veículos e outros produtos 
manufaturados; exporta petróleo, 
matérias-primas, madeira, têxteis, 
papel, aço, alumínio e energia elé
trica. Os principais fornecedores 
são Alemanha Ocidental, EU A, 
Itália e Suíça, e os maiores clientes 
a Alemanha e a Itália.

Nos transportes o país é muito 
bem servido por vias férreas, em 
grande parte eletrificadas. Viena 
constitui o principal centro das co
municações com a Europa oriental 
e o Adriático. A navegação fluvial 
no Danúbio também é muito im
portante, atravessando a Alemanha 
Ocidental, Áustria, Tchecoslová- 
quia, Hungria, Iugoslávia, Romê
nia e Bulgária.

VEJA TAMBEM: Europa; Pri- No alto, Viena, que no Im pério A ustro-Húngaro teve uma vida econômica  
meira Guerra Mundial; Viena. e cultural m uito dinâm ica. Embaixo, a confluência dos rios Danúbio e Inn.
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Auto

O confronto direto entre Deus e 
o Diabo, Jesus Cristo instituindo a 
eucaristia e a Virgem Maria des
cendo do céu acompanhada por 
uma legião de anjos: com estas per
sonagens e estes elçmentos surgi
ram na Espanha medieval curiosas 
obras dramáticas cujo fundo era re
ligioso — mais tarde também pro
fano — chamadas autos.

O primeiro auto de que se tem 
notícia é, ao mesmo tempo, a mais 
antiga peça teatral da Espanha. Foi 
descoberto em 1785, dele restando 
apenas um fragmento de 147 ver
sos. Trata-se do Auto de los Reyes 
Magos, escrito no final do século 
X I I  ou início do século X III.

Emprega-se jeralmente o termo 
auto em relaçao aos autos sacra
mentais, ou peças sagradas, que se 
caracterizavam pelo tema religioso 
e pelo caráter alegórico, e cujas 
personagens estavam mais defini
das como símbolos do que como 
seres reais. O primeiro auto carac
terístico do gênero é Auto de la Pa- 
sión (1514), de Lucas Fernández.

Gradualmente, porém, elementos 
profanos foram acrescentados, 
principalmente durante a Renas
cença . Na época de Juan dei En- 
cina* já  era elevado o nível profano 
dos autos.

Na história desse gênero teatral, 
destaca-se o nome do português Gil 
Vicente*, que escreveu, entre ou
tros, o Auto da y4/ma-(1508), Auto 
da Mofina Mendes (1534) e Auto 
da Barca do Inferno (1516). T  anto 
as peças sacramentais da autoria 
de Calderón* de la Barca, quanto 
as comédias de Lope* de Vega se 
relacionam com os autos e tragico- 
médias de G il Vicente.

Até meados do século X V II  os 
autos obtiveram ampla aceitação 
como gênero teatral. Entre os auto
res espanhóis destacaram-se Diego 
Sánchez de Badajoz (1479-1552), 
Juan de Timoneda (1490-1593) 
Tirso de Molina (1584-1648), 
Antonio Mira de Amescua 
(1574-1644) e, sobretudo, Lope de 
Vega e Calderón de la Barca.

Mistérios, moralidades

Os autos também eram chama
dos de mistérios ou moralidades, 
principalmente os de conteúdo reli
gioso ou bíblico. Alguns autores, 
contudo, propõem certas diferen
ças: os autos espanhóis da Nativi
dade, por exemplo, seriam misté
rios, enquanto os autos 
sacramentais do século X V I, as co
médias e farsas de G il Vicente se
riam moralidades. Freqüentemente 
eram representados em tablados 
montados em claustros e universi
dades, desde o século X IV .

Os temas giravam em torno da 
vida de santos, lendas relativas a 
eles, alegorias cristãs sobre o Bem, 
o Mal e a Virtude, estórias e pará
bolas moralizantes tiradas da 
Bíblia. Caracterizavam-se pela 
simplicidade da linguagem e da 
teatralidade, e pela realidade sim
bólica das personagens.

O auto sacramental teve impor
tante papel no teatro da Contra-re- 
forma e do Barroco*, constituin
do-se em eficaz veículo político e 
catequético. No século X V II era 
representado em carros, nas praças 
publicas, quase sempre patroci
nado pelos reis. Contudo, em 1765, 
Carlos III (H 16-1788) proibiu es
ses espetáculos itinerantes, decres
cendo o interesse popular. O de
creto de proibição dizia que eram 
os teatros “lugares muito impró
prios e os comediantes instrumen 
tos indignos e desproporcionados 
para representar os sagrados misté
rios”. E que nessa época os autos 
pertenciam exclusivamente a um 
dos dois ciclos: os que celebravam 
o nascimento de Jesus e os que ce 
lebravam a eucaristia. Calderón fi
cou somente com a eucaristia.

Pedro Calderón de la Barca — 
que colocou o mundo dentro de um 
auto (El Gran Teatro dei Mundo
— 1649) — não somente escreveu 
enorme quantidade de autos mas 
também foi o responsável por uma 
série de inovações técnicas, preocu- 
pando-se com a cenografia.

A mudança de cenas era reali
zada por meio de vários carros, 
com cenário diferente em cada um 

•deles. Geralmente, os autos de Cal
derón eram montados em cinco 
carros, com numerosos recursos 
cenográficos (rodas, esferas pinta
das, pequenas plataformas girató
rias). Foi tambem ele quem intro
duziu a música de fundo, unifi
cando cenas e acentuando detalhes. 
O próprio Calderón dirigia a pre- 
paraçao dos carros.

O grande auto sacramental pa
rece ter desaparecido após Calde
rón, que praticamente esgotou o gê
nero. Mas outros dramaturgos — 
como Moreto, Zamora e Bances — 
continuaram a explorar esse tipo de 
teatro. Em Portugal, Francisco 
Manuel de Melo* e, depois, A l
meida* Garret tentaram ressuscitar 
a linha iniciada por G il Vicente.

Com a chegada dos jesuítas ao 
Brasil na segunda metade do século 
X V I, os autos ressurgiram com a 
finalidade de moralizar a vida dos 
colonos portugueses e de catequi
zar os índios. Os mais famosos au
tos desse período foram escritos 
pelo padre José de Anchieta*.

Embora o auto tenha decaído, ê 
digno de nota que, em pleno século
X X , o famoso Auto da Compade
cida (1957), da autoria de Ariano 
Suassuna (1927- ), tenha atin
gido um sucesso extraordinário.

Além dos autos de Calderón de 
la Barca e de G il Vicente, são cita
dos, entre os mais famosos: Rap- 
presentazione di S. Giovanni e 
Paolo, de Lourenço de Médici 
(1449-1492); Auto de El-Rei Se 
leuco, de Camões, escrito em 1546; 
Rappresentazione dei Re Superbo, 
de anônimo do século X V II ;  os 
Autos Sacramentais, de Lope de 
Vega, Antonio Mira de Amescua 
(1574-1644) e Joseph de Valdi- 
vielso (1560-1638); e os Autos Vie- 
jos _— coleção de autos, farsas e 
colóquios do século X V I, publi
cada em 1901.

VEJA TAMBÉM: Brasil, Teatro: 
Teatro.

Sem  o papel edificante dos mistérios medievais (origem  do auto), o "Auto  
da C om padecida", de Suassuna, conseguiu sucesso em  pleno século XX.
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Automação

A  automação não é apenas um 
prolongamento lógico da mecani
zação, embora ambas ocorram 
para reduzir o esforço humano no 
processo de produção e elevem a 
produtividade do trabalho. A auto
mação assinala também outra fase 
do progresso técnico, represen
tando nova e profunda revolução 
industrial.

Com a mecanização reduz-se o 
esforço muscular: a máquina ocu- 
pa-se de tarefas até então realiza
das pelo homem; já  com a automa
ção, muitas das tarefas que cabiam 
ao cérebro humano passam a ser 
feitas pela máquina (como no caso 
das funções de controle e correção 
de erros durante a fabricação).

As máquinas automáticas são 
capazes de realizar uma seqüência 
lógica de operações, semelhantes, 
em muitos aspectos, aos processos 
mentais humanos; podem mesmo 
corrigir erros que ocorrem no curso 
de suas próprias operações, se
guindo critérios preestabelecidos. 
A utilização de equipamentos auto
matizados liberta o homem da ne
cessidade de intervir diretamente 
em funções de observação, memo
rização e decisão.

Em certos casos, a automação 
assegura a fabricação de um pro
duto, da entrada da matéria-prima

até a embalagem, sem intervenção 
humana direta. O homem não é 
mais necessário senão para cons
truir as máquinas, instalá-las, con
trolar seu funcionamento e conser
tá-las.

A automação, de modo geral, 
abrange três grandes setores: inte
gração, em cadeia contínua de fa
bricação, de diversas operações até 
então realizadas separadamente; 
aplicação de dispositivos de retroa- 
cao* e regulagem automática (feed
back), permitindo que as próprias 
máquinas corrijam seus erros; e 
utilização de calculadoras e com
putadores* eletrônicos capazes de 
acumular grande número de dados 
e analisá-los mediante operações 
matemáticas muito complexas, 
com extraordinária rapidez (nisto 
se manifesta a participação das 
máquinas na tomada de decisões).

M elh o r  q ue o  h o m em

Operacionalmente, a automação 
é uma síntese de mecanização, ra
cionalização, processamento contí
nuo e controle automático, fatores 
integrantes de uma operação contí
nua de manufatura que utiliza en
genhos eletrônicos, hidráulicos, 
pneumáticos, mecânicos ou outros 
para substituir órgãos humanos.

A mecanização é usada para 
realizar trabalhos cujos requisitos 
de velocidade e potência muitas ve
zes superam a capacidade do es
forço humano. Em sua forma mais 
avançada, a ultramecanização 
substitui pela máquina o trabalho

Ao m ultiplicar a força do hom em , a mecanização abriu caminho para a auto 
mação, que tom aria possível inclusive substituir processos m entais.

cerebral em nível de rotina e dos 
órgãos sensoriais.

A racionalização do trabalho 
liga os aspectos técnicos da auto
mação aos fatores empresariais e 
sociais. Consiste na aplicação da 
razão para obter a melhor combi
nação dos meios, o que permite 
atingir os objetivos com maior efi
ciência. Na prática, o processo pro
dutivo é cuidadosamente analisado 
e cada estágio é projetado para que 
a operação, em seu conjunto, seja 
a melhor possível.

O princípio de processamento 
continuo é a base tecnológica que
perm ite enorm e aum ento  de produ
tividade pela eficiente organização 
do processo de produção, como 
p o d e  ser d e m o n s tra d o  pelo  tra n s -  
portador contínuo, que inaugurou 
uma nova era da industria automo
bilística.

0  controle automático é forne
cido pela retroação (feedback), 
onde a máquina é alimentada por 
seu próprio produto: os computa
dores obtêm informações através 
de seus órgãos sensitivos distribuí
dos pela fabrica e podem escolher 
entre diversos cursos alternativos 
(de ação, correção de desvios, etc.). 
A combinação de feedback com o 
fluxo contínuo da ultra mecaniza
ção e super-racionalização é a es
sência da automação.

Cinco são as situações mais fre
qüentes no processo de automação:

1 — Quando a fábrica está fun
cionando normalmente, nenhuma 
acâo do operador é necessária; ele

U m  dos grandes setores da autom ação acha-se aplicado nas cápsulas espaciais, cujo painel de controle perm ite pode ser substituído por um equi- 
com binar dispositivos de retroação e regulagem  autom ática . Essa técnica impulsionou os vôos orbitais. pamento digital ou analógico in-
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corporado aos controladores. Esse 
equipamento não se cansa, e repete 
todos os atos de controle sem va
riações.

2 — Ao começar a aparecer 
desvios na condição ideal da fá
brica, o controle por equipamento 
digital ou analógico é superior aos 
operadores humanos, sobretudo 
por sua rapidez.

3 — Estando os desvios da 
condição ideal em pleno desenvol
vimento, é essencial um diagnós
tico exato das dificuldades. Se al
gum raciocínio for necessário, a 
presença do operador humano será 
importante e um computador po
derá ajudá-lo a estabelecer o diag
nóstico correto.

4 — Diagnosticadas as dificul
dades, o operador poderá tomar as 
decisões efetivas. Em alguns casos, 
essa ação rápida pode ser execu
tada pelo equipamento automático 
de controle, desde que tenha a in
formação necessária para isso.

5 — Quando as condições do 
processo devem ser iniciadas, mu 
dadas ou desligadas (ou seja, no es
tado conhecido por “transiente”), 
os operadores humanos tornam-se 
essenciais, pois esses eventos são 
um tanto raros e sua descrição ma
temática é difícil.

Em suma, o operador humano 
poderá ser substituído pelo equipa
mento automático de controle du
rante o funcionamento normal da 
operação e mesmo nos desvios inci
pientes. A intervenção humana é 
imprescindível quando os desvios 
são excessivos ou constantes, e 
também no início, ou quando há 
mudança radical das condições ou 
ainda no fim do processo. Mesmo 
nestes últimos casos estão sendo 
estudados equipamentos que subs
tituiriam o homem (então necessá
rio apenas para a manutenção do 
equipamento de fabricação e seu 
controle).

A  a u to m a ç ã o  d e D e tro it

O homem tem tentado por sécu
los imaginar procedimentos que 
tornassem supérflua a supervisão 
humana. O regulador de bolas para 
máquina a vapor é um exemplo de 
engenho construído para trabalhar 
automaticamente: é um controla
dor que incorpora os meios de me
dir a condição a ser controlada, de 
compará-la com um valor desejado 
e de executar uma ação que virá 
corrigir o desvio.

Dessa forma, o operador não 
precisa fiscalizar mostradores e 
corrigir manualmente os desvios, 
abrindo ou fechando válvulas. Seu 
trabalho desloca-se para a supervi
são do processo — ele decide quais 
as condições mais convenientes a 
serçm mantidas.

E possível que a palavra auto
mação tenha sido usada pela pri
meira vez em 1946, quando Del. S. 
Harder, o então vice-presidente da 
Ford Motor Company, advogou a 
introdução da manipulação mecâ
nica entre os produtos fabricados 
pelas máquinas-ferramenta.

Na realidade era uma ultrame- 
canização e não uma verdadeira 
automação. Exemplo desse tipo de 
mecanização são as montagens de 
motores elétricos, rádios e televiso
res por meio de transportadores

Sem  a exatidão dos processos autom atizados, a conquista espacial não poderia ser realizada. (Centro de controle 
da rede de comunicações da Apoio 11, no Goddard Space Flight Center, em  M aryland. Estados Unidos.)

mecânicos. Outro exemplo da tam
bém chamada “automação de De 
troit” consiste em combinar opera
ções numa única máquina, ao invés 
de se processar a combinação de 
um arranjo mecânico entre diversas 
máquinas.

A  fáb rica  a u toger id a

No campo da indústria química 
tem-se obtido automação quase to
tal, em particular quando as rea
ções químicas são relativamente es
táveis (como nas refinarias de 
petróleo).

Em geral, a automação só é 
possível quando a totalidade das 
operações pode ser descrita em 
grande detalhe. A ss im , c ia  não 6 
aplicada nas indústrias mecânicas 
com a mesma intensidade que se 
verifica na indústria petroquímica e 
na telecomunicação.

Em certos casos, o computador 
é capaz de “aprender” pela expe
riência, ou seja, melhora seu pró
prio desempenho com o correr do 
tempo: o “controle adaptativo” 
permite que a máquina melhore o 
controle a partir do aumento dos 
dados acumulados. Valendo-se des
ses e de outros recursos, os meta- 
lurgistas da União Soviética desen
volveram um computador que 
analisava e memorizava a ação dos 
operadores humanos, substituin
do-os depois em suas tarefas.

Esse foi um passo importante 
para a formação da fábrica auto
matizada, que requer a integração 
de duas operações numa única uni
dade automatizada: os procedi- 

Tarefas antes executadas pelo cérebro humano passaram a ser efetuadas mentos de produção e de adminis- 
pelos com putadores eletrônicos. Comandados por programas preestabeleci- tração. O fator comum a ambos é 
dos, são capazes de desenvolver um a seqüência infinita de operações. o controle de dados: a integração
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de três operações — produção, ad
ministração e controle de dados — 
é chamada de processamento inte
grado de dados e envolve também 
as atividades automáticas de pro
gramação e controle de qualidade.

O objetivo é melhorar as opera
ções, realizando o balanceamento 
dos produtos necessários, sem ex
cessos de estoque ou de sucata, 
para que a fábrica seja abastecida 
da melhor maneira possivel. A 
coordenação racional e lucrativa 
de todas essas atividades _é vital 
para o êxito de uma operação auto
matizada.

A automação aplicada a uma só 
fábrica pode ser estendida a uma 
companhia com fábricas, escritó
rios e depósitos localizados em di
ferentes pontos. Isso envolverá uma 
rápida e eficiente transmissão de 
dados.

Em todo sistema, o processa
mento automático de dados (PAD) 
e a aplicação de técnicas como o 
sistema P E R T e a programação li
near para planejar e controlar 
tempo, custo e mão-de-obra são fa
tores muito importantes. Entre mi
lhares de alternativas de esquemas 
de produção possíveis, o computa
dor calcula a melhor, combinando 
de inúmeras formas as variáveis. A 
combinação desses fatores e técni
cas poderá conduzir a uma fábrica 
verdadeiramente automatizada, 
sem operadores ou diretores, mani
pulada apenas por uma pequena 
equipe de supervisores e encarrega
dos de manutenção.

A fábrica poderia ser inteira
mente supervisionada por um com
putador, que planejaria a produção 
e reorganizaria toda a operação 
sempre que isso fosse necessário.

O projeto automatizado

Não apenas no campo de produ
ção de ordens para o processa
mento da fabricação e seu controle, 
como também na criação de novas 
formas e estruturas, os computado
res têm invadido uma esfera antes 
privativa do homem. Eles têm de
senvolvido projetos de arquitetura, 
construção naval, aeronáutica e es
tradas com preocupações estéticas 
dignas de um projetista humano.

O projeto criativo automatizado 
é possível não obstante o homem 
ter conservado sua supremacia 
nessa área, em que se misturam, 
além dos regulamentos a serem se
guidos, experiência, imaginação, 
intuição e outros fatores que não 
podem ser tratados pela analogia 
matemática e que, portanto, não 
podem ser “programados”.

Por outro lado, os computadores 
podem manipular os dados do pro
jeto muito mais rápida e acurada
mente que o homem. Assim, uma 
combinação de máquina e homem 
provocará a redução acentuada do 
custo do projeto.

Exemplos desse processo são, 
entre outros, os projetos de asas de 
avião (onde a intuição costumava 
desempenhar importante papel), de 
motores elétricos na base do de
sempenho desejado, de cascos de 
navios, carroçarias de automóveis, 
redes elétricas, antenas de radar 
(com mais de mil partes), constru
ção de estradas e mesmo projetos 
dos próprios computadores.

Nessas tarefas, o essencial é ins
truir a máquina para seu trabalho, 
sobretudo no caso de estruturas 
complexas, que exigem esquemas 
prévios. Essa operaçao resulta num 
diálogo homem-computador. pois o 
projetista precisa interrogar a má
quina acerca de suas propostas, 
modificações e alternativas.

M érito s e m ito s

Alguns exageros sobre a^capaci
dade dos computadores têm sido 
prejudiciais à compreensão de seu 
uso efetivo. Na realidade, eles têm 
memória, podem efetuar um nú 
mero muito grande de operações de 
cálculo em tempos reduzidíssimos 
e exibem alguma capacidade de 
aprendizado. Mas ainda não vão 
muito além disso.

Nenhum computador tem a ha
bilidade de criar idéias, usar a in 
tuição ou, então, desenvolver pro
cessos de pensamento abstrato. As 
máquinas não podem, também, efe
tuar julgamentos de valor (no má
ximo ajudam seres humanos a ju l
garem mais rapidamente). Elas 
conseguem trabalhar 24 horas por 
dia, mas não podem interpretar si
tuações complexas que nao foram 
previstas.

Máquinas não compram

A autom ação influiu tam b ém  no desenvolvim ento das telecom unicações. O A  Revolução Industrial* criou
radar desempenha as funções de observação.!Base da N ASA  em M adrid.) novos tipos de emprego, ao mesmo

As grandes empresas da sociedade industrial tendem  a autom atizar a m aior parte de seus serviços. M as o operador 
humano ainda não foi to ta lm ente  substituído pela m áquina. Sua intervenção se faz necessária para acionar os pro
cessos e corrigir desvios excessivos ou constantes. (Com panhia de Estrada de Ferro, França.)
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tempo em que extinguia vários ofí
cios já  estabelecidos. A adaptação, 
embora muito difícil, revelou-se 
possível e progressiva. Atualmente, 
além do trabalho manual, estão su
jeitos à extinção até mesmo traba
lhos intelectuais que possam ser de
terminados por rotinas progra
madas para o computador. Dessa 
forma, os limites potenciais da au
tomação são dados pela habilidade 
do homem para definir as tarefas 
que poderão ser desempenhadas 
pela máquina.

O desenvolvimento da automa
ção e sua aplicação em fábricas e 
escritórios dos mais variados seto
res econômicos provocará altera
ções profundas na composição pro
fissional da força de trabalho e nas 
oportunidades de emprego. Como 
toda transformação técnica impor
tante, acarretará o fim de alguns 
ofícios e o aparecimento de outros.

As_ conseqüências disso ainda 
não são de todo previsíveis, mas al
gumas tendências já  se delineiam. 
A automação põe fim a uma carac
terística que até então acompanhou 
o progresso técnico na indústria: a 
do parcelamento das operações em 
tarefas simples, e, correiatamente, a 
desqualificação do trabalho. As ta
refas simples e repetitivas, realiza
das por operários sem nenhuma es
pecialização, terão tendência a 
desaparecer na medida em que má
quinas automatizadas passarem a 
realizá-las. Os trabalhadores se- 
miqualificados, em especial os 
operadores de máquinas, terão suas 
oportunidades de emprego diminuí
das. Em contraposição, calcula-se 
que, nas indústrias automatizadas, 
aumentará proporcionalmente o 
número de operários dotados de 
elevada qualificação, encarregados 
da supervisão, conservação e repa
ração de máquinas e equipamentos 
altamente complexos.

Quando da introdução dos pri
meiros equipamentos automatiza
dos, os sindicatos de trabalhadores 
americanos manifestaram vivo te
mor de que a automação viesse a 
acarretar forte desemprego. No en
tanto, o nível global de emprego 
não foi profundamente afetado, 
pois os ramos em que ela é mais 
empregada estão justamente em 
contínua expansão (como a eletrô
nica e a petroquímica).

Contudo, nos ramos em que o 
crescimento da demanda vem se 
processando lentamente, a introdu
ção da automação tem de fato pro
vocado a dispensa de inúmeros 
operários; seus efeitos, nesse as
pecto, são contraditórios: ampliam 
a oferta dos empregos qualificados 
e jeduzem a dos de baixa qualifica
ção profissional.

Mas as conseqüências gerais da 
automação sobre o volume global 
de empregos devem ser medidas em 
relação à expansão da demanda ge
ral de bens e serviços, ou seja, em 
relação ao funcionamento total dos 
sistemas econômicos, dos quais a 
automação é apenas um elemento.

Os possíveis perigos sociais da 
automação não são mais numero
sos que suas potencialidades para 
o progresso tecnológico e cultural. 
A responsabilidade de quando e, 
sobretudo, de como utilizá-las per
manece, como no caso da energia 
atômica, com os seres humanos.

A s r e v o lu ç õ e s  in d u stria is

Com o advento da primeira Re
volução Industrial (século X V III), 
as forças humana e animal deixa
ram de ser a principal fonte de 
energia do processo produtivo. A 
mecanização e o desenvolvimento 
do sistema fabril, com a utilização 
da máquina a vapor, acarretaram 
uma mudança fundamental no sig
nificado e nas funções do trabalho 
humano: artesãos e camponeses, 
mulheres e crianças, todos vão 
para a fábrica e adaptam-se à nova 
tecnologia do trabalho.

Nessa época, a máquina pode 
ser considerada um equivalente 
econômico do trabalho escravo, e, 
como afirma o matemático ameri
cano Norbert Wiener*, introdutor 
do estudo da cibernética*, “qual
quer mão-de-obra que concorra 
com o (ou adapte-se ao) trabalho 
escravo, deve aceitar-lhe as condi
ções econômicas”.

Nessa “revolução da mecaniza
ção”, o homem_passa de agente di
reto da produção a controlador e 
organizador do que é produzido 
pela máquina. Desenvolvem-se sis
temas de organização orientados 
no sentido de colher informações e 
processar dados que facilitem e 
fundamentem a tomada de deci
sões, no que se refere tanto ao pla
nejamento e controle da produção 
quanto à estrutura de distribuição, 
ao sistema de determinação de cus
tos e preços, etc. O trabalho hu
mano na empresa passa a se con 
centrar nos problemas de organiza
ção de informações e tomada de 
decisões, deixando em segundo 
plano o problema rotineiro da pro
dução.

Já na segunda Revolução Indus A chegada do hom em  à lua foi o coroamento de longa pesquisa no campo 
trial, a automação encarregou-se da cibernética e da autom ação. Todos os permenores foram  rigorosam ente  
do trabalho (até então humano) de programados para que o objetivo pudesse ser alcançado com pleno êxito.

controle e organização da produ
ção, de coleta e processamento de 
informações e de tomada de deci
sões em nível de rotina. O ser hu
mano é substituído em larga escala 
por um sistema global que com
preende o computador (correspon
dente ao cérebro), órgãos sensoriais 
(como a célula fotoeletrica) e órgãos 
motores (um engatador mecânico, 
por exemplo). Esses três fatores li
gam-se entre si de maneira a tornar 
o sistema produtivo um processo 
contínuo e autocontrolado.

A capacidade de tomar decisões 
torna os servo-mecanismos (geral
mente computadores eletrônicos) 
aplicáveis nao só na indústria mas 
em numerosos outros campos: no 
transporte, na administração de 
empresas, na contabilidade, no en
sino e, sobretudo, no processa
mento de informações. Em todos 
esses campos e em muitos outros 
ainda o homem está sendo substi
tuído por servo-mecanismos em 
operaçoes geralmente simples e re- 
petitivas mas que exigem a tomada 
de decisões. Assim, por exemplo, a 
sinalização do tráfego requer deci
sões que dependem do numero de 
veículos em movimento, de sua po
sição relativa e da sua velocidade. 
Desde que um servo-mecanismo 

A organização e o controle de uma viagem  espacial dependem da conjuga- possa ser alimentado com tais in 
ção autom atizada de aparelhos, técnicos e cientistas. formações, já  tendo recebido as
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instruções adequadas (programa), a 
sinalização pode ser automatizada.

É bastante difícil descobrir os li
mites da aplicação dos servo-meca- 
nismos, ja  que eles estão se tor
nando cada vez mais, complexos, 
isto é, “competentes”. E importante 
notar, porém, que seu aperfeiçoa
mento tem sido realativamente 
lento. Em 1965, por exemplo, nos 
Estados Unidos, menos de 1 %  das 
ferramentas mecânicas instaladas 
estavam numericamente controla
das, ou seja, dirigidas por servo- 
mecanismos.

O surgimento da automação sus
citou grandes esperanças e grandes 
temores. As esperanças eram de 
que muito em breve o homem seria 
libertado da maior _parte dos seus 
encargos de produção material. Os 
temores eram de que a substituição 
do homem pelo servo-mecanismo 
causaria extenso desemprego e mi
séria. Tanto esperanças como te
mores se mostraram exagerados. A 
automação abriu realmente amplas 
perspectivas de grandes mudanças 
tecnológicas. Entretanto, a realiza
ção destas mudanças requer condi
ções econômicas que surgem num 
ritmo adequadamente lento. Em úl
tima análise, a automação se torna 
economicamente viável quando o 
custo do servo-mecanismo (inclu
sive na “alimentação” e sua “pro
gramação”) é menor que o custo do 
trabalho que ele poupa. Trata-se, 
no fundo, de comparar a quanti
dade de trabalho requerida por 
duas técnicas diferentes: a automá
tica e a mecânica ^ou manual). 
Nem sempre a automatica é a mais 
barata. Na medida que a automa
ção penetra em novos campos, ela 
encontra a competição das técnicas 
mais antigas. Essa competição re
presenta um poderoso aguilhão 
para o contínuo aperfeiçoamento

dos métodos automatizados, que 
dessa maneira vão sendo baratea
dos.

A prazo mais longo, o principal 
efeito da automação será substituir 
o trabalho simples e repetitivo — 
como o do guarda-livros, do arqui
vista, do tipografo, etc. —, que será 
realizado por servo-mecanismos, 
por atividades que demandam mais 
capacidade criadora, como o do 
analista de sistemas, do cientista e 
do artista, que será cada vez mais 
a tarefa específica do homem. 
Quando se chegar a este estágio, o 
efeito meramente quantitativo da 
automação sobre a produtividade 
do trabalho será de menor impor
tância. Um dos aspectos significati
vos da automação é que ela permite 
a realização de serviços que, pelos 
métodos tradicionais (manuais ou 
mecânicos), seriam inviáveis. As
sim, hoje é possível, na administra
ção de uma empresa, pré-testar 
uma decisão mediante os jogos de 
simulação, graças à capacidade do 
computador de realizar cálculos a 
velocidades altíssimas. Algumas 
decisões envolvem grande numero 
de reações (dos clientes, dos con
correntes, do governo, etc.) que, 
por sua vez, provocam outras. Se
ria impossível calcular todas essas 
reações diretas e indiretas para ob
ter o resultado provável da decisão 
por métodos tradicionais. O com
putador, porém, apresenta o resul
tado em pouco tempo, permitindo 
aos administradores adotar um 
procedimento mais racional de 
adaptar decisão.

VEJA TAMBÉM: Aprendizagem; 
Autômato; Cibernética; Computa
dor; Máquinas Adaptativas; Pro
gramação; Qualidade, Controle de.

Autômato

Solta no meio de um labirinto, a 
tartaruga de plástico Elsie dirige-se 
automaticamente para uma vela 
acesa colocada a distância. Em sua 
caminhada, choca-se com diversos 
obstáculos, mas não desiste: con
torna-os e acaba por chegar à luz. 
Ao realizar de novo a façanha, E l
sie “aprendeu” o caminho, fazendo 
o percurso sem um único choque.

Essa Machina speculatrix criada 
por Grey Walter é um exemplo 
clássico de autômato. Seu corpo é 
feito de bobinas elétricas e, ao fim 
do longo pescoço, uma célula fo- 
toelétrica (que gira sem cessar, ex
plorando os arredores em busca de 
luz) faz o papel de cabeça.

Chamam-se autômatos, em ci
bernética, os engenhos que são do
tados de dispositivos capazes de 
tratar estímulos que receberam do 
meio exterior e produzir respostas.

O autômato cibernético difere de 
um dispositivo mecânico qualquer 
por tratar a informação de maneira 
tal que pode mudar até sua própria 
estrutura interna (aprendizado).

E m  b u sc a  da estab ilid ad e

Com o objetivo de Criar uma fi
nalidade interna que motivasse a 
ação de um autômato, o psiquia
tra britânico Walter Ross Asby 
construiu uma estranha máquina 
que chamou de homeostato.

Esse aparelho é constituído por 
quatro eletroímãs que se movem 
sobre articulações. Como estão 
unidos entre si por um sistema de 
ligações, cada mudança sofrida por 
um deles arrasta os demais. Uma 
regulagem automática (realizada 
por um seletor com 25 posições) 
permite que os eletroímãs se com
binem em 400 000 posições dife
rentes, às quais corresponde um 
número equivalente de reações de 
feedback (retroação e regulagem 
automática).

Assim, qualquer perturbação do

exterior coloca a máquina em mo
vimento; abandonada à própria 
sorte, ela tenta tantas combinações 
quantas sejam necessárias para le
var seus quatro eletroímãs a uma 
posição tal de equilíbrio que 
possa transformá-los num sistema 
estável.

Estendendo a definição, pode-se 
também denominar de autômatos 
os engenhos ou programas que de
monstram capacidade de aprendi
zado por ensaio e erro, ou seja, 
através da experiência. A este 
aprendizado corresponde um novo 
arranjo interno da estrutura. Expe
riências têm sido feitas tanto com 
engenhos que aprendem jogos sim
ples quanto com computadores 
programados para jogar xadrez e 
damas, melhorando sua atuação a 
partir de cada nova experiência.

A u tô m a to s  im p rev is ív e is

A  “teoria dos automata” consi
dera de uma forma abstrata e sim
bólica as maneiras pelas quais um 
sistema pode tratar as informações 
recebidas.

Os “automata abastratos”são os 
processadores de informações que 
transformam sinais de saída. Inter
namente, podem ser determinados 
no todo ou em parte.

A teoria prevê também o caso 
dos autômatos com transições alea
tórias, ou seja, aqueles cujas mu
danças ocorrem em função de fato
res fortuitos, acidentais. O compor
tamento desses autômatos, con
tudo, é adaptativo, pois apresentam 
a propriedade de reorganizar a pró
pria estrutura interna.

A base matemática para esse es
tudo compreende o cálculo das 
probabilidades, séries de Markov e 
séries estocásticas, e forma o nú
cleo dos sistemas adaptativos, os 
quais, por sua vez, podem fornecer 
modelos de analogia com alguns 
comportamentos biológicos ou psi
cológicos.

VEJA TAMBÉM: Aprendizagem; 
Automação; Computador; Ho
me ostasia; Máquinas Adaptativas.

Utilizados nos hospitais e nos laboratórios, os equipamentos cibernéticos 
encontram  um de seus vários aproveitam entos em setores científicos.
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Automobilismo

A 28 de julho de 1894 reali- 
zou-se a primeira prova automo
bilística da história, promovida 
pelo Petit Journal, de Paris. Foi um 
concurso para “viatura sem cavalo, 
de propulsão mecânica”, cujo desa
fio consistia em percorrer, no me
nor tempo possível, o trajeto de 
136 quilômetros entre Paris e 
Rouen. Inscreveram-se 102 veícu
los, movidos a gasolina ou a vapor.
O vencedor foi o Conde de Dion, 
que completou o percurso em cinco 
horas e quarenta minutos, com a 
média de 24 km/h.

Isto era só o começo. Hoje, o ho
mem corre a velocidades muito su
periores, em carros de passeio. E, 
para o esporte, exige maiores refi
namentos. Procura os automóveis 
mais leves e menores, até chegar 
talvez a um pequeno charuto de 
quatro rodas, o suficiente para con
ter o motor, o tanque de gasolina 
e o piloto. Esses veículos serão 
mais perigosos e mais difíceis de 
serem controlados, o que tornará 
mais emocionante o prazer de do- 
miná-los. Ainda que o risco de per
der o controle possa causar feri
mentos ou mesmo a morte, a 
satisfação não deixa de existir. Tal
vez isto explique o sucesso do auto
mobilismo, esporte com milhões de 
adeptos em todo o mundo.

H istó r ia  d as c o m p e tiç õ e s

Em 1895, um ano após a pri
meira corrida entre Paris e Rouen, 
apareceu, na prova de 1 180 quilô
metros entre Paris e Bordéus, a pri
meira viatura equipada com pneu
mático. Assim tornou-se possível 
um considerável aumento de velo
cidade nas competições do género.

No início do século X X , um pe- 
riódjco de Paris organizou através 
da Ásia e da Europa a corrida Pe
quim— Paris. O vencedor foi, cpn- 
trariando toda a expectativa, o íta
la conduzido por Cipião Borghe- 
se e levando como passageiros o 
jornalista Luís Barzini e o mecâ
nico Guizzardi.

Em 1908, reuniram-se na cidade 
de Nova York cerca de duzentos 
carros que pretendiam alcançar Pa
ris, indo até o norte dos Estados 
Unidos e daí, por navio, chegar ao 
Alasca, atravessando o estreito de 
Béring pelo gelo e transpondo a Si
béria e toda a Europa oriental e 
central até a capital da França. Os 
participantes, que julgavam os car
ros capazes de atravessar o gelo e 
a neve, desiludiram-se logo nos pri
meiros quilômetros. Nenhum deles 
alcançou Paris.

Em 1904, foi fundada a Associa
ção Internacional de Automóveis 
Clubes, e os autódromos multipli
caram-se em diversos países. Tor- 
naram-se famosos o de Brooklands 
(5 230 metros), na Inglaterra; o de 
Indianápolis, nos Estados Unidos; 
e o de Milanes (10 000 metros), na 
Itália.

O primeiro automóvel chegou ao
Brasil em 1903, trazido por José do No começo do século XX, o autom obilism o se impôs como uma emocionante modalidade esportiva. (D e cim a para 
Patrocínio. O Automovel Clube foi baixo: Circuito de M ilw aukee . em  1 9 1 2 ; G. P. da Europa, em  1 9 2 5 ; e 5 o G. P. da Tchecoslováquia. em  1934 .)
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fundado em 1907. E no ano se
guinte, a 26 de julho de 1908, reali
zou-se, em São Paulo, a primeira 
corrida, promovida pelo recém-fun- 
dado Automóvel Clube paulista. A 
prova foi efetuada no Circuito de 
Itapecerica em montes, vales, pica
das, lama e precipícios. Os veículos 
concorrentes eram quase todos de 
fabricação francesa e os ases parti
cipantes eram na maioria paulistas; 
havia também uma delegação do 
Rio de Janeiro, chefiada pelo então 
presidente do Automóvel Clube do 
Brasil, Dr. Aarão Reis.

Os vencedores da corrida foram: 
na classe A, motocicletas, F. Niel- 
sen, com uma Griffon; na classe B, 
viaturas leves até 20 cavalos, Antô
nio Prado Júnior, com uma Del- 
lage, velocidade média de 37,5 qui
lômetros por hora; na classe C, 
carros de 20 a 30 cavalos, J. Ta- 
port, com um Renault, média de 
42,5 quilômetros por hora; na 
classe D, carros de 30 a 45 cavalos, 
Conde Sílvio Penteado, com uma 
Fiat, média de 50 quilômetros por 
hora.

Em abril de 1908, os desportis
tas Mário Cardim, Clóvis Glicério 
e Bento Canabarro, liderados por 
Antônio Prado Júnior, fizeram o 
percurso São Paulo— Santos em 
dois dias, tempo considerado exce
lente. Ainda no mesmo mês, um 
automobilista francês, Conde Les- 
dain foi, num Brasier, do Rio de Ja
neiro a São Paulo, em 33 dias.

No ano seguinte, Primo Fiorese, 
decano dos automobilistas brasilei
ros, realizou a viagem Rio— Belo 
Horizonte em 22 dias.

Depois do Circuito de Itapece- 
rica, sucederam-se as competições. 
Em 29 de setembro de 1909, teve 
lugar no Rio de Janeiro o Circuito 
de São Gonçalo, primeira prova 
patrocinada pelo Automóvel Clube 
do Brasil. O percurso, de 75 quilô
metros, foi coberto pelo vencedor, 
Gastão de Almeida, num Berliet, 
de 60 cavalos, em uma hora e qua
tro minutos, batendo os recordes 
anteriores do pais.

A  8 de outubro de 1933, inaugu- 
rou-se no. Rio de Janeiro o Circuito 
da Gávea, conhecido como “Tram
polim do Diabo”.

Dois anos depois, a 15 de no
vembro de 1935, foi disputado no 
Circuito Farroupilha o primeiro 
“Grande Prêmio Cidade de Porto 
Alegre” e, em 1936, no Jardim 
America, realizou-se o primeiro 
“Grande Prêmio Cidade de São 
Paulo”.

A  partir de 1954, o Circuito da 
Gávea foi interrompido e Interla- 
gos, autódromo paulista inaugu
rado em 1940, começou a funcio
nar após algumas reformas com 
seus 8 quilômetros de pista; passa 
a ser o centro de atenções do auto
mobilismo brasileiro. E nele que se 
realizam ainda hoje as principais 
competições automobilísticas do 
país. Há provas de resistência, 
como as “24 Horas de Interlagos”, 
ou de velocidade, como os “500 
Quilômetros de Interlagos”. Nestas 
corridas revelaram-se alguns dos 
melhores pilotos brasileiros: Emer
son Fittipaldi (1946- ), Pedro 
Victor de Lamare, Wilson Fitti
paldi Jr., Camillo Christofaro, Ciro 
Caires, Bird Clemente, Carol F i
gueiredo e outros.

Os autúdromos m ultiplicaram -se. E, com  o aperfeiçoam ento técnico, bas
ta m  som ente alguns centésimos de segundo para a superação dos recordes.

O recorde de velocidade em In- 
terlagos pertence ao francês Jean 
Pierre Jarier (1946- ), com o 
Shadow DN5, que obteve o tempo 
de 2’34” 16 a uma velocidade mé
dia de 185,894 km/h, marca alcan
çada a 26 de janeiro dê  1975, na 
disputa do “Grande Prcmío Bra
sil . Durante as provas de classifi
cação dessa mesma corrida, Jarier 
já  havia conseguido um recorde 
ainda mais significativo, se bem 
que extra-oficial: a uma velocidade 
média de 191,202 km/h, realizara 
uma volta em 2’29”8.

O recorde mundial de veloci
dade, alcançado nos Estados Uni
dos, em 1970, é de 1 001,453 quilô
metros por hora, com o bólido a 
jato Blue Flame, pilotado por Zary 
Gabelich.

Campeonato Mundial 
de Marcas

O Campeonato Mundial de Mar
cas é realizado através de uma série 
de provas em diversos países. Até 
1967, a única exigência para os fa
bricantes era de que_ os carros fos
sem munidos de faróis, pára-lamas 
e comportassem duas pessoas. No 
entanto, a potência cada vez maior 
fez com que a Federação Interna
cional de Automobilismo (FIA ) li
mitasse a 3 litros a capacidadc do 
motor.

Entre as várias marcas concor
rentes, disputavam fábricas histori
camente ligadas à tradição do auto
mobilismo.

Essas fábricas — notadamente a 
Ferrari (italiana), a Matra e a A l- 
pine (francesas), a Porsche (alemã) 
e a Alfa Romeo (italiana) — espe
cializaram-se na construção de car
ros expressamente concebidos para 
as competições. Alguns modelos 
são de categoria esporte, mais ou 
menos respeitando uma produção 
em série. A categoria prototipo e de 
carros experimentais, cuja fabrica
ção apenas se inicia, ou então são 
feitos sob encomenda. E há ainda 
a categoria de grã-turismo: carros 
comuns adaptados para atender às 
condições de resistência, veloci
dade e temperatura especiais, pró
prias para as grandes viagens, em 
terrenos diversos, onde a troca de

Algumas fábricas acham -se ligadas à história das com petições. (U m a Ferrari no G. P. da Argentina, em  1955.)
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marchas, a irregularidade das pis
tas e a ilimitaçâo de tempo de per
curso são características.

Algumas características particu
lares definem as provas que inte
gram o calendário do Campeonato 
Mundial de Marcas. Assim, delas 
participam carros de linhas aerodi
nâmicas apuradas, às vezes equipa
dos com motores idênticos aos dos 
veículos de fórmula 1 mas com po
tência e regime de rotação ligeira
mente reduzidos, a fim de garantir 
maior resistência ao esforço pro
longado (as provas de fórmula 1 
têm duração média de duas horas, 
ao passo que as do Mundial de 
Marcas chegam até 24 horas).

Nessas provas, os carros param 
nos boxes pelos menos duas vezes, 
a fim de serem reabastecidos e tro
carem de piloto (dois se revezam na 
direção e não podem,, de acordo 
com o regulamento, dirigir mais 
que um determinado número de ho
ras seguidas). Assim, a habilidade 
do pessoal do boxe é tão impor
tante quanto a perfeição técnica do 
carro e o arrojo do piloto. Precisam 
ser capazes de trocar quatro pneus 
e reabastecer inteiramente o carro 
em poucos segundos, pois cada se
gundo perdido significa 50 metros 
de desvantagem, pelo menos. Além 
disso, como ocorre na fórmula 1, 
devem dar ao piloto as indicações 
sobre sua colocação, número de 
voltas e distância do perseguidor.

Quanto aos pilotos, sua segu
rança não depende apenas da habi
lidade e conhecimento técnico. Pre
cisam contar também com a sólida 
constituição e perfeita inspeção do 
carro, a conservação das pistas e a 
resistência da máquina e dos pneus.

A busca de crescente segurança 
nos circuitos determinou algumas 
alterações no elenco de provas tra
dicionalmente realizadas para a 
disputa do Campeonato Mundial 
de Marcas. Desse modo, a “Targa 
Florio”, uma das mais antigas pro
vas automobilísticas do mundo, foi 
eliminada porque seu percurso, 
através de ruas e estradas da Si
cília, era muito perigoso. O elenco 
de provas válidas Jiara o certame 
sofre certas variações de ano para 
ano, embora algumas corridas con
sideradas clássicas tenham seu lu
gar assegurado, como as “24 Ho
ras de Le Mans”, os “ 1 000 km” de 
Monza, Spa, Nürburgring e Aús- 
tria, e as “Seis Horas de Watkins 
Glen”.

A c id e n te s , sem pre  
im p rev is ív e is

É sempre grande a afluência^de 
público. Isso cria preocupações 
com a segurança de todos. Os as
sistentes são mantidos a distância, 
em arquibancadas, ou simples
mente protegidos por um muro. 
Não obstante, em Monza (1961), o 
alemão Von Trips, em acirrada dis
puta com o inglês Jim Clark 
(1936-1968), perdeu o controle de 
sua máquina, que se despedaçou, 
provocando a morte de catorze es
pectadores. No circuito de Le 
Mans (1955), vários carros colidi
ram e os destroços voaram sobre o 
público, provocando 73 mortes.

Jim Clark, em 1965, ganhou seis 
provas do Campeonato Mundial e 
arrebatou o “Grande Prêmio de In-

Com  o "dragster" na pista de corrida, conseguiu-se uma força aderente superior ao próprio peso da máquina.

Tam bém  no Brasil o autom obilism o conquistou milhares de adeptos. (Prova VEJA TAM BÉM : A utom óvel; Es- 
"Cascavel de O uro", no A utódrom o de Cascavel, no Estado do Paraná.) porte .

Para fazer funcionar em  qualquer circunstância o potente m ecanism o desses 
veículos, entram  em  ação vários setores da técnica autom obilística.

dianápolis”; em 1966, recebeu da 
Academia Francesa de Esportes 
uma láurea por êxitos alcançados. 
Mas não teve sorte, em 7 de abril 
de 1968, no circuito de Hocke- 
nheim, na Alemanha.

Nesse mesmo ano (1968), mais 
outros vinte pilotos internacionais 
morreram em diversos acidentes. 
Entre eles destacam-se Mike Spence 
(1936-1968), m o rto  a  7 de m aio , 
em Indianápolis, e o italiano Lodo- 
vico Scafiotti.

Embora os acidentes sejam fre-

3ü en tes, ex istem  c aso s  co m o  o 
o piloto Juan Manuel Fangio 

(19 11- ), cinco vezes campeão 
mundial, que se afastou das pistas 
apenas com alguns sustos.

C a m p e o n a to  M u n dial 
d e P ilo to s

O Campeonato Mundial de Pilo
tos compoe-se das seguintes pro
vas: “Grande Prêmio da Argen
tina”; “Grande Prêmio do Brasil”; 
“Grande Prêmio da Africa do Sul”; 
“Grande Prêmio da Espanha”; 
“Grande Prêmio da Bélgica”; 
“Grande Prêmio de Mônaco”; 
“Grande Prêmio da Suécia”; 
“Grande Prêmio da Holanda”; 
“Grande Prêmio da França”; 
“Grande Prêmio da Inglaterra”;
“ G ra n d e  P rêm io  d a  A le m a n h a ” ;
“Grande Prêmio da Áustria”; 
“Grande Prêmio da Itália”; 
“Grande Prêmio do Canadá”; 
“Grande Prêmio dos Estados Uni
dos”. Nessas provas, alguns volan
tes chegaram a competir com car
ros de sua própria fabricação, 
formando equipes, como a MacLa- 
ren (Bruce MacLaren) e a Repco- 
Brabham (Jack Brabham). Em 
1967, esta última obteve os dois 
primeiros lugares, com Dennis 
Hulme e Jack Brabham.

Nos últimos anos, o Lotus e o 
Tyrrell destacaram-se como os me
lhores carros de fórmula 1, embora 
outras marcas, como a Brabham, a 
Surtees e a renovada Ferrari, amea
cem aquela supremacia.
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Automóvel

O automóvel (veículo que se 
move por si mesmo) começou a ser 
chamado assim no século X V III , 
quando surgiram as máquinas auto 
propulsionadas a vapor. As primei
ras experiências foram feitas por T. 
Newcomen (1663-1729) e Watt*. 
Eles usaram o vapor para propul
sionar sua máquina, mas enfrenta
ram alguns contratempos. Prepara
ram cilindros, a baixa pressão, que 
precisavam ser enormes para obter 
a força necessária. E assim ficavam 
muito pesados para serem monta
dos sobre rodas. Mas a idéia estava 
lançada.

Mais tarde, um engenheiro mi
litar francês, Nicolas Cugnot 
(1725-1804), construiu em 1765 
uma máquina de alta pressão para 
a época, e usou-a para impulsionar 
um transportador de fardos. O veí
culo, de três rodas, desenvolvia a 
velocidade de 4 quilômetros por 
hora. Mas havia um problema: a 
cada 30 metros precisava parar, 
para produzir yapor. É que o pistão 
estava ligado à roda motriz por en
grenagens capazes de transmitir, a 
cada “batida ’, apenas um quarto 
de volta na roda.

Seguiram Nicolas Cugnot inú
meros engenheiros ingleses, entre 
os quais Griffith (1821), Hill 
(1824) e Hancok (1831), que proje
taram e construíram também as 
suas máquinas. Eram diligências a 
vapor (que assustavam os donos de 
diligências_ movidas por cavalos) 
com resistência para fazer o ser
viço de comunicação entre Londres 
e seus arredores. A construção de 
estradas de ferro, entretanto entra
vou o êxito comercial dos carros a 
vapor. Por essa época, um enge
nheiro da Cornualha, Richard Tre- 
vithick (1771-1833), construiu uma 
carruagem a vapor cujo meca
nismo demonstrava um peculiar 
engenho de cálculo: tinha somente 
um pistão acionando um eixo, li
gado diretamente à roda motriz por 
meio de duas engrenagens. Podiam 
ser colocadas engrenagens diver
sas, de maneira que fosse possível 
ao veículo avançar em terreno 
plano ou subir ladeiras. A  primeira 
que construiu incendiou-se, mas a 
segunda foi usada durante algum 
tempo em Londres.

A expansão das estradas de ferro 
praticamente impedia o progresso 
da fabricação de carros a vapor; 
tornou-se necessário, para tentar 
fazer do automóvel um veículo de 
transporte, fácil de ser manejado, 
insistir nas pesquisas.

Assim, o francês Éttienne Lenoir 
(1822-1900), em 1863, experimen
tou um carro que queimava gás de 
carvão, movendo-se à velocidade 
de 20 quilômetros por hora e meia, 
o que significou um passo adiante.

O s ce m  a n o s seg u in tes

A partir de 1865, continuaram a 
ser construídos veículos a vapor, 
para percorrerem distâncias sobre 
trilhos e alguns para rodarem em 
rodovias. Mas eram as ferrovias

O autom óvel não m odificou apenas a paisagem  de praças e ruas nos primeiros anos do século XX. Com ele, foi 
alterada tam bém  a própria vida das populações. (Circulação na praça do Duomo em M ilão, no ano de 1925 .)

Em cinqüenta anos, os modelos m udaram  radicalm ente. (Fiat Sport de 1921 e De Tomaso Pantera de 1971.)
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que progrediam, enquanto não ces
savam as pesquisas e tentativas no 
sentido de obter automóveis real
mente eficientes. Até que as primei
ras experiências com um motor de 
combustão interna começaram a 
ser feitas.

Esse motor é o tipo de máquina 
térmica que, do mesmo modo que 
a de vapor, desenvolve potência so
bre um pistão contido num cilin
dro. A  diferença entre o motor a 
vapor e o de combustão interna é 
que o primeiro tem seu combustível 
queimado fora do cilindro (cal
deira) e o segundo, ao contrário, 
adquire força com o combustível 
queimando dentro do cilindro e ati
rando os gases formados sobre o 
pistão. A origem do motor a explo
são data da epoca em que ainda se 
tentava impor o automovel movido 
a vapor. O primeiro projeto consis
tia num motor com cilindro verti
cal, que continha um pistão muito 
pesado. A mistura de hidrogênio e 
ar explodia sob o pistão, por meio 
de faísca elétrica, fazendo-o subir 
pelo cilindro. A  força da queda 
deste pistão impulsionaria o carro. 
Mas esse motor era muito pequeno 
para impulsionar um veículo.

Os alemães, que reclamavam a 
invenção do automóvel impulsio
nado a petróleo como sendo de 
Gottlieb Daimler (1834-1900) ou 
Karl Benz (1844-1929), aceitam 
hoje que ela é devida a Siegfried 
Marcus, de Viena, o qual, em 1875, 
fabricou vários veículos de desenho 
igual, um dos quais ainda está em 
sua cidade natal. Seus motores as
piravam ar através de um aparelho 
constituído de uma bandeja com 
petróleo, agitado por uma escova 
giratória, cuja função era assegurar 
que este fosse suficientemente pul
verizado para formar a mistura 
combustível. O ar e o vapor de pe
tróleo eram então levados ao inte
rior do cilindro, onde ficavam com
primidos, produzindo-se a ignição 
por intermedio de uma centelha elé
trica. No entanto, os alemães têm 
razão quanto à divulgação do in
vento em ampla escala. A  fabrica
ção desses motores com a finali
dade de serem consumidos pelo 
mercado é conseqüência do traba
lho de Karl Benz. Os primeiros 
exemplares eram de três rodas, pas
sando depois, a quatro. Obedeciam 
ao esquema projetado por Marcus, 
porém tinham bateria elétrica e bo
bina de ignição. Benz construiu 
centenas desses carros.

Em 1886, um outro alemão, 
Gottlieb Daimler, fabricou também 
um motor acionado a petróleo e co- 
locou-o num automóvel. Apesar de 
os dois fabricantes viverem afasta
dos somente 180 quilômetros, 
nunca trabalharam juntos. No ano 
de 1926, as indústrias que tinham 
seus nomes fundiram-se para fabri
car o Mercedes-Benz.

Esses dois alemães deram estru
tura inicial à diversificação indus
trial: Daimler dedicou-se especial
mente à construção de motores. 
Combinou com os franceses Pa 
nhard (1841-1908) e Levassor a 
produção de carroçarias nas quais 
instalava seus motores. A dupla 
Panhard-Levassor, cada um em seu 
ramo, projetou um automóvel do
tado de chassi parecido com os 
atuais, equipado com motor verti-

1769 —  Carro de Cugnot. 1886 —  Benz modelo Victorla.

1888/89 —  Viatura dc Daimler. 1899 —  “ La jamais contente".

1908/27 —  Ford T. 1909 —  Rolls-Royce 40/50 HP.

1928/33 —  Mercedes-Benz. 1931 —  Alfa Romeo, 1750 GTC.
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cal, instalado na frente, protegido 
por uma cobertura. O motor con
tava com oitocentas rotações por 
minuto e quatro transmissões de 
mudança de velocidade: para mar
char a 5, 11, 18 e 25,5 quilômetros 
por hora, além de possuir embrea
gem, acelerador e freio de pé.

Com a invenção do pneumático 
em 1894, pelos irmãos Michelin*, 
os fabricantes passaram a ver a 
possibilidade de transformar o au
tomóvel num meio de transporte 
útil e acessível. Até 1904, houve 
muitos aperfeiçoamentos, sem se 
chegar no entanto a obter veículos 
com qualidade real para utilização 
como meio de transporte econô
mico, rápido e prático. A preocu
pação central dos fabricantes era 
construir um veículo capaz de fun
cionar. Para se chegar a uma ver
dadeira produção industrial, seria 
necessário dedicar-se à pesquisa 
dos protótipos, levando em consi
deração os resultados práticos já  
alcançados.

T er carro: u m a  aventura
A  resistência ao invento era 

enorme. E, além do preconceito, 
outros fatores contribuíam para 
retardar a aceitação do automovel: 
alto custo de aquisição e manuten
ção, péssimas condições das estra
das, dificuldade de manejo e, ainda, 
a dúvida quanto à sua utilidade 
prática.

Na verdade, a fabricação de um 
automóvel que fosse capaz de 
andar sozinho constituía um com
plicado trabalho de artesãos. E, 
uma vez construído o carro, só 
mesmo um artista do volante pode
ria pretender comprá-lo.

A “carruagem sem cavalos” re- 
duzia-se a um objeto de luxo, para 
homens audaciosos. Para ser pro
prietário, era indispensável enten
der também de mecânica. Muito 
frágeis, os primeiros automóveis 
exigiam assistência permanente e 
ofereciam pouca segurança. O sim
ples trabalho de trocar um pneu só 
podia mesmo ser realizado por ho
mens hábeis e fortes: era preciso 
retirar cuidadosamente o pneu, 
com a roda fixa no carro.

E havia riscos: um dos mais sé
rios eram os freios. Os fabricantes 
sabiam disso e procuraram melho
rá-los. Os freios de tambor, pareci
dos com os usados hoje, surgiram 
então. Daí, seguiram-se novos 
aperfeiçoamentos nas partes do 
motor, chassi, equipamento e 
peças.

À  p rocu ra  de u m  carro  
s ile n c io so  e b o n ito

Após 1904 uma nova questão se 
impos aos fabricantes: a da unida
de mecânica. Um carro silencioso 
seria sinônimo de segurança e bom 
acabamento. Com essa idéia, 
Henry Royce (1863-1933), enge
nheiro eletricista, fez sociedade 
com Charles- Stewart Rolls 
(1877-1910), e juntos produziram o 
Rolls-Royce.

A quase mania da Rolls-Royce 
pelo silêncio levou os fabricantes a 
pensarem seriamente em trabalhar 
com cuidado cada compartimento 
mecânico do automóvel. O cuidado 
com as peças, principalmente com

a assistência das oficinas, propi
ciou o desenvolvimento da produ
ção de autopeças, para simplificar 
a tarefa de conservação dos carros. 
Foram inclusive criadas rodas 
substituíveis, que reduziam os 
grandes inconvenientes de um pneu 
furado.

Até 1920, a produção de auto
móveis garantiu crescente desen
volvimento da indústria, sem no 
entanto haver grande diversificação 
de modelos. Observava-se também
0 constante apuro da qualidade de 
peças. A partir daí a indústria de 
carros pesados e grandes começou 
a preocupar-se mais com o desenho 
dos veículos que pretendia fabricar. 
A  imaginação dos projetistas ga
nhou condições para desenvolver- 
se. Em conseqüência disso, surgi
ram os carros dos anos 30, mais 
leves e mais econômicos do que os 
da década anterior. A  agilidade C  O  

tamanho menor dos modelos entu
siasmaram os consumidores. Os 
freios hidráulicos entraram na 
moda, a manutenção ficou bem 
mais barata. A lubrificação já  po
dia ser feita somente depois de
1 000 quilômetros rodados.

O uso generalizado dos automó
veis desencadeou uma série de 
melhoramentos. Multiplicaram-se 
as rodovias, o aço e a borracha 
melhoraram de qualidade.

Nos anos 40, com a Segunda* 
Guerra Mundial, as experiências e 
testes de resistência multiplica
ram-se, para o aperfeiçoamento dos 
veículos militares. Entretanto, as 
inovações somente foram incorpo
radas aos carros destinados ao 
mercado consumidor depois do 
conflito. A  suspensão tornou-se 
uma das metas dos produtores. 
Suspensão dianteira independente 
era quase universal, merecendo 
grandes cuidados. Os carros peque
nos, com capacidade para alcançar
100 a 120 quilômetros por hora. 
exigiam freios cada vez melhores, 
bem como materiais capazes de 
suportar as altas temperaturas.

Desde então não cessaram mais 
as pesquisas. Entraram nas fábri
cas os modernos meios de constru
ção, o controle por intermédio de 
calculadores sensíveis, computa
dores e complexos engenhos eletrô
nicos. A  audácia de concepções, 
sempre acompanhando as pesqui
sas em torno do desenvolvimento 
das artes e das técnicas, cria a cada 
ano os mais diferentes modelos, de 
esporte ou de luxo. E, nessa cons
tante, incluem-se os caminhões, tra
tores, ônibus e veículos específicos 
para os mais variados tipos de 
trabalho.

A s p artes d o  au to m ó v e l

A concepção de um automóvel 
baseia-se nesse conjunto: a) motor; 
b) transmissão; c) carroçaria e 
chassi; d) equipamento elétrico.

M OTOR — Gera a energia que 
faz com _ que as rodas girem e, 
assim, o carro se mova. Em geral, é 
de combustão interna. Ha dois 
tipos de motores a combustão 
interna: o motor a explosão, mais 
usado em automóveis; e o motor 
diesel, que se emprega nos veículos 
industriais (caminhões, ônibus). A 
diferença entre os dois está no tipo

M ilhões de unidades são fabricadas anualm ente  pela indústria autom obilís
tica. im pulsionada pela produção de aço. vidro, petróleo e plásticos.
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de combustível usado. Nos motores 
a explosão, empregam-se combustí
veis gasosos ou líquidos leves (ga
solina). Nos motores diesel, utili
zam-se combustíveis líquidos 
pesados, que, para arder, precisam 
ser antes pulverizados ou parcial
mente gaseificados.

O motor compõe-se de um cárter 
que: contém o virabrequim, preso 
por certo número de suportes, bem 
como os mecanismos de distribui
ção e lubrificação; tem, ainda, os 
cilindros, sobre os quais se adap
tam tubulações de admissão dos 
gases de escapamento e de chegada 
e saída de água para réfrigeraçao.

TR A N SM ISSÃ O  — é um siste
ma de unidades mecânicas, através 
das quais a força motriz é transmi
tida para fazer com que as rodas do 
carro girem eficientemente em 
quaisquer condições. Consiste 
numa série de eixos e engrenagens 
que ligam mecanicamente o eixo de 
manivela do motor às rodas motri
zes. O impulso é transmitido pelo 
motor através da embreagem, caixa 
de câmbio, eixo propulsor ou árvo
re de transmissão e eixo de rodas.

C A R R O Ç A R IA  E C H A S SI — 
Esta parte é formada pela estrutura 
da carroçaria, suspensão, diqeção, 
freios, aros e pneumáticos. As fá
bricas podem optar pela constru
ção de um veículo em duas unida
des independentes, isto é, um corpo 
(carroçaria), separado e montado 
sobre a armação (chassi), ou optar 
pela combinação de ambos (carro
çaria e chassi) em um único con
junto.

EQ U IPA M EN TO  E L É T R IC O
— Incluem-se neste equipamento: 
1) sistema de iluminaçao; 2) bate
ria; 3) motor de arranque; 4) dína
mo e sistema de carga, que carrega 
a bateria; 5) sistema de ignição, 
que produz a faísca para inflamar a 
mistura de gasolina e ar.

E m  ritm o in d u stria l
Em 1899, um grupo de capita

listas tomou conhecimento da exis
tência, em Detroit, de um fabri
cante de máquinas agrícolas, 
Ransom E. Olds, que vivia em Lan- 
sing, Michigan.

Olds tentava, já  há algum tempo, 
realizar experiências com um deter
minado modelo de automóvel, po
rém faltavam-lhe os meios necessá
rios para levar a cabo esse projeto: 
enfrentava complicações de toda 
ordem e era prejudicado até mesmo 
pelas ruas esburacadas e tortuosas 
de Lansing. Os capitalistas entra
ram em contato com Olds e o con
vidaram a abrir uma fábrica de au
tomóveis.

Na mesma época, Ford* produ
zia os seus carros. Ambos partem 
do mesmo princípio: produção em 
série, como a solução mais econô
mica. Esta idéia, já  aplicada por 
um fabricante de armas há cerca de 
cem anos, consistia no seguinte: 
cada operário especializava-se na 
montagem ou elaboração de uma 
determinada peça ou um determi
nado setor do carro. Fabricadas, as 
peças iam passando gradativa- 
mente para outros operários, encar
regados de outras etapas indus

triais. Assim, até terminar a 
fabricação do carro. Esse método, 
que provou ser muito mais produti
vo, mais rápido e mais econômico, 
é basicamente o mesmo adotado 
pela indústria moderna.

Iniciou-se com esses pioneiros a 
revolução que logo tomaria os 
Estados Unidos e iria expandir-se 
pelo resto do mundo. Detroit tor- 
nou-se logo a capital mundial do 
automóvel, enquanto muitos países 
iam entrando numa verdadeira 
guerra pela disputa do mercado de 
consumo de veículos automotores. 
Após a Segunda Guerra Mundial, a 
Alemanha também passou a parti
cipar da competição.

Os maiores produtores de auto
móveis do mundo são Estados Uni

dos, Japão, Alemanha Ocidental, 
Itália, França e Inglaterra.

O s carros n o  B rasil

Terminada a Segunda Guerra 
Mundial, o Brasil, que só contava 
com veículos importados, sofreu 
séria crise no setor de transportes. 
Era a conseqüência das perdas 
econômicas sofridas por todos os 
grandes países do mundo. A tal 
ponto que a Comissão de Desen
volvimento Industrial (CD I) viu se 
obrigada a interessar-se mais deti
damente pelo problema. A saída foi 
incentivar a indústria de autopeças. 
Em 1953, o Aviso 311 vedou a 
importação de veículos a motor 
completos e montados, procu

rando, assim, assegurar a manuten
ção das linhas nacionais de mohta- 
gem de carros e impedir a entrada 
de peças já  produzidas no país.

A  primeira linha industrial de 
fundição de motores de caminhão a 
óleo instalou-se em São Paulo, em 
1955, quando já  funcionava no país 
uma linha de montagem de cami
nhões e ônibus. Só a FNM  (Fá
brica Nacional de Motores) produ
zia veículos brasileiros, naquela 
época. Mas, em 1956,, criou-se o 
Grupo Executivo da Indústria Au
tomobilística (GEIA). Com isso, 
novas normas foram estabelecidas 
e, por assim dizer, começou novo 
ciclo industrial no Brasil, no qual a 
indústria automobilística ganhou 
papel relevante. As empresas inte
ressadas comprometeram-se a pro
duzir, em cinco anos, veículos em 
que o índice de nacionalização da 
produção correspondesse a 9 5%  do 
respectivo peso. A partir daí os fa
bricantes de automóveis ficaram 
obrigados a contratar com fornece
dores nacionais o suprimento de 
autopeças, assistindo-os técnica e 
fin anceiramente.

O Brasil é um dos fabricantes de 
automóveis que mais utilizam ma
téria-prima de origem nacional, 
uma vez tjue produz desde borra
cha e minérios de ferro até produ
tos sintéticos utilizados em peças e 
tintas. Como os grandes centros 
industriais, o Brasil promove expo
sições periódicas, para incentivar o 
mercado. O Salão do Automóvel, 
realizado em São Paulo a cada dois 
anos, permite às indústrias mostra
rem suas inovações.

O s n o v o s  d esa fio s

Mas a corrida mundial está 
longe de chegar ao fim. O trabalho 
de técnicos cada vez mais especiali
zados compete com o dos computa
dores eletronicos, capazes de plane
jar em tempo muito menor veículos 
mais aperfeiçoados.

Atualmente o grande objetivo da 
indústria automobilística é obter 
carros econômicos, seguros, con
fortáveis, práticos, de linhas ele
gantes e de baixo custo. Particular
mente importantes são os esforços 
no sentido de tornar os automóveis 
mais seguros, tanto no que se rela
ciona à parte mecânica quanto no 
que diz respeito à proteção direta 
dos ocupantes. Procura-se, desse 
modo, dar mais resistência e flexi
b ilid ad e  à  c a r ro ç a r ia  e e lim in a r  a
periculosidade de todos os compo
nentes internos (volantes, botoes, 
comandos, etc.). Aliados a isto, 
surgem novos problemas: o plane
jamento das velhas cidades precisa 
ser reestudado, para comportar o 
aumento constante do número de 
veículos. E resta o grande desafio: 
a crescente poluição do ar. Como 
evitar o monóxido de carbono 
expelido pelos automóveis em ple
nas avenidas cheias de gente? 
Como evitar que populações te
nham que se defender como as de 
algumas cidades dos Estados Uni
dos e Japão, cujos habitantes costu
mam sair as ruas protegidos por 
máscaras que filtram o ar?

A conclusão dos cientistas é sim
ples: responder à ciência com a 
própria ciência. Por isso, pensam 
em substituir os motores comuns

A crise do petróleo e a preocupação com a crescente poluição das cidades 
tâm  incentivado a pesquisa de autom óveis movidos a eletricidade.
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por outros que não agravem ainda 
mais as péssimas condições do ar 
que se respira nas cidades.

O carro a vapor voltou a ser co
gitado. Em Cabo Hall, Detroit, no 
encontro anual da Sociedade de 
Engenheiros Automobilísticos, foi 
apresentado o protótipo GM -SE 
101, o mais ousado carro a vapor 
até então construído, dotado de ar 
condicionado, direção, freios assis
tidos, e ainda de um controle auto
mático que permite domínio tran
qüilo do motorista. Desde a sua 
construção, em 1969, foram feitos 
testes, a fim de avaliar as suas van
tagens. Embora esse tipo de auto- 
movel, em relação aos movidos a 
petróleo, provoque um índice 
mínimo de poluição atmosférica, 
apresenta varios inconvenientes: 
uso de materiais raros, baixa potên
cia em relação aos convencionais 
do mesmo tamanho/peso, dificul
dade na lubrificação. E o mais 
grave dos problemas: o seu melhor 
combustível —  a água — pode 
congelar-se. nas regiões frias, em 
época de inverno.

Outro tipo de motor, o elétrico, 
está sendo testado sob condições 
novas e difíceis. O carro elétrico 
não é invenção recente da ciência. 
Nos primeiros tempos de sua cons

trução era alimentado por baterias 
de acumuladores de chumbo. 
Atualmente, com a fabricação de 
pilhas de combustão, que permitem 
obter a energia elétrica diretamente 
da combustão de gases e, portanto, 
com rendimento muito elevado, 
volta-se a pensar na viabilidade do 
lançamento do carro impulsionado 
pela eletricidade.

Os carros a turbina, hoje apenas 
utilizados em competições esporti
vas, ganham dos cientistas maiores 
atenções do ponto de vista de sua 
aplicabilidade em trajetos comuns. 
Mas o alto custo por unidade é um 
obstáculo a vencer.

Outro tipo projetado, o mais 
complexo e mais avançado em ma
téria de concepção, é o carro mo
vido a energia solar. Um motor elé
trico é alimentado por uma série de 
células fotelétricas, que captam a 
energia solar e a transformam em 
energia elétrica. Uma empresa 
americana experimentou o novo 
método, em abril de 1960, tendo o 
automóvel se movido a 30 quilôme
tros por hora.

VEJA TAMBÉM: Automobilismo; 
Motor; Transportes, Sistemas de.

Autoridade

Qualquer sistema político possui 
algum tipo de diferenciação entre 
governantes e governados, inde
pendentemente da forma que apre
sente. Aos primeiros cabe a formu
lação e a implementação de 
decisões. Aos segundos, compete a 
obediência a essas decisões, o que 
pode ser mais ou menos bem 
aceito.

Para atuar, os governantes po
dem contar com a obediência es
pontânea das pessoas envolvidas 
ou afetadas pelas medidas; mas po
dem também encontrar resistência, 
caso em que dispõem de meios 
para impô-las, se for necessário, 
pela força física. Às vezes as ações 
e programas do governo se desen
volvem com tranqüilidade, e a utili
zação de meios coercitivos é quase 
desnecessária. Em outros casos, 
podem ocorrer formas diversas de 
resistência ou oposição: as pessoas 
podem dificultar e até tornar inú
teis certas atividades dos governan
tes, simplesmente pelo fato de não 
cooperarem; podem também ques
tioná-las e se organizarem para 
reagir à sua execução, pela luta 
política normal, formando grupos, 
enviando petições aos representan
tes e aos partidos; ou então a con
testação pode manifestar-se tam-

bém por ações diretas e até mesmo 
violentas.

O fatq é que a tarefa de governar 
torna-se difícil quando diminui o 
interesse na cooperação voluntária, 
ou pelo menos a disposição de não 
resistir ativamente. Mesmo que os 
governantes lancem mão de meios 
de coerção física, não poderão apli
cá-los indefinidamente. Conclui-se, 
portanto, que para permanecer 
forte todo governo necessita de 
apoio e cooperação dos governa
dos, ou, pelo menos, de alguma 
forma dê  disposição habitual de 
não-resistência.

P od er  e leg itim id a d e

A capacidade de um governo, 
uma pessoa, ou um grupo de pes
soas, impor sua vontade, mesmo 
contra a vontade daqueles aos 

uais ela é imposta, é chamada po- 
er*. Se dez vezes um ladrão 

aponta um revólver e exige que lhe 
entreguem a bolsa e é, dez vezes 
atendido, pode-se dizer que existe 
uma probabilidade quase total de 
que ocorra sempre esse resultado. 
Trata-se de uma relação unilateral, 
em que um agente — o ladrão — 
exerce alguma forma de poder so
bre outro — o indivíduo que se vê 
compelido a lhe entregar a bolsa. 
Essa é uma forma de autoridade 
claramente ilegítima, não só do 
ponto de vista subjetivo, em que a 
ação é condenada, mas também ob
jetivamente, porque o fundamento 
da obediência foi o medo e não

II

Cresce diariam ente o número de vefculos nas grandes m etrópoles, criando 
condições para um vasto m ercado que se propõe à constante renovação.

f S

O patrim onialism o dos grandes impérios da Antiguidade representa um aos 
sistemas de poder e autoridade. (Baixo-relevo do Palácio de Nínive.)
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uma aceitação espontânea de que o 
ladrão “tivesse direito” à bolsa.

Nenhum governo teria capaci
dade de se manter e desempenhar 
continuamente suas atividades se 
dispusesse apenas desse tipo de po
der. A resistencia seria inevitável, e 
mesmo a mais extensa rede de poli
ciamento e espionagem acabaria 
por tornar-se ineficiente para sus
tentar-se durante muito tempo.

Em todos os sistemas políticos, 
salvo em momentos de crise aguda 
ou revolução, há alguma forma de 
legitimidade, isto é, o poder é habi
tualmente aceito como normal, ne
cessário ou justo. À forma de poder 
que se associa a algum tipo de 
crença em sua legitimidade cha
ma-se autoridade. Autoridade, por- 
anto, é poder legítimo.

F u n d a m en to  e lim ites  da 
o b ed iê n c ia

No início dos tempos modernos, 
com a formação dos Estados na
cionais e o aparecimento do abso
lutismo* monárquico, acentuou-se 
a necessidade de justificar a exis
tência de governos com jurisdição 
sobre determinados territórios e 
respectivas populações. Simulta
neamente, iniciava-se um processo 
de maior fluidez e independência 
das relações sociais, que culmina
ria no século X V II I  com a Revolu
ção Francesa*, quando se definiu 
em caráter praticamente irreversí
vel uma condição de igualdade 
abstrata entre os homens. Tor- 
nou-se imperativo justificar as for
mas de autoridade então estabeleci
das. A obediência à monarquia 
absoluta foi inicialmente recla
mada por filósofos como Bodiii 
(1530-1596), em função do “direito 
divino” dos reis; com Hobbes* ini
ciam-se as teorias contratuais, se
gundo as quais os governantes te
riam sido investidos de poder em 
conseqüência de uma cessão volun
tária. Sem isso, a sociedade viveria 
num “estado natural” em que os 
desejos e necessidades de cada um 
colidiriam com os dos demais, re
sultando em destruição e guerra. 
Assim, a necessidade de obedecer à 
autoridade seria condição para au- 
topreservação dos homens. Mas, se 
o próprio governo se comportasse 
de maneira destrutiva, oprimindo 
os cidadãos, dividindo-os, empe
nhando-se em guerras, o dever de 
obediência permaneceria?

Nesse caso, segundo Locke*, a 
obrigação do súdito seria a desobe
diência. Etimologicamente, o termo 
rebelião significa: re bellare, isto é, 
retornar ao estado de guerra (“es
tado natural”), descreve um com
portamento dos governantes que 
implicaria uma quebra do contrato, 
impondo o dever da desobediência.

Essa doutrina da resistência é ni
tidamente diferente da que existia 
no período medieval. Na Idade Mé
dia, o direito de resistência era li
gado ao status, ou posição na hie
rarquia social, ocupado por 
determinado indivíduo, que poderia 
e deveria resistir caso a autoridade 
exigisse dele mais do que era tradi
cionalmente devido por indivíduos 
na mesma condiyão. A  doutrina de 
Locke, ao contrario, baseava-se na 
noção de direitos naturais, possuí
dos por todo indivíduo, indistinta

mente, sem ligação com sua condi
ção social. Abria caminho, 
portanto, à no_ção democrática e re
volucionária, ‘que iria eclodir nas 
revoluções inglesa, americana e 
francesa, segundo a qual é ilegítimo 
todo governo constituído sem o 
consentimento dos governados.

T ip o s  de au torid ad e

O estudo dos sistemas de poder 
e autoridade desenvolveu se princi
palmente a partir da obra Econo
mia e Sociedade (1922), do soció
logo alemão Max Weber*. Para ele, 
os sistemas de autoridade distin
guem-se conforme as formas de le
gitimidade em que se fundamen
tam: autoridade tradicional, 
carismática e racional-legal. Esses 
três tipos, que podem ter elementos 
em comum, praticamente esgota
riam o panorama histórico.

A legitimidade tradicional se ca
racterizaria por uma crença no ca
ráter sagrado ou inviolável daquilo 
que “sempre existiu”: o passado, as 
tradições, tudo o que nunca foi al
terado conscientemente pela von
tade dos homens. Os sistemas de 
autoridade ou dominação tradicio
nal subdividem se em duas catego
rias principais: a) o patriarca- 
lismo*, típico de unidades 
territorialmente reduzidas, com 
patíveis com uma forma de autori 
dade exercida de modo pessoal e 
direto, em que o poder cabe aos 
mais velhos e é exercido sem inter
mediários administrativos. É o 
caso dos povos descritos na Bíblia 
e dos clãs de parentesco caracterís
ticos da formação colonial brasi 
leira; b) o patrimonialismo*, típico 
dos grandes impérios burocráticos 
da Antiguidade, como o Egito, a 
China e a Pérsia.

A autoridade carismática resulta 
da crença no caráter extraordinário 
(real ou imaginado) de certas pes
soas. Segundo Weber o líder caris
mático surge em períodos de crise 
social. Os princípios pouco flexí
veis das sociedades tradicionais 
exigem que novos princípios, de 
início puramente pessoais, sejam 
“enunciados”. Assim, à medida que 
vão sendo divulgados, permitem a 
transformação dos modos de viver 
e de agir dos grupos sociais.

Finalmente, a forma racional-le
gal baseia-se precisamente na acei
tação consciente de uma “ordem” 
legalmente instituída. A designação 
racional, neste caso, não se refere 
ao contéudo das leis. Por oposição 
à  tradição e ao ca r ism a , re fle te  o 
fato de ser uma “ordem” instituída 
conscientemente, por vontade hu
mana, e aceita como a melhor 
forma de se introduzir modifica- 
çõès na sociedade. O governo de 
uma sociedade moderna, na qual 
exista um processo conhecido e 
aceito para a introdução de novas 
leis, para sua aplicaçao, revisão e 
revogação (quando estas, venham a 
resultar em erro ou injustiça), per
tence a essa categoria.

VEJA TAMBÉM: A bsolutismo; 
Autoritarismo; Burocracia; Ca
risma; Cidadania; Patrimonia
lismo; Poder; Regime; Sistema 
Político.

A autoridade tradicional m antém -se sobre a sagrada inviolabilidade. (Eliza- 
beth II , por ocasião de sua visita ao Brasil em  novem bro de 1968 .)

Os atributos reais ou im aginários de alguns governantes podem  criar condi
ções ao surgim ento da autoridade carism ática. (Juan Dom ingo Perón.)

Quando se pressupõe a aceitação de uma ordem  legalm ente instituída, a 
autoridade se m anifesta em  sua form a racional-legal. (John F. Kennedy.)
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Autoritarismo

Nos regim es autoritários pode haver um pluralismo político, mas bastante lim itado e sem afinidades com os padrões 
das democracias. (Porfírio Diaz, ditador mexicano, em  1 9 1 0 ;e o s  Duvalier, ditadores haitianos.)

A preocupação de formular uma 
classificação adequada dos regimes 
políticos é muito antiga. Aristóte
les* distinguia-os conforme o nú
mero de pessoas que compunham a 
elite governante, e conforme o re
gime se mostrasse em forma pura 
ou degenerada e corrupta. Assim, 
no governo exercido por uma só 
pessoa, poderia haver uma forma 
“pura” — a monarquia — e uma 
corrupta — a tirania. No governo 
de um grupo, haveria tambem uma 
forma ideal — a aristocracia —-, 
que poderia degenerar, passando à 
oligarquia. O governo de todos 
chamar-se-ia democrático, se fosse 
puro, e demagógico ou anárquico, 
quando corrupto.

Há inúmeras classificações, mui
tas das quais bastante complexas. 
Os estudiosos consideram muito 
simplista e inadequada uma classi
ficação que se baseie somente no 
número de pessoas que exercem o 
poder e na qualidade “pura” ou 
“corrupta” — o que sempre depen
derá de um julgamento subjetivo
— dos regimes existentes.

Na ciência política atual le
vam-se em conta, além da organi
zação formal do governo — mo
narquia ou república, Estado 
unitário ou federal, etc. —, aspec
tos sociológicos diversos. Um deles 
seria o caráter da representação 
política: o grau de coerção contra 
os opositores, a existência ou não 
de mecanismos regulares e compe
titivos para a substituição dos go
vernantes. Nestes termos, o regime 
caracteriza-se pelo grau maior ou 
menor de pluralismo. Outro crité
rio seria o tipo de mentalidade ou 
ideologia do grupo dirigente, que 
pode ser passadista e tradicional, 
ou rotineira, ou utópica e milena- 
rista. Outro seria o grau em que os 
membros do governo mobilizam os 
cidadãos para a participação na 
vida política, incentivam ou permi
tem a formação de associações au
tônomas e partidos, etc. O tipo e 
grau de supervisão e controle exer
cidos sobre as atividades não polí
ticas dos cidadãos também são 
considerados. Finalmente, a maior 
ou menor participação das forças 
armadas na política e no governo.

A  reunião de critérios como es
tes permite definir diversosJ:ipos de 
regimes. Tais classificações são 
instrumentos de análise que os es
tudiosos da ciência política utili
zam a fim de compreender questões 
como a origem, estrutura e evolu
ção dos sistemas políticos.

T r a d ic io n a lism o  e 
a u toritar ism o

A designação regimes autoritá
rios tem sido aplicada com o obje
tivo de identificar certas peculiari
dades da vida política de alguns 
países em certos períodos, como a 
Espanha de Franco (1892-1975), 
Portugal de Salazar (1889-1970), a 
França do Período Vichy, a Áus
tria de Dolffus (1892-1934) ou cer
tos períodos ditatoriais anteriores

ao advento do socialismo na Iugos
lávia, Roménia. Polônia ou Hun
gria. Não se trata, como revelam es
ses exemplos, simplesmente de 
regimes autoritários tradicionais, 
como os sultanatos do médio 
oriente; ou pré-industriais, como as 
antigas monarquias absolutas do 
continente europeu; nem se confun
dem com o fenômeno do totalita
rismo*, tipico dos regimes de Stá- 
lin*, Hitler* e Mussolini*.

Nos regimes mencionados como 
autoritários, o pluralismo político é 
limitado, distando muito do padrão 
democrático. A participação popu
lar não é incentivada, nem mesmo 
no sentido de moldar um apoio 
constante ao governo, que prefere 
ser aceito passivamente.

Com exceção de breves perío
dos, ainda ligados às crises de sua 
formação, os regimes autoritários 
cultivam a apatia e o conformismo 
puro e simples. Os partidos políti
cos, ou o partido único, ou domi
nante, nos regimes autoritários, 
não apresentam a forte organiza
ção e intensa atividade, típicas dos 
partidos totalitários, mas também 
não buscam a representatividade e 
a competição, como nos democráti
cos. Tendem a ser burocratizados e 
inertes. São tipicamente partidos

formados após a ascensão ao poder 
pelo grupo dirigente, e não o instru
mento de que ele se valeu para a 
vitória.

Mesmo esta breve descrição p e r
mite verificar que o autoritarismo 
é um fenômeno político específico, 
não podendo ser visto como mero 
sinônimo de totalitarismo ou de au
tocracia tradicional. Se assim é, 
que fatores explicam seu surgi
mento na história contemporânea? 
Sob que condições se alteram, tor- 
nando-se mais abertos e democráti
cos ou degenerando em _formas 
cada vez mais repressivas? É possí
vel que estas questões nunca sejam 
respondidas de modo satisfatório.

F o rm a çã o  d o s  reg im es  
au toritár ios

Ao encerrar-se o período medie
val, num processo que perdura pelo 
menos ate o final do seculo X V III ,  
as sociedades tornam-se cada vez 
mais complexas. Sua estrutura tor- 
na-se mais fluida e diversificada; os 
indivíduos e grupos deixam de ter 
posições fixas tradicionais.

O liberalismo e a democracia 
são o primeiro grande “modelo” 
das_ novas formas de integração 
política. Baseiam-se nos princípios

de reconhecimento e representação 
de interesses diversos e numa ética 
de tolerância. O socialismo foi o 
segundo, e resulta das novas condi- 
çõ es  so c ia is  c r ia d a s  p e la  R evo lu- 
ção Industrial*. Onde, porém, nem 
os movimentos socialistas nem o li
beralismo tiveram êxito, os confli
tos sociais resultaram em formas 
totalitárias ou autoritárias de orga
nização política.

O autoritarismo é típico dos paí
ses economicamente retardatários, 
onde a população tivera pouca ex
periência de participação, organi
zação e divergências políticas. 
Onde, sobretudo, após uma crise 
mais extensa (como na Espanha na 
década de 1930), um novo regime 
pôde consolidar-se rapidamente.

Fora do mundo europeu, na 
Ásia, na África e na Ànérica La
tina, encontram-se com freqüência 
casos semelhantes: países onde a 
organização de um regime político 
competitivo e pluralista defronta-se 
com obstáculos, dando lugar a for
mas autoritárias.

VEJA TAMBÉM: Absolutismo; 
Autoridade; Carisma; Poder; Re
gime; Sistema Político.
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Classificação

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Classe: Aves
Subclasse I: Sauriurae (fóssil) 

ordem: Archaeopterygifor- 
mes

Subclasse II:  Odontocholoae 
(fóssil)
ordem: Hesperornithiformes 

Subclasse I I I :  Ornithurae 
(atuais)
ordens: Ichtyorniformes; 
Spheniciformes; Struthioni- 
formes: Aepyornithiformes; 
Casuariiformes; Apterygifor- 
mes; Rheiformes: Tinamifor- 
mes; Gaviformes: Podicipiti- 
formes: Procellariiformes; 
Pelecaniformes: Odontopte- 
rygiformes; Ciconiiformes; 
Anseriformes; Falconifor- 
mes; Galliformes: Gruifor- 
mes; Diatryniformes; Chara- 
driiformes; Columbiformes: 
Psittaciformes: Musophagi- 
formes; Cucufiformes: Strigi- 
formes: Caprimulgiformes; 
Apodiformes; Coliiformes: 
Trogoniformes: Coraciifor- 
mes; Piciformes; Passerifor- 
mes; Phoenicopteriformes.

Há cerca de 130 milhões de 
anos, no Período Jurássico, come
çaram a surgir alguns répteis* 
transformados, capazes de ele- 
var-se do solo e ganhar o ar. Os 
primeiros dotados da capacidade 
de realizar esta façanha foram logo 
adquirindo vantagens sobre os si
milares rastejadores.

O processo de adaptação evoluiu 
durante milênios, conforme ates
tam os mais antigos fósseis encon
trados na Bavária (região da atual 
Alemanha), datados do Período Ju
rássico. O Archaeopteryx litogra- 
phica, ou ave-largato, cuja idade é 
estimada em 130 milhões de anos, 
permitiu que se identificassem com 
nitidez as impressões das penas, do 
bico com fortes dentes, das grandes 
asas e da cauda dotada de vérte
bras, como a dos répteis. Outro fós
sil aproximadamente da mesma 
época é o Archaeornis, encontrado 
na mesma região. Ambos possuíam 
grandes asas (membros anteriores 
transformados) cobertas de penas 
que lhes possibilitavam locomo
ver-se com relativa desenvoltura no 
meio aéreo.

Do Cretáceo em diante, o estudo 
dos fósseis passa a revelar um pa
rentesco cada vez mais próximo 
com as aves modernas. Dessa 
época são o Hesperornis e seus pa
rentes, que viviam provavelmente 
na água e_ cujas asas não teriam 
ainda função voadora; e o Icthyor- 
nis, já  bastante semelhante às ãves 
atuais, embora apresentasse pro
porções muito maiores.

A possibilidade de locomover-se

no ar permitia-lhes fugir mais facil
mente dos ataques terrestres e colo
cava a seu dispor áreas mais am
plas para explorar em busca de 
alimentos.

A seleção* natural logo confir
mou a superioridade da nova forma 
de vida e, enquanto as formas ter
restres se entredevoravam e se ex
tinguiam à míngua por carência de 
alimentos, as primeiras aves, atra 
vessando o ar, podiam ir em busca 
de regiões mais tranqüilas e mais 
férteis. Os répteis foram decres
cendo em número de espécies e de 
indivíduos, enquanto as aves evo
luíam e se especializavam. Hoje as 
aves compõem a mais numerosa e 
mais difundida de todas as classes 
de vertebrados. Ocupam os mais 
variados habitats: vivem no ar, na 
água ou em terra, em regiões tropi
cais ou polares, movimentam-se 
durante o dia ou à noite, vivem em 
bandos ou isoladas. E são de 
10 000 a 12 000 espécies vivas.

M ig r a çõ es: recu rso  de d efesa

Embora muito semelhantes aos 
répteis, as primeiras aves distingui
ram-se justamente por terem adqui
rido melhores condições de loco
moção. Esta capacidade continuou 
a ser útil. São muitas as espécies

ue migram anualmente, afastan-
o-se para regiões mais quentes du 

rante o inverno, para retornar no 
início daprimavera.

Os zoologos conseguiram identi
ficar muitas das peculiaridades des
sas viagens, utilizando-se do re
curso de marcar algumas das aves 
que partem em migração, para de
pois observar as que retornam à re
gião na outra estação.

Assim, descobriram, por exem 
pio, que muitas delas não só retor
nam para a mesma região de onde 
saíram como até para o mesmo ar
busto. Ao que parece, orientam-se 
pelos acidentes geográficos, como 
linhas das costas, cursos de rios, 
posição do Sol e talvez até mesmo 
posição das estrelas. Em geral, 
migram no sentido latitudinal, isto 
é, do norte para o sul, ou do sul 
para o norte, mas pode-se verificar 
também outros tipos de migração.

D e fe sa  e ataque o rg a n iza d o s

Os hábitos das aves variam 
muito; mas um fato permanece 
como constante: estão organizados 
em função da sobrevivência, carac
terística de todos os animais. Mui
tas só se locomovem durante o dia, 
outras aguardam a noite para mo- 
vimentar-se; umas têm vida solitá
ria, outras só vivem reunidas em 
grandes bandos, como é o caso dos 
patos selvagens, cujos grupos 
chegam até a 100000.

Em muitas espécies, principal
mente as predadoras, os indivíduos 
vivem quase solitariamente, unin
do-se apenas para a reprodução. Já 
outras espécies, como os patos, as 
gralhas, as galinhas, apresentam 
vida social intensa, embora sua or
ganização esteja longe, em comple
xidade, da apresentada pelos inse
tos sociais.

Raramente há lutas violentas no 
interior dos grupos, mas são fre
qüentes os combates rituais, para 
estabelecer hierarquias de domi-

Algum as aves, como os pingüins adaptaram -se a um habitat circunscrito.

Outras, a exemplo das gaivotas, m igram  de ano em  ano, fugindo do inverno. 
O vôo sem pre foi um a eficiente arm a das aves na luta pela sobrevivência.
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nância, e a fim de conseguir acesso 
aos alimentos, aos locais para dor
mir e às fêmeas. Em algumas espé
cies, uma importante função do 
grupo é defender-se dos predado
res: chegam a hostilizar coletiva
mente o invasor. No entanto, a 
maior parte delas foge diante do 
inimigo; muitas emitem sinais so
noros, avisando o bando inteiro 
que é necessário afastar-se do pe
rigo. O periquito africano Agapor- 
nis personata entra no túnel que é 
seu ninho para lá dentro atacar o 
predador que, em geral, é derro
tado. Existem também aves que 
usam da dissimulação para derro
tar o inimigo: quando o predador 
se aproxima, afastam-se mancando 
do ninho, como se estivessem feri
das. Deixam-se perseguir por uma 
boa distância, então levantam vôo 
sem que o predador possa alcançá- 
las nem a seus filhotes que ficaram 
no ninho.

A lim en ta ç ã o

A  capacidade de voar permite 
que as aves ocupem ambientes 
onde nem todos os animais podem 
chegar. Com isso, também têm à 
sua disposição maior variedade de 
alimentos: folhas, sementes, frutos, 
insetos, peixes, mamíferos, etc. Há, 
entre as aves, uma grande diversi
dade de técnicas de obtenção de 
alimentos; o abutre egípcio Neo- 
phron percnopterus, por exemplo, 
come ovos de avestruz: ele segura 
uma pedra com o bico, ergue a ca
beça bem alto e atira a pedra 
contra o ovo. Às vezes, precisa fa
zer várias tentativas, até que con
siga fazer com que o ovo se quebre 
e ele possa alimentar-se.

O elevado metabolismo das aves 
obriga-as a ingerir grandes quanti
dades de alimento. Assim é que um 
filhote pode, num só dia, consumir 
em alimento mais do que seu pró
prio peso. Em algumas espécies, os 
filhotes já  conseguem alimentar-se 
assim que saem do ovo. E o que 
ocorre com as galinhas, por exem
plo. Desde o início, independente 
de aprendizado, já  demonstram 
preferência por certas cores e for
mas que coincidem com as dos ali
mentos que sua espécie está habi
tuada a selecionar. Mas há também 
os filhotes que permanecem no ni
nho, à espera do alimento que os 
pais regurgitam para eles ou que 
comem na boca dos pais. Após 
abandonar o ninho, aprendem logo 
a procurar os alimentos preferidos 
pela espécie.

R ep ro d u çã o

Em muitas espécies, o aumento 
da secreção de hormônios sexuais, 
que ocorre geralmente na prima
vera, leva o macho a defender um 
território: alguns galhos de uma ár
vore, um trecho de uma praia. Ali, 
é o senhor: ataca quem quer que se 
aproxime, outros machos ou preda
dores (mas, se estiver longe dali, 
foge logo de qualquer ameaça). 
Com seu canto, atrai a fêmea e, 
quando esta se aproxima, exibe 
uma série de comportamentos que 
variam entre ameaçadores e apazi
guadores. Alguns inclusive ofere
cem alimento à fêmea. Após várias 
visitas de fêmeas, estabelece-se o

contato e forma-se o casal. Aí en
tão ambos começam a trabalhar na 
construção do ninho (ou, às vezes, 
só um delê s).

A  construção de um ninho en
volve várias tarefas que a ave exe
cuta com exatidão, desde sua pri
meira estação reprodutiva, sem 
precisar aprendê-las. É necessário 
escolher o material adequado, 
transportá-lo e, finalmente, colo- 
cá-lo no local. Tudo isso é feito 
para dar abrigo aos ovos e filhotes 
e protegê-los dos rigores do am
biente. As espécies que constroem 
ninhos bem protegidos põem me
nor número de ovos; mas, se o a- 
brigo não é suficientemente seguro, 
a postura é sempre bem maior, 
além do fato de os ovos terem colo
ração especial, confundindo-se com 
o ambiente.

Postos os ovos, começa a incu
bação, que, em algumas espécies, 
recebe também a colaboração do 
macho. Dentro do ovo, aquecido e 
protegido pelo corpo da fêmea, o 
embrião já  apresenta algumas rea
ções: por exemplo, imobiliza-se se 
ouve um sinal de alarma. Ao fim 
de um período, que em muitas espé
cies é de cerca de catorze dias, o 
filhote rompe a casca. Alguns — 
das espécies precoces — saem logo 
do ninho. Outros — das espécies 
altriciais — ficam ainda durante 
algum tempo ali, sob os cuidados 
paternos.

As atividades das aves indepen
dem, em grande parte, d« aprendi
zado. São comportamentos molda
dos ao longo da evolução da 
espécie e que levam os animais a 
executar movimentos coordenados 
e adaptativos.

Nas espécies precoces, o filhote 
reage assim que nasce aos movi
mentos da mãe, locomovendo-se 
sempre perto dela. Em experiências 
feitas em laboratório, ele segue 
imediatamente atrás do primeiro 
objeto que observe em movimento. 
Pode-se fazer, por exemplo, com 
que acompanhe uma bola de fute
bol. As pesquisas indicam que, 
neste caso, a ave terá, quando 
adulta, uma vida sexual prejudi
cada, demonstrando a tendencia de 
cortejar o objeto que acompanhou 
ao nascer. Mas, ao que parece, esse 
fato não será irreversível, se depois 
o pássaro for criado com outros fi
lhotes de sua espécie. No ambiente 
natural, esse é um fenômeno adap- 
tativo, pois identificando a mae 
será atraído, mais tarde, por fêmeas 
de sua espécie.

C aracter ística s

“Aves são animais vertebrados, 
homeotermos (de sangue quente), 
coração com quatro cavidades, 
membros anteriores modificados 
em asas, corpo recoberto de penas. 
Reproduzem-se por meio de ovos 
de casca calcária, têm um aguçado 
sentido de visão, que lhes oferece 
informações completas sobre o 
meio em que vivem.”

Essa seria uma definição elabo
rada das aves, apresentando a_. 
maioria das características comuns 
a toda a classe.

O esqueleto* das aves é delicado, 
apesar de ser bem forte e completa
mente ossificado. Revela ainda 
muitos dos indícios de sua origem

A dieta desses anim ais 6 m uito variada. O pelicano a lim enta-se de peixes.

Os avestruzes com pensam  sua incapacidade de voar pela velocidade com  
que podem correr através das estepes africanas, seu habitat natural.
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reptiliana, o que se torna bem evi
dente no estudo do embrião. Em
bora a cabeça de uma ave adulta, 
por exemplo, seja muito mais sim
ples do que a de répteis e mamífe- 
ros, isso e uma conseqüência da fu
são muito precoce dos ossos. Na 
cabeça do embrião, eles aparecem 
separados.

Outros indícios aproximam seu 
esqueleto do dos répteis, como o 
fato de ter apenas um côndilo occi
pital (saliência óssea do crânio, que 
permite a articulação da cabeça 
com a primeira vértebra cervical). 
Tal como na outra classe, existe 
um osso quadrado que articula a 
mandíbula com o crânio, e a 
mandíbula é composta por múlti
plas peças ósseas.

Na realidade, as características 
anatômicas típicas das aves são as 
que derivam da adaptação feita 
para ganhar a capacidade de voar 
e para o tipo de vida que se origi
nou em função disso. Mesmo as 
aves que não voam possuem esse 
tipo de adaptação.

A respiração é feita por pulmões, 
que se comunicam com dilatações 
existentes entre os órgãos internos: 
os sacos aéreos. Essas formações 
são muito importantes, como auxi
liares do vôo. Com os movimentos 
das asas, os sacos, distribuídos por 
todo o corpo, comprimem-se e ex
pandem-se, complementando o mo
vimento respiratório.

Pelo bico, córneo e sem dentes, 
a ave ingere qualquer tipo de ali
mento, cuja trituração vai ser feita 
pela moela, que corresponde ao es
tômago. Por fim, depois de passar 
pelos rins ou pelos intestinos, os 
resíduos alimentares serão elimina
dos por um único orifício: a cloaca. 
Não possuem bexiga urinária e o 
produto da excreção*, eliminada 
pela cloaca, é uma substância semi- 
sólida.

Na base da traquéia, possuem 
um órgão especial, a siringe, res
ponsável pela produção de sons; 
nos pássaros canoros, esse órgão 
apresenta-se bem mais complexo 
do que nos outros.

O coração, com quatro câmaras 
bem definidas, permite a separação 
completa dos sistemas venoso e ar
terial. Há dois átrios e dois ventrí
culos, como nos mamíferos; só que, 
nas aves, a aorta volta-se para o 
lado direito. Também como os 
mamíferos, são animais homeoter- 
mos, isto é, mantêm constante a 
temperatura corporal que, no en
tanto, é bem rnais elevada.

As aves são ovíparas, sendo que 
a fêmea é dotada de um único ová
rio com um oviduto, à esquerda do 
corpo, onde são produzidos os óvu
los, para que se processe a fecunda
ção interna.

O isolamento externo do corpo 
por uma camada de anexos, que 
são as penas, é a característica que 
mais distingue as aves de todos os 
outros animais.

Penas, auxiliares da locomoção

Embora formem um revesti
mento contínuo, as penas rara
mente se distribuem de maneira 
uniforme. Ocupam áreas bem de
terminadas — ptérilas — , que se 
distinguem das zonas implumes — 
aptérios. O estudo dessa distribui-

Os falconiform es destacam -se pelas altitudes que alcançam . (Gavião de cauda partida, das ilhas Galápagos.)

ção pode ser importante para iden
tificar as afinidades entre os indiví
duos de uma espécie.

__ As penas, que provavelmente 
são formações derivadas das esca
mas dos repteis, além do papel que 
desempenham no vôo, possuem 
também a função de regular a tem
peratura, tal como ocorre com os 
pêlos dos maniíferos. Há quatro ti
pos de penas: as de contorno, das 
quais depende em grande parte o 
contorno exterior do animal; as re- 
miges, que são as da asa; as rectri- 
zes, da cauda; e as coberteiras ou 
tectrizes, do dorso.

As penas de contorno — as mais 
complexas — têm uma base cilín
drica, chamada cálamo, cujo pro- 
longamentQ recebe o nome de haste 
ou raque. Às suas faces laterais es
tão presas as ramas, lâminas muito 
finas; outras ramificações da raque 
são as barbas. As barbicelas são 
subdivisões das barbas, presas en
tre si por pequenos ganchos, os ha- 
mulis. Nas penas em que eles não 
estão presentes, como nas plumas, 
as barbas permanecem soltas.

Quando a asa se abaixa, no mo
vimento de vôo, a lâmina formada 
pelas barbas e bárbulas estende-se, 
apoiando-se no ar; e, quando a asa 
se fecha, a lâmina corta o ar obli
quamente. auxiliando o movimento.

As penas que atuam mais no 
movimento de vôo estão mais sujei
tas ao desgaste e envelhecimento.

Em vérias espécies, as asas atrofiaram -se e perderam  sua função. Isso ocor
reu com alguns cormorões (que têm  o corpo bem m aior que o com um ).
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Por isso, em intervalos regulares 
que variam de uma para outra es
pécie e dependem das estações do 
ano, são substituídas por outras. E 
a época da muda. Embora existam 
variações, a muda ocorre em geral 
uma vez por ano, nas proximidades 
do inverno. É freqüente que a plu
magem de inverno seja substituída 
por outra, chamada nupcial, por 
coincidir com a época em que se 
formam os casais. E existem, 
ainda, as mudas ocasionais, em 
caso de acidentes.

Patos, cisnes, flamingos passam 
por uma muda total que os deixa 
temporariamente impossibilitados 
de voar. Mas em outras espécies a 
substituição é gradual e numa certa 
ordem: a queda de umas vai sendo 
compensada pelo crescimento de 
outras, sem que chegue a çcorrer 
nenhum prejuízo funcional. É o que 
ocorre com os passeriformes: as re- 
miges primárias (perto da ponta da 
asa) começam a ser substituídas de 
dentro para fora, enquanto ocorre 
o inverso com as secundárias (in
ternas da asa), que vão caindo de 
fora para dentro. Dessa forma, 
mantém-se a simetria de distribui
ção das penas necessárias à função 
de vôo.

Classes e famílias

Conhecem-se aproximadamente 
12 000 espécies de aves em todo o 
mundo, que estão distribuídas em 
200 famílias, englobadas em 33 or
dens (a distribuição varia conforme 
os autores), das quais se destacam 
as seguintes:

E S FE N ISC IFO R M E S — É re
presentada apenas por uma família, 
a dos pingüins, que possui dezes
sete espécies. Os pingüins, encon
trados nas costas da Antártida, sul 
da Austrália, África e América do 
Sul, são adaptados à vida aquática. 
No Brasil são representados pelo 
Spheniscus magellanicus, encon
trado na região de Cabo Frio. Suas 
asas, embora não saibam voar, 
constituem excelentes nadadeiras; e 
esta característica faz com que 
existam poucas espécies migrató
rias. O corpo do pingüim desliza na 
água, graças à plumagem densa, 
compacta e curta; a conformação 
das patas traseiras obriga-o à pecu
liar posição vertical.

ESTR U TIO N I FO RM ES — 
Esta ordem é representada por ape
nas uma família, que conta com 
uma única espécie: o avestruz 
(Struthio camelus). A maior das 
aves vivas — chega a ter 2,50 me
tros de altura e 100 quilos de peso
— não sabe voar. Mas corre muito 
bem em seu ambiente nativo, que 
são os vastos desertos e estepes 
africanos. É polígamo e não migra.

R EIFO R M ES — É a ordem da 
ema, ave americana semelhante ao 
avestruz, embora não tenham ne
nhum parentesco. Há uma só famí
lia com-duas espécies. A  ema co
mum (Rhea americana) chega a ter 
1,30 metro de comprimento, a 
maior parte do qual é devido ao 
longo pescoço e às compridas per
nas. No entanto, não tem penas 
nem cauda. Com essa conforma
ção, corre muito bem, mas não voa.

C A SU A R IFO R M ES — É uma 
ordem representada por duas famí
lias que, como o avestruz e a ema, 
não sabem voar: o casuar comum 
(Casuarius casuarius) representa 
uma delas; à outra pertence o emu 
(Dromiceius nova-hollandiae). 
Ocorrem somente na Austrália e 
ilhas vizinhas e lembram um pouco 
o avestruz.

A P T E R IG IF O R M E S — Des
tes, existe uma só família, com três 
espécies de kiwi (Apteryx austra- 
lis), que vivem nas ilhas do norte 
e sul da Nova Zelândia. Do tama
nho de uma galinha, esses animais 
possuem um bico muito longo, pa

tas curtas e fortes, Correm bem, po
rém não voam.

TIN A M IFO R M ES — Aves ti
picamente americanas, encontradas 
desde o México até a Patagônia, 
que compreendem uma só família, 
à qual pertencem os macucos, 
inambus e juós. De asas muito pe
quenas, conseguem voar apenas a 
curta distância, em linha quase 
reta.

P R O C E LA R IFO R M E S — São
93 as espécies que se englobam nas 
quatro famílias desta ordem. Aves 
oceânicas, alimentam-se de peixes e 
outros animais aquáticos. Com

grande capacidade de vôo, são 
quase todas migradoras. Represen
tam esta ordem o albatroz (Dftome- 
dea nigripes), a procelária (Procel- 
laria sp.) e a andorinha-do-mar 
(Oceanites oceanicus).

P E LEC A N IFO R M ES — O pe
licano (Pelecanus occidentalis) é 
que dá o nome a esta ordem, com
posta de cinco famílias, divididas 
por 52 espécies. Com a bolsa mem- 
branosa que pende de seu grande 
bico, o pelicano é o mais comum. 
Outra muito conhecida é a fragata 
(Fregata magnificens), uma das 
aves mais velozes do mundo.

Entre as outras estão o atobá 
(Sulaleucogaster), o biguá (Phala- 
crocorax carbo), a anhinga 
(A nhinga anhinga).

CICO N 1FO R M ES — Aves per 
naltas que utilizam seu bico longo 
c robusto para alimentarem-se nas 
lagoas e pântanos. A ccgonha, o 
íbis, o maguari, as garças, os socós, 
o guará, os jaburus, o colhereiro e 
o flamingo pertencem às sete famí
lias desta ordem distribuída em 112 
espécies.

A N SER IFO R M ES — As duas 
famílias desta ordem englobam 148 
espécies, em geral aquaticas, com 
membranas natatórias entre os de
dos. A  ela pertencem os patos, os 
gansos, os marrecos, os cisnes, o 
anhuma e o tachã.

FA LC O N IFO R M ES — Aves 
de rapina diurna, estão distribuídas 
em cinco famílias que englobam 
271 espécies. Pertencem a ela o 
condor, os urubus, os gaviões e as 
águias. Todas voam rápido e a 
grande altura, mas quem se destaca 
em velocidade é o falcào-peregrino 
(Falco peregrinus).

G A LLJFO R M ES — Mutuns, 
jacus, faisões, codornas, perdizes, 
pavões, galinhas-d’angola são 
exemplos desta ordem constituída 
de 250 espécies, que pertencem a 
sete famílias.

C A R A D R IFO R M E S  — Dezes
seis famílias, com 314 espécies, são 
todas aves de hábitos aquáticos, al
gumas tipicamente marinhas. Per
tencem a esta ordem o jaçanã (Ja- 
cana spinosa), o quero-quero 
(Belonopterus chilensis), a batuíra 
(Limosa haemastica), o maçarico 
(Tringa flavipes), a narceja (Ca- 
pella paraguaiae), a gaivota (Larus 
cirrocephalus), a andorinha-do-mar 
(Phaetusa simplex), o trinta-réis 
(Sterna hirundinacea), etc.

CO LU M BIFO RM ES — Duas 
famílias, 305 espécies, distri- 
buem-se pelo mundo todo. Exem
plo é o pombo (Columba), em to
das as suas variedades; as rolas e 
rolinhas também são desta ordem, 
tal como era o “dodo” (Raphus 
cucullalus), que vivia nas ilhas 
Mauritius e nao sabia voar, tendo 
sido extinto pelos colonos no sé
culo X V I.

P SITA CIFO R M E S — É aí que 
se enquadram os papagaios, peri
quitos, araras e cacatuas. São 315 
espécies de uma só família (Psitta- 
cidae), que se espalham pelo hemis-

A s ave s  a q u á tic a s , c o m o  o p a to  e o u tro s  a n s e rifo rm e s , são p a lm fp e d e s .

O u ru b u -re i ( ta m b é m  co n h ec id o  por " c o rv o -b ra n c o ” , ap e s a r de suas pen as  
colorid as) v iv e  em  b an dos e é e n c o n tra d o  e m  to d o  o te rritó r io  b ras ile iro .
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fério sul e também pelas regiões 
tropicais e subtropicais do hemisfé
rio norte.

C U C U LIFO R M ES — Da única 
família, que engloba 127 espécies, 
o mais conhecido é o cuco (Cucu- 
lus canorus), ave européia. Mas 
existem muitos representantes no 
Brasil, entre os quais o saci ou sem- 
fim (Tapera naevia chochi), o anu 
(Crolophaga ani), o papa-lagarta 
(Coccyzus melacoryphus) e o al- 
ma-de-gato (Piayacayana).

EST R IG IFO R M ES — Grandes 
olhos em posição frontal caracteri
zam as 134 espécies desses rapi- 
nantes noturnos. As corujas e os 
mochos são exemplo das duas 
famílias, respectivamente: Tytoni- 
dae e Strigidae. São úteis, pois ali
mentam-se de pequenos mamíferos, 
em particular roedores, além de 
pássaros, répteis, anfíbios, peixes, 
crustáceos e insetos.

APO D IFO RM ES — Das 398 
espécies, 319 pertencem a uma só 
das três famílias, que é a Trochili- 
dae, à qual pertencem os beija-flo
res. Patas curtas e frágeis e asas, ao 
contrário, muito desenvolvidas per
mitem que sejam excelentes voado
res. Distribuem-se por todo o conti
nente americano, com inúmeras

espécies voadoras. Algumas aves 
desta família são verdadeiramente 
minúsculas, como o Calypte hele- 
nae, beija-flor de Cuba, que mede 
5 centímetros do bico à cauda, pe
sando 3 gramas.

P ICIFO R M ES — Das 375 es
pécies, que se distribuem em sete 
famílias, 208 pertencem à família 
dos Picidae, à qual pertencem os 
pica-paus. Aves em geral de bico 
robusto e longo, apresentando pa
tas curtas e fortes, os piciformes 
são também representados pelos tu
canos e araçaris.

PA SSERIFO RM ES — A varie
dade de aves englobada nesta or
dem é tão grande que os especialis
tas ainda não chegaram a um 
acordo. São de 44 a 48 famílias, 
distribuídas por cerca de 5 000 es
pécies. Possui inúmeros represen
tantes no Brasil, entre os quais o 
joão-de-barro, a araponga, o uira
puru, o bem-te-vi, a andorinha, o 
rouxinol, a gralha, a corruíra, o 
pardal, o bico-de-lacre, o avinhado, 
o pintassilgo, a patativa, os sabiás 
e os canários. ,

VEJA TAMBÉM: Águia; Ani
mais; Avicultura; Pássaros.

Aviação

Paris, 1742. O marquês de Bac- 
queville, de sessenta anos, anuncia 
que se lançará de uma janela de sua 
casa e atravessará o Sena. Voará, 
como as aves, até o Jardim das.Tu- 
lherias. No dia marcado, o mar
quês prepara-se para o vôo: mu
nido ae duas asas proporcionais a 
seu próprio peso, mantém-se no ar 
até o meio do rio. De repente, can
sado, cai pesadamente sobre um 
barco de lavadeiras e quebra a 
coxa. Fracassara outra tentativa de 
utilizar os músculos humanos 
como força motriz.

Sonho e ambição do homem em 
todos os tempos, a aviação foi ten
tada de inúmeras maneiras, apare
cendo nos relatos mais antigos, 
como ícaro*, na mitologia grega.

Leonardo* da Vinci, em fins do 
século X V , foi o verdadeiro precur
sor da aviação mecânica. De seus 
manuscritos conclui-se que conce
beu o projeto de um helicóptero*, 
e construiu e experimentou peque
nos modelos do aparelho. Suas ex
periências, porém, não poderiam 
chegar a resultados definitivos, 
pois os recursos mecânicos então 
disponíveis eram insuficientes.

R e v o lu ç ã o  na guerra e na p a z

Quando, afinal, o avião foi in
ventado e construído, meio século 
bastou para que atingisse um de
senvolvimento espetacular. Hoje 
pode-se definir por aviação o con-

junto de atividades relacionadas 
com a arte, a ciência e a técnica do 
vôo e da construção de aeronaves 
mais pesadas -que o ar. Cada um 
dos diferentes aspectos (jurídico, 
sanitário, administrativo, despor
tivo, etc.) da aeronáutica* forma 
um campo jjarticular da aviação. 
Por extensão, fazem parte deste 
grupo os aviões e aviadores.

Ô progresso do transporte por ar 
determinou profundas transforma
ções nas relações políticas, sociais, 
econômicas e militares entre as na
ções. Revolucionou totalmente a 
técnica da guerra, as rotas de co
mércio e a economia da maioria 
dos países. Desempenha hoje papel 
vital no sistema de transporte de 
passageiros e carga de qualquer na
ção; mesmo para cargas pesadas, o 
transporte aéreo já  compete com os 
de superfície, pois, embora os fretes 
sejam mais elevados, o custo total 
é compensado pela redução do nú
mero de intermediários e de gastos 
com armazenagem, além de possi
bilitar a entrega mais rápida. -

Uma grande ajuda que a aviação 
presta aos países, sobretudo aos 
que dispõem de poucas estradas e 
muito espaço interno ainda não 
desbravado (o Brasil, por exemplo), 
é a possibilidade de chegar a áreas 
completamente isoladas e pouco 
povoadas, facilitando a integração 
territorial.

A  a v ia çã o  c iv il

As atividades aeronáuticas rela
cionadas com pilotos e aeronaves 
não pertencentes às forças armadas 
constituem a aviação civil, desen
volvida para o transporte (aviação 
comercial, de turismo, etc.) ou para
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Prêmios, aplausos e caricaturas foram  as conseqüências im ediatas da resolução do problema da dirigibilidade de balões, por A lberto Santos Dum ont.

Em 1 90 6  ele conseguiu o vôo autônom o do "14 bis" (em  cim a), inaugu
rando a aviação. (Os W right não provaram  te r  alçado o seu "F lyer'' em  1903 .)

trabalhos específicos (aerofotogra- 
fia, investigação científica, meteo
rologia, arqueologia, publicidade 
aérea, etc.).

O uso organizado de transporte 
aéreo para esses e outros objetivos 
não militares teve seu início no fim 
da Primeira Guerra Mundial 
(19 14-1918), quando numerosas 
missões bélicas já  haviam compro
vado em todas as frentes as muitas 
e vantajosas aplicações do avião.

O ano de 1919 foi de grande pro
gresso para a aviação. A 8 de feve
reiro, o comandante Lucien Bos- 
soutrot (1890-1958), com uma 
Goliath Farman, efetuou o pri
meiro vôo internacional civil (Pa
ris— Londres), levando a bordo 
onze passageiros. Ainda nesse ano 
tentou-se, pela primeira vez, regula
mentar o tráfego aéreo internacio
nal. Surgiu, então, a Comissão In
ternacional de Navegação Aérea 
(CINA), que/ elaborou normas de 
direito aeronáutico.

Em 12 de outubro de 1929, fir- 
mava-se a Convenção de Varsóvia, 
que pôs em dia a legislação vigente 
e estabeleceu normas de direito pri
vado, em particular para os docu
mentos de transporte  ̂aéreo interna
cional mas também para as 
responsabilidades atribuídas às 
companhias de aviação.

Nos Estados Unidos surgiram, a 
partir de 1920, as primeiras linhas 
aéreas para comunicação interna. 
A França, por sua vez, ligava-se 
pelo ar com suas colônias mediter
râneas e com a costa oriental da 
África. A Inglaterra realizava os 
primeiros vôos a seus domínios na 
África, Ásia e Oceania. A Alema
nha, que pçr tratados de paz não 
podia reconstruir sua aviação mili
tar. estabeleceu diversas linhas do
mésticas e internacionais.

No entanto, o rendimento efetivo 
dos aviões continuava prejudicado 
pelo excesso de peso dos grupos 
motopropulsores a hélice, pelas 
moderadas velocidade e altitude e 
pela imperfeição das técnicas de 
vôo. Na tentativa de resolver esses 
problemas, os aparelhos a hélice.

quase sempre aeroplanos, foram 
submetidos a estudos detalhados, 
visando a maior segurança possível 
do vôo e a redução da relaçao entre 
carga útil e peso total do aparelho. 
Desta maneira, procurava-se alcan
çar uma autêntica unidade comer
cial na direção de uma linha aérea.

O  p arlam en to  d o  ar

Depois da Segunda* Guerra 
Mundial, a experiência adquirida 
com o aperfeiçoamento da aviação 
militar durante o conflito possibili
tou um grande progresso na avia
ção civil.

Ao mesmo tempo, a legislação 
internacional de transportes aéreos 
foi novamente atualizada, na Con
venção de Chicago realizada a 7 de 
dezembro de 1944. Foi a IC A O  
(Organização Internacional da 
Aviação Civil criada pela ONU) 
que permitiu à aviação civil desen- 
volver-se em todo o mundo se
gundo critérios de segurança e van
tagens em comum.

Nesse organismo, técnicos de vá
rias nacionalidades, após exausti
vos estudos, estabeleceram normas 
relativas ao tráfego aéreo interna
cional, apresentadas aos países 
membros sob a forma de recomen
dações. A seu cargo está a regula
mentação do direito aéreo interna
cional, assim como a promoção de 
medidas simplificadoras da trami
tação alfandegária, saúde pública e 
imigração. A IC A O  encarrega-se 
também da divulgação de novas 
técnicas e novos equipamentos. 
Além de sua sede (em Montreal, 
Canadá), possui quatro escritórios 
regionais (Paris, Lima, Cairo e 
Bangcoc).

O órgao legislativo da Organiza
ção é a assembléia geral, que se 
reúne anualmente, integrada por 
delegados dos paises-membros. Seu 
conselho compõe-se de doze desses 
delegados, eleitos pela assembléia 
por três anos. O conselho elege seu 
presidente e está ligado a três comi
tês: o de navegação, o de transporte 
aéreo e o de apoio jurídico, os
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quais preparam relatórios anuais, 
apreciados e debatidos na assem
bléia geral. O secretariado, for
mado por técnicos de vários países, 
organiza o trabalho preparatório 1 
da assembléia e trata da divulgação 
das normas e publicações.

A principio, o espaço aéreo pare
cia ser muito maior que as necessi
dades da aviação. Mas o aumento 
do tráfego, da velocidade dos 
aviões e da diversidade de tipos 
operando simultaneamente numa 
mesma área evidenciou logo a ne
cessidade que havia de se elaborar 
um sistema de controle do movi
mento aéreo.

O aperfeiçoamento do radar e 
dos equipamentos eletrônicos de 
comunicação, de auxílio à navega
ção aérea e às descidas por instru
mentos (vôo cego), possibilitou alto 
grau de eficiência nos serviços cria
dos em todo o mundo. Os países 
membros da IC A O  estabeleceram 
suas regras de vôo e montaram seus 
sistemas baseados nas recomenda
ções desse organismo, adaptan
do-as às necessidades e possibilida
des locais.

S egu ran ça  a 1 100  k m /h

Atualmente, as linhas aéreas es- 
palham-se por todos os cantos do 
globo — desde 1949, mais passa
geiros cruzam o Atlântico por 
avião que por navio. Foi assom
broso o desenvolvimento desse tipo 
de transporte, a partir da entrada 
em serviço dos grandes aviões a 
jato.

O emprego de turboélices e tur- 
borreatores fez com que os apare
lhos alcançassem grandes velocida
des (de 800 a 1 100 quilômetros 
por hora), que permitiram cobrir as 
distâncias em tempos bem menores 
do que os gastos pelos aparelhos 
equipados com motores a explosão. 
E  com maior segurança. As_ rotas 
polares das linhas transoceânicas 
são outro fator de economia de es
paço e tempo.

O desenvolvimento da aviação 
civil deve muito ao emprego de me

tais leves e projetos aerodinâmicos 
para a construção de seus apare
lhos. Para seu melhor funciona
mento são utilizados motores acio
nados por combustíveis cada vez 
mais eficientes e recorre-se às des
cobertas meteorológicas e aerológi- 
cas. Em terra, ampliam-se as infra- 
estruturas de apoio para 
abastecimento, reparação e revisão 
auxiliadas por uma rede de con
trole de voo capaz de seguir os 
aviões ao longo de toda sua rota.

Com a adoção de turboélices e 
turborreatores, aumenta a carga 
útil em relação ao peso total e as
sim se amplia a disponibilidade de 
lugares no transporte de passagei
ros e mercadorias. Embora quase 
todo o espaço ganho pelo tamanho 
menor dos grupos propulsores te
nha sido tomado pelo maior nú
mero de instalações auxiliares, a 
grande potência desses motores 
possibilita que o avião passe a ope
rar com maior peso, proporcio
nando assim o aumento crescente 
do número de passageiros e da to
nelagem das mercadorias transpor
tadas em todas as rotas continen
tais e intercontinentais sobretudo 
nos grandes centros.

No campo da agricultura, a 
aviação civil adquire grande impor
tância, graças à sua funcionalidade 
na semeadura aérea e na pulveriza
ção de produtos químicos e subs
tâncias antiparasitárias sobre ex
tensas zonas de cultivo. Também o 
turismo e a publicidade servem-se 
cada vez mais da aviação. Com a 
introdução dos quadrirreatores de 
grande capacidade (Boeing 747, o 
Jumbo), o número de usuários de 
transporte aéreo tende a aumentar.

A obtenção de velocidades mais 
altas tem-se somado uma crescente 
preocupação com a segurança das 
aeronaves. Os novos modelos, an
tes de entrarem em uso normal, são 
submetidos a estudos e testes, du
rante cerca de cinco anos, até que 
possam oferecer o mínimo de ris
cos e o mãximo de rentabilidade. O 
Concorde, por exemplo, que efe
tuou seu primeiro vôo em 2 de

Os aperfeiçoam entos foram  m uitos e rápidos: logo o avião estava dispu
tando corridas a um a velocidade "espantosa": 100  quilôm etros por hora.

Embora ainda relativam ente precária, a aviação não recusava desafios: em  
1909 , com  seu monoplano " N .°  X I" , B lériot cruzou o canal da M ancha.

Na Prim eira Guerra, os aviões equipados com bombas e m etralhadoras rea
lizavam novas missões: espionagem  e ataque. (S.E. 5A, inglês, de 1917.1
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março de 1969, só foi lançado co
mercialmente em janeiro de 1976. 
Esse avião, de concepção franco- 
britânica, voa à velocidade aproxi
mada de 2 200 km/h.

A  a v ia çã o  c iv il  b rasile ira

A aviação civil constitui hoje um 
dos elementos mais importantes na 
vida econômica do país, influindo 
em todas as atividades produtivas. 
Grande parte da população brasi
leira. esparsa numa àrea muito 
vasta, freqüentemente tem no avião 
o único meio de transporte.

As atividades da aviação civil no 
Brasil são coordenadas pelo De
partamento de Aviação C ivil do 
Ministério da Aeronáutica e, se
gundo normas estabelecidas, po
dem ser classificadas, de acordo 
com os fins a que se destinam as 
aeronaves, em:

T R A N SP O R TE PÚ BLICO  —
Realizado por aviões destinados ao 
transporte remunerado de carga e 
passageiros; nesta categoria estão 
incluídas as aeronaves das empre
sas de transporte aéreo e de táxis- 
aéreos.

SER V IÇO S E S P E C IA L IZ A 
DOS — Serviços executados, me
diante remuneração, por aeronaves 
devidamente aparelhadas para a to
mada de fotografias aéreas, explo
rações científicas, fumigação de 
plantações com inseticidas, publici
dade aérea, demonstrações acrobá
ticas, etc.

TR A N SP O R TE PR IVA D O  — 
Aeronave destinada apenas ao 
transporte não remunerado do pro
prietário e de seus convidados, ou 
de pessoas e mercadorias proceden
tes de estabelecimentos da firma ou 
empresa proprietária da aeronave 
(ou a esses destinadas).

R E C R E IO  — Aparelhos desti
nados exclusivamente a vôos não 
remunerados, para distração ou tu
rismo do proprietário e seus convi
dados.

IN STR U Ç Ã O  — Aeronaves 
para vôos de treinamento, que não 
podem efetuar transporte aereo re
munerado.

__ A D M IN IS T R A T IV O S  — Avia
ção levada a efeito com aeronaves 
pertencentes ao governo, no trans
porte de autoridades ou pessoas a 
serviço de órgãos administrativos 
federais, estaduais ou municipais.

Em 1927, foi fundada a primeira 
companhia brasileira de aviação 
comercial, a Varig. Sua frota era 
constituída por pequenos hidropla- 
nos Dornier que ligavam Porto 
Alegre a Pelotas e Rio Grande. 
Logo, com o surgimento do Sindi
cato Condor, que depois viria a se 
chamar Cruzeiro do Sul, começava 
a consolidar-se a aviação brasileira 
de transportes. Os primeiros vôos 
para o exterior foram realizados 
em 1930 através da N YRBA  
(Nova York-Rio-Buenos Aires), e 
dela nasceria a Panair do Brasil, 
extinta em 1965.

Desde 1961, a aviação é consi
derada uma das mais valiosas for
ças em atuação no país. Estende as

O pára-quedism o vem se desenvolvendo paralelam ente às conquistas aeronaúticas. (À esq., grupo em  queda livre.)

O conceito de aviação ("construção e vôo de aeronaves m ais pesadas que o ar") exclui até os modernos balões.

Nessa definição enquadram -se os planadores (aviões sem m otor). O vôo a 
vela usa a força do vento e caracteriza-se principalm ente com o esporte.

suas linhas por quase todas as cida
des importantes e pela maior parte 
dos países da América, Europa, 
Ásia e África. Das linhas nacio
nais, a Rio — São Paulo é a mais 
movimentada.

U m  táx i para o  náufrago

Notável é o papel desempenhado 
pelos táxis-aéreos em todo o inte
rior do país, suprindo as dificulda
des de comunicação terrestre.

Nos últimos anos, cresceu enor
memente o número de aeronaves e 
de pilotos registrados no Departa
mento de Aviação Civil, para o ser- 
viyo de táxis-aereos. No entanto, o 
número de viagens que efetuam não 
pode ser determinado com preci
são, porque os vôos desta natureza 
são freqüentemente realizados en
tre campos de pouso de fazendas, 
onde não existe controle estatístico.

No Estado de Minas Gerais, to
das as empresas de táxis-aéreos 
operam com base no aeroporto* de 
Carlos Prates, em Belo Horizonte. 
Cobrem grande parte do Estado e
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têm contribuído muito para o trân
sito de pessoas e materiais entre as 
mais importantes cidades mineiras.

Em Mato Grosso, é comum o 
movimento entre as grandes fazen
das por esse meio de transporte, 
uma vez que as comunicaçoes de 
superfície são quase inexistentes.

Durante a guerra, os táxis-aéreos 
prestaram serviços inestimáveis na 
busca e salvamento de náufragos 
ao longo de toda a costa brasileira. 
Nesta ocasião, até mesmo os pe
quenos teco-tecos se aventuraram 
dezenas de quilômetros mar aden
tro, na tentativa de localizar sobre
viventes de naufrágios e auxiliar o 
seu salvamento.

A  av ia çã o  m ilitar

Aviação militar é o conjunto das 
atividades realizadas por aeronaves 
e pilotos que pertencem às forças 
armadas.

Os primeiros aviões militares fo
ram construídos logo após o vôo de 
Santos* Dumont no Bagatelle 
(1906). Em breve, Estados Unidos, 
França, Alemanha, Inglaterra e 
Itália criaram uma aviaçao militar, 
organizando escolas de pilotagem e 
construindo aeronaves com objeti
vos bélicos.

No início da Primeira Guerra 
Mundial (1914), a França, a Ale
manha e os Estados Unidos já  dis
punham de esquadrilhas organiza
das. Os aviões eram usados em 
missões de reconhecimento. Em 
fevereiro de 1915, o francês Roland 
Garros (1888-1918) inventou um 
dispositivo que permitia atirar com 
uma metrajhadora montada no 
próprio avião, de maneira que as 
balas passavam pelo intervalo entre 
as duas pás da hélice. Os alemães 
conseguiram abater o avião de 
Garros e, de posse do dispositivo, 
aperfeiçoaram-no e passaram a uti- 
lizà-lo.

Já o bombardeio era realizado 
pelo próprio piloto, que lançava as 
bombas com as mãos. Somente em 
outubro de 1918 adotou-se um 
dispositivo elétrico para lança
mento das bombas. As aeronaves 
da época, com sua estrutura de 
madeira recoberta de tela, não ofe
reciam segurança e exigiam muito 
mais audacia dos pilotos. Mesmo 
assim, realizavam bombardeios e 
ataques de surpresa a centros ferro
viários e de comunicações e a tro
pas; eram as primeiras aplicações 
estratégicas da força aérea.

Os chefes militares não tiveram 
visão suficiente para perceber, de 
imediato, que a aeronáutica havia 
mudado radicalmente o aspecto da 
guerra, exceto na Inglaterra, onde a 
força aérea passou a ter lugar de 
destaque.

Dessa maneira, sem o estímulo 
necessário para seu progresso e 
sem recursos para pesquisas, a 
aeronáutica militar evoluiu lenta
mente durante muito tempo. No 
entanto, o esforço dos aviadores 
permitiu um relativo aperfeiçoa
mento, embora dispusessem de 
poucos oficiais e aparelhos, e 
menos ainda de recursos (para 
combustível, acessórios, etc.).

Foi apenas na Segunda Guerra 
Mundial que a aeronautica teve seu 
desenvolvimento acelerado. Tanto 
que em um só mês — o de produ-

çào máxima — foram fabricados, 
nos EUA, 50 000 aviões.

Além disso, introduziram-se 
aperfeiçoamentos nos motores, hé
lices e acessórios e surgiram más
caras de oxigênio com ligações 
para fones, uniformes de vôo eletri
camente aquecidos, máquinas fo
tográficas automáticas, uso de 
hélio nos dirigíveis e assento de pi
loto com placa de proteção contra 
balas e fogo. Também decorrência 
da guerra foi o aprimoramento das 
pesquisas em torno da medicina de 
aeronáutica.

Já na Segunda Guerra Mundial a 
aeronáutica brasileira enviou seu 
primeiro grupo de caça para coope
rar com as forças aliadas na luta 
contra o nazismo.

VEJA TAMBÉM: Aeronáutica; 
Aeronavegação; Aeróstato; Avião; 
Helicóptero; Pára-quedismo.

A Segunda Guerra acelerou o aperfeiçoam ento dos aviões bélicos. (Esquadrilha da Fumaça e M irages, da FAB.)

O avião "X avante" é construído pela Em braer— Empresa Brasileira de A eronáutica. (U m  aparelho da FAB.)

O Parasar. da Força Aérea Brasileira, é especializado em  salvam entos.
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Avião

Desde que Santos* Dumont e os 
irmãos Orville e Wilbur Wright* 
estabeleceram a possibilidade de 
vôo do avião, ficou patente o prin
cípio físico que permite o fenome- 
no. É principalmente a reação do ar 
sobre a supejfície da asa que possi
bilita ao avião elevar-se e manter-se 
no ar. A asa, sendo um plano incli
nado, ao deslocar-se, exerce pres
são sobre o ar, impelindo-o para 
baixo; o ar responde à ação da asa, 
impulsionando-a para cima. Essa 
pressão é responsável por cerca de 
3 0 %  da sustentação total.

Os primitivos aeroplanos eram 
construídos de madeira e tinham 
um vôo bastante desajeitado. Mas 
foi com um avião desse tipo — o 
Demoiselle, que os franceses apeli
daram de La Libelulle — que San
tos Dumont realizou o primeiro 
reide aéreo entre Saint-Cyr e Buc, 
estabelecendo, em 1909, o recorde 
mundial de 96 quilômetros por 
hora.

Desde então, os aperfeiçoa
mentos se sucederam e hoje nin
guém mais se surpreende com as 
velocidades dos jatos modernos, 
que chegam a 3000 quilômetros 
por hora, voando a altitudes de 
mais de 30 000 metros.

A s  quatro forças

Sustentação, tração, força de 
gravidade (peso) e resistência ao 
avanço (atrito) são as quatro forças 
que mantêm um avião — aparelho 
mais pesado que o ar, dotado de 
um ou mais motores — em equilí
brio e movimento na atmosfera .

A sustentação é devida princi
palmente à forma das asas e às leis 
tísicas de Newton* (a toda ação 
corresponde uma reação igual, em 
sentido contrário) e de Bernoulli* 
(quando a velocidade do ar aumen
ta, reduz-se a pressão estática). 
Pelo movimento do ar, as asas 
recebem a ação de uma força 
ascendente. Ao mesmo tempo há 
menor pressão na parte superior 
devido a forma abaulada. A dife
rença entre as pressões nas superfí
cies superior e inferior da asa pos
sibilita 7 0 %  da sustentação.

A tração faz com que o avião se 
mantenha em movimento. Ela é 
produzida por motores que, através 
das hélices, empurram (hélices im
pulsoras) ou puxam (hélices pro
pulsoras) o aparelho para frente. 
Os aviões a jato usam gases expeli
dos para tras, em tubos de forma 
convergente-divergente, o que pro
voca reação em sentido contrario.

A força de gravidade atua num 
avião porque, como todo corpo, ele 
é arrastado para o centro da Terra. 
É isso que possibilita o vôo.

A resistencia ao avanço é devida 
ao atrito do ar contra o avião. Nos 
meios fluidos, como é o caso do ar, 
o atrito depende do tamanho e da 
forma do corpo. As formas suaves 
que facilitam o movimento denomi- 
nam-se linhas aerodinâmicas.

Os aviões modernos são feitos de 
ligas especiais de metais, que lhes

Nr
R Y W j

No inicio de sua história, os aviões estavam  sem pre às voltas com tarefas espetaculares. Uma façanha heróica 
im ortalizou o "Spirit o f Saint Louis" e seu piloto, Lindbergh, em  192 7 : a travessia do oceano A tlântico.

Em 195 2 , aviões a jato passaram a servir linhas com erciais. O Supersônico "Concorde" foi iançado em  1969 .
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garantem agilidade e leveza. Em 
aparelhos de pequeno porte, contu
do, a madeira ainda e empregada, 
depois de um tratamento conve
niente com resinas e tintas, para 
diminuir o atrito com o ar.

P artes d o  av ião

Asa, fuselagem, empenagem, 
trem de pouso, grupo motopro- 
pulsor, superfície de controle, co
mandos de vôo, instrumentos e 
eguipamentos auxiliares — essas 
sao as partes que basicamente com
põem um avião.

A asa (aerofólio) se estende 
longitudinalmente à direita (meia- 
asa direita) e à esquerda (meia-asa 
esquerda) do corpo central (fusela
gem). A  parte da frente da asa é 
chamada bordo de ataque, e a parte 
posterior bordo de fuga. O melhor 
desenho para a asa é aquele ovala
do no bordo de ataque, afinando 
aos poucos para trás, até chegar a 
uma fina espessura no bordo de 
fuga. Deve, ainda, ser abaulada na 
parte de cima e quase plana na 
parte de baixo.

A fuselagem é a parte do avião 
onde ficam os passageiros, a tripu
lação e a carga; compõe-se de cabi
na de comando, painéis de instru
mentos, cabina de passageiros e 
porões de carga.

O conjunto da cauda, com os 
estabilizadores (vertical e horizon
tal) e superfícies de controle presas 
a eles, forma a empenagem que per
mite a estabilidade do avião duran
te o vôo.

O trem de pouso, composto de 
rodas com pneus, flutuadores ou 
patins, destina-se a suportar o 
avião na terra, na água ou na neve. 
Antigamente era composto de duas 
rodas, mas evoluiu para triciclo, 
podendo ser recolhido após a deco
lagem, ficando oculto na asa ou na 
fuselagem durante o vôo. O trem de 
pouso sustenta o avião em três pon
tos: dois debaixo da asa e o terceiro 
na extremidade, posterior ou ante
rior. Ele facilita as evoluções do 
aparelho em terra, na decolagem ou 
aterragem. Nos grandes aviões mo
dernos, o trem de pouso consiste 
num complexo conjunto de rodas, o 
qual, entre outras vantagens, reduz 
os efeitos do peso do aparelho 
sobre as pistas.

O grupo motopropulsor é a parte 
do avião que produz a necessária 
tração para vencer a resistência do 
ar. É composto de motor, hélices, 
carburadores, bombas de gasolina, 
tanques e tubulações de combus
tível e óleo.

A superfície de controle com
põe-se de ailerons, profundor e 
leme de direção. Os ailerons inven
tados, em 1920, pelo inglês Frede- 
rick Handley Page (1885-1962), 
mantêm o equilíbrio transversal no 
vôo retilíneo e auxiliam o leme de 
direção nas manobras para a direi
ta ou a esquerda. São articulados 
na parte posterior de cada meia-asa 
e se movimentam em sentido con
trário. Os movimentos do profun
dor, por sua vez, fazem com que o 
avião suba ou desça.

Todo avião é controlado pelos 
comandos de vôo, que em alguns 
casos são duplos, permitindo que 
dois pilotos governem alternada
mente o aparelho. São compostos

de pedais, com os freios das rodas, 
e manche, que é o volante. Este 
comanda os ailerons e o profundor.

Os instrumentos são de vôo, de 
navegação e de motor. Os de vôo e 
navegação fornecem informações 
sobre a velocidade, altitude e rota 
do avião. Os de motor mantêm o 
piloto informado sobre o funciona
mento do grupo motopropulsor.

Os equipamentos variam de 
acordo com os objetivos do vôo e 
destinam-se a dar maior segurança 
aos ocupantes. Deles fazem parte: 
piloto-automático, degeladores, sis
tema de iluminação, rádio, extinto
res de incêndio, pára-quedas, cole
tes salva-vidas, botes, radares.

Além do piloto e co-piloto, que 
comandam o aparelho, fazem parte 
ainda da tripulação de um avião 
comercial o navegador e o radiote-

Na aterragem , o tripé  form ado pelas rodas suporta todo o peso do avião legrafista, aeromoças ou comissá 
e, em especial, a carga dinâm ica. Em vôo, o trem  de pouso é recolhido. rios de bordo e um mecânico de

vôo. Em terra, ficam os encarrega
dos dos serviços de proteção de 
vôo: mecânicos, eletricistas, mon
tadores, sinaleiros, operadores de 
rad ar, meteorologistas.

T ip o s  de av ião

Quanto ao local de pouso, os 
avioes podem ser terrestres, hidra- 
viões ou anfíbios. Os hidraviões de
sapareceram quase totalmente, de
pois de terem alcançado grande 
difusão. Eram providos de flutua
dores capazes de permitir a decola
gem e o pouso na água.

Aviões terrestres são aqueles que 
decolam e pousam em terra. Já nos 
chamados anfíbios, conjugam-se as 
características dos aparelhos ter
restres e dos hidraviões. São muni
dos tanto de flutuadores quanto de 
trem de pouso. Destinam-se geral
mente a turismo, transporte ligeiro 
ou operações de auxilio. Alguns 
são providos de esquis para descida 

Informações sobre velocidade, a ltitude e rota são dadas pelos instrum entos na neve.
de vôo. Os comandos possibilitam  ao piloto o controle do aparelho. Segundo o número de asas, os

Nos turborreatores dos aviões a ja to , uma turbina aciona a hélice, pelo redutor. Os resíduos de gás ejetados fornecem  
um suplem ento de força. Por isso, são comuns velocidades de milhares de quilôm etros por hora.
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aviões classificam-se em monopla
nos (uma asa), biplanos (duas), e 
assim por diante. Mas a grande 
maioria dos aviões modernos são 
monoplanos, pois a asa única ofe
rece menor resistência ao avanço. 
Ela pode estar localizada na parte 
baixa, média ou alta da fuselagem.

Aviões monomotores são aque
les em que há apenas um grupo 
motopropulsor, geralmente colo
cado na proa da fuselagem. Já os 
bimotores possuem dois grupos, 
um em cada meia-asa. A  combina
ção desses dois tipos deu origem 
aos trimotores, a princípio com os 
motores localizados na frente e 
hoje com o motor central situado 
na parte traseira da fuselagem ou 
na empenagem vertical e os de
mais, na parte lateral traseira.

Já os quadrimotores são equipa
dos com dois motores em cada 
meia-asa, e possuem hélices tracto- 
ras, isto é, colocadas diante do mo
tor. Mas nos aviões de dupla fuse
lagem, um dos . motores pode ficar 
atrás da carlinça. Então a hélice é 
propulsora (atras do motor).

Os aviões podem ser civis (de 
passageiros, de carga ou mistos) e 
militares, para transporte de tropas 
e pára-quedistas, para atacar ou
tros avioes (caça), bombardear al
vos militares (bombardeiros) ou 
ainda para missões de_espionagem. 
Os caças modernos são movidos a 
jato-propulsão e geralmente trans
portados em porta-aviões.

M o to res
O motor de um avião pode ser 

a pistão (convencional), a jato e a 
foguete. O funcionamento do mo
tor ajiistão é igual ao do automó
vel. É dotado de cilindros, dentro 
dos quais se movimentam os pis
tões. O movimento destes imprime 
rotações ao eixo-manivela ao qual 
fica presa a hélice.

Gases expelidos com grande ve
locidade fazem funcionar o motor 
a reação. Ao serem expelidos à re
taguarda do motor, determinam o 
empuxo. Podem ser a jato (só fun
cionam na atmosfera, de onde ob
têm oxigênio necessário) e a fo
guete (com carga própria de 
oxigênio, podendo assim funcionar 
também no espaço sideral).

Os motores a jato funcionam a 
turbina a gás (uma turbina movi
menta o compressor de ar para 
combustão), pulso-jato (queima de 
gases intermitentes, como as bom
bas V I dos alemães) e estato-jato 
(queima de gases contínua, como 
os mísseis e aviões experimentais).

O jato a turbina a gás pode ser 
turbojato ou turboélice. No pri
meiro. a queima de gases movi
menta a turbina que faz girar o 
compressor, produzindo a tração 
pelo jato no escapamento; no tur
boélice, a turbina movimenta o 
compressor e uma hélice.

Os motores-foguetes, por outro 
lado, podem ser de propelente 
líquido ou de propelente sólido. 
Esse tipo 'de motor operava nos 
mísseis alemães V2, no X I  e no 
Douglas Skyrocket.

V e lo c id a d es

Como a asa única vence m elhor o atrito, os biplanos estão desaparecendo. 
Alguns são usados em  vôos acrobáticos, que exigem  perícia e coragem.

dade do som. A barreira do som foi 
transposta com os motores “a rea
ção, baseados na teoria de Theodor 
von Karman (1881-1936).

Durante a Primeira Guerra 
Mundial. Von Karman construiu 
um helicóptero com duas hélices 
que se moviam em sentido contrá
rio. E_m 1935, formulou a teoria da 
resistência do ar a corpos que se 
movimentam com velocidade supe
rior à do som (que varia em torno 
de 1220 km/h, erri condições nor
mais). Assim foi construído o avião 
Bell X - l ,  com o qual o piloto ame
ricano Charles E. Yager 
(1923- ) rompeu a barreira do 
som, em 1947, atingindo a veloci
dade de 1 078,30 km/h.

Atualmente, segundo a veloci
dade desenvolvida, os aviões são 
classificados em subsônicos, tran- 
sônicos, supersônicos e hipersô- 
nicos. Nas velocidades subsonicas 
formam-se ondas de pressão produ
zidas pela asa e que se movem à 
sua frente com a velocidade do 
som. Nas velocidades transônicas, 
o avião desloca-se tão rápido quan
to as ondas de pressão; o ar acumu
lado forma uma onda-choque que 
produz forte estampido: o vôo é 
trepidante. Já nas velocidades su
persônicas, o vôo é suave. O apare
lho desloca-se mais rapidamente do 
que as ondas de pressão que ele 
produz.

O problema das velocidades su
persônicas foi estudado pelo cien
tista austríaco Ernst Mach*. sendo 
por isso expressas pela unidade 
Mach, que representa a relação 
entre a velocidade do avião e a do 
som. Em condições normais, a 
velocidade do som no ar é de 340 
m/s ao nível do mar (1 220 km/h), 
podendo variar em função de al
guns fatores (como a temperatura 
absoluta do ar).

Acima de Mach 5 atingem-se 
velocidades hipersônicas. Sistemas 
de refrigeração se tornam necessá
rios, pois nessas altas velocidades 
os aviões passam a se defrontar 
também com a barreira térmica.

A  velocidade de um avião tem 
relação com a carga alar. Trata-se 
de magnitude que varia de 15 
kg/m2 (planadores) até 50 a 100 
kg/m2 (aviões de turismo) e 450 a 
500 kg/m2 (grandes quadrirrea- 
tores comerciais).

É a carga alar que determina a 
velocidade mínima, abaixo da qual 
a sustentação é insuficiente. Neste 
caso, hipersustentadores entram em 
funcionamento na fase de aterra
gem, por exemplo.

A velocidade mínima determina 
a distância necessária para a deco
lagem e o pouso. Outras caracterís
ticas decisivas são a velocidade 
máxima e a velocidade de cruzeiro. 
A velocidade de cruzeiro é determi
nada pelo empuxo dos propulsores 
e pela forma do avião. Nos aviões a 
helice não se menciona o empuxo 
(como nos reatores), mas a potên
cia máxima que pode ser alcançada 
pelos motores.

A  era d o  ja to

O primeiro turbojato foi lançado 
pelos alemães, em 1939. Tratava-se 
do Heinkel He-178, desenhado e

Os aviões com motores a pistão O aerom odelism o. mais praticado com o esporte ou passatem po, é tam bém  patenteado, em 1935, por Hans von 
apenas se aproximaram da veloci- uma form a técnica e científica de se testar a viabilidade de novos projetos. Ohain e Max Hahn. A  construção
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esteve a cargo da fábrica de aviões 
de Ernst Heinkel (1888-1958); mas 
a barreira do som só foi ultrapas
sada, em 1947, pelo avião-foguete 
Bell X - l .  Durante a Guerra da 
Coréia* entraram em ação jatos 
F-80 Shooting Star e F-86 Sabre, 
americanos, e Mig-15, de constru
ção soviética.

A invenção do jato é atribuída 
ao aviador inglês Sir Frank Whittle 
(1907- ), piloto da R A F  (Royal 
Air Force). Em 1928, ele escreveu 
uma tese intitulada Evoluções Fu
turas no Desenho de Aeronaves, 
descrevendo um motor considerado 
o precursor do turboélice atual. 
Nele, o ar comprimido, expandin
do-se intensamente pela queima do 
combustível, era expelido por bicos 
de jato, gerando assim tremendo 
empuxo.

O projeto de Whittle foi recu
sado na época, pois não havia 
materiais e ligas capazes de supor
tar tensões e temperaturas tão ele
vadas. Em 1936, ele foi nomeado 
engenheiro-chefe honorário da 
Power Jets Limited, companhia 
particular especializada em dese
nho e planejamento. Um ano de
pois seu projeto era colocado em 
execução, quando foi experimen
tado na região central da Inglaterra 
o primeiro motor turbojato.

O jato comercial

Os ingleses foram pioneiros nas 
linhas comerciais a jato, inaugura
das, em 1952, com o lançamento 
do Comet, da De Havilland. Em 
seguida, ainda na Inglaterra, vie
ram o Viscount, o Britania e o Dart 
Herald, todos turboélices. Os fran
ceses, por sua vez, lançaram o Ca- 
ravelle.

Os mais potentes jatos foram 
lançados pela União Soviética, a 
partir do Tupolev T U -104 — bi
motor — e do T U -110 e T U -114
— quadrimotores. Este último de
senvolve uma velocidade máxima 
de 1 000 km/h. Trata-se de um tur
boélice quadrimotor que voou pela 
primeira vez em 1968, cujo dese
nho foi projetado por uma equipe 
dirigida por Andrei Nicolaevitch 
Tupolev (1888- ). Tem 58 me
tros de comprimento e capacidade 
para transportar 170 passageiros 
em percursos longos, 220 em pe
quenos percursos e 120 em linhas 
internacionais.

Os americanos iniciaram a dé
cada de 60 com quatro dos mais 
potentes aparelhos das linhas co
merciais: o Boeing 707, o Convair 
880, o Douglas DC-8 e o Lockheed 
Electra. Mas os primeiros aviões 
comerciais supersônicos são o 
russo Tupolev 144, que efetuou o 
primeiro vôo em 31 de dezembro 
de 1968, e o franco-britânico Con
corde, lançado em 2 de março de 
1969.

Um dos principais objetivos do 
projeto Concorde era construir um 
aviao com boas qualidades de vôo, 
tanto em velocidades supersônicas 
quanto subsônicas, capaz de se 
adaptar aos sistemas aeroviários 
sem exigir tratamento especial no 
controle da circulação aérea ou nos 
aeroportos. O Concorde pode de
colar e pousar em qualquer aero
porto utilizado pelos grandes ' 
aviões a reação. Sua velocidade de

cruzeiro supersônica (2 335 km/h) 
permite-lhe atravessar o Atlântico
— de Paris ou Londres a Nova 
York -—, sem escala, empregando 
a metade do tempo utilizado pelos 
aviões convencionais. A  plena 
carga e com as reservas normais de 
combustível, esse jato possui auto
nomia para voar a distancias supe
riores a 6 500 quilômetros.

O Concorde é um monoplano 
com asas em delta afilada, de confi
guração fixa, que lhe assegura a efi
cácia máxima em cruzeiro a Mach
2 (por volta de 2 200 km/h). Nas 
velocidades subsônicas e a baixa 
altitude possui excelentes qualida
des de voo e manobra, equivalentes 
e até superiores às dos aviões sub- 
sônicos atuais.

O vôo supersônico, cria, em rela
ção ao subsônico, novos problemas 
técnicos e operacionais, como por 
exemplo as grandes variações de

temperatura a que está sujeito. Por 
essa razão, foi escolhida como ma
terial principal do Concorde uma 
liga de alumínio, de grande resis
tência à temperatura. Ainda que a 
concepção desse aparelho não seja 
considerada de todo revolucioná
ria, são inegáveis algumas de suas 
particularidades inovadoras. Entre 
estas são citadas especialmente o 
nariz basculante, as entradas de ar 
e os tubos de escape de geometria 
variável, além do sistema de nave
gação por inércia.

A  velocidade máxima alcançada 
por um jato foi atingida em 1964. 
O detentor do recorde é o Lock
heed SR 71, da Força Aérea dos 
Estados Unidos, com 3 539,8 
km/h. O recorde de altura, por ou
tro lado, foi alcançado em 1973, 
pelo avião russo Mikoyan E-266, a 
36,20 km de altitude.

A invenção dos jatos trouxe

vantagens também à aviação ligada 
ao transporte de cargas. 0s vagõeS- 
do-ar, nome desses cargueiros, de
senvolvem baixa velocidade, o que 
permite um maior volume de carga 
transportada com moderado con
sumo de combustível.

Os maiores aviões de carga são 
o Galaxy-C-5a, fabricado pela 
companhia americana Lockheed, e 
o Antonov AN 22, de fabricação 
soviética. O cargueiro americano 
transporta até 120 t de mercado
rias. a uma velocidade de 900 
km/h. Já o soviético, a uma veloci
dade de 600 km/h, carrega um má
ximo de 80 t, a uma distância de
11 000 km.

Aeromodelismo

As miniaturas reproduzindo pro
jetos de futuros aviões, chamadas 
aeromodelos, são estudadas com fi
nalidade técnica e científica. Mas 
também podem ser apenas cópias 
de aviões já  existentes, construídas 
com finalidade meramente espor
tiva.

Os primeiros aeromodelos eram 
simples aparelhos originais, desti
nados ao entretenimento infantil. 
Com a evolução tecnológica apli
cada na sua montagem, passaram 
a atrair especialmente a atenção da 
juventude, tornando-se um exce
lente passatempo manual e intelec
tual, auxiliando na educação.

Até mesmo para fins esportivos, 
os aeromodelos imitam em tudo os 
grandes aviões. As miniaturas são 
impulsionadas por todos os tipos 
de motores existentes: a gasolina, a 
jato ou a foguete. A engenhosidade 
e graça das pequenas cópias 
atraem pessoas de todas as idades 
e de ambos os sexos, existindo 
atualmente, em todo o mundo, nu
merosos clubes de aeromodelismo, 
onde são organizadas competições.

Muitos centros dispõem de pra
ças especialmente construídas para 
o lançamento de aeromodelos, que 
reproduzem desde os primeiros mo
delos de aeroplanos que foram uti
lizados por Santos Dumont e pelos 
irmãos Wright, até os moderníssi- 
mos aviões supersônicos.

No campo científico, porém, os 
aeromodelos são utilizados com o 
objetivo de testar as características 
de navegabilidade, resistência ao 
avanço, capacidade de manobra e 
outras características dos aviões 
planejados. Numa primeira etapa, 
os aparelhos projetados são fabri
cados como modelos em escala. 
Stispensos sobre uma base fixa, tais 
modelos são observados e testados 
em túneis aerodinâmicos. Depois 
de aprovados, começa a fase de fa
bricação dos aparelhos até entâo 
representados pelas miniaturas.

Equipamentos eletrônicos, ao 
mesmo tempo complexos e delica
dos, fazem parte dos aeromodelos 
com finalidades científicas ou de 
pesquisa. Eles reproduzem com 
exatidão todas as particularidades 
necessárias ao estudo dos especia
listas, tais como a vibração e a sus
tentação, entre outras.

VEJA TAMBÉM: Aeronáutica: 
Aeronavegação; Aeróstato; Avia
ção; Helicóptero; Pára-quedismo.

Podendo pousar e decolar de lugares inacessíveis a outros aparelhos, o táxi- 
aéreo é imprescindível em paises pobres em  sistemas de com unicação.

Em todo o m undo, o transporte por aviões coloca-se entre os mais pro 
curados: a rapidez e o conforto que oferece com pensam  seu preço elevado.
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Avicultura

Avicultura é a atividade econô
mica baseada na criação de aves 
domésticas, para produzir ovos ou 
carne em quantidades comerciali
záveis, e ainda aves vivas de boa 
raça para fornecimento a outros 
criadores.

A grande maioria dos aviculto
res prefere a criação de galinhas. 
Isto porque para essas aves não são 
necessários extensos tanques de 
água (como para os marrecos, gan
sos e patos); seus produtos alimen
tares têm o peso adequado para o 
consumo familiar (o que não acon
tece com as codornas); mais ainda, 
das galinhas se obtêm com facili
dade carne e ovos, o que não su
cede com os perus. Dai surge uma 
vantagem suplementar: menor 
preço de revenda, facilitando o 
consumo e mantendo o hábito das 
populações se alimentarem de 
carne e ovos de galinha, de prefe
rência a outras aves.

O valor nutritivo dos ovos, ricos 
em proteínas, vitaminas e minerais, 
torna-os componentes essenciais 
em qualquer dieta, sendo especial
mente recomendados a crianças e 
convalescentes. Quanto à carne 
branca das aves, além das proprie
dades nutritivas, tem sobre a carne 
dos quadrúpedes outra vantagem: é 
de mais fácil digestão, ideal para 
organismos debilitados, aos quais 
se deva poupar esforço.

Como subprodutos na criação 
de aves, obtém-se ainda o esterco, 
utilizado na fabricação da gali- 
nhaça, adubo orgânico de largo 
emprego para a fertilização das ter
ras. As penas vêm tendo sua aceita
ção diminuída pelo excesso de 
oferta e também pelo aparecimento 
de competidores de origem petro
química ou derivados da borracha.

Avicultura moderna

Por volta de 1930, Wilson da 
Costa, ferroviário de Campinas e 
avicultor nas horas vagas, publicou 
um livro intitulado Como Fiquei 
Rico Criando Galinhas. Embora 
desprovido de bases científicas sé
rias, o livro obteve grande venda- 
gem, e valeu ao autor um contrato 
para escrever em uma revista agrí
cola. O fato mostrava duas coisas: 
o interesse de um número expres
sivo de brasileiros pela avicultura; 
e o ainda completo amadorismo em 
que era desenvolvida a criação.

Na década de 60, com o desen
volvimento das cooperativas agrí
colas, o panorama transformou-se. 
Agrupados, e tendo assim somadas 
as suas possibilidades econômicas, 
os produtores buscaram os grandes 
centros avícolas mundiais, impor
tando dali as técnicas granjeiras 
mais modernas e passando a traba
lhar somente com raças de aves 
que revelavam alta rentabilidade na 
produção de carne ou ovos.

O interesse desses avicultores 
pela modernização dos processos 
de produção propiciou a expansão 
do mercado interno consumidor de 
aves e ovos. Graças a esse estímulo Depois, é preciso certos cuidados com alim entação , higiene, tem peratura , a lém  da prevenção contra doenças.

Ovos e pintinhos: as prim eiras etapas do processo de criação de aves

também foram desenvolvidas rapi
damente as indústrias de aparelhos 
granjeiros (chocadeiras, incubado
ras, etc.) e as indústrias de rações 
para alimentação adequada das 
aves. Também as granjas especiali
zadas na produção de matrizes 
(aves de linhagem pura e alta quali
dade para reprodução) e pintos de 
boa raça começaram a se_ instalar 
em seguida na região de São Paulo 
e Rio de Janeiro.

Em apenas dez anos, a avicul
tura brasileira transformou-se 
numa atividade econômica baseada 
em técnicas aprimoradas e dirigida 
segundo requintados processos em
presariais. Com isso, terminou a 
possibilidade de o granjeiro ama
dor enriquecer com sua criação de 
galinhas.

A  aplicação das técnicas racio
nais baixou os custos e elevou a 
produtividade de ovos ou carne por 
ave. Dessa forma, os preços, que 
são estabelecidos com base na 
competição entre os produtores e 
na procura dos produtos, são cal
culados tendo em vista aves de rá
pido crescimento e elevado peso 
(no caso da carne) ou grande pro
dução de ovos. Assim, o avicultor 
que, por deficiência de instalações, 
ração ou linhagem da ave, demora 
três ou quatro meses para preparar 
um frango para o corte, está infe
riorizado diante da granja mo
derna, cujas aves podem atingir o 
peso ideal em sessenta dias. Da 
mesma forma, o amador, que em ou
tros tempos possuísse uma galinha
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Por oferecer uma série de vantagens, a criação de galinhas é a preferida pela m aior parte dos avicultores.

capaz de produzir 180 ovos anuais, 
tinha nas mãos uma excelente poe
deira. Hoje, tal ave mal seria rentá
vel, pois a produção média por ga
linha, nas granjas-modelo, anda 
por volta dos 280 ovos anuais, não 
sendo raros os exemplares que che
gam a ultrapassar os trezentos 
ovos.

A  o rg a n iza ç ã o  d a  granja
As granjas gue têm como obje

tivo a produção de carne e ovos 
dispensam a instalação de equiga- 
mentos destinados à reprodução, 
uma vez que é preferível adquirir 
pintos recem-nascidos (um dia de 
idade) de avicultores especializados 
nesse ramo, e que, de modo geral, 
garantem a boa linhagem das aves.

Adquiridos os pintos, é necessá
rio instalá-los em pinteiros, cujas 
dimensões podem variar desde os 
pequenos, para algumas dezenas de 
aves, até os gigantes, que os abri
gam aos milhares. De qualquer 
forma, bebedouros e comedouros 
precisam estar instalados de tal 
forma que a ave possa atingi-los de 
qualquer ponto do pinteiro, sem 
que tenha que percorrer mais de 3 
metros. É usual colocar-se a água
— sempre fresca e limpa — em es
trados elevados, para evitar que os 
respingos umedeçam o solo (o chão 
molhado é nocivo não só para os 
pintos mas também para as gali
nhas adultas).

Os alimentos servidos em ban
deja ou colocados sobre folhas de 
papel, devem proporcionar à ave 
uma dieta adequada, caso contrá
rio podem surgir rapidamente 
transtornos graves atingindo a 
saúde ou o desenvolvimento do ani
mal. Uma ração perfeita inclui 
2 1 %  de proteínas (para os pintos; 
no caso das galinhas poedeiras são 
suficientes 16%) obtidas na farinha 
de carne ou peixe, leite residual, tor
tas de algodão, soja ou amendoim. 
Cálcio e fósforo participam na pro
porção de 2 ,1 %  do peso da ração,

onde também entra o essencial 
manganês (55 miligramas em cada 

uilo de ração). Outros minerais in- 
isgensáveis (ferro, cobre, enxofre, 

potássio, iodo, cloro e sódio] são 
em parte obtidos com a inclusão do 
sal de cozinha (0,5 a 1,0 %  da ra
ção). O resto é composto de ce
reais, aos quais muitas vezes se adi
cionam vitaminas ou antibióticos.

Para o controle da temperatura, 
que deve oscilar em torno de 30°C, 
utilizam-se no pinteiro lâmpadas 
infravermelhas, instaladas princi
palmente próximo aos bebedouros.

Além de assegurarem perfeitas 
condições de desenvolvimento às 
aves, os cuidados com a tempera
tura, umidade do solo, proteção 
contra os ventos, higiene geral e 
alimentação garantem a prevenção 
contra algumas moléstias, como, 
por exemplo, a cólera, o tifo, o pa- 
ratifo e a enteroepatite. Outras 
doenças, no entanto (como a bouba

e o newcastle, especialmente, mas 
também o marek e a encefalomie- 
lite), exigem a vacinação das aves. 
A coccideose, a C R D , a coriza e 
a pulorose podem ser tratadas com 
medicação comum.

Iniciado o desenvolvimento, é 
hora de as aves deixarem o pin
teiro, separados machos e fêmeas. 
Os frangos são mantidos confina
dos sobre leitos de palha ou sabugo 
de milho triturado, evitando-se que 
um excesso de atividade física des
perdice calorias que se destinam a 
engordá-los; depois de sessenta 
dias estão prontos para o corte. 
Quanto às frangas, podem ser colo
cadas em parques, em terreno fértil 
e bem drenado, com abrigos volta
dos para o norte ou para o leste, 
bem protegidos do vento e da umi
dade. Depois de 150 dias, iniciam 
a postura, devendo então ser reco
lhidas a ninhos individuais em 
gaiolas, durante os doze meses se

Grandes e m odernas empresas avícolas aparelhadas com equipamentos  
autom áticos de abate fizeram  aum entar sensivelm ente o consumo de aves.

guintes, findos os quais está com
pleto o primeiro ciclo de posturá.

O aprimoramento técnico cons
tante colocou em desuso até mesmo 
práticas consideradas modernís- 
simas na década de 50. Por exem
plo, a criadeira aquecida a gás ou 
querosene encontra-se hoje restrita 
aos pequenos aviários. Nas granjas 
maiores, utilizam-se campânulas 
elétricas, capazes de acondicionar 
até 1 200 pintos em ambiente fe
chado. É evidente que a adoção 
dessa aparelhagem, e os gastos com 
instalações, alimentos, cuidados sa
nitários, aumentou em muito o 
custo do empreendimento, que só 
se torna seguramente rentável com 
a criação de um número relativa
mente grande de aves. A  automa
ção, trazendo processos para o 
fornecimento automático de ali
mentos ou água, coleta de ovos, 
etc., veio facilitar o avicultor isola
do, permitindó: que um só homem 
cuide de até 30 000 aves.

A  gran ja  d e reprodu tores

Em 1963, respondendo às neces
sidades dos avicultores cooperados, 
organizações estrangeiras especiali
zadas em granjas de reprodutores 
instalaram-se no Brasil, impor
tando aves de linhagem pura dos 
Estados Unidos, Canadá e Israel.

Até então, trabalhava-se no Bra
sil com as raças tradicionais: Leg- 
horn (ovos), Gigante Negra de Jer- 
sey e Cornisn (carne), Rhode 
Isfand Red, Plymouth Rock Barra
da, Sussex (chamadas “raças mis
tas”, produtoras tanto de ovos 
como de carne). A  importação 
introduziu no país estirpes que já  
haviam sofrido modificações gené
ticas oriundas de cruzamentos con
trolados por cientistas e tinham 
como características a especiali
zação (ou ovos, ou carne), alta con
versão alimentar (2,3 quilos de 
ração para que o frango ganhe 1 
quilo de peso) e alta produtividade.

Ao todo, as’ matrizes brasileiras 
somam 33 linhagens diferentes de 
aves (dezenove para postura e 
catorze para corte). Basicamente, 
as poedeiras derivam da Leghorn 
(combinada com outras raças 
quando se trata de obter ovos 
vermelhos); para o corte, utilizam- 
se machos Cornish e fêmeas Ply
mouth White Rock ou Rhode Is- 
land Red.

Com o aumento do número de 
matrizes, a partir de 1963, a produ
ção de pintos atingiu níveis eleva
dos. Os geneticistas acreditam que 
as matrizes já  alcançaram um 
ótimo de produtividade: as poedei
ras atingem uma eficiência de até 
100% (360 ovós por ano) e as de 
corte, em tempos recordes, chegam 
a 1,8 quilo de peso.

A granja de matrizes difere subs
tancialmente das demais: há um 
mínimo de instalações para a cria
ção de pintos e frangos, que se des
tinam somente a substituir as per
das ou aumentar o rebanho, com 
uma rigorosa seleção dessas novas 
aves. As dependências para aves 
adultas incluem os parques de 
cruza, que comportam um galo e 
até vinte galinhas.

A incubação dos ovos férteis ini
cia-se uma semana depois do aca
salamento e prossegue durante 21
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dias. Nas incubadeiras, a tempera
tura deve ser de 38°C e a umidade 
relativa do ar de 60%. Os ovos são 
dispostos com a parte mais grossa 
para cima e movidos duas vezes ao 
dia até atingirem o 18.° dia.

A b ate  e co m erc ia liza ç ã o

Até por volta de 1966, o consu
midor de aves procurava adquiri- 
las vivas nos mercados e feiras 
livres, processo inçômodo tanto 
para o produtor, que transportava 
o animal, como para as donas-de- 
casa, que precisavam matar e depe
nar a ave. O termo “galinha- 
morta”, que se incorporou ao 
vocabulário brasileiro como sinô
nimo de bagatela, mostra a depre
ciação do preço quando a ave era 
vendida depois de abatida, pois o 
consumidor supunha que tivesse 
sido vítima de uma doença.

A intervenção das modernas em
presas avícolas, dotadas de equipa
mento automático de abate, e a 
comercialização em sacos plásti
cos, efetuadas principalmente atra
vés dos supermercados, alteraram o 
antigo hábito.

As aves de corte têm duas ori
gens: ou são frangos de sessenta 
dias, ou galinhas que completaram 
o primeiro ciclo como poedeiras.

Um bom equipamento de abate 
inclui diversas máqüinas: a aturdi- 
dora, que dá um choque elétrico de 
baixa voltagem no animal (o que, 
entre outras coisas, facilita a san
gria e confere um^ cor melhor à 
pele da ave); e ainda a matadora, a 
escaldadora, a depenadora, a corta
dora, a chamuscadora, a lavadora e 
a transportadora. Trabalhando em 
sucessão e sobre correntes de trans
porte, o conjunto de aparelhagem 
permite abater até 3 000 aves por 
hora, todo o processo praticamente 
sem contato manual.

A  proximidade entre os centros 
de abate e os grandes núcleos 
consumidores tornou secundário o 
desenvolvimento da refrigeração, 
feita ainda em pequena escala, mas 
que deverá crescer na medida em 
que aumentem os mercados de con
sumo. Os frangos resfriados a 0°C 
(temperaturas inferiores afeta a 
qualidade do produto) logo depois 
do abate e depositados em câmaras 
frigoríficas (20 a 30°C negativos) 
conservam-se por um mínimo de 
quatro meses.

Quanto aos ovos, a comerciali- 
zaçao é feita pelas cooperativas ou 
pelos atacadistas regionais, que 
operam a classificação, separação e 
eliminação dos exemplares quebra
dos ou trincados. Os granjeiros 
independentes ou os pequenos avi
cultores, próximos aos grandes cen
tros, procuram comercializar sua 
produção, vendendo direto ao con
sumidor (hotéis, restaurantes, hos
pitais) ou ao varejista (feirantes, 
supermercados).

R e b a n h o s e p rod u ção

O Brasil figura entre os princi
pais criadores de galináceos do 
mundo, ao lado da União Soviética 
e Estados Unidos. Contudo, a 
baixa produtividade do rebanho 
brasileiro, que só tardiamente in
corporou as técnicas modernas, 
transparece na produção de ovos.

em que o país ocupa lugar bem 
mais modesto: depois da União 
Soviética, Estados Unidos, Grã- 
Bretanha, Japão e Alemanha Oci
dental. Este ultimo país, por exem
plo, com um rebanho muito inferior 
ao brasileiro, produz uma tonela
gem de ovos significativamente 
mais elevada.

Por isso, os esforços dos granjei
ros destinam-se a melhorar a pro
dutividade e não a aumentar o 
rebanho, que continua crescendo a 
taxas relativamente baixas.

A distribuição geográfica do re
banho brasileiro é bastante desi
gual. Em apenas dois Estados (São 
Paulo e Minas Gerais) concentra-se 
uma porcentagem considerável do 
total de aves. São também numeri
camente importantes os rebanhos 
dos Estados do Paraná, Rio 
Grande do Sul e Goiás. O nordeste 
possui uma participação reduzida.

Aos maiores rebanhos corres

pondem os mais elevados níveis de 
produção de ovos, mas a concen
tração das j>ranjas modernas no 
Estado de Sao Paulo mostra a im
portância dos novos métodos de 
criação. Este Estado produz grande 
parte dos ovos consumidos no país 
e seus índices de produtividade são 
bem mais elevados que os dos de
mais Estados.

O abate concentra-se quase todo 
em São Paulo, Guanabara e Rio de 
Janeiro, sendo bem menor a parti
cipação do R io ,Grande do Sul e 
Santa Catarina. É insignificante no 
norte e centro-oeste e muito pe
queno no nordeste e mesmo em Mi
nas Gerais.

O utras aves
Paralelamente ao desenvolvi

mento do rebanho de galináceos, 
esforços consideráveis tém sido 
realizados com relação a outros ra

mos da avicultura brasileira, em es
pecial no que diz respeito à cfiação 
de codornas e perus.

O esquema de comercialização 
nos grandes centros urbanos vem 
ampliando o consumo de pequenos 
ovos de codorna, que sao muito 
apreciados pelo seu fino sabor. E 
um esforço publicitário foi desen
volvido para mudar a “imagem” do 
peru, que era visto como uma ave 
a ser consumida apenas em oca
siões de grande festa e cujo abate 
atingia animais adultos, quando 
não já  velhos.

O rebanho de perus é formado 
principalmente pelas raças Mamute 
Bronzeado e Broad Breasted 
Bronze. Os peruzinhos, incubados 
em 28 dias, exigem rações mais ri
cas e cuidados maiores que os pin
tos, embora os processos de cria
ção sejam semelhantes. As peruas 
produzem poucos ovos (só nas épo
cas de reprodução), cujo sabor não 
é apreciado, por isso toda a cria
ção visa tão-somente ao corte.

Os palmípedes demoram entre 
28 dias (marrecos) e 35 dias (patos) 
para sair da casca. Os marrecos 
brasileiros, da raça branca de Pe
quim, crescem com grande rapidez 
e produzem carne de ótima quali
dade. Mas necessitam de cuidados 
especiais e rações balanceadas; por 
isso, os criadores dão preferência 
aos patos, que se desenvolvem rela
tivamente bem com um mínimo de 
despesas em instalações e alimento, 
e cuja carne é também muito sabo
rosa. Os ovos de marreco são supe
riores aos de pato, mas de qualquer 
modo a produção é pequena, insufi
ciente para tornar rentável qual
quer tentativa de comercialização. 
0  híbrido de pato e marreco (o pa
turi) tem também boa carne e se de
senvolve com muita rapidez. Os 
gansos, que se criam livremente ali- 
me ntando-se de pastos e verduras, 
ou, quando novos, de rações farela- 
das ou grãos, são escassos no Bra 
sil, servindo mais como ave de 
adorno, inexistindo em criações co
merciais.

VEJA TA MBÉM: A ves.

Para os avicultores, os patos são os melhores palm ípedes para criação e com ercialização, pois exigem  despesas 
m ínimas: tratados com  rações bem  dosadas e em  locais apropriados, fornecem  uma carne muito saborosa.


