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Os gastos com m ão-de-obra estão incluidos no custo industrial.

total da ordem pelo número de uni
dades produzidas. Neste caso, a 
matéria-prima vai sendo lançada 
na ordem de produção à medida 

ue vai sendo requisitada e a mão- 
e-obra direta é lançada à medida 
ue os apontamentos correspon- 
entes vão sendo feitos.

O custo indireto de fabricação 
será conhecido no fim do mês, 
quando será dividido pelo valor do 
custo da mão-de-obra direta, para 
que se determine o coeficiente por 
meio do qual os custos indiretos se
rão apropriados às ordens de pro
dução. Esse coeficiente será multi 
plicado pelo valor da mão-de-obra 
direta de cada uma das ordens de 
produção, determinando-se, assim, 
o custo indireto de fabricação de 
cada ordem.

O custo total de fabricação da 
ordem de produção é fornecido 
pela somatória dos três custos obti
dos (matéria-prima, mão-de-obra 
direta e custo indireto de fabrica
ção). Quanto aos custos por pro
cesso de produção, para compreen
dê-los é necessário esclarecer o 
conceito de centros de custos, uni
dades em que a empresa é dividida, 
sob o ponto de vista de custo indus
trial. Esses custos podem ser pro
dutivos, de serviço e operacionais. 
O setor de fabricação está dividido 
em centros de custos produtivos, os 
demais setores do departamento de 
produção, em centros de custos de 
serviço, e os setores administrati
vos, em centros de custos opera
cionais.

O método de contabilização ou 
custo por processo é baseado na 
acumulação dos custos em cada 
um dos diversos centros de custo 
analisados. Dessa forma, a maté- 
ria-prima é requisitada pelos dife
rentes centros de produção, a mão- 
de-obra direta é somada por centro 
de fabricação e os custos indiretos 
são rateados por centro de custos 
fabris, por intermédio de rateios 
primários e secundários. O rateio 
primário consiste na divisão em

partes atribuíveis a um ou mais 
centros de custos, por atribuição 
específica ou genérica, obedecendo 
a critérios que a tornem a mais real 
possível. O rateio secundário con
siste em atribuir os custos do cen
tro de serviço aos demais centros 
de serviço ou produtivos aos quais 
prestam serviço.

Ao término de cada mês é neces
sário custear a produção mensal 
transferida de cada centro de ser
viço, bem como os estoques em fa
bricação em cada um dos centros. 
Para cálculo dos custos transferi
dos e dos estoques finais de cada 
centro, determinam-se os custos 
unitários do que é adicionado a 
cada um dos centros durante o 
transcurso do mês, ou seja, os ele
mentos do custo industrial: mate
rial direto, mão-de-obra direta e 
custo indireto de fabricação.

O lu cro  e 
a racionalidade

O custo industrial é de vital im 
portância para o administrador, 
primeiramente, por aquilatar a por
centagem de lucro em relação às 
despesas; bem como através da 
comparação de seus resultados 
com os custos padrões ou com os 
custos dos meses anteriores, a ad
ministração* detecta os pontos que 
podem ser racionalizados, além de 
representar uma forma eficiente de 
controle, pelos índices dos depar
tamentos (produtivos ou impro
dutivos).

A contabilidade de custo tam 
bém é um dos dados de maior im
portância em qualquer tomada de 
decisão, pois as informações forne
cidas por ela mostram as implica
ções de cada um dos cursos alter
nativos de ação.
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Dadaísmo

Zurique, 8 de janeiro de 1916: 
no Cabaré Voltaire, o proprietário 
Hugo Bali (1886-1927) — junta
mente com Tristan Tzara 
(1896-1963), Hans Arp* e Richard 
Huelsenbeck —  adotou pela pri 
meira vez a palavra dadá para indi 
car um movimento de ideias e ex
pressões. Essa pequena palavra foi 
tirada, ao acaso, do Dicionário La- 
rousse, onde estava registrada com 
o sentido de “cavalo, na linguagem 
infantil” .

No momento em que foi esco
lhido, o termo não simbolizava ne
nhum programa claro e preciso 
para o grupo. Ele representava ape
nas uma atitude prática para dar 
vazão à revolta que dominava o es
pírito daqueles jovens artistas e 
poetas.

O Poema Simultâneo, realizado
?or Huelsenbeck, Tzara e Mareei 

anko, em novembro de 1916, re
trata adequadamente o espírito da 
atividade artística do Cabaré Vol
taire. Um de seus freqüentadores, 
Hans Richter, escreve: “ Os surrea
listas deram o nome de poesia au
tomática a esse tipo de poema. A 
poesia automática emana direta
mente das entranhas ou de outros 
órgãos do poeta ( . . . )  O poeta 
grita, pragueja, suspira, gagueja

ou canta, tal qual lhe passe pela 
cabeça”.

Somente no ano seguinte o grupo 
definiria o conteúdo do movimento, 
ao publicar o manifesto Dadá I. O 
documento apresentava um repú
dio violento aos dogmas da razao; 
uma recusa radical a tudo o que 
existia na arte, na literatura e na 
sociedade; uma ausência proposital 
de qualquer sistema, já  que a única 
lei proclamada era a da anarquia 
sentimental e literal. Tudo isso en
volto por uma acre polêmica, uma 
crítica arrasadora e mordaz, um 
grande inconformismo contra a so
ciedade burguesa, vista como a res
ponsável por todos os males exis
tentes.

Ao lado de outros movimentos 
anteriores e contemporâneos, o Da 
daísmo caracterizou-se imediata
mente pela virulência dos ataques 
e dos atos, apresentando-se assim 
como um fruto bem representativo 
da violência e do cinismo de uma 
época mortificada e exasperada
Relo terror da Primeira Guerra 

lundial (1914-1918). Era a rebe
lião das gerações jovens contra o 
sacrifício inútil, a carnificina im-
Íiiedosa e o trágico destino que lhes 
ora reservado por uma guerra feita 

em nome de ideais generosos, mas 
que, na realidade, defendia interes
ses puramente econômico-financei- 
ros de pequenos e poderosos círcu
los internacionais. As explosões 
descontroladas do Dadaísmo eram, 
pois, a luta contra o que seus teóri
cos entendiam como as máquinas 
que sufocam o homem e os explo
radores das massas. “Enojados 
pela carnificina da Guerra de 14, 
consagramo-nos, em Zurique, às 
belas-artes ( . . . ) .  Pressentíamos 

ue um dia poderiam surgir bandi- 
os que, obcecados pelos domínios 

do poder, escravizariam a arte para 
embrutecer os homens.”

Preocupado em demolir, o Da
daísmo, à diferença dos movimen
tos que o antecederam (Futurismo* 
e Expressionismo*), não ofereceu 
um programa, nem indicações filo- 
sófico-estéticas para substituir os 
conceitos morais, políticos e artísti
cos que com tanta violência procu 
rou destruir. Trata-se de um movi-

Foto de 1922 : André Breton, Paul Éluard. Tristan Tzara e Benjamin Péret.
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mento antiarte* que através de 
arruaças, exposições extravagantes, 
agitações anárquicas, banquetes 
excêntricos e tumultuados, gritava 
a sua trágica revolta ridiculari 
zando tradições e valores estabele
cidos.

O Dadaísmo elimina a história, 
a tradição, nega o método. Urro fe
rino, jogo de absurdos, negação ab
soluta (fazer poemas remexendo al
guns pedaços de jornal no fundo de 
um chapéu; convite aos visitantes 
de uma mostra dadaísta para que
brar, à vontade, as obras expostas; 
chorar numa cerimónia nupcial; 
dar risadas num enterro; etc!), ele 
produz uma pintura de onde 
emerge o total inconformismo de 
seus autores.

Mas, mesmo numa linha de pura 
contestação, consegue, nas artes 
plásticas, uma descoberta funda
mental: a da aplicação, imediata
mente valorizada, do acaso na cria
ção artística. A colagem de Hans 
Arp, de 1920, intitulada Segundo 
as Leis do Acaso, que transcrevia 
as relações entre uma série de peda
ços de papel, deixados cair no chão 
por inadvertência e em seguida co
lados na tela exatamente como se 
encontravam distribuídos, inicia o 
interesse criado pelo acaso como 
fenômeno intelectual e emocional, 
estímulo e suporte da criação plás
tica e literária.

O acaso tornou-se, a partir de 
então, o traço distintivo das obras 
dadá. “A lei do acaso”j escreve 
Hans Arp, “que contém nela 
mesma todas as outras leis, e que 
é inapreensível como as fontes in
sondáveis da vida,, só pode mani
festar-se pelo abandono total ao 
subconsciente.” Na literatura, a re
vista Dadá, basicamente uma obra 
de Tristan Tzara (que na sua quali
dade de poeta entrara em contato 
com os escritores de vanguarda de 
vários outros países), apresentou, 
desde o início, importantes inova
ções tipográficas.

Em seus Manifestos, Tzara es
creve: “ Ordem =  desordem; eu =  
não eu; afirmação =  negação” . . . 
ou “Dadá não significa nada A 
arte está adormecendo. Arte, pala
vra papagaio, substituída por 
dadá”. Enquanto Hans Arp define: 
“D adá é a base primeira de toda 
arte. D adá é pelo sem sentido da 
arte, o que nao significa um não 
sentido. Dadá é desprovido de sen
tido como a natureza”.

O  escândalo  se espalha 
pelo  m undo

Em Zurique, um contato direto 
com o público é mantido através de 
exposições (essas exposições apre
sentavam obras de Mareei Janko, 
Alexei von Jawlenski, Hans Arp, 
Helbig, Luethy, Hans Richter e 
outros) na Galeria Dadá, onde 
também foi apresentado, em julho 
de 1916, o primeiro “poema abs
trato”, exclusivamente fonético, de 
Bali: “Por estes poemas fonéticos 
nós pretendíamos renunciar à lín
gua que o jornalismo devastara e 
tornara impraticável”.

Em 1918, Francis Picabia* 
chega a Zurique e expõe suas M á
quinas Irônicas, com grande reper
cussão no movimento dadá. Pica
bia criara uma revista, intitulada Picabia é o criador das "m áquinas irônicas": "L 'E nfant Carburateur".

391, versão francesa da revista 
Dadá, inicialmente publicada em 
Barcelona, em seguida nos Estados 
Unidos e finalmente em Zurique. 
Pelas suas inesgotáveis reservas de 
destruição e negação, suas contra
dições e paradoxos, esse artista, 
niilista convicto, preconizando o 
desprezo pela arte, tornou-se um 
elemento de estímulo indispensável 
ao movimento dadaísta: “ A arte 
deve tornar-se o ponto culminante 
do inestético, do inútil, do injusti
ficável” .

De Zurique, o movimento se ex
pande rapidamente para Nova 
York. Nesta cidade, a Exposição 
Internacional de Arte Moderna — 
conhecida sob o nome de Arm ory  
Show  — , realizada em fevereiro cie 
1913, provocou enorme impacto 
nos meios artísticos norte-america
nos. O grande escândalo da exposi
ção parece ter sido o quadro de 
Mareei Duchamp* N u Descendo a 
Escada.

Cético, descrente, irônico, deli
beradamente afastado dos homens. 
Mareei Duchamp “inventou”, em 
1915, o ready made, conseqüência 
de sua recusa da atividade artística. 
Expondo uma roda de bicicleta so
bre um banco de cozinha, um por- 
ta-garrafas ou um urinol, Duchamp 
manifesta sua atitude cética face 
aos valores artísticos. Uma Gio- 
conda com bigodes, um cheque 
bancário inteiramente desenhado a 
mão, uma janela fechada (intitu
lada Batalha de Austerlitz), uma

É o Chapéu que Faz o H om em " (M ax Ernst, 1 920 ): objetos dispostos de um a form a irônica e socialm ente mordaz.
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jaula de ferro cheia de pedaços de 
mármore talhados como cutxis de 
açúcar (obra intitulada Por que não 
Espirrar, Rose Selavg?) foram al
gumas de suas criações na época. 
Duchamp não considera seus tra
balhos como manifestações de an- 
tiarte, mas como a-arte. A ironia é 
o denominador comum de grande 
parte de suas obras —  Farmácia 
(1914), Apolinère Enamelede 
(1916/17), LH O O Q  (1919), que le
vantam o problema da validade e 
da significação da arte. Na sua pin
tura sobre vidro, A  Noiva Despida 
pelos Seus Celibatários, mesmo, 
rompe com a técnica, a matéria, e 
o destino tradicional da pintura. A 
máquina (Moinho de Café, Moedor 
de Chocolate, 1917) e os efeitos óp
ticos (Roto-Relevos, Anaemic-Ci- 
nema, 1926) também assumiram 
importância considerável em suas 
criações.

Picabia e Man Ray (1890- ) 
formaram com Duchamp o triunvi
rato criador do Grupo Dadá de 
Nova York.

Em  Berlim : revistas 
po lítico -lite rárias

Ao contrário do que se passou 
em Zurique ou em Nova York, os 
dadás de Berlim tiveram uma parti
cipação ativa na vida política do 
país, começando por criar várias 
revistas político-literárias de es
querda. Assim, quando, vindo de 
Zurique, Richard Huelsenbeck 
chega a Berlim., encontra um clima 
favorável à explosão de dadá e rea
liza seu primeiro discurso, em feve
reiro de 1918. Funda-se, então, um 
“Clube D adá” . Hausmann, Huel
senbeck, Baader, George Grosz*, 
os irmãos Herzfeld e Heartfield 
(americanização de Herzfeld), Go- 
lyscheff (1897- ) constituíram 
o núcleo do movimento dadá de 
Berlim, cujo apogeu público deu-se 
na Primeira Feira Dadá internacio
nal, realizada em 1920.

A colagem de fotos, desenhos, 
jornais, etc., acompanhada de uma 
tipografia que dava à letra, à pala
vra ou à frase uma nova liberdade
— utilizada em grande parte para 
ataques políticos — , apresentou-se 
com a nova dimensão do movi
mento dadá em Berlim, caracteri
zado pela necessidade de luta polí
tica. E Hausmann, o inventor dessa 
técnica (Abstrusités, 1917), quem 
constata: “ Os dadaístas. . . tinham 
consciência de que o seu método 
continha forças de propaganda que 
a vida contemporanea não tinha 
coragem de desenvolver e absor
ver”.

Na Alemanha, o movimento 
também chega a Hanôver, onde, 
apesar de suas constantes viagens, 
Kurt Schwitters foi o grande repre
sentante dadá. Poeta e pintor, ado
tou a sigla Merz, que aplicou ini
cialmente às suas colagens, em 
seguida à sua revista e, finalmente, 
a si mesmo. A sua principal obra
— a famosa Coluna Schwitters ou 
C olm a  M erz — , à qual, dia após 
dia, o autor ia acrescentando al 
guns objetos (encontrados na rua 
ou pertencentes a um amigo 
íntimo), cresceu ininterruptamente 
durante anos, até ser destruída pe
los nazistas. Grande parte da ativi
dade artística de Schwitters foi de

dicada à elaboração de colagens, 
técnica da qual foi um dos precur
sores (inspirando-se nos cubistas) e 
um dos grandes mestres do nosso 
século.

Já em Colônia, a primeira voz 
dadá parece ter sido a revista O 
Ventilador, com seus sarcásticos 
ataques ao Estado, à Igreja, ao po
der e à arte. Seu fundador fora o 
pintor Theodor Baargeld, tendo 
Max Ernst* como um de seus prin
cipais colaboradores. A essa re
vista seguiu-se uma outra menos 
politizada e mais autenticamente 
dadá, Die Schammede, e a seguir a 
Dadá W/3, nas quais também cola
boraram, além de Hans Arp, os 
poetas franceses André Breton*, 
Paul Éluard*, Louis Aragon*.

A primeira manifestação dadá 
em Colônia — com Hans Arp, 
Max Ernst e Theodor Baargeld — 
realiza-se em abril de 1920 e, nessa 
cidade, foi Max Ernst, sem dúvida, 
o maior representante do D a
daísmo. Receptivo à influência do 
pintor Giorgio De Chirico*, Max 
Ernst dedicou-se à composição de 
telas estranhas, mórbidas, de poder 
visionário, utilizando colagens, ele
mentos manufaturados (ready 
made), croquis de máquinas, foto
grafias, fragmentos ilustrados. O 
seu quadro É o Chapéu que Faz o 
Homem, de 1920, constitui um 
típico achado dadá. Um outro, O 
Elefante Célèbes, de 1921, revela 
bem a influência de De Chirico.

Em  P a ris : g ló ria , m oda  
e esnobism o

Em 1919, a sede do movimento
"Cabeça M ecânica" (H ausm ann, 1919 /201: visão do hom em  moderno. transferiu-se de Zurique para Paris,

Eliminação da história, da tradição, do m étodo: "B re ite  Schm urchel", de Schw itters. (B erlim , col. Hoech.)
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centro europeu de todas as aventu
ras intelectuais e artísticas.

O movimento dadá parisiense foi 
essencialmente literário, animado 
por Tristan Tzara, André Breton, 
Georges Ribemont Dessaiçnes 
(1884- ), Louis Aragon, Philips 
Soupault, Paul Éluard, Jacques Va- 
ché, Benjamin Péret (1889-1959). 
Contudo, paralelamente foram or
ganizadas várias exposições de pin
tura dadá, assim como uma grande 
série de manifestações que repe
tiam as atitudes de escândalo e pro
vocação dos outros centros dadaís- 
tas do mundo.

Paris é o momento culminante 
da explosão dadaísta e, ao mesmo 
tempo, o início da sua autodestrui
ção, transformando-se em moda e 
esnqbismo. No próprio grupo fun
dador do movimento, agora acres
cido de alguns adeptos parisienses, 
surgiram profundas e inconciliáveis 
divergências, levando à intolerân
cia recíproca.

O conflito interno é marcado por 
lutas pela liderança e çor choques 
de ideais, e essa dissidência será a 
origem do movimento surrealista, 
que terá como principal animador 
o poeta André Breton.

Assim, em 1921, após uma ses
são terrivelmente agitada, finda-se 
a efêmera existência do movimento 
dadaísta. Alguns artistas chegam 
até a lançar no Sena uma imagem, 
simbolizando o Dadaísmo, para in
dicar seu desaparecimento defini
tivo.

Também ficou célebre o ataque 
desfechado ao movimento dadaísta 
por André Breton que, no entanto, 
se inspirou bastante nos propósitos 
do grupo dadá ao estimular o Sur
realismo* que nascia. “O D a
daísmo” — escreveu Breton em 
Les Pas Perdus — “nada mais é do 
que uma maneira de alguns se afir
marem . . .  De minha parte, asse
guro-vos que o desprezo, e repito- 
vos: — deixai de lado tudo. Deixai 
dadá. . . ”

Apesar de suas afirmações de- 
sintegradoras e suas atitudes icono
clastas (“ Eu destruo as gavetas do 
cérebro e as da organização so
cial” , declarou Tristan Tzara, no 
manifesto de 1918), o Dadaísmo 
não pode ser julgado apenas como 
um incêndio que reduz tudo a cin
zas. Há nele um aspecto positivo 
que deve ser realçado: o do trauma 
que assume formas de ousadia e se 
transforma em coragem de dizer 
“não” a toda espécie de mortifica
ção da pessoa humana e a toda 
opressão da sociedade. Esse as
pecto fertilizou muitos movimentos 
culturais e artísticos posteriores e 
seus frutos ainda são visíveis nos 
dias atuais.

U m  saldo im portan te  
p ara  o fu tu ro

Na história da arte, o Dadaísmo 
se localiza entre o Cubismo* e o 
início do movimento surrealista. 
De certo modo, pode ser conside
rado como uma etapa preparatória 
deste último, apresentando, con
tudo, um aspecto mais negativo, 
anárquico e, as vezes, de marcada 
contestação social.

A atitude estética dos dadaístas, 
questionando a ordem tradicional e 
a noção corrente de arte, porém,

também é muito importante para 
várias correntes artísticas posterio
res: ao adotar a idéia do anarquista 
russo Mikhail Aleksandrovitch Ba- 
kunin* — “Destruição também é 
criação” — , os adeptos do movi
mento dadaísta estão limpando o 
terreno das noções convencionais e 
surradas de arte e criando condi
ções favoráveis para a plena eman
cipação da imaginação visual. E 
que além dos espetáculos polêmi
cos e das exposições escandalosas, 
a contestajao estética do movi
mento dada também é feita por in
termédio de algumas manifestações 
artísticas extremamente originais 
como os ready made de Mareei 
Duchamp, as máquinas irônicas de 
Francis Picabia, os objets trouvés 
de Arp e os M erz e Merzbau de 
Kurt Schwitters.

Os ready made são objetos fabri
cados em série, de uso quotidiano, 
que o artista eleva arbitrariamente 
ao nível da arte, atribuindo-lhes 
uma função não mais utilitáriam as 
artística. Os mais célebres são o 
Enxugador de Garrafas e A Fonte, 
de Mareei Duchamp.

As máquinas irônicas são for
mas mecânicas sem qualquer utili
dade prática, criadas por Picabia 
com um espírito de mistificação 
um pouco trágico e apenas com fi
nalidade de desafio.

Os objets trouvés, aos quais se 
dedicam Hans Arp e Max Ernst, 
são objetos cuja forma curiosa, de
vida ao acaso ou à mutilação pro
posital, sugerem ao observador, de 
maneira irracional, uma série de 
sugestões artísticas.

O M erz de Schwitters representa 
um prolongamento da experiência 
dos papiers collés (colagens) dos 
cubistas. Consiste em incorporar à 
obra de arte dos detritos da cidade 
moderna coisas de nenhum valor, 
colhidas aqui e ali: tickets usados 
de ônibus, pedaços velhos de fitas, 
folhas de papel de embrulho, pre
gos, peças soltas de mecanismos, 
etc. Com esses elementos, Schwit
ters constrói obras abstratas, pro
pondo uma natureza artificial, 
criada pelo homem, humilde mas 
cheia de graça e delicadeza. A obra 
de Schwitters — que também ê es
critor e poeta — guarda a frescura 
do universo da infância. O M erz
bau é a mesma experiência no 
plano da escultura, na qual Shcwit- 
ters trabalha pacientemente, anos a 
fio, estruturas estranhas, feitas com 
o espírito de bricoleur, e que aca 
bam tomando conta do espaço de 
sua casa.

As experiências de Schwitters 
derivam do Cubismo, mas têm um 
sentido diferente: enquanto em Pa- 
blo Picasso* e Georges Braque*' a 
colagem tinha o objetivo de ressal
tar os aspectos plásticos da ima
gem, nos dadaístas (principalmente 
em Schwitters e Max Ernst) ela é 
utilizada para destruir a concepção 
tradicional de quadro. “ Arte é tudo 
aquilo que o artista cospe”, diz 
Schwitters, “é o toque magico da 
mão do artista que transfigura o« 
objetos, combinando-os numa or
dem nova.”

VEJA TAM BÉM : Antiarte; Arte; 
Cubismo; Surrealismo.

Dados, 
Processamento de

Entende-se por processamento 
de dados a atividade de reelabora- 
ção de determinadas informações 
quantificadas em outras informa
ções, também quantificadas. O 
conjunto de transformações por 
elas sofridas pode variar desde a 
soma de dois números até a orde
nação alfabética de uma lista de 
nomes de pessoas ou a formulação 
de diagnósticos médicos.

Na realização de uma investiga
ção, após o levantamento de certo 
número de itens, a etapa seguinte 
consiste em determinar, para cada 
um deles, o número de elementos 
que corresponde a cada uma de 
suas categorias: a essa operação 
dá-se o nome de “ apuração de da
dos”.

Chamando-se “ freqüência” o nú
mero de elementos em cada catego
ria de um item, então, em última 
análise, a apuração visa a determi
nar as freqüências das categorias 
mencionadas. Por exemplo, reali
za-se uma apuração quando, subdi
vidida a população de nascimentos 
ocorridos em certa localidade em 
determinado período de tempo, se
gundo o item sexo, se determina a 
freqüência de nascimentos masculi
nos e femininos.

Consegue-se inferir disso, por
tanto, que a apuração, em sua es
sência, não passa de simples conta
gem. Antes, porém, de examinar os 
métodos utilizáveis para a realiza
ção dessas contagens, é importante 
estudar a natureza do item classifi
cador e a constituição das classes 
(categorias).

O item classificador pode ser de

natureza qualitativa (na literatura 
estatística, comumente- ura item 
deste tipo é denominado “ atri
buto”) ou quantitativa. A distribui
ção de freqüências que se obtém ao 
classificar-se um fenômeno se
gundo as categorias de um atributo 
recebe também o nome de “ série es
tatística” . Uma tabela em que os 
nascimentos fossem classificados 
segundo as modalidades de um 
item de natureza qualitativa, como, 
por exemplo, o atributo “sexo”, e 
um exemplo de série estatística. 
Dentre as séries, assumem particu
lar interesse as chamadas séries 
históricas ou temporais e as séries 
territoriais ou geográficas.

Séries históricas são aquelas em 
que modalidades qualitativas se re
ferem a divisões do tempo. Por 
exemplo: os dados relativos à clas
sificação dos óbitos pelos diversos 
meses do ano.

Já  as séries territoriais ou geo
gráficas são aquelas em que as mo
dalidades qualitativas se referem a 
divisões de áreas geográficas. 
Exemplo disso seria o resultado da 
classificação dos nascimentos se
gundo os municípios em que eles 
ocorreram.

No caso do item classificador ter 
natureza quantitativa, ele pode ser 
ainda uma variável continua ou 
discreta. Por exemplo, se se preten
desse estudar as variações do nú
mero de filhos em diversos casais, 
o item classificador seria “número 
de filhos” , que é uma variável dis
creta capaz de assumir os valores 
0, 1, 2, 3,. . . Se, ao contrário, o 
item classificador fosse a altura de 
indivíduos, ter-se-ia uma variável 
contínua capaz de assumir todos os 
valores possíveis entre dois valores 
prefixados guaisquer.

Quanto a constituição das clas
ses, por vezes ela é imediata, já  que
o item classificador ou os itens 
classificadores não só apresentam 
modalidades de individualização

Um  com putador realiza o processam ento seguindo ordens recebidas.
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M áquina perfuradora de cartões: da unidade de perfuração (à direita) os cartões seguem para a em pilhadeira.

espontânea, como estas modalida
des são em, número relativamente 
reduzido. É o que sucede, por 
exemplo, se o item classificador for
0 sexo, ou o desenlace de uma mo
léstia, ou o estado civil. Nesses três 
casos apontados, a constituição 
das classes é espontânea, originan- 
do-se no primeiro deles as consti 
tuídas por homens e mulheres; no 
segundo, as de curas e mortes; e no 
terceiro, as de solteiros, casados, 
viúvos, desquitados e separados.

Em oposição, há circunstâncias 
em que o problema de formação 
das classes apresenta tamanha 
complexidade que, embora reali
zada com o concurso dos maiores 
especialistas na matéria, a solução 
proposta é por eles mesmos tida 
como não totalmente satisfatória, 
exigindo revisões periódicas. 
Exemplos dessa situaçao são a 
classificação dos óbitos segundo a 
causa da morte; a classificação de 
indivíduos por profissão; ou de aci
dentes, segundo a causa.

Dentre os numerosos fatores que 
podem motivar essa complexidade, 
destacam-se os seguintes: a própria 
complexidade na conceituação do 
fenômeno que se objetiva estudar, 
como acontece com a causa de 
morte; a possibilidade de um 
mesmo componente apresentar 
mais de uma modalidade do item 
classificador, como sucede com a 
profissão; e o número muito ele
vado de modalidades do fenômeno 
classificador.

Esta última eventualidade é a re
gra, quando o item classificador é 
de natureza quantitativa. Conside
re-se, por exemplo, o caso da idade 
dos recenseados. Pelo menos teori
camente, é concebível a existência 
de quase tantas modalidades para 
essa variável quantos são os com 
ponentes da população, uma vez 
que, rigorosamente apreciados, os 
instantes de nascimento de dois in
divíduos, e conseqüentemente as 
suas idades, muito dificilmente 
coincidem. E o que se disse a res
peito da idade se poderia natural
mente repetir com outros itens, tais 
como a altura, peso e outras carac
terísticas pessoais.

É evidente que, na prática, em si
tuações como essas, embora com 
perda de informações, o especia
lista é geralmente levado a restrin
gir o grau de aproximação e a con
siderar apenas classes definidas por 
certos intervalos de valores. Como, 
por exemplo, no caso da idade, as 
classificações dos indivíduos apre
sentando o mesmo número inteiro 
de anos completos, ou seja, as defi
nidas pelos intervalos 0 I---------- 1,
1 | ---------- 2, 2 |------------ 3 (nota
ção que, por exemplo, para o se
gundo desses intervalos, significa 
que pessoas com um ano devem ser 
incluídas e as com dois, excluídas). 
Ainda assim, para certas finalida
des, como a de apresentação grá
fica, o total de classes resultantes 
(cerca de 110) poderá ser demasia
damente elevado, o que obriga a 
constituir classes com maior ampli
tude (entendendo-se por “ ampli
tude” a diferença entre os dois va
lores definidores do intervalo, 
valores esses denominados extre
mos inferior e superior do inter
valo).

Quando se reúne uma série de

valores numa só classe, eles deixam 
de ter o seu verdadeiro valor, pas
sando todos a ser considerados 
como iguais, assumindo cada qual 
o valor do ponto médio da classe 
em que estiverem reunidos: quanto 
mais afastados estiverem os limites 
da classe desse pontó médio, ou 
quanto maiores forem os interva
los, maiores serão também as pos
sibilidades de erro. Sob esse ponto 
de vista, portanto, a tendência teó
rica e natural será a de formar os 
intervalos das classes tão pequenos 
quanto possível.

Por outro lado, entretanto, de- 
ve-se levar em consideração o lado 
prático da questão, isto e, a neces
sidade da redução do número de 
classes para facilitar ao máximo o 
trabalho estatístico. Tem-se, pois, 
condições antagônicas influen
ciando a escolha do intervalo de 
classe. Segundo Yule, o número de 
classes deve estar compreendido 
entre quinze e 25. Evidentemente, 
esse ponto de vista não pode ser 
adotado de maneira rigida, e sem
pre dependerá da freqüência total 
de que se dispõe.

Os critérios utilizados na forma
ção dessas classes maiores variam 
de caso para caso é com a finali
dade que se objetiva. O problema, 
no seu conjunto, é antes de técnica 
especializada, razão pela qual de
ve-se mencionar apenas certos 
princípios, dos quais um dos mais

importantes é o de que as classes 
devem ser mutuamente exclusivas; 
isto é, constituídas de forma a não 
haver ambigüidade no enquadra
mento de qualquer constituinte 
numa. e somente numa, delas. Ou
tro princípio, útil na maioria das 
vezes, é o da igualdade da ampli
tude das classes; e pode-se ainda 
lembrar o princípio, oportuno para 
certas finalidades mas não para ou
tras, de que as classes devem ter li
mites perfeitamente definidos. Fi
nalmente, todas as vezes que o 
agrupamento das classes originais 
em classes de maior amplitude for 
aconselhado, é importante que ele 
seja feito de maneira a manter os 
aspectos mais relevantes da distri
buição já  existente antes do agru
pamento.

Como o próprio nome indica, a 
apuração manual é aquela feita a 
m ão; isto é, uma vez escritas as 
modalidades do item classificador, 
começa-se a correr os resultados, 
assinalando por um sinal qualquer 
o número de vezes que cada moda
lidade ocorreu.

A apuração manual está sujeita 
a muitas causas de erro, tais como: 
leitura errada, audição errada e co
locação errada da freqüência de 
uma modalidade. A essas causas de 
erro, que aliás são muito freqüen
tes, acrescenta-se a dificuldade no 
controle desse tipo de apuração. 
Realmente, esse controle só pode

ser efetuado repetindo toda a ope
ração, mas se o resultado for dife
rente surge a pergunta: qual dos 
dois será o correto? Para respon
dê-la, só repetindo mais uma vez 
toda a apuração.

A apuraçao semimecânica de fi
chas é feita por intermédio de um 
sistema produzido pela McBee, 
firma americana produtora de sis
temas de apuração mecânica. Entre 
estes sistemas encontra-se o cha
mado Keysort.

O sistema de fichas perfuradas 
foi imaginado pelo ingles Perkins. 
Em 1932, McBee adquiriu o privi
légio para a exploração do novo 
sistema nos Estados Unidos, sob a 
denominação de Keysort. Esse mé
todo de apuração, que desde 1932 
vem sofrendo contínuas modifica
ções, é empregado quando o vo
lume de trabalho não é excessivo, 
isto é, quando não se tenha que tra
balhar com mais de umas 10 000 
fichas.

As características essenciais da 
ficha utilizada no sistema Keysort 
são perfurações nas margens (sim
ples e dupla) e utilização sistemá
tica de códigos.

O sistema atual de classificação 
mecânica foi empregado pela pri
meira vez no censo de população 
dos Estados Unidos no ano de 
1880. Hollerith foi quem aperfei
çoou os princípios da classificação 
mecânica q u e já  haviam sido esbo
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çados por Babbage no século XIX 
e melhorados por Schentz, impres
sor sueco. O sistema de classifica
ção mecânica bastante usado nos 
serviços nacionais de estatísticas, 
em grandes companhias e hospi
tais, é um método caro, pois requer 
o uso de uma equipe de unidades 
eletromecânicas.

O cartão IBM mede 20,3 por 
0,90 cm e sua espessura é de 0,01 
cm. A matéria-prima do cartão é de 
qualidade controlada, obedecendo 
a rigorosas especificações, a fim de 
proporcionar resistência e durabili
dade. Isso é necessário para a ope
ração adequada das máquinas, a 
exatidão dos resultados e para tor
nar possível a utilização dos dados 
muito tempo após terem sido regis
trados.

Esse tipo de cartão é dividido em 
oitenta areas verticais chamadas 
“colunas” , numeradas de um a oi
tenta.

C OD IFICAÇÃ O DE DADOS
— O código pode ser alfabético, 
numérico, ou podem ser utilizados 
os dois. O uso de uma estrutura co
dificada permite maior rapidez no 
processamento da máquina na clas
sificação ou ordenação. Fazendo a 
codificação, há sempre uma econo
mia no número de colunas utiliza
das, reduzindo assim o número de 
perfurações.

PERFURAÇÃO E VERIFICA 
ÇÃO DOS DADOS — Os dados 
são registrados em forma de perfu
rações por intermédio de uma per

furadora de cartões (existe ainda a 
possibilidade de duplicar as infor
mações de um cartao para outro). 
Apos a perfuração dos cartões, es
ses poderão ser conferidos, visual
mente ou através de uma conferi- 
dora de cartões.

CLASSIFICAÇÃO DOS DA 
DOS —  Os três tipos básicos de 
classificação efetuados pela classi
ficadora de cartões são: seqüência, 
agrupamento e seleção. Ha diver
sas classificadoras de cartões que 
podem ser usadas para ordenar da
dos.

COM PUTADORES ELETRÔ
NICOS — A principal finalidade 
do computador* digital é executar, 
sem intervenção humana e em alta 
velocidade, uma grande variedade 
de tarefas de processamento de da
dos. A palavra executar exprime a 
idéia de que o computador eletrô
nico apenas cumpre ordens previa
mente formuladas. Em outras pala
vras, todas as suas ações são 
previsíveis e ditadas exclusiva
mente pelas ordens recebidas.

Distingue-se, de uma maneira 
geral, no processamento de dados 
para computadores, três etapas 
principais: a) fornecimento para o 
computador das informações a se
rem transformadas (esta etapa re
cebe o nome de entrada de dados); 
b) transformações sobre os dados 
fornecidos (esta etapa é o processa
mento propriamente dito); c) forne
cimento pelo computador das in
formações transformadas (esta é a 
etapa da saída dos resultados).

O computador realiza o proces
samento seguindo estritamente or
dens recebidas. O conjunto das or
dens a serem executadas para a 
realização de uma determinada ta
refa recebe o nome de programa. 
As ordens devem ser expressas, 
combinando-se convenientemente' 
um número limitado de ordens ele
mentares que recebem o nome de 
instruções.

Para que se possa fazer uma in 
terpretaçao correta das instruções 
recebidas, estas devem ser codifica
das de acordo com o modelo de 
computador utilizado. O conjunto 
das distintas instruções de um com
putador constitui a sua linguagem 
de máquina. As instruções sao dife
rentemente definidas conforme essa 
linguagem de máquina.

Um computador compõe-se ba
sicamente das seguintes unidades: 
memória, processador central, dis 
positivos de entrada e saída e uni
dades de grande capacidade de ar 
mazenamento.

VEJA TAM BÉM : Computador; 
Estatística.

Dali

Uma pintura fundamentada no 
contraste e na confusão, um “ mé
todo espontâneo de conhecimento 
irracional, baseado na objetivarão 
crítica e sistemática de associaçoes 
e interpretações delirantes” : assim 
o pintor Salvador Dali define sua 
obra, com a teoria da “ atividade 
paranóica crítica” . Desde as pri
meiras exposições em Barcelona 
(1925) e a seguir em Madri (1926), 
os trabalhos do artista sempre 
apresentaram essas características.

Nascido em 11 de maio de 1904, 
em Figueras, Espanha, Salvador 
Dali estudou na Escola de Belas- 
Artes de Madri, de onde posterior
mente foi expulso; mas dela rece
beu ensinamentos acadêmicos que 
marcariam toda a sua obra. Jovem 
ainda, dedicou-se à leitura de textos 
filosóficos e psicológicos, especial
mente aos de Sigmund Freud*, 
criador da Psicanálise, deixando-se 
influenciar bastante pelos movi
mentos cubistas e futuristas espa
nhóis, bem como pela escola me
tafísica italiana.

Desejando conhecer Pablo Pi- 
casso*, Versalhes e o Museu Gré-

vin, Dali parte em 1928 para Paris, 
onde se liga ao grupo surrealista e 
elabora sua teoria da “ atividade 
paranóica crítica”. Através desta, 
defende um estado persistente de 
delírio, uma pintura voluntária diri
gida pelo inconsciente. Para tanto, 
utiliza distorções, amolecimentos e 
alongamentos de formas, despo
jando os objetos de seu ambiente 
característico e captando a matéria 
em processo de decomposição (ob
jetos sólidos que perdem a consis
tência, por exemplo). Desta sua 
estada francesa são Les 
Accomodations des Désirs, Les 
Plaisirs Ilumines, Les Jeux Lugu- 
bres.

De volta a Barcelona, ainda no 
mesmo ano, Salvador Dali publica 
seu manifesto Groc e atrai para 
Cadaquès, um vilarejo da Espanha, 
os membros do grupo surrealista. 
Um ano depois, organiza uma ex
posição triunfal na Galeria Goe- 
mans, em Paris. Nessa época, ca
sa-se com Gala Eluard e çarticipa. 
juntamente com Luís Bunuel*, da 
direção do famoso filme surrealista 
Le Chien Andalou.

D isto rçõ es pato lóg icas 
e m órb idas

Como recurso consciente e siste
mático de pintura, Salvador Dali 
utiliza com muita habilidade suas

O próprio artista definiu sua obra com o "ativ idade paranóica critica".
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imagens visionárias, as interpreta
ções da memória e todas as defor
mações que lhe fornecem as desor
dens psicológicas. Com um de
senho exato e nítido, cria paisa
gens desérticas e visões cruéis pin
tadas em cores vibrantes.

A base de sua obra são elemen
tos reproduzidos da forma mais 
maquinal possível, como num ins- 
tantaneo fotográfico de uma figura 
ou de um rosto captados na sua im- 
pressãojnais passageira, ou com a 
utilização de uma pintura conven
cional já  existente (como L ’A ngé
lus, do pintor francês Jean-Fran- 
çois Millet*), degradados por um 
sistema de decomposição (baseado 
num enfraquecimento e num alon
gamento das formas) ou peta colo
cação de insetos ou outros símbo
los de putrefação. Dessa forma, o 
objeto adquire uma nova represen
tação. Portanto, em toda a sua 
obra surrealista, Dali permanece 
fiel à mitologia inicial: submeter 
sistematicamente a matéria a dis
torções patológicas e inclusive 
mórbitlas,

A viagem do pintor a Italia, em 
1937, marca sua ruptura com o 
Surrealismo*: ele começa a sofrer 
a influência da Renascença* ita
liana e prepara sua volta ao Classi
cismo*. Passa a pintar, talvez por 
blasfêmia, objetos sagrados. E re
negado pelos amigos, que conside
ram sua técnica retrógada e acadê
mica.

Em 1940 o pintor'fixa-se nos Es
tados Unidos, onde conhece um su
cesso considerável, influenciando a 
moda e a publicidade, e dedican
do-se à confecção de cenários e fi
gurinos para balés (Labyrinthe,
1941; Tristan Fou, 1944). Nessa 
época também submete seus mode
los a uma nova interpretação, cha
m ada de “ atômica”, e passa a abor
dar temas religiosos.

Ao terminar a Segunda* Guerra 
Mundial, Dali retorna à Espanha, 
onde reencontra alimento para seu 
realismo pictórico e os elementos 
de uma tradição barroca, bem mais 
condizente com seu temperamento 
do que o classicismo inspirado em 
Rafael*.

Entre suas obras mais conheci
das desse período, destacam-se Le 
Christ de Saint Jean de la Croix 
(1951) e La Cène (1955).

U m  hábil exp lo rador 
do escândalo

Escrevendo textos como La Vie 
Secrète de Salvador Dali (1942) e 
Cinquante Secrets d ’A rt Magique 
(1948), Salvador Dali faz uma serie 
de revelações pessoais com preten
sões filosoficas, encobertas por tan
tas máscaras e atitudes espetaculo- 
sas, que a sua verdadeira 
personalidade dificilmente se re
vela.

Apesar de tudo isso, pode-se iso
lar alguns elementos autênticos e 
constantes em seu temperamento, 
representados, principalmente, pela 
presença física permanente das pai
sagens de infância: as colinas de 
Ampurdan, a areia e o riacho de 
Cadaquès, os planos ensolarados.
Essas paisagens, consideradas pelo 
autor como as mais belas de todo
o mundo, são o denominador co- Distorções, am olecim entos e alongam entos das form as —  na tela, a m atéria  
mum de todas as aventuras pictóri- em  processo de decom posição: "O  Nascim ento dos Desejos Líquidos".

cas do artista, formando uma fixa
ção, uma certeza, que se sobrepõe 
a todas as suas excentricidades, 
mostrando que em Salvador Dali 
nada atinge a persistência da me
mória.

Dali também é um hábil explora
dor do escândalo, sempre atraindo 
a atenção do grande público para 
suas manifestações espetaculares. 
Seu gosto por aparições barulhen
tas e burlescas criou-lhe uma cele
bridade jornalística que, muitas ve
zes, leva o público a esquecer de 
que se trata  de um dos maiores ar
tistas do século XX.

Além de seus quadros e cenários, 
fez algumas ilustrações, entre as 
quais se destacam as dos Chants de 
Maldoror, da Divina Comédia e 
Dom Quixote, bem como obras 
sensacionalistas como La Femme 
Invisible (1930).

VEJA TAM BÉM : Arte; Surrea
lismo.

Formas fantásticas, um estado persistente de delírio: "Prenúncio da Guerra C ivil". (M useu de A rte, Filadélfia.)
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Dalton

O químico inglês John Dalton 
nasceu em Eaglesfield (1766), onde 
fez os primeiros estudos numa es
cola quaker, sob orientação de 
John Fletcher.

Um construtor de instrumentos 
científicos — _ Eliah Robinson —  
amigo da família, interessou-se por 
ele, passando a ensinar-lhe ciências 
naturais, em especial meteorologia. 
Progredindo rapidamente, aos doze 
anos Dalton passava de aluno a 

rofessor na escola quaker, mas o 
aixo salário o obrigava a comple

tar seus ganhos cuidando de uma 
horta.

Logo a pequena cidade nada 
mais podia oferecer-lhe. Com 

uinze anos mudou-se para Ken- 
al, onde havia uma escola maior. 

Ali conheceu John Gough, um filó
sofo cego, de quem se tornou 
amigo e discípulo, reorientando 
seus estudos. De Kendal, transfe
riu-se para Manchester, onde, em 
1937, foi nomeado catedrático de 
matemática e “filosofia natural” 
(física) do Colégio Real. Lecionou 
durante seis anos, afastando-se de
pois para dedicar-se exclusiva
mente à pesquisa. Para sobreviver, 
Dalton dava aulas particulares.

Depois de muito pesquisar, Dal
ton formulou uma audaciosa hipó
tese, a de que todas as substâncias 
seriam compostas de átomos, par
tes pequeníssimas e indivisíveis, 
cada qual dotada de forma e di
mensão características.

Entre o atomismo de Dalton e o 
de Demócrito* há uma diferença 
essencial. Para o filósofo grego, os 
átomos eram antes básicos, diferen
tes em formas e dimensões, mas in

destrutíveis e móveis. Mas o cien
tista inglês formulou em termos 
precisos as idéias que vinham ama
durecendo desde que Bojjle* e La- 
voisier* procuraram dar à química 
fundamentos científicos e experi
mentais. A obra de Dalton, por
tanto, não nasceu de concepções 
puramente intuitivas, desligadas da 
experimentação, como foram as 
classicas.

Tendo analisado a composição 
do ar atmosférico, Dalton conhecia 
seus integrantes básicos: oxigênio, 
nitrogênio, vapor de água, gás car
bônico. E na sua teoria atômica 
afirmou que os átomos de cada gás 
estavam muito mais distantes entre 
si. Por isso, postos em contato po
diam interpenetrar-se, m isturan
do-se sem se combinarem. Mas ad
mitia também que os átomos de 
elementos diferentes podiam com- 
binar-se, formando então compos
tos constituídos por “átomos com
plexos” (moléculas), partículas 
formadas pela união de diversos 
átomos de elementos simples. Dal
ton representava os diversos tipos 
de átomos por meio de círculos. 
Com essa esquematização, pôde 
compreender algumas das leis fun
damentais da química. Descobriu 
que os átomos dos gases podem 
misturar-se em qualquer proporção 
e ficar separados uns dos outros e 
que ainda podem ligar-se, aos gru
pos, para formarem as unidades 
constitutivas das substâncias com
postas. Concluiu também que as 
massas dos átomos de um elemento 
são todas iguais e que, na formação 
dos diversos grupos de átomos, as 
m assas desses grupos são iguais à 
soma das massas dos ãtomos que 
os compõem. Finalmente, reafir
mou que os átomos se unem entre 
si em proporções muito bem defini
das e constantes.

Essas conclusões envolvem algu
mas exceções importantes. Dalton

sabia, por exemplo, que o carbono 
e o hidrogênio se combinam em 
proporções diferentes, no metano e 
no etileno. Se tomarmos uma quan
tidade constante de carbono, a 
quantidade de hidrogênio no me
tano é o dobro daquela com que 
ele aparece no etileno. Todavia, 
tambem nesses casos cada tipo de 
composto apresenta os elementos 
componentes em quantidade pro
porcional ao número de átomos da 
molécula.

Embora imperfeita — e portanto 
vulnerável a muitos dos ataques 
que sofreu na época — , a teoria 
atômica de Dalton bastava para ex
plicar muitos dos fenômenos quí
micos. Serviria também para abrir 
caminho às pesquisas de outros 
cientistas, especialmente Avoga- 
dro*, Gay-Lussac*, Cannizzaro* e 
Niels Bohr*.

A formação religiosa de Dalton 
e seu acentuado interesse pela ciên
cia faziam dele uma figura austera 
e reservada. E o defeito de visão 
que o tom ava incapaz de distinguir 
certas cores acabou entrando para 
a medicina associado a seu nome
—  daltonismo.

Seus trabalhos fundamentais 
compõem a seguinte bibliografia: 
Meteorological Observations and 
Essays (1793); Extraordinary 
Facts Relating to the Vision o f  Co
lours (1794); Absortion o f  Gases 
by Water and Other Liquids — 
tratando da lei que hoje toma seu 
nome, a lei das pressões parciais 
dos gases (1803); New System o f  
Chemical Philosophy —  que con
tém a exposição da teoria atômica 
e a da lei das proporções definidas 
e múltiplas (1808).

Dalton morreu em Manchester, 
em 1844.
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Dança

A dança pode ser definida como 
organização rítmica do movimento 
humano, em geral com a função de 
representar emoções, pensamentos 
e experiências da vida.

Nas sociedades primitivas, a 
dança tem grande importância: 
aparece ligada às cerimonias reli
giosas, magicas, ou como simples 
manifestaçao estética. Em outros 
grupos humanos, o aspecto estético 
torna-se predominante: realiza-se 
um trabalho de arte consciente, 
preparado com vistas a um espec
tador. Dessa forma, a dança passa 
a ter uma característica social dife
rente, intensificando-se a busca de 
efeitos coreográficos. E o que 
ocorre na sociedade ocidental 
moderna.

D ança na Antiguidade

As dançarinas egípcias, pintadas 
em grande número nos murais das 
pirâmides, documentam com suas 
posições estáticas uma dança Codi
ficada e metodizada: nas pinturas, 
elas são representadas com seus 
passos graves, com os membros fle
xionados e as palmas abertas, çu 
em posições acrobáticas. No Egito, 
a função da dança era mais 'reli
giosa do que social e os templos 
mantinham dançarinos de ambos 
os sexos, instruídos em classes 
especiais.

Os relevos murais cretenses do
cumentam o desenvolvimento, na 
ilha de Creta, das danças de roda 
em tomo de um tocador de cítara, 
das danças aos pares e dos grandes 
corais de mulheres, sendo todas 
elas relacionadas aos cultos. No en
tanto, é na Grécia antiga que a 
dança coral assume um lugar de 
destaque: registros feitos por Ho
mero*, por exemplo, descrevem sua 
realização no casamento de jovens.

Para os gregos, a dança signifi
cava alegria, como nas festas em 
homenagem a Dionísio, deus do vi
nho e da fertilidade, constituídas de 
danças e cânticos para ambos os 
sexos. A dança ^rega era, ao 
mesmo tempo, ginastica e expres
são espiritual (dada pelo uso de 
máscaras e gestos feitos com as 
mãos).

A partir do século IV, essas dan
ças começaram a sofrer a influên
cia das danças extáticas, praticadas 
pelas associações de aficcionados 
dos cultos místicos de origem es
trangeira, como o culto a íris, de 
origem egípcia. Como conseqüên
cia, inicia-se uma busca do pre
cioso que conduz a dança ao vir
tuosismo, tomando-a domínio dos 
dançarinos profissionais e per
dendo o seu caráter popular. O ele
mento mimético vai dominando-a 
pouco a pouco e a pantomima 
acaba por suplantar a dança pro
priamente dita.

Em Roma, as dionisíacas se 
transformam nas chamadas baca
nais (Baco é o Dionísio romano). A 
dança rom ana desempenha papel 
tão importante na vida pública e 
nas festas religiosas de Roma comoO pintor Ford M addox Brown im ortalizou o criador da m odem a teoria atôm ica no afresco "D alton  Recolhe M eta is".



Dança 3 83

Um  docum ento sobre a dança entre os latinos: "A  Flagelada e a Bacante que D ança". IVila dei M isteri. Pom péia.)

em sua vida privada. Ela é um 
acontecimento social: os patrícios 
mandam seus filhos e filhas às es
colas de dança, fazendo com que 
pessoas influentes como Cipião*, o 
Africano, cheguem a se insurgir 
contra essa prática, considerada 
imoral, e consigam fechar essas es
colas durante o seu mandato. A 
dança romana é marcadamente in
fluenciada pelas formas gregas, 
orientais e etruscas; e a panto
mima, encenação dramática sem 
palavras, de origem grega, obtém 
grande popularidade na época do 
Império.

O conflito com  o cristianism o

Com o advento do cristianismo, 
os conselhos eclesiásticos se opuse
ram , durante séculos, a “esses obs
cenos movimentos”.

Durante a  Idade Média, o cris
tianismo trouxe perseguição, exco
munhão e maldição às músicas,

bailarinos e festas pagãos, mas 
eram permitidos os cânticos e dan
ças que louvavam o Criador. En
tretanto, inúmeros relatórios ecle
siásticos datados dos séculos XI e 
X II contam que, apesar da proibi
ção da Igreja, nos funerais ou 
mesmo em festivais cristãos, vários 
homens e mulheres começavam, 
subitamente “e de maneira irresistí
vel” , a cantar e a dançar no adro 
da igreja, “perturbando o serviço 
divino” e recusando-se a obedecer 
a ordem de parar dada insistente
mente pelo sacerdote. Como resul
tado, essas pessoas eram impedidas 
de dançar até que um arcebispo to
lerante removesse a ordem.

Paralelamente, durante a Idade 
Média européia, muitos ritos dos 
povos bárbaros foram incorpora
dos pelos cristãos: Santo Elói 
(588-660), no século VII, assinalou 
que ninguém “deixava de praticar, 
nas festas de São João e outras, 
danças e cantos diabólicos”.

A idade moderna

Com o Renascimento, reapare
cem, na 'Itália, costumes como as 
festas romanas, o carnaval com 
carros, os cortejos e os bailes popu
lares mascarados.

Se a renascença da dança ocor
reu na Itália do século XV, foi a 
França de então (e até o século 
X IX ) que se encarregou de sua di
fusão, embora poucas danças por 
ela exportadas sejam realmente de 
origem francesa.

Danças nacionais de outros paí
ses eram levadas para a França, 
onde eram estudadas sistematica
mente, elaboradas e estilizadas, a 
ponto de voltarem ao país de ori
gem totalmente irreconhecíveis.

O fato de quase toda a teçmino- 
logia da dança ser de origem fran
cesa é boa indicação sobre a proce
dência de suas regras.

As danças francesas mais anti
gas e que guardam algum tipo de

relação com manifestações jjoste- 
riores são, provavelmente, as dan
ças baixas e as danças altas do sé
culo XVI.

As danças baixas dominavam a 
corte de Carlos IX (1550/74) com 
seus passos muito graves e solenes, 
dançados num compasso seme
lhante ao dos salmos religiosos. Já 
as danças altas ou balladines ti
nham um passo saltitante e eram 
praticadas quase exclusivamente 
por palhaços e camponeses.

Danças mais vivas, como a gail- 
larde e a volta, foram introduzidas 
na França por Catarina de Medi
eis*, mas nesses casos os cortesãos 
entusiasmavam-se mais pelo espe
táculo do que pela participação 
pessoal. No mesmo período, dança
va-se a branle, um tipo de dança 

ue permitia quantidade ilimitada 
e variações.

Provavelmente a dança mais fa
mosa do século XVII foi a pavana 
de origem espanhola, muito bem 
descrita na Orchesographie de Toi- 
not-Arbeau, escrita na mesma 
época e, talvez, uma das primeiras 
obras onde uma dança e descrita 
minuciosamente.

A pavana, que era mais uma es
pécie de procissão do que propria
mente uma dança, adequava-se per
feitamente às vestimentas do 

eriodo. As mesuras solenes com
inavam muito bem com os pesa

dos brocados dos vestidos das da
mas, com as espadas e os chapéus 
emplumados dos homens.

Na pavana e na branle, como em 
quase todas as danças dos séculos 
XVII e XVIII, a prática de beijar 
ocupava lugar de grande importan- 
cia, num certo momento, e parece 
ter favorecido bastante a sua popu
laridade.

Outra dança extremamente po
pular era a sarabanda de origem es
panhola, que não sobreviveu ao sé
culo XVII.

Dançada na ponta dos pés, a 
courante também fazia sucesso na 
corte, com seus passos levemente 
saltitantes e com muitas cortesias e 
mesuras. Foi a dança favorita do 
reinado de Luís XIV e tinha tanta 
importância na época que um no
bre só era considerado bem edu
cado quando se tom ava um mestre 
em courante.

Porém, a dança que os franceses 
levaram à maior perfeição foi o mi
nueto. Originando-se de uma dança 
rústica (a branle de Poitou), chegou 
à capital francesa em 1650 e foi mu
sicada pela primeira vez por 
Lully*.

Enquanto dança popular, o mi
nueto era alegre e vivo. Levado 
para a corte, perdeu rapidamente 
seu caráter vivaz, tornando-se 
muito grave e elaborado. No mi
nueto, o olhar lânguido e o sorriso 
ligeiro tinham papel importante, 
como os graciosos movimentos, as 
lentas cortesias e as pausas que ti
nham que ser acompanhadas por 
um leve cumprimento.

A beleza e o garbo dos passos 
dos dançarinos faziam do minueto 
não apenas uma dança, mas tam 
bém uma escola de cavalheirismo, 
cortesia e cerimoniais.

A gavota, que muitas vezes foi 
dançada como uma continuação do 
minueto, também era originalmente 
um a dança de camponeses (danse
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Tela de Bruegel, o Jovem , representa uma dança cam ponesa da Renascença. Em "Os Prazeres do B aile". W atteau  docum entou a dança da época barroca.

de gavots) e consistia, principal 
mente, em beijos e cabriolas. N a úl
tim a metade do século XVIII, 
quando os costumes eram mais re
catados, as senhoras passaram  a 
receber buquês de flores ao invés de 
beijos.

Entretanto, a gavota passou ra
pidamente para o palco e nunca 
mais retornou aos salões de baile. 
Outras danças populares, no fim do 
século XVIII, foram a écossaisse e 
o galope (importado da Alemanha).

A  dança de salão a 
partir do século X IX

No século XIX, era o cotillon 
que dominava a corte de Carlos X 
(1757-1836). Derivado das branles 
paysannes, foi extremamente elabo
rado ao longo do século, passando 
a usar centenas de figurações e ob
jetos os mais diversos (como brin
quedos, fitas coloridas e balões de 
ar). Também eram populares a 
quadrilha e os lanceiros.

A dança que realmente revolu
cionou os saloes do século X IX  foi 
a valsa.

Curt Sachs, na História da 
Dança, descreve-a como “expres
são, espírito, paixão”. Tudo o que 
a nova sociedade burguesa dese
java de uma dança ela encontrou 
na valsa: o cavalheiro levanta a 
cauda do vestido da dama para que 
ela, durante o baile, não pise o ves- Quadro de P.F. Longhi mostra como era uma lição de dança no séc. X V III.

tido, enquanto o par, dançando tão 
próximo quanto possível, vai gi
rando freneticamente pelo salão. 
As damas pareciam flutuar e da
vam a impressão de desmaiarem a 
qualquer momento, conforme des
creveu um autor da época, afir
mando ainda que os pares procura
vam os lados mais escuros do salão 
para que pudessem se beijar. Tal
vez por esse motivo a valsa tenha 
sido tão contestada e mesmo, em 
alguns lugares, proibida.

Na Inglaterra, a valsa não foi 
aceita ate 1812; na Prússia, foi 
proibida durante o reinado de Gui
lherme 11(1888-1918).

No fim do século XIX , a França 
produziu a sua própria versão, a 
valsa francesa, enquanto os ameri
canos desenvolviam uma forma 
mais lenta: o boston. Mesmo os 
alemães, a partir da valsa, extraí
ram algumas variações de sucesso: 
o schottische e o two-steps. A 
forma clássica, porém, continuava 
sendo a chamada valsa vienense.

A mais séria rival da valsa era 
a polca. Esta, tal como é conhecida 
atualmente, não é mais do que uma 
pálida imagem de sua forma no sé
culo XIX.

Originalmente, a polca compu
nha-se de dez figurações, cinco de
las usadas apenas nos salões de 
baile: a promenade, a valsa, a valse 
à rebours ou à gauche (na qual os 
pares dançavam bem juntos e as
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Na década de 50 , o "rock and roll” agradou o público e revolucionou a dança popular (Elvis Presley em "Amor no H aw ai’ ; cena de "W est Side Story").

Valsa: revolução nos salões do séc. X IX . (Biblioteca Nacional, Paris.)

Seria o desenvolvimento do jazz e 
dos ritmos afro-americanos que, 
bem cedo, iria influenciar as for
m as de dança.

Os movimentos nervosos do tur- 
key trot, do bunny hug e do grizzly  
bear, as primeiras danças de jazz 
do começo do século XX, apesar 
de muitas vezes considerados feios 
e vulgares, traziam tanto êxtase ao 
dançarino que tornaram-se bas
tante populares.

Jovens e velhos foram tomados 
por um tal entusiasmo que explodiu 
a cham ada época de loucura dan
çante.

Em 1910, inspirado na habanera 
cubana, o chamado tango “argen
tino” surgiu para tornar-se uma 
mania.

Os cruzamentos medidos, os 
passos flexíveis, as pausas dram áti
cas, fizeram rapidamente do tango 
um sucesso mundial.

Antes da Primeira* Guerra 
Mundial, o casal Vernon-Castle era 
o principal expoente da dança po
pular nos Estados Unidos. Eles rea
daptaram os primeiros passos do 
jazz, transformando-os em refinada 
dança de salão. A mais importante 
das suas danças originais era o cas-

tle-walk, dançada em largas passa
das, com a dama sendo continua
mente levada ao redor do salão. O 
casal Vernon-Castle também intro
duziu o tango e o maxixe brasileiro 
nos Estados Unidos. Entre 1912 e 
1915, várias danças novas surgi
ram e desapareceram numa rápida 
sucessão.

Os sucessos não se mantinham 
por muito tempo, pois os dançari
nos mal acolhiam uma forma de 
dança, que se tornava subitamente 
uma mania, já  esperava ansiosa
mente a moda seguinte.

Entre 1915 e 1935, com exceção 
do charleston, que obteve um su
cesso estrondoso em 1925, ne
nhuma dança permaneceu em voga 
durante muito tempo. Finalmente, 
um protegido de Vernon-Castle, 
Arthur Murray, padroniza (em 
1925) a dança de salão moderna, 
simplificando-a e introduzindo seis 
passos fundamentais.

A partir da década de 30 o 
swing, o bigbapple e ojitterburgía- 
zem sucesso.

O fox-trot, que tinha nascido 
como dança de jazz, no começo do 
século XX, continua seu sucesso, 
que permanece até hoje, talvez por 
se tratar de ritmo bastante simples, 
que pode ser aprendido rapida
mente por principiantes, ao mesmo 
tempo que possibilita uma combi- 
naçao de passos suficientemente 
variada para fazer com que os me
lhores dançarinos mantenham-se 
interessados.

Entre 1930 e 1950 as danças la
tinas ocuparam um lugar de impor
tância na dança popular: com o 
mambo, a rumba e a conga. Na dé
cada de 50, surgem o merengue e 
o cha-cha-cha, ambos uma varia
ção do mambo e da rumba.

voltas se efetuavam com a perna 
direita), a valse roulée ou tortillée 
(dançada com os braços cruzados, 
com os cavalheiros começando o 
movimento com o pé esquerdo e gi
rando a dama para a esquerda, 
para trás e para a direita), o pas bo- 
hémien (no qual a perna direita não 
fica na posição usual de 4/8 e o pé 
faz um movimento ondulante do 
calcanhar para a ponta dos pés).

À mazurca é a única dança coral 
em roda do século XIX e nela o nú
mero de dançarinos é ilimitado. A 
única característica dessa dança é 
a forte batida dos pés no chão: uma 
na primeira vez, duas na segunda 
e tres na terceira. Outra dança co
ral de sucesso nesse século é a qua
drilha, uma contradança de salão 
da qual participa um número par 
de pares, e que fez grande sucesso 
nas cortes européias.

Durante a primeira década do 
século XX, as danças continuavam 
a repetir as formas do século XVIII 
e do século XIX. A partir de 1910, 
entretanto, inicia-se uma nova era 
da dança popular, quando a socie
dade industrializada rompe, final
mente, com as formas que expres
sam emoções e atitudes sociais de 
uma outra época e encontra novos 
estilos, mais adequados à nova rea
lidade cultural.

Foi a América que liderou essa 
transformação. Até então, a dança 
nos Estados Unidos, como na 
América Latina (excetuadas as 
danças nativas e as trazidas pelos 
negros da África), imitava as for
m as em voga na Europa. Nos Esta
dos Unidos, alguns grupos tenta
ram  desenvolver danças locais, 
como a pauljones e a square dance, 
m as estas nao conseguiram abalar 
o prestígio da tendênciadominante.



386 Dança

Ritmos provindos da África Negra constituem  os elem entos essenciais da 
coreografia da escola de sam ba. É muito dificil resistir ao apelo.

Por volta de 1955, aparece o 
rock-and-roll, e a partir de 1960, o 
tw ist e o hully-gutly, que dominam 
o cenário mundial. A seguir surge 
o iê-iê-iê, dança que separa comple
tamente os pares e pode ser prati
cada indiferentemente por uma só 
pessoa, por dois homens, duas mu
lheres, um casal ou mesmo um 
grupo. É uma dança de movimen
tos improvisados, na qual os gestos 
de cada um independem do outro 
companheiro de dança, de forma 
que cada pessoa faz o que sente ou 
tem vontade.

Brasil: a grande 
influência negra

Os negros influenciaram não 
apenas a música, mas também a 
dança brasileira. E o caso da batu
cada, que dá aos participantes o di
reito à invenção de passos, permi
tindo a individualidade e libertando 
o par. Também de origem africana 
são a capoeira, o maxixe e o 
samba*. A fim de se exercitarem na 
luta, os negros disfarçavam-se de 
bailarinos e usavam a capoeira. 
Hoje, esta dança ou jogo é geral
mente praticada ao som do berim
bau, agogô, atabaque e chocalho. 
Mistura de polca com lundu afri
cano, o maxixe foi a primeira

dança de salão brasileira a ser “ex
portada”, com sucesso, para a Eu
ropa e os Estados Unidos.

O samba, segundo consta, teria 
surgido em 1840, quando do pri
meiro baile carnavalesco no Teatro 
São José, no Rio de Janeiro. Foi 
Chiquinha Gonzaga* quem deu o 
primeiro passo importante para o 
carnaval brasileiro, ao compor em
1899, a marcha Ó, Abre A las!,can
tada pelo Cordão Rosa de Ouro. 
Além disso, por não se adaptarem 
mais às novas danças exigidas por 
essa festa popular, as polcas e as 
quadrilhas foram, aos poucos, 
substituídas pelos ritmos nacionais. 
Ao compor Pelo Telefone (1917), 
Donga aproximou o maxixe do 
samba; entretanto, foi em 1928, 
quando Ismael Silva lançou Eu Bo
tei o Samba pra Frente, que foram 
introduzidos na música brasileira 
os elementos vitais de seu ritmo: o 
ziriguidum e a batida, que com
põem o samba, atualmente o tipo 
característico e principal de dança 
brasileira.

VEJA TAM BÉM : Balé; Coreogra
fia ; Clássica, Dança; Danças Fol
clóricas; Expressiva, Dança; 
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Danças Folclóricas

A dança folclórica, sempre li
gada a atividades e interesses so
ciais, deriva de processos técnicos 
(coreografia*) muito simples, não 
subordinados a qualquer teoriza
ção, e que são transmitidos por 
meios práticos e orais. Ela se ori
gina em grupos que possuem uma 
certa homogeneidade cultural, isto 
é, que compartilham os mesmos 
conhecimentos, crenças e valores. 
Embora de modo geral dançar seja 
um meio de expressão para indiví
duos com habilidade artística espe
cializada, na dança folclórica os 
participantes tendem a ser pessoas 
comuns.

Normalmente, todos os mem
bros da comunidade* conhecem 
suas danças folclóricas e a grande 
maioria sabe executá-las: isto signi
fica que a interação público e dan
çarinos é intensa e, em muitos ca
sos, torna-se impossível distinguir 
as duas categorias.

Na dança folclórica, melodia, 
ritmo, coreografia, vestimenta e 
canto (nos casos em que é execu
tado) constituem um todo inte
grado, cujo significado ultrapassa o 
campo do lúdico para se apresentar 
como uma forma de expressão de 
toda a comunidade. Freqüente
mente ela se apresenta associada a 
manifestações religiosas ou evo
cando fatos épicos e eventos impor
tantes periodicamente rememora
dos ou, ainda, compondo as 
comemorações que marcam as eta
pas do ciclo de trabalho (como o 
início do ano agrícola, a colheita, 
etc.).

Algumas danças são rigidamente 
relacionadas com uma data ou 
festa específicas; outras, entretanto, 
podem ser executadas nas mais di
versas ocasiões^

Em populações de cultura* está
vel, as danças podem permanecer 
praticamente inalteradas por sécu
los. Porém, o mais comum é que 
sofram modificações constantes, 
tanto na forma como no signifi
cado, da mesma maneira que incor
poram novos elementos ou simplifi
cam e desdobram os tradicionais. 
Também surgem novas danças, no 
estilo das antigas ou introduzindo, 
por invenção ou difusão, um novo 
estilo. A função dos espetáculos 
também costuma sofrer alterações: 
danças religiosas podem se trans
formar em profanas (e vice-versa) e 
danças características de certas co
memorações especiais podem pas
sar a ser executadas nas mais diver
sas ocasiões.

No Brasil, onde a cultura popu
lar origina-se da adaptação de ele
mentos portugueses a uma nova si
tuação econômica e social, dentro 
de um novo ambiente geográfico, 
com o aproveitamento de contri
buições indígenas e africanas, as 
danças são o resultado de todas es
sas influências culturais. Suas mo
dificações ao longo do tempo refle
tem as variações regionais e a 
evolução histórica da cultura popu
lar brasileira.

Quando os índios foram agrupa

dos nas reduções, os padres, no tra
balho de catequese, procuraram 
utilizar certas particularidades da 
sua cultura. Conservaram muitas 
danças indígenas, que eram execu
tadas ao som de melodias católicas 
durante os ofícios religiosos. Os 
portugueses trouxeram a dança de 
par e também suas danças folclóri
cas. Os negros, por sua vez, chega
ram com danças e ritmos típicos da 
África. Essas três culturas fundi
ram-se e deram origem ao folclore 
brasileiro.

D ança de São G onçalo

Diz a lenda que São Gonçalo, 
quando jovem, reunia em Ama- 
rante (Portugal) várias mulheres 
que durante uma semana dança
vam até cansar. Enquanto juízos 
temerários se faziam sobre o santo, 
ele se supliciava. Depois apurou-se 
que o objetivo era extenuar as mu
lheres, para que no domingo, dia 
do Senhor, elas Ficassem em re
pouso e isentas de pecado. A lenda 
conta ainda que o santo tocava a 
viola.

No Brasil, a devoção a esse 
santo vem da época do descobri
mento. O seu culto deu origem à 
dança de São Gonçalo, cuja refe
rência mais antiga data de 1718, na 
Bahia, quando nobres, religiosos e 
escravos dela participavam, ao som 
de guitarras. Os participantes tira
vam a imagem do altar e dançavam 
com ela, como se pode observar 
ainda hoje.

Inicialmente, devido à fama de 
“casamenteiro” do santo, a dança 
tinha caráter erótico, que foi desa
parecendo gradualmente. Permane
ceu apenas o aspecto religioso. 
Hoje e realizada em pagamento de 
promessas ou também por benefí
cios recebidos.

Na dança de São Gonçalo é pre
ciso a presença do santo no altar, 
armado especialmente para esse 
fim (em residências, capelas ou ter
reiros abrigados), o acompanha
mento de viola e duas fileiras de 
participantes, que realizam as evo
luções sob a ordem dos violeiros 
(guias). No início e no final se ofe
rece a dança ao santo.

No norte do Brasil, em Minas 
Gerais e em Goiás nota-se a predo
minância de dançarinas. No en
tanto, em algumas regiões de São 
Paulo, verifica-se a predominância 
de homens. Nos demais Estados 
dança-se aos pares. A execução da 
dança de São Gonçalo é comum à 
noite, no sábado ou véspera de dias 
santos ou feriados.

Há uma variação de .detalhes de
pendendo da região. As vezes os 
dançarinos cantam, outras não, 
mas nunca se deslocam como os 
violeiros.

A dança de São Gonçalo ainda 
é realizada nas vilas, povoados e 
fazendas.

Maracatu

O maracatu não é só uma dança, 
é um espetáculo. De origem negra, 
representa a reminiscência dos cor
tejos que seguiam os reis do 
Congo, eleitos no Brasil pelos es
cravos, sobretudo em Recife, desde 
1674. Através do maracatu, os ne
gros podiam homenagear o rei
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Tanto o m aracatu (à esquerda), com o o reisado têm  origem  longinqua. A primeira dança é de origem  negra e repre
senta os cortejos dos reis do Congo. A segunda, festeja o dia de Reis e suas origens se prendem  a Portugal.

eleito. Em meados do século XIX, 
a instituição deixou de existir, mas 
a representação com bailados e 
cantos subsistiu. Com o tempo, no 
entanto, transformou-se em grupo 
carnavalesco. -

Como o m aracatu consiste num 
cortejo que presta homenagem a 
reis de origem africana, as suas 
personagens básicas são, além do 
próprio “rei” , a “rainha”, o “em
baixador” , as “ baianas” (dançari
nas), cantores, músicos e, em desta
que, a “ dama do Paço”, que é 
incumbida de carregar o calunga

(um boneco do sexo feminino ou 
masculino, tomado como fetiche ou 
ídolo).

O séquito do maracatu é um dos 
mais ricos pela variedade e catego
ria das personagens e sua indumen
tária, confeccionada em tecidos fi
nos, enriquecida com bordados, 
lantejoulas, arminhos e enfeites va
riados. O rei é coberto por grande 
chapéu-de-sol, semelhante aos pá
lios da Igreja Católica, encimado 
por uma esfera ou lua. O “escravo” 
que o transporta gira-o entre as 
mãos. O uso desse guarda-sol é

costume árabe, e ainda hoje é ob
servado em certas regiões da 
África.

O maracatu não tem uma coreo
grafia especial; os participantes 
dançam à vontade. Associa-se a ele 
um significado religioso. Assim, re
presenta um “agrado” a Nossa Se
nhora do Rosário e a São Benedito, 
padroeiros dos pretos. Mas se o 
maracatu visita terreiros de ma
cumba, a dança constitui uma ho
menagem aos orixás.

Embora seja dança lenta, grave, 
de caráter religioso, características 
estas observadas nos antigos mara- 
catus (sobretudo quando se deti
nham diante das igrejas ou de ou
tros lugares visitados), nos 
modernos maracatus de Recife no- 
ta-se influência dos passos do frevo 
pernambucano. As pretas idosas 
dançam-no com pequenos e vaga
rosos passos e as mais jovens dao- 
lhe o colorido do frevo. O conjunto 
movimenta-se lentamente, com 
passos curtos.

Fandango; 
um nom e genérico

O fandango tem vários sentidos 
no Brasil. Em alguns Estados do 
Norte e Nordeste, fandango é o 
bailado dos marujos ou marujada, 
e ainda chegqnça^ dos marujos ou 
barca. No Sul (São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul), fandango é festa, baile com 
danças regionais. -

Acredita-se que os portugueses 
tenham introduzido o fandango no 
Brasil, sobretudo pelos nomes que 
as variações dessa dança recebem 
no sul do Brasil: marrafa, manjeri
cão, tirana, ciranda, chimarrita, 
cana verde e outras.

A marrafa, conhecida no litoral 
norte do Estado de São Paulo, é 
formada por uma roda interna de 
mulheres e outra, externa, de ho

mens. As mulheres movimenta/n-se 
no sentido dos ponteiros do relógio 
e os homens no sentido contrário. 
A um sinal dos violeiros, os pares 
defrontam-se. As damas quase não 
saem do lugar: dão apenas um 

asso muito pequeno à direita. O 
omem balanceia com a dama e 

depois dá um passo à direita para 
balancear com outra, no momento 
em que o violeiro canta: “Quebra 
a garrafa, quebra a m arrafa”. O ba
lanceio é dado sem que os pares se 
dêem as mãos e, quando o violeiro 
manda “quebrar a m arrafa” outra 
vez, os homens mudam de dama. A 
marrafa, como o manjericão, a ci
randa e a cana verde, faz parte do 
fandango valsado.

Na cana verde as quadras são 
geralmente improvisadas pelos vio
leiros ou pelos próprios dançadores 
e nela o dançarino é chamado de 
“folgazão” .

No Rio Grande do Sul, Nordeste 
e litoral, para dançar a cana verde 
os pares, de braços dados, formam 
um grande círculo como na mar
rafa. Na cana verde de passagem, 
dançada nos Estados de Minas Ge
rais, Rio Grande do Sul e São 
Paulo (Cananéia), há troca de pa
res durante toda a dança, além de 
palmas e sapateios para marcar o 
compasso.

A tirana faz parte do fandango 
rufado, que é um conjunto de dan
ças em que só entram batidas de 
pés e palmas e que vão geralmente 
até meia-noite, exigindo do fandan- 
gueiro grande dispêndio de energia. 
A tirana de lenço, de par solto, sa
pateada, apresenta movimentos de 
aproximaçao, fuga e encontro dos 
dançarinos. O lenço, levado por da
mas e cavalheiros, dá-lhe um toque 
especial. É geralmente executada 
sem interrupção (para recitativos 
ou para entoar cantigas), como na 
tirana simples.

E no Estado do Rio Grande do 
Sul, onde faz parte do fandango 
gaúcho, que a tirana adquiriu 
maior colorido.

O fandango rufado-bailado é 
dançado a partir da meia-noite até 
às 3 horas da manhã. As danças 
têm partes com batidas de pés, pal
mas, deslizamentos, rodas e giros 
de valsa. Ao romper do dia, usa- 
va-se fechar as janelas da sala, evi
tando que os raios de sol penetras
sem: dançava-se então o recortado, 
da categoria dos rufados, que fina
lizava o fandango.

O recortado é uma dança muito 
animada, em que o homem oferece 
a mão direita a dama; ela segura a 
mão do homem e dá uma volta, de
pois pega a mão esquerda. A dama 
permanece sempre no mesmo lu
gar: dá apenas um giro, quando o 
cavalheiro gira ao seu redor. De
pois, o homem se afasta para trocar 
de dama, rufando os pes intensa
mente, delirantemente, até que a 
música termine. É a última dança 
do fandango.

O cateretê

Dança rural, meio profana e 
meio religiosa, o cateretê é dançado 
por ocasião de mutirões, casamen
tos e festas religiosas. Os dançado
res às vezes vem de muito longe 
para nele tomar parte. É dançado 
a noite, em recinto fechado (paiol,

A coreografia da Congada. dança do folclore m ineiro, serviu de inspiração 
para este quadro a óleo. ("E m baixada" de José Rom ualdo Quintão, 1 969 .)
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Na dança do Bum ba-m eu-boi (foto) reúnem-se personagens reais e míticas.

olaria, sala ou mesmo alpendre), 
mas de preferência num local as
soalhado para que os sapateios 
possam ressoar.

Freqüentemente, o catereté é 
dançado só por homens. 'Quando 
as mulheres participam, as fileiras
Íiodem ser mistas ou homens de um 
ado e mulheres de outro. Os dan

çarinos batem os pés, as mãos e 
trocam de lugar com os dançadores 
fronteiros. Procuram “pisar as cor
das da viola”, ou seja, acompa
nham com os pés o compasso da 
música. Os sapateios são sempre 
executados com toda a planta do 
pé; às vezes os dançarinos improvi
sam com repiques, proporcionando 
com as palmas um espetáculo de 
grande beleza.

O catereté é considerado a dança 
folclórica mais executada no Es
tado de São Paulo, embora seja 
dançado também em Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Mato Grosso, 
Goiás e Nordeste.

Baião ou baiano

Já em 1842, falava-se no baiano 
ou baião, difundido no Nordeste 
brasileiro e muito em voga no sé
culo XIX. Surgida nas ruas, a 
dança não era apenas executada 
pelo povo, mas nos salões por oca
sião das festas sociais, ao lado do 
minueto e do cotillon. Mais tarde 
foi considerada vulgar, ficando a 
sua prática limitada às festas em 
ambientes mais populares.

O baião caracterizava-se por ser 
uma dança viva, com movimentos 
improvisados e ágeis; sapateava-se 
e usavam-se castanholas (de prefe
rência produzidas com os dedos), 
palmas, meneios, giros e, mais ra
ramente, a umbigada.

O baião podia ser executado por 
um só indivíduo, um par, ou aois 
pares. O sinal de substituição dos 
solistas podia ser a umbigada, o 
castanholar de dedos, um cumpri
mento ou, ainda, jogando-se o 
“ lenço da sorte” .

A  quadrilha

Se o baião foi das praças para os 
salões, situação inversa aconteceu 
com a quadrilha, grande dança pa
laciana que acabou ganhando no
vos movimentos no domínio popu
lar: a “ quadrilha caipira no 
interior de São Paulo, o “baile si- 
filítico” na Bahia e em Goiás, a 
“ saruê” (deturpação de soirée) no 
Brasil central. A mais interessante 
é talvez a “mana-chica” , em C am 
pos (Estado do Rio). Várias danças 
do fandango têm marcação de qua
drilha. Na quadrilha, o marcador, 
ou “marcante”, é elemento impres
cindível, pois dirige a dança, dando 
as vozes de comando para a execu
ção das figurações (movimentos): 
miudinho, passagem, dama das ex
tremidades trocar, visita de pares, 
atravessar damas, atravessar cava
lheiros, balancê, pula brejo, etc.

Cururu

Mais que uma dança, o cururu é 
um canto de desafio, relacionado 
com festas religiosas em Mato 
Grosso, Goiás e São Paulo. Em ge 
ral é realizado à noite, na casa de 
sítios e fazendas, em arraiais ou ca

pelas. Basicamente, é uma dança 
de roda. Gira às vezes no sentido 
solar (na direção dos ponteiros do 
relógio), outras no sentido lunar. O 
“pedestre” fica no centro da roda 
e logo no início, depois da primeira 
louvação, sai e senta-se num banco 
para ouvir os desafios.

O “pedestre” é uma espécie de 
juiz dos cantores de desafio. A 
dança constitui-se de movimentos 
lentos, de mudança de passos para 
a frente e para trás. Com exceção 
do violeiro, todos dançam com as 
mãos no bolso. Só ao finalizar o 
canto é que os participantes dão 
um giro com o corpo e retiram as 
mãos da algibeira. Quando o can
tor finaliza sua parte, ele e o seu 
“ segunda” dão um giro em torno 
de si mesmos e todos (exceto o vio
leiro) batem palmas. Batida de pal
mas aparece, às vezes; também no 
começo da dança, para “ afirmar” o 
ritmo da mudança dos pés.

Batuque

De origem africana, o batuque se 
desenvolve numa grande roda, 
tendo ao centro dançarinos solistas 
que executam passos improvisados. 
O rebolar dos quadris e constante 
e o ritmo, além de marcado por ins
trumentos de percussão, é acompa
nhado por palmas e castanholas de 
dedos. A umbigada é característica 
do batuque e indica a substituição 
dos solistas. —

Hoje, o batuque está quase desa
parecido. A palavra ainda é utili
zada para designar certo tipo de 
dança, cuja coreografia é acompa
nhada por um forte instrumental de 
percussão, ou para nomear apenas 
esse acompanhamento.

C oco

Dança largamente difundida no 
Norte e Nordeste do Brasil, princi

palmente nas regiões praieiras, o 
coco abrange denominações va
riadíssimas, dependendo do local 
(coco da praia, do sertão, da usina), 
dos instrumentos que o acompa
nham (coco de ganzá; zambê) e da 
maneira de dançá-lo (cavalo 
manco, tropel repartido, travessão, 
sete e meio). -

Uma das características funda
mentais do coco é a formação dos 
dançarinos em roda, girando e fa
zendo meneios com o corpo. Pode 
haver ou não dançarinos solistas 
no meio da roda.

Em alguns cocos, os músicos fi
cam no centro. Na Paraíba e no 
Rio Grande do Norte é comum a 
roda de homens e mulheres com o 
solista no centro; ele canta e dá 
passos figurados até o momento de 
se despedir, quando convida o 
substituto com uma umbigada ou 
vênia, ou mesmo com uma simples 
oatida de pé.

Jongo

De origem africana, o jongo so
brevive nas antigas zonas cafeeiras 
do Espírito Santo, Estado do Rio, 
Minas e São Paulo (Vale do Pa
raíba). Em Minas Gerais, na 
Zona da Mata, é conhecido como 
caxambu.

Sua coreografia difere de um lo
cal para o outro. Em todos, porém, 
conserva a sua característica de 
dança de roda, que se movimenta 
no sentido lunar. Os passos são 
deslizantes para a frente com o pé 
esquerdo e direito, alternadamente. 
Ao finalizar cada deslizamento, há 
um pequeno pulo. De vez em 

uando os dançarinos dão um giro 
e corpo, principalmente aqueles 

que estão na frente das mulheres. 
Homens e mulheres aproximam-se, 
afastam-se, balanceiam o corpo e 
fazem o gesto de dar a umbigada, 
mas não a completam. Os homens 
sem parceira ficam dançando sozi
nhos, na periferia do jongo.

Cultura pré-industrial

As danças folclóricas brasileiras 
formam um conjunto bastante va
riado, com acentuadas peculiarida
des regionais e com inúmeras mo
dificações surgidas ao longo do 
tempo.

Elas ainda persistem nas regiões 
(rurais ou urbanas) onde o p ro
cesso de desenvolvimento ainda 
não destruiu as bases de uma cul
tura popular pré-industrial.

Nas áreas mais desenvolvidas as 
danças folclóricas sobrevivem não 
só transformadas em espetáculos 
turísticos como também estilizadas 
pelos meios de comunicação* de 
massa, que as transmitem como 
curiosidades regionais.

Em ambos os casos, porém, ela 
sofreu alterações, que a adaptaram 
ao novo contexto urbano, ou teve 
seus elementos incorporados às no
vas festas populares (como o car
naval*) ou às danças de salão ca
racterísticas da cultura das grandes 
cidades.

VEJA TAM BÉM : Carnaval; 
Dança; Festas Populares no Brasil; 
Folclore; Samba.Às vezes, os dançarinos de Caiapó fantasiam -se segundo o modelo indígena.



Dante 389

Dante entrega o manuscrito do Inferno a Frei Hilário para publicação (Bertin i). Doré assim ilustrou o encontro de Dante com o amigo Donati, no Purgatório.

Dante

O Inferno representa o estado de 
ignorância e de vício; o Purgatório, 
a vida dos pecadores convertidos; 
e o Paraíso, a vida ideal de ação 
e contemplação. Isso pode ser apli
cado ao inferno, purgatório e pa
raíso moral e espiritual dos homens 
unidos a seus corpos nesta vida, as
sim como ao inferno, purgatório e 
paraíso essenciais dos espíritos sem 
corpo.

Assim o poeta Dante Alighieri 
explicava, numa carta ao amigo 
Can Grande delia Scala 
(1271-1329), os três estágios por 
ele abordados na Divina Comédia, 
sua obra máxima, iniciada em 
1307 e na qual trabalhou até o fim 
de seus dias. Ainda nessa sua carta, 
Dante fala apaixonadamente do 
principal objetivo do poema: remo
ver os homens do estado de miséria 
e conduzi-los ao estado de felici
dade.

Filho de Alighiero di Bellin- 
cione, o poeta nasceu em Florença, 
em maio de 1265. Sua família, des
cendente do guerreiro Cacciaguida, 
possuía prestígio. Isso lhe valeu 
educação esmerada, sob orientação 
do filosofo e retórico Brunetto La- 
tini (1220-1294), um dos membros

do conselho da comuna de Flo
rença. Não é certo que ele tenha es
tudado na Universidade de Bolo
nha, embora se acredite ter estado 
naquela cidade em 1287.

A partir dos dezoito anos, como 
todo jovem culto da época, escre
veu poesias, influenciado pelo es
tilo de seu amigo Guido Caval
canti*. Teria sido amigo, de 
Giotto*, que imortalizou seus tra
ços juvenis na capela de Bargello. 
O próprio Dante possuía algumas 
noções de desenho: no aniversário 
da morte de Beatriz —  sempre ci
tada como sua amada e musa — , 
desenhou um anjo. Foi também na 
juventude que despertou seu inte
resse pelas ciências da época. Ja
mais deixou de participar ativa
mente da sociedade — permaneceu 
sempre em contato com todos os 
aspectos da vida florentina.

Sua grande vontade de participar 
do destino da cidade levou-o à polí
tica. Assim, engajou-se no partido 
que se opunha ao Papa Bonifácio* 
VIII, cujas pretensões ameaçavam 
a liberdade de Florença. Mas em 
1301, o partido de Dante é vencido 
pelo adversário, que contava com o 
auxílio de Carlos de Valois 
(1270-1325). O poeta é então exi
lado e seus bens confiscados. Pas
sou a ter uma vida errante através 
da Itália, abrigando-se às vezes em 
Verona ou Ravena. Foi nesta úl
tim a cidade que encontrou a prote
ção dos De Polenta.

Quando, em 1312, Henrique* 
VII de Luxemburgo tentou estabe
lecer o poderio imperial na Itália, 
coroando-se imperador em Roma, 
Dante vislumbrou a possibilidade 
de retornar a ,sua cidade. Para 
tanto, usou todos os recursos para 
fazer com que o imperador sitiasse 
Florença.

Contudo, a inesperada morte de 
Henrique VII, em 1313, arruinou 
seu projeto. Jam ais pôde retornar a 
Florença, e veio a morrer exilado 
em Ravena, em 14 de setembro de 
1321.

Como escritor político, deixou o 
tratado em latim De Monarchia, 
expondo a necessidade de oposição 
ao poder temporal do papa e desen
volvendo a idéia de uma m onar
quia universal, personificada nos 
imperadores germânicos, detento
res de toda autoridade sobre a 
terra, por direito divino. Mas foi II 
Convivio (O Banquete) uma de 
suas primeiras obras do exílio. Es
crita com a intenção de ver revo
gado seu banimento, nela convida 
ao banquete da sabedoria todos os 
que têm sede de saber. Escrita em 
italiano, entre 1304 e 1307, é consi
derada uma verdadeira obra de vul
garização da cultura.

Em seu tratado filológico De 
Vulgari Eloquentia (Da Eloqüência 
Vulgar), escrito em latim, classifica 
os inúmeros dialetos falados na Itá
lia, ressaltando a existência de uma 
língua vulgar, utilizada pelos escri

tores das mais diversas regiões. Sua 
noção de uma língua comum, 
acima de quaisquer particularida
des locais, implica a unidade ita
liana numa época em que a idéia 
de nação era praticamente inexis
tente. Além disso, como a filologia 
moderna, Dante considerou a lín
gua literária como um modelo 
ideal, independente de modos de fa
lar particulares.

Além dessas obras e da Vita 
N uova  (1294), que o havia consa
grado como o mais talentoso 
adepto do dolce stil nuovo, escola 
poética da moda, escreveu também 
Epistolas — treze cartas cheias de 
retórica e erudição — e Questio de 
Aqua et Terra (Questão da Água e 
da Terra) — texto de uma confe
rência pronunciada em Verona em 
1320.

Mas foi, sem dúvida, a Divina 
Comédia que o imortalizou. Nela, 
o trágico nao constitui elemento es
sencial, e a língua e o estilo empre
gados são simples e naturais. 
Acompanhado por Virgílio*, o 
poeta percorre o inferno e o purga
tório . V isita o paraíso, guiado por 
Beatriz. Virgílio, para ele, represen
tava a Razao e a Sabedoria Hu
mana. E Beatriz — a noiva da  ju 
ventude, jamais esquecida — , a 
Revelação e a Sabedoria Divina.

VEJA TAM BÉM : Medieval, Arte.
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A  tribo dos aizus, no Daomé m eridional, conserva suas características étnico-culturais. (A ldeia sobre o m ar.)

S U M Á R IO

Localização: África ocidental 
Limites: Alto Volta, Níger ( N); golfo 

da Guiné (S): Nigéria (L); Togo (0) 
Superfície: 112 6 22  km 2 
População: 2 9 1 2  0 0 0  hab. (est.

1 9 7 2 -O N U )
Cidades principais:

Porto Novo cap.. - 100  0 0 0  
hab.): Cotonou (1 20  0 0 0  hab.): 
Abomey (29 0 0 0  hab.): Parakou.... 
(16  0 0 0  hab.)

Id iom a: francês (oficial): dialetos tri
bais

Religiões: animistas (65% ), cristãos 
(15% ), maometanos (13%)

Porto principal: Cotonou 
Aeroportos principais: Cotonou, Pa 

rakou 
Rodovias: 6 9 3 7  km 
Ferrovias: 579  km 
Unidade m onetária: franco CFA

O Daomé é um dos países da 
costa africana do golfo da Guiné 
resultantes do fracionamento do 
império colonial francês após a Se
gunda Guerra Mundial. Relativa
mente pequeno, o país apresenta 
costas baixas, arenosas e bordeja 
das de lagunas. Essas costas esten- 
dem-se para o interior numa planí
cie baixa (até 200 km do litoral) e 
continuam em planaltos rebaixa
dos, sustentados por rochas gnáis- 
sicas. Atingindo no máximo 800 m 
de altitude, esses planaltos descem 
suavemente até o rio Níger, ao norte, limite com a Nigéria e o 

Níger. Trata-se, na realidade, de 
ampla plataforma situada entre os 
cursos do Níger (a leste) e do Volta 
(a oeste), cortada por um conjunto 
de afluentes desses rios (pequenas 
bacias oceânicas), que se estende 
de Gana à Nigéria.

Em plena zona subequatorial, 
antigo domínio de uma densa flo
resta tropical que ainda predomina 
nas regiões baixas do sul do país, 
o Daomé é atualmente zona de 
contato entre a floresta, as savanas 
e as florestas secundárias çjue se es
tendem para o interior, ate um a es
treita faixa, ao norte do país, que 
se amplia além de suas fronteiras, 
até o Saara.

O clima, chuvoso no litoral, é 
menos chuvoso no interior, com 
precipitações de maio a novembro 
e período seco nos demais meses. 
A temperatura oscila entre 22 e 
30° C durante todo o ano (a mais 
baixa ocorre de julho a setembro).

Apoiado numa agricultura de 
longa tradição, o Daomé chega a 
constituir exemplo de intensa e or
ganizada utilização agrícola da 
faixa equatorial africana. As áreas 
de plantio formam a base ecôno- 
m ica do país e da fixação de popu
lações em densidades demograficas 
significativas e de caráter predomi-

^  nantemente rural. Suas cidades 
: mais importantes, Cotonou e Porto 
Novo, respectivamente o porto 
marítimo e a capital administrativa 
do país, junto à costa, são as únicas 
aglomerações urbanas, além da an
tiga capital do reino de Daomé (sé
culo XVIII), Abomey, e Parakou, 
na área central do pais.

As áreas de cultivo (incluindo 
culturas arborescentes, sobretudo 
palmeiras), correspondem a 13,3% 
da superfície do país (1,6 milhão de 
hectares). As pastagens ocupam 
3,8% e 18,6% são tomados por 
bosques, com reservas de teca, 
mogno, etc; há uma enorme área de 
terrenos abandonados e improduti
vos em escala global (64,3%). Os 
produtos agrícolas básicos, desti
nados à exportação, são a copra 
(castanha seca de coco), coco, oleo 
vegetal e fumo, além do algodão e 
café. Por outro lado, há intensa 
produção de milho e outros cereais, 
mandioca, batata, bananas e outras 
frutas.

O rebanho é constituído predo
minantemente de caprinos, bovinos 
e ovinos, seguindo-se suínos e mua
res. A pesca, oceânica, é reduzida 
e lim itada à faixa litorânea.

Além de vários centros de indús
tria artesanal —  alimentícia e têxtil
—  destacam-se as refinarias de

óleo vegetal e as fábricas de bebi
das (Cotonou), em grande parte 
apoiadas sobre uma frágil rede de 
energia elétrica, com potência gera
dora instalada de cerca de 11 000 
kW e produção de 18,5 milhões de 
kWh (unidades em Cotonou, Porto 
Novo e Parakou).

O volume de importações tem 
crescido (de 8 249 milhões de fran
cos em 1963 a 23 510 milhões em 
1972), agravando a situação do ba
lanço* de pagamentos, pois as ex
portações —  produtos agrícolas de 
baixo preço no mercado mundial
— não atingiram 10 000 milhões 
de francos em 1972.

D aom é: dos portugueses 
aos franceses

Antes da colonização européia, 
a região do Daomé era ocupada 
por um poderoso reino, que alcan
çou enorme opulência, expandiu-se 
e dominou seus vizinhos.

Os portugueses foram os primei
ros a comerciar com os daomea- 
nos. Os escravos eram a principal 
m ercadoria nessas trocas, que se 
desenrolaram do século XVl ao
XIX. Foi um período de expansão 
e consolidação do reino, uma vez 
que a venda de escravos, de azeite- 
de-dendê (óleo de palmeira) e ou
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Cidade de origem  portuguesa. Porto Novo, a capital do Daom é, ostenta numerosos edifícios coloniais, de estilo próximo ao que se encontra no Brasil.

tras mercadorias trazia grandes 
vantagens à corte real, aos funcio
nários e aldeões.

O início da expansão territorial 
daomeana data do século XVII, 
mas tomou maior impulso no co
meço do século XVIII, com o rei 
Agadja, conhecido no ocidente 
como o Alexandre Negro. No en
tanto, o fracasso de sua tentativa 
de eliminar o comércio europeu de 
escravos nessa região, então conhe
cida por costa dos Escravos, levou 
ao declínio do reino, que só se rea
bilitaria no século seguinte. O 
Daomé atingiu seu apogeu com o 
rei Gezo (1818-1858) na primeira 
metade do século XIX, com uma 
população estimada em 250 000 
habitantes. Esse rei estipulou con
dições para o comércio com a 
França, incentivou a exportação do 
azeite-de-dendê e incrementou a 
produção agrícola (milho, tabaco, 
tomate, banana, etc.). Seguindo o 
modelo das monarquias européias, 
cercou-se de um suntuoso aparato 
de funcionários de Estado.

O declínio do comércio de escra
vos minou as instituições políticas 
do império e as incursões guerrei
ras malogradas apressaram a deca
dência, que tomou possível o domí
nio francês sobre a região. No fim 
do século XIX , pela força de trata

dos e das armas, os franceses des
truíram Abomey e desterraram o 
seu ultimo rei, Glele, filho de 
Gezo.

A  organização social 
dos daom eanos

A produção para troca já  existia 
antes da chegada dos europeus e 
certos produtos artesanais vinham 
para as feiras de aldeia saídos das 
mãos de hábeis especialistas (são 
bastantes conhecidos os trabalhos 
em metal, os entalhes em madeira 
e as cerâmicas dessa região afri
cana). O contato com os europeus 
ampliou a importância das ativida
des comerciais.

Mas o comércio não era a única 
atividade desse povo. A agricultura 
fornecia a base da subsistência; os 
grupos familiares plantavam coleti
vamente nas terras que lhes corres
pondiam (milho, mandioca, 
inhame, legumes e frutas). Das pal
meiras extraíam o óleo-de-dendê; 
nas aldeias às margens dos rios, o 
pastoreio e a pesca eram também 
importantes.

A integração de mercadorias es
trangeiras nessa cultura, a necessi
dade de distribuí-las para todo o 
reino e sobretudo o volume do trá
fico de escravos tomaram  possível

a grande parte da  população parti
cipar com vantagens no sistema de 
trocas. A participação ativa do mo
narca no comércio e o aumento dos 
tributos devidos à Coroa reforça
ram o poder real.

O crescimento do império como 
decorrência do contato com os 
mercadores europeus foi possível 
graças à flexibilidade dos mecanis
mos políticos da  sociedade dao
meana, apesar da rigidez de sua es
trutura social. A camada mais 
baixa da sociedade era constituída 
de escravos, capturados em guerra 
ou condenados por crimes. Nao ha
via escravidão hereditária, porque 
todos os nascidos em território 
daomeano eram livres. Entretanto, 
por condenação, qualquer indiví
duo, mesmo da nobreza, poderia 
vir a ser escravo. Por essa razão, 
muitos daomeanos levados para a 
América como escravos eram de 
origem nobre, pois as intrigas pala
cianas sempre podiam lançar mão 
desse expediente gara afastar os 
suspeitos de ambições políticas. Os 
filhos de escravos capturados pres
tavam serviço à aristocracia; não 
podiam ser vendidos, nem tam 
pouco sair do país.

A grande maioria da população 
era livre e estava dividida em cias* 
totêmicos.

Os clãs eram dirigidos por um 
chefe hereditário, sernpre o mais 
velho do grupo, que nao podia ser 
destituído de seu poder. Suas fun
ções eram importantes na contrata
ção e escolha dos casamentos*, nas 
disputas entre parentes, na admi
nistração dos bens do clã e na or
ganização de seus membros para o 
trabalho coletivo. Sua autoridade 
decorria da familiaridade com os 
espíritos ancestrais cujo culto diri
gia e organizava.

Devido ao tamanho da popula
ção, os membros de um mesmo clã 
freqüentemente estavam dispersos 
por várias aldeias. Para manter a 
solidariedade do grupo de parentes, 
certas cerimônias eram realizadas 
anualmente; nelas se cultuava a 
memória dos mortos e também a 
dos que tinham sido escravizados 
ou deportados.

Existiam entre trinta e quarenta 
clãs patrilineares; cada um reunia 
número expressivo de famílias ex
tensas, cada qual com seu chefe lo
cal. Os grupos familiares eram 
compostos de um homem adulto e 
suas várias esposas, que ocupavam, 
com seus filhos, cômodos separa
dos da grande habitação familiar, 
ao lado dos filhos já  casados e dos 
irmãos mais jovens do patriarca. A 
maior ambiçao de um homem era
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Troféu das "Am azonas do D ao m é", guerreiras do exército daom eano.

ser chefe de uma grande família, 
administrar seus bens e receber o 
tratamento respeitoso que essa si
tuação exigia.

Curiosamente, a posição de 
chefe de família estava tão identifi
cada com a capacidade de conse
guir fortuna e prestígio, que se ad
mitia que algumas mulheres, desde 
que conseguissem riquezas e auto
ridade, pudessem iniciar uma famí
lia extensa e chefiá-la. Nesse caso, 
elas assumiam o papel masculino, 
e eram chamadas pelos designati
vos de chefe, pai e esposo. Podiam 
comprar “esposas” para as q.uais 
escolhiam jovens amantes para que 
tivessem filhos: formava-se assim 
uma nova linhagem. Como as mu
lheres tradicionalmente participa
vam das trocas realizadas nas fei
ras, o contato com os europeus, 
estimulando o comércio, facilitou o 
aparecimento dessas linhagens de 
origem feminina.

A camada superior da sociedade 
daomeana era constituída pelos 
descendentes diretos de todos os 
reis. Essa camada foi bastante nu
merosa porque era grande o nú
mero de esposas reais, e tanto seus 
filhos quanto suas filhas herdavam 
a condição de príncipes. Os plebeus 
deviam todo respeito e deferência 
para com esses nobres, que viviam 
na capital do reino, constantemente 
presenteados com esposas e tam 
bém com escravos.

O rei, teoricamente, era o senhor 
absoluto. Morava no centro de 
Abomey, em um enorme palácio 
cercado, pois cada monarca am
pliava a residência de seus anteces
sores. Calcula-se que a população 
que aí vivia podia chegar a 8 000 
pessoas, e era quase exclusiva
mente feminina, compreendendo as 
várias categorias de esposas, as 
“amazonas (guerreiras represen
tantes das mães dos reis mortos) e 
as escravas. Desse palácio o rei go
vernava a capital, mas era sob a fi
gura de “rei dos arbustos”, habi

tando outro palácio fora da cidade, 
que ele governava todo o país e rea
lizava o rendoso comércio de es
cravos e de azeite. No palácio ur
bano, limitava-se a consumir e 
distribuir presentes com liberali
dade, aumentando seu prestígio 
através de uma corte resplande
cente, um aparatoso séquito de

guardas e complicadas cerimônias.
O trono era hereditário por linha 

masculina, mas o herdeiro deveria 
ser filho de uma mulher plebéia 
com quem o rei se tivesse casado 
quando ainda era príncipe. Uma 
vez realizada a escolha do suces
sor, este era apresentado à família 
real e aos altos funcionários. O rei

Nas portas do palácio de Abom ey, 
símbolos do poderio dos m onarcas.

confiava-lhe então certas tradições 
secretas e lhe oferecia um palácio, 
esposas e escravos. Três dias após 
a morte de um rei realizava-se a ce
rimônia da coroação do escolhido.

Os plebeus na política

O fato de o herdeiro ser filho de 
mãe plebéia chama a atenção para 
a interdependência que existia entre 
o poder real e os plebeus livres (dei
xando de lado a nobreza, que go
zava seus privilégios mas não parti
cipava do governo). Efetivamente, 
todos os altos funcionários do 
reino eram membros do povo que 
recebiam essa distinção.

Os postos mais altos da adminis
tração eram ocupados por dois mi
nistros: o Mingan, que ocupava a 
direita do rei e se casava com sua 
filha mais velha, e o Mehu, que fi
cava à sua esquerda e se casava 
com a segunda filha. Ao primeiro 
ministro cabia a incumbência de 
executar as decisões reais, cuidar 
da execução de criminosos, da apli
cação da justiça e das obrigaçoes 
religiosas. O segundo ministro de
via lidar com a camada aristocrá
tica e tinha as mesmas atribuições 
que o primeiro tinha em relação 
aos plebeus.

Abaixo desses ministros estavam 
vários outros postos importantes, 
preenchidos segundo os mesmos 
critérios. Paralelamente a essa hie
rarquia administrativa, existiam 
cargos honoríficos, para os quais 
eram nomeados os nobres.

O complexo sistema permitia 
controlar todas as aldeias, receber 
os tributos com exatidão e realizar 
recenseamentos bastante perfeitos, 
mantendo-se um grande controle 
sobre a população.

Tratava-se de uma curiosa estru
tura política onde o poder real era 
partilhado com os plebeus, evitan- 
do-se assim disputas pela sucessão 
e, ao mesmo tempo, dando alguma 
participação ao povo na adminis
tração, pois, quando um funcioná
rio era escolhido, todo o seu clã fi
cava solidário com ele, e portanto 
com o rei. Os príncipes, por sua 
vez, não podiam se aliar a plebeus 
para lutas políticas, pois isto signi
ficaria uma diminuição para sua 
alta posição. Os laços de solidarie
dade que uniam, a população livre 
eram extensos, e as divisões em 
clãs que se subdividiam em famí
lias estabeleciam liames horizon
tais, dentro das camadas hierarqui
zadas. Além destas, outras formas 
de cooperação econômica ligavam 
os habitantes das aldeias, e uma 
das expressões mais fortes da vida 
comunal era a Dokpwe, organiza
ção de todos os homens adultos de 
uma comunidade, e tinha um chefe 
hereditário, que convocava seus 
membros para trabalhos de inte
resse coletivo e de ajuda às famí
lias, quando necessário.

Os cargos hereditários tinham 
sempre seu poder limitado a uma 
cam ada social, enquanto os funcio
nários oficiais, que dependiam de 
nomeação, exerciam algum de con
trole político. A continuidade dessa 
organização estava baseada na es- 
tratificaçao social bastante rígida, 
porém tornada flexível por um sis
tema político que, utilizando as re
lações de parentesco e cooperação,

Alegorias para retratar os reis: Glele (governou de 1858  a 1889 ) aparece  
com  cabeça de leão (esq.): Gbehanzin, o últim o rei. com o hom em -peixe.
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fazia o povo ascender e ao mesmo 
tempo neutralizava a camada aris
tocrática que estava reduzida a um 
símbolo de prestígio.

Uma rígida organização militar 
garantia a ordem interna, quer for
mando a guarda real, quer lutando 
nas expedições guerreiras que ali
mentavam o mercado de escravos. 
O exército estava organizado em 
três alas: a esquerda e a direita, co
mandadas por generais-funcioná- 
rios, compostas por guardas do pa
lácio, filnos dos chefes locais, 
criados da  corte, etc.; e a ala do 
centro, com guerrreiros mais disci
plinados e temidos, que era com
posta por cerca de 2 500 soldados- 
femininos, as chamadas “Ama
zonas do Daomé”, responsá
veis jjelas grandes vitorias nas in
cursões guerreiras.

É fácil entender por que o declí
nio do tráfico de escravos enfraque
ceu esse poder real tão dependente 
da prosperidade para manter a soli
dariedade de nobres e plebeus. 
Quando os franceses, com a supe
rioridade de suas armas, destruí
ram a capital do reino e deporta
ram seu rei, toda a estrutura 
centralizada de poder não pôde 
mais resistir e o esplendor de quase 
quatro séculos acabou desapare
cendo rapidamente.

D aom é após a independência

Incorporado à África francesa 
em 1904, Daomé foi colônia até 
1958, quando se tornou Estado au
tônomo dentro da comunidade 
francesa. Conquistou a indepen
dência dois anos depois (1.° de 
agosto de 1960). No entanto, de
vido à instabilidade política, em 
apenas 13 anos promulgaram-se 
cinco constituições, dez presidentes 
assumiram o poder e ocorreram 
cinco golpes de Estado. Huber 
M aga (1916- ) foi o primeiro 
presidente constitucional, mas caiu 
em 1963. Sorou Migan Apithy, o 
segundo presidente, foi deposto em 
novembro de 1965 pelo general 
Christophe Soglo, autor também 
do primeiro golpe. Soglo aboliu a 
Constituição e os partidos políti
cos. Em 1967 foi derrubado por 
uma junta militar que, no ano se
guinte, devolveu o poder aos civis, 
chefiados por Emile Derlin Zinsou 
(1918- ). Em fins de 1969, ou
tro golpe destituiu Zinsou, substi- 
tuindo-o por um triunvirato militar. 
Em maio de 1970 assumiu o go
verno um triunvirato civil. A chefia 
ou presidência coube a Maga, an
tigo presidente, e deveria reno
var-se a cada dois anos. Mas em 
1972 Justin Ahomadegbé, que su
cedeu Maga na chefia, foi derru
bado, assumindo Mathieu Kero- 
kou. Este formou um ministério só 
de militares.

Após haver optado, em novem
bro de 1974, por um governo socia
lista (marxista-leninista), Kerokou 
nacionalizou os principais setores 
da economia e anunciou uma am
pla reforma educacional e adminis
trativa, visando essencialmente à 
valorização da agricultura.

VEJA TAM BÉM : África; Clã; Co
lonização.

Darwinismo

Tomando ao pé da letra as afir
mações bíblicas, a Idade Média 
consagrou a tradição de que Deus 
criara —  tal como eram conheci
dos — o Céu, a Terra e os animais, 
distinguindo o homem como obje
tivo fundamental dessa criaçao. 
Durante o Renascimento, vários 
cientistas, entre eles Copérnico* e 
Galileu*, já  haviam de certa forma 
abalado essa teoria, ao reformular 
a noção de “céu”, demonstrando 
que a Terra não era, como se pre
tendia, o centro do Universo. No 
século XIX , os arqueólogos já  co
meçavam a postular a presença no 
planeta de espécies animais muito 
anteriores ao homem, e os geólogos 
iam defendendo a idéia de que a 
Terra era muito mais antiga do que 
supunha a Bíblia.

A  teoria 
“ criacionista”

Começavam a surgir, também, 
as teorias “evolucionistas”, defen
dendo a modificação paulatina das 
espécies animais. A idéia 
já  fora manifestada por filósofos 
antigos (como Anaximandro* de 
Mileto ou Empédocles* de Agri

gento), mas de forma vaga e sem 
explicações causais, de modo que 
acabou por se consolidar a teoria 
criacionista ou fix ista  (parcial
mente fundamentada em Aristóte
les): as espécies eram tantas 
quantas as criara Deus, jam ais 
se transformando (mantendo-se fi
xas).

Essa era a concepção de Lin- 
neu*, que elaborou a classificação 
de animais e plantas em gênero e 
espécie. Analisando exemplares de 
diversas regiões, notou que os in
divíduos apresentavam, dentro de 
suas espécies, caracteres diferentes 
para locais diferentes. Usou então 
o já  superado princípio tipológico. 
Por razões praticas, Linneu fazia 
uma descrição de cada indivíduo, 
classificando os demais em função 
deste. Sua teoria, portanto, era nao- 
evolucionista. Somente no fim da 
vida admitiu transformações nos 
indivíduos, mas apenas ao nível da 
espécie.

Os pioneiros

No século XVIII, alguns natura
listas estabeleceram idéias evolu
cionistas, sendo difícil julgar a 
quem cabe a prioridade: Buffon, 
Blyth, Chambers, Erasmus Dar- 
win*, Lamarck, Maupertuis, Wal- 
lace e outros apresentaram idéias 
muito importantes.

Jean-Baptiste Lamarck é o autor 
da primeira teoria consistente sobre

a evolução. Baseava-se numa “lei 
do uso e do desuso”, segundo a 
qual os ó rfãos que iam se tornando 
desnecessários para a sobrevivên
cia tenderiam a desaparecer, e os 
essenciais, ao contrário, se desen
volveriam cada vez mais. Com seu 
livro Filosofia Zoológica (1809), 
foi pioneiro na proposição de expli
cações causais para a evolução. 
Lamarck acreditava existir nos or
ganismos uma força que dirigiria 
suas transformações no sentido de 
aumentar, cada vez mais, o grau de 
complexidade (causa primária). 
Essa idéia seria retomada no século 
X X  por Teilhard* de Chardin, que 
tenta conciliá-la com os dogmas 
católicos.

O mérito de Lamarck foi ju sta 
mente o de ter sido o primeiro a 
mostrar a existência da adaptação 
na natureza (relação harmoniosa 
do organismo com o meio am
biente em que vive). Segundo La
marck, o processo não se daria em 
linha reta, porque os organismos, 
em função do ambiente em que vi
viam, desenvolveram hábitos que 
provocariam deformações físicas; 
estas, no decorrer de muitas gera
ções, tornar-se-iam hereditarias. 
Lamarck acreditava, por exemplo, 
ter a girafa adquirido seu longo 
pescoço porque seus antepassados 
costumavam esticá-lo para alcan
çar as folhas das árvores altas. 
Como resultado desse exercício, os 
músculos e ossos do pescoço torna
ram-se anormalmente desenvolvi
dos. Os efeitos desse desenvolvi
mento teriam se transmitido aos 
descendentes desses esticadores de 
pescoço, transformando-se em um 
caráter hereditário permanente da 
girafa. Da mesma forma, um teó
rico lamarckista explicaria a cor 
escura de algumas raças humanas, 
admitindo que seus ancestrais ha
viam se exposto durante muito 
tempo aos fortes raios do sol tropi
cal, adquirindo com isso uma colo
ração de pele que foi transmitida a 
seus descendentes (transmissão he
reditária de caracteres adquiridos).

A idéia do
“catastrofism o”

Diversos biologistas demonstra
ram que isso não acontece, basean
do-se na circuncisão entre judeus e 
muçulmanos (o efeito da circunci
são evidentemente não se torna he
reditário). Na época, a teoria 
lam arckiana foi recusada, para de
pois ser amplamente aceita. 
Ademais, por esse tempo já  se co
nheciam fosseis, que em geral eram 
diferentes dos animais contemporâ
neos. A explicação para isso era 
dada por Cuvier* e muitos outros. 
Segundo eles, na história da vida 
aconteceram muitas catástrofes, o 
que explicaria as distintas faunas 
cujos fósseis foram encontrados 
nas camadas de sedimentos; tais 
faunas teriam sido substituídas por 
outras faunas produzidas pela di
vindade (catastrofismo). O inglês 
Chambers, nessa época, escreveu 
um livro admitindo a evolução, 
mas ele passou despercebido.

Um a nova visão

Foi então que surgiu Charles 
Robert Darwin, neto de Erasmus
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Darwin*, nascido em Shrewsbury 
no dia 12 de fevereiro do ano em 
que Lamarck publicava suas teses 
(1809).

A abordagem de Darwin à teoria 
da evolução foi totalmente dife
rente da de Lamarck. Todos seus 
esforços visaram a um melhor en
tendimento da adaptação dos orga
nismos e de sua evolução.

Historicamente, a teoria sobre a 
evolução da vida apareceu depois 
que surgiram as da evolução cultu
ral e cósmica. Pelo fim do século 
XVII, na França, alguns pensado
res consideravam as realizações 
dos gregos e romanos o apogeu da 
historia, enquanto outros acredita
vam que tais feitos podiam ser 
igualados e ultrapassados. O traba 
lho de Newton*, por exemplo, 
como visão do Universo, era muito 
mais satisfatório que o de Aristóte
les. Nessa época, Giovanni Battista 
Vico* explicou a sociedade e a his
tória como obras do homem e pro
dutos de desenvolvimento grada
tivo, combinando essa teoria com a 
antiga idéia de que a história se re
pete em ciclos, idéia essa que no sé
culo XX ainda sobrevive, ligada a 
Nietzsche* e Danilevsky.

Condorcet* estabeleceu explici
tamente a idéia de que a história do 
homem era um desenvolvimento di
recional de estados inferiores para 
superiores. O nascimento das 
ideias de evolução sócio-cultural 
do homem precedeu de pouco o da 
teoria de evolução do cosmo. Os 
antigos consideravam os corpos ce
lestes tão perfeitos quanto perma
nentes, e possíveis mudanças lhes 
pareciam incompatíveis com essa 
perfeição.

O cosmo newtoniano não era 
perfeito, mas, pelo menos, perfeita
mente ordenado, e ordens perfeitas 
não propiciam ambientes para 
mudanças.

Entretanto, Kant* e Laplace* es
boçaram uma cosmogonia* se
gundo a qual o sistema solar teria 
começado como uma nuvem ga
sosa, diferenciando-se gradual
mente em sol, planetas e luas, que 
mais tarde se consolidariam, assu
mindo as formas atuais.

A teoria do uniformitarismo em 
geologia e geografia apóia-se prin
cipalmente em Lyell (1797-1875). 
Segundo esse autor, montanhas, 
planícies e mares tinham adquirido 
suas formas atuais de maneira gra
dual, como resultado de agentes 
que continuam operando e sao fa
cilmente observáveis.

O trabalho realizado por Lyell 
parece ter sido a influência forma
dora principal no desenvolvimento 
científico de Darwin.

Os frutos de 
um a longa viagem

Charles Darwin hesitou entre a 
teologia e a medicina, optando afi
nal pela última, na qual se formou 
em Edimburgo, em 1831. Logo de
pois, com 22 anos, aceitou um con
vite para embarcar, como natura
lista e sem remuneração, no 
bergantim “Beagle”, que efetuaria 
a volta ao mundo em expedição 
científica.

Ao regressar, cinco anos depois 
(1836), era um naturalista de res
peito, pois remetera dos portos por

Nas ilhas Galápagos. Darwin anali
sou a adaptação evolutiva do bico 
dos "C actom is scandens".

onde passara nada menos de 235 
toneladas de material para Lon
dres, incluindo ornitorrincos aus
tralianos, insetos brasileiros e 
amostras de terrenos carboníferos 
da ilha dos Cocos.

Durante uma excursão aos cam 
pos argentinos, ficou impressio
nado com a revolucionária mu
dança na vegetação, produzida 
pela chegada d > homem europeu. 
Espécies de plantas exóticas trazi
das de seu habitat original europeu 
tomavam conta dos campos e das 
margens das estradas, expulsando 
as espécies sul-americanas nativas. 
No extremo sul da América, no li
toral da Patagônia, Darwin viu al
guns dos mais ricos depósitos fos- 
silíferos do mundo. Os ossos de 
extintas espécies de animais esta
vam expostos aos milhares nos ro
chedos, fornecendo ampla evidên
cia de que os animais 
sul-americanos de eras passadas, 
embora diferentes dos atuais, eram 
claramente aparentados a eles.

Após atravessar o estreito de 
Magalhães, o “ Beagle” navegou em 
direção ao norte, ao longo da costa 
sul-americana do Pacifico, pas- 
sp ido  cinco semanas nas ilhas G a 
lápagos, 600 milhas a oeste da 
costa do Equador.

Darwin constatou, então, que os 
animais dessa ilha, apesar das mui
tas semelhanças, eram diferentes da 
fauna continental sul-americana. 
Sua hipótese para essa diferença foi 
a de que, a partir de um tronco co
mum, a separação entre as popula
ções animais da ilha e do conti
nente haviam-nas conduzido a 
diferentes formas de evolução. 
Contudo, Darwin guardou para si 
essa conclusão, publicando apenas 
um diário de viagem —  Journal 
and Remarks, mais conhecido 
como A  Naturalist’s Voyage 
Around the World (Viagem de um  
Naturalista ao Redor do Mundo, 
1836), onde perguntava: “ Por que 
nestes pequenos pontos da Terra, 
que em um tardio período geoló
gico devem ter sido cobertos pelo 
oceano, formados de lava basál-

tica, diferindo, pois, do continente 
americano em caráter geológico, e 
sujeitos ainda a um clima peculiar
—  por que foram seus habitantes 
nativos, que estavam associados, 
posso ainda acrescentar, em pro
porções diferentes tanto em espécie 
como em número, das encontradas 
no continente, e, portanto, atuando 
uns nos outros de uma maneira di
ferente —  por que foram estes cria
dos em tipos de organização ameri
cana?” E, mais adiante: “Revendo 
os fatos aqui expostos, fica-se atô
nito diante do total de força cria
tiva, se uma tal expressão pode ser 
usada, exibida nessas pequenas, 
áridas e rochosas ilhas; e, ainda 
mais, diante de sua divisa porém 
análoga ação em pontos tão próxi
mos entre si”.

Assim, já  em 1837 Darwin ques
tionava a então dominante dou 
trina de uma criação especial. 
Como naturalista, estava bem a par 
de que os organismos estão adapta
dos a seus ambientes, e de que essa 
adaptação seguidamente assume a 
forma de elaboradas e bizarras es
truturas e atividades. Mediante ob
servação cuidadosa de várias espé
cies vegetais na natureza e em seu 
jardim , e de animais mantidos em 
cativeiro, Darwin convenceu-se de 
que os indivíduos de qualquer po
pulação diferem ligeiramente um 
do outro em muitas características.

incluindo aquelas que contribuem 
para a adaptação. Conseqüente
mente, deduziu que os fatores que 
controlam o número de indivíduos 
em uma espécie agem mais forte
mente nos que estao relativamente 
mal adaptados e favorecem aqueles 
que estao mais bem adequados a 
seu meio. Uma vez que esses indiví
duos favorecidos deixarão maior 
descendência do que seus similares 
menos bem adaptados, esse pro
cesso de seleção natural, prolon
gado por várias gerações, deveria 
implicar adaptações constante
mente mais perfeitas e mais com
plexas, produzindo, dessa forma, 
uma evoiução progressiva.

Um ano mais tarde, leu o ensaio 
do clérigo inglês Thomas Malthus* 
sobre população humana, no qual 
o autor sustentava que, excetuando 
controle por doença, guerra ou 
fome e o controle consciente da re- 

rodução, o número de pessoas so- 
re a Terra em pouco tempo cres

ceria tanto que haveria apenas 
“lugar para se ficar em pé”. Dar
win já  havia chegado à idéia de 
“seleção natural” antes da leitura 
do ensaio de Malthus. mas este 
consubstanciou sua hipótese.

A  origem  das espécies

Ao mesmo tempo, Darwin cole
cionava fatos de outra natureza que

A bordo do Beagle, D arw in viajou por todo o mundo, recolhendo espécimes 
anim ais e vegetais que serviram  para fundam entar a teoria evolucionista.
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A teoria evolucionista chocou a opinião pública e atraiu para seu autor as 
críticas de vários setores. M uitos a ridicularizaram  em  caricaturas.

pudessem sustentar essa teoria. 
Através de suas próprias observa
ções de animais fósseis, e estu
dando as publicações de zoólogos 
ê paleontologos contemporâneos, 
aprendeu muito sobre animais pré- 
históricos e suas relações com as 
espécies modernas. O botânico Jo- 
seph Hooker forneceu-lhe valiosa 
evidência extraída do reino vegetal.

Vinte anos após sua descoberta 
do ensaio de Malthus, Darwin rece
beu um manuscrito de Alfred Rus- 
sel Wallace, outro naturalista bri
tânico, que por aquele tempo estu
dava a fauna das índias Orientais.

Nesse trabalho, Wallace expu
nha claramente uma teoria seme
lhante à de Darwin, e que conce
bera independentemente: dizia que 
as espécies animais se derivavam 
mutuamente através da seleção na
tural. Ambos concordaram em que 
seus trabalhos fossem lidos simul
taneamente, na hoje histórica reu 
nião da Linnean Society of Lon 
don, a 1.° de julho de 1858.

Um ano mais tarde, Darwin pu
blicou seu famoso On the Oriçin o f  
Species (A  Origem das Especies). 
Biólogos e leigos reagiram ime
diata e violentamente ao livro. Al
guns acharam nele respostas a 
questões que já  se haviam pro
posto; outros defenderam tenaz
mente suas concepções prévias a 
propósito da imutabilidade das es
pécies. A crítica partida da Igreja, 
sob o fundamento de que a teoria 
de Charles Darwin contrariava a 
história da criação narrada no Li 
vro do Gênesis, levou a violentas e 
intensas polêmicas, que se prolon 
garam ate o século XX.

Não obstante, a teoria de Dar
win apresentava uma falha séria. 
Ele desconhecia tudo a respeito das 
causas hereditárias de variação e 
suas opiniões não eram lógicas ou 
coerentes. As vezes aceitava — e 
em outras negava —  a noção la- 
marckista da herança dos caracte
res adaptativos adquiridos pelo in
divíduo durante a vida. Juntamente 
com outros, considerava as subs
tâncias hereditárias "de natureza 
fluida e o caráter intermediário de 
híbridos resultante da mistura de 
fluidos dos ascendentes. Jenkin, 
criticando Darwin, indicou que a 
seleção não poderia escolher os 
melhores fluidos, e então, de 
acordo com a teoria dominante, 
esse não seria o meio pelo qual ti
pos superiores pudessem derivar-se 
através de cruzamento.

Apesar da oposição religiosa a 
Darwin, a resposta de que a heredi
tariedade é determinada por partí
culas genéticas e não por fluidos 
estava exatamente num mosteiro 
da Tchecoslováquia, onde o frade 
Gregor Mendel* realizava expe
riências com ervilhas. Mas Darwin 
não tinha conhecimento disso.

A redescoberta das leis da here
ditariedade de Mendel, por Cor- 
reus, De Vries e Tschermak, em
1900, não reforçou imediatamente 
a teoria de Darwin; ao contrário, 
empanou-a temporariamente. Isso 
porque Mendel, bem como os re- 
descobridores de suas leis, estavam 
estudando características que, 
como diferenças entre populaçoes 
naturais, são relativamente in- 
comuns.

Gregor Mendel cruzou plantas

altas de ervilha com plantas anãs, 
encontrando na segunda geração 
uma proporção de três altas para 
uma anã. Dessa forma, pôde con
cluir que os ascendentes diferiam 
com respeito a um único gene con
trolador do tamanho.

Quando um ser humano alto se 
cruza com um baixo, ou uma raça 
alta de “ mil folhas” silvestres com 
uma planta anã da mesma espécie, 
na segunda geração híbrida não se 
encontra nenhuma razão mende- 
liana simples. O caráter é gover
nado por muitos genes, cada qual 
com um efeito apenas ligeiro no 

ue se refere ao tamanho. A teoria 
e Darwin baseava-se em sua se

gura observação de que muitas di
ferenças entre populações naturais 
são de natureza quantitativa; con
tudo, nem ele nem os primeiros ge- 
neticistas mendelianos entenderam 
por que isso ocorria.

Darwin, que casara pouco de
pois da viagem do “Beagle” , man- 
teve-se alheio à polêmica que des
pertara, só voltando ao „ssunto 
para situar o homem na escala da 
evolução em The Descent o f  Man, 
and Selection in Relation to Sex (A 
Descendência do Homem, e a Sele
ção Relativa ao Sexo, 1871). De 
resto, como naturalista, dedicou-se 
a outros trabalhos, cuja importân
cia só é diminuída pelo vulto de sua 
teoria principal.

Darwin escreveu várias obras, 
como On the M ovements and Ha- 
bits o f  Climbing Plants (Sobre M o
vimentos e Hábitos de Plantas Tre
padeiras, 1865), The Expression o f  
Emotions in M an and Anim ais (A 
Expressão de Emoções no Homem  
e nos Animais, 1872) e The For- 
mations o f  Vegetable M ould  
through the Action o f  (Vorms 
(A Formação do M ofo Vegetal

pela Ação de Vermes, 1881).
Na epoca da morte de Darwin

(1882), a discussão sobre sua teoria 
ultrapassara o nível acadêmico. 
Havia desde os que pretendiam 
proibir sua divulgação, até os que 
queriam que On the Origin o f  Spe
cies substituísse a Bíblia nas esco
las européias.

De Vries descobriu que, na 
planta conhecida como onagra 
(Oenothera), novos tipos muito di
ferentes de seus ascendentes podem 
surgir em uma única descendência; 
em 1905, Johannsen selecionou e 
plantou feijões maiores e não ob
teve, em gerações posteriores, ne
nhum efeito correspondente. Tais 
resultados levaram os geneticistas 
a sustentar que a evolução se reali
zaria mediante a origem espontâ
nea de novos tipos que diferem ra
dicalmente de seus ascendentes em 
várias características. A seleção 
natural teria meramente a função 
negativa de eliminar os tipos menos 
aptos.

Essa hipótese, conhecida durante 
o primeiro quarto do século XX 
como teoria da mutação, não per
durou. Verificou-se que as varia
ções, denominadas mutações por 
De Vries, eram apenas um tipo pe
culiar de segregação, pois a planta 
apresentava comportamento cro
mo ssômico anômalo.

Mais tarde, Morgan* e associa
dos encontraram verdadeiras m uta
ções na Drosophila (mosca das fru
tas), alterações espontâneas de 
genes, desde então verificadas em 
grande número de organismos.

Todos esses dados foram reuni
dos por vários geneticistas e H. 
Nilsson Ehle (na Suécia) e E. M. 
Easte (em Harvard) mostraram que 
a variação hereditaria quantitativa 
se deve à ação simultânea de vários

genes distintos, cada um deles pro
duzindo, isoladamente, um pe
queno efeito. J. B. Haldane,-R. A. 
Fischer. na Inglaterra, Sewall 
Wrigt, nos EUA, e S. S. Chetberi- 
kov, na URSS, mostraram por cál
culos matemáticos que a variação 
èvolutiva não deve depender exclu
sivamente do aparecimento de ge
nes com efeitos novos, mas que 
também deve depender de altera
ções da freqüência de todos os ge
nes da população. Essas alterações 
de freqüência não podem ser oca
sionadas apenas pela mutação, 
agindo a seleção unicamente para 
eliminar os mutantes inadequados, 
mas devem depender da ação contí
nua da seleção natural, atuando em 
intensidades mensuráveis. Final
mente, vários geneticistas desenvol
veram técnicas para a criação, em 
caixa, de grandes populações de 
Drosophila, de composição gené
tica ja  conhecida, sob condições 
ambientais cuidadosamente contro
ladas. Dessa maneira, reuniu-se 
uma extensa riqueza de evidência 
experimental a favor das teorias da 
dinâmica populacional e da evolu
ção, construídas matematicamente 
por Haldane, Fischer, Wright e 
Chetberikov. A moderna teoria sin
tética da evolução adquiriu, desse 
modo, uma sólida base de fatos 
científicos.

Os estudos 
contem porâneos

A elaboração da síntese de uma 
coerente teoria da evolução, le
vando em consideração todos os 
fatos pertinentes à moderna biolo
gia, tem sido o trabalho de vários 
biólogos, a partir da década de 40. 
A primeira edição do clássico de 
Dobzhansky, Genetics and the Ori
gin o f  Species (Genética e a Origem 
das Espécies), que apareceu em 
1937, definiu as perspectivas e esti
mulou biólogos de diversos campos 
a contribuírem para a síntese. Vá
rios livros escritos pelos zoólogos 
Julian Huxley e Emst Mayr mos
traram  como a moderna teoria po
deria explicar a origem de padrões 
de variação em animais superiores, 
e F . Leclyard Stebbins tentou fazer 
o mesmo para as plantas superio
res.

O paleontólogo George G. Simp- 
son mostrou em dois livros que o 
documentário paleontológico dos 
animais superiores é mais bem ex
plicado, admitindo-se que, através 
da história evolutiva dos seres vi
vos, ocorreram os mesmos proces
sos experimentalmente demonstra
dos por pesquisadores de 
populações de animais contempo
râneos.

Bernhard Reusch, mais recente
mente, construiu uma sólida funda
mentação para a crença de que a 
evolução de gêneros, famílias e ca 
tegorias mais altas de animais 
ocorreu mediante uma extensão, 
através de longos períodos de 
tempo, dos mesmos processos que, 
em qualquer tempo, controlam a 
origem de raças e espécies.

VEJA TAM BÉM : Espécie; Evolu
ção; Evolucionismo; Mendelismo; 
Mutação; Seleção Natural.
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Daum ier nunca se ocupou com tem as grandiosos; retratava a realidade que conhecia. (D etalhe de "Vagão de Terceira C lasse''; Gal. Nacional, O ttaw a.)

Daumier

Em 1816, o vidraceiro marselhês 
Daumier chegou a Paris para ten
tar a sorte. Trouxe consigo o filho 
Honoré, de oito anos, que logo em
pregou-se para auxiliar o pai.

A formação de Honore Daumier 
foi obtida pelo processo mais difí
cil: inteirou-se das leis trabalhando 
como contínuo em um tribunal; pe
netrou no mundo das letras como 
balconista de livraria. E nem só na 
Escola de Belas-Artes aprendeu seu 
ofício: empregado de um litografo, 
conheceu na prática as técnicas de 
desenho* e gravura*.

Daumier completou sua educa
ção visitando com freqüência o 
Museu do Louvre.

Em 1830, aos 22 anos, Daumier 
conseguiu publicar alguns dese
nhos no jornal satírico La Sil- 
louette. Charles Philipon, pintor e 
empresário, viu e gostou. E convi
dou Daumier para colaborar em La 
Caricature, um jornal liberal de 
oposição, que estava sendo organi
zado. Foi o início de uma brilhante 
carreira.

Daumier, com sua formação hu
milde, jam ais se interessou pelos 
temas históricos, mitológicos ou re
ligiosos que infestavam a arte de 
seu tempo. Retratava o que conhe
cia, ou seja, a vida parisiense: inte
riores de ônibus, vagões de trem 
(quase sempre de terceira classe), 
salas de espera e ambientes de tra
balho artesanal eram os seus te
mas. E, ainda, observando de uma 
posição periférica o grand monde 
da burguesia, da política e da corte, 
retratava-o tambem com um senso 
crítico tão feroz que fez dele o

maior de todos os caricaturistas de 
seu tempo.

Além disso, Daumier não se 
preocupava com a cor* (que é sem
pre muito pesada), enfatizando os 
traços e gestos. Talvez devido a sua 
paixão pelo teatro (chegou a repre
sentar peças de M oliere), enfati
zava o movimento, extraindo tudo 
o que nele houvesse de cômico ou 
grotesco. Na pintura ou no dese
nho, Daumier foi sempre simples, 
direto, sem retoques nem variantes.

Desde os primeiros trabalhos fei
tos para Philipon na Caricature, os 
desenhos de Honoré Daumier des
pertaram interesse e risos, ao lado 
de protestos furiosos das personali
dades retratadas.

Vieram os processos judiciais e, 
em 1832, uma caricatura do Rei 
Luís Filipe* — à qual Daumier de
nominou “Gargântua” — abriu 
para o pintor as portas da prisão. 
Foram seis meses de cárcere, que

Daumier encarou como brinca
deira, atribuindo-os à falta de es
pírito esportivo do tribunal.

Liberto, retomou imediatamente 
as atividades, iniciando uma série 
de  ̂máscaras e retratos, a “Galeria 
Cômica”, por onde passariam 
quase todas as personalidades polí
ticas de sua epoca. Freqüentava 
com assiduidade as sessões do Par
lamento, preparando um molde de 
barro com as feições de sua futura 
“vítima”. Mais tarde, passava os 
traços para o papel, dando-lhes ex
pressão satírica e movimento.

Em 1834 publicou quatro lito
grafias de arrasadora violência: Le 
Ventre Législatif, La Liberte de la 
Presse, L 'Enterrement de la Fayette 
e La Rue Transnonain. Dessa vez 
não foi preso, mas Caricature, in
terditada, deixou de circular.

Philipon possuía outro jornal, Le 
Charivari, e para lá passou Dau
mier, sempre recebendo cinqüenta
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Em 180 8 , David im ortalizava a

David, Louis

Educado por um tio arquiteto, 
Louis David, nascido (em 1748) de 
próspera família burguesa, logo de
senvolveu o gosto pelo desenho*. 
Aos dezoito anos tornava-se aluno 
da Academia Real, em Paris.

Ali teve como professor Joseph 
Marie Vien (1716-1809), que, ins
pirado no que vira em Pompéia 
(cujas ruínas haviam sido recém- 
descobertas), dera início a um 
movimento artístico então denomi
nado “moda pompeiana”, e que ca
beria a David desenvolver e 
afirmar como o Neoclassicismo.

No entanto, a arte oficial, esta
belecida e reconhecida, ainda era o 
Rococó*; e é com uma obra quase

ão de Napoleáo em  Notre D am e” .

desse tipo —  Antioco Morrendo 
pelo A m or de Sarantonice, 1774
—  que David obtém seu primeiro 
triunfo, o prêmio Roma.

Em 1775, ele viaja com Vien 
para a Itália, onde a atuação dos 
papas (reabrindo as galerias de arte 
antigas), o interesse por Pompéia e 
o retorno ao gosto clássico haviam 
reconduzido Roma à posição de 
mais importante centro artístico 
europeu. Acreditando na superiori
dade da cultura antiga, a corrente 
neoclássica envidava esforços para 
criar suas obras à semelhança das 
gregas, latinas ou da Renascença 
italiana. Acompanhado do teórico 
Quatremère de Quincy, David visi
tou Pompéia, dedicando-se a co
piar baixos-relevos e estátuas, para 
aperfeiçoar sua técnica.

O escultor Giraud ensinava-lhe a 
observar os modelos vivos sob “o 
prisma da arte helénica” .

A estada na Itália, que se prolon-

francos por litografia. Na linha do 
jornal, Daumier abandonou a crí
tica política, dedicando-se à sátira 
dos costumes: passa a exibir com 
crueza tudo o que de sinistro, gro
tesco ou vergonhoso se esconde 
pela grande cidade. Seu modelo 
preferido é o burguês, banal e ridí
culo, a quem ele acompanha nas lo
jas, nos teatros, nos passeios, no 
banho ou na alcova, desvendando 
toda a sua vida e os mais íntimos 
pensamentos. Advogados e finan
cistas também são objeto de críti
cas ferinas: ficou famosa a sua ca
ricatura de Roberl Macaire, um 
dos banqueiros mais conhecidos e 
detestados da época.

Por volta de 1845, casou e foi 
m orar no cais da Anjou, na ilha de 
Saint Louis, onde se reuniam vá
rios pintores importantes, como 
Daubigny*, Dupre e Corot. Dau
mier tenta dedicar-se mais à pin
tura, no que é auxiliado pela revo
lução de 1848, que acaba levando 
ao poder alguns de seus antigos 
amigos políticos.

Contudo, a prosperidade durou 
pouco. Com a ascensão ao poder 
de Napoleão* III, Daumier viu-se 
ameaçado. Havia pintado La Ré- 
publique, quadro que não poderia 
merecer as boas graças do impera
dor. Mas ainda pior fora a tela Ra- 
tapoil (1850), na qual personificara 
um famoso e fanático bonapartista.

Ainda uma vez, Honoré Dau
mier voltou ao Charivari e à crítica

de costumes. Contudo, por pouco 
tempo. Queria dedicar-se mais à 
pintura e, quando pôde, demitiu-se. 
Nos novos quadros, passa a tratar 
somente de temas populares des
providos de intenção satírica ou 
política. Nessa época pintou a série 
Don Quixote et Sancho Pança, 
onde o grotesco aparece vinculado 
ao sublime, num prodigioso poder 
de síntese e evocação. Muitos iriam 
considerá-la como a obra-prima de 
Daumier.

No entanto, o período de produ
tividade duraria pouco. Em 1865, 
aos 57 anos, Daumier, já  doente, 
começa a perder a visão. Retira-se 
para Valmondois, onde, sem recur
sos, prepara-se para viver seus últi
mos anos na mais extrema miséria.

Salvou-o um admirador sincero, 
o paisagista Corot, que gozava de 
grande prestígio nos círculos artís
ticos e era um homem próspero. 
Ele possuía dois quadros de D au
mier em seu próprio quarto, e não 
se envergonhava em considerá-lo 
um dos maiores pintores franceses 
do século (contra toda a opinião bo
napartista).

Corot comprou uma casa em 
Valmondois e deu-a ao quase cego 
Daumier, que ali viveu até sua 
morte, em novembro de 1879.

VEJA TAM BÉM : Caricatura; Pin
tura.

O pintor tinha paixão pelo teatro. ("P ierrô Tocando Guitarra", de 1869.1
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Inspirado na Antiguidade. Louis David desenvolveu o Neoclassicismo na pintura. ("O s Amores de Paris e Helena '.)

gou por cinco anos, foi como um 
contato direto com a ntíguidade. 
Já  de volta à França (1780), David 
expõe um grande desenho, Os Fu
nerais de Pátroclo, esboço para 
uma pintura que não chegaria a se 
concretizar.

Agora, não só o estilo, mas tam 
bém a temática, são organizados 
nos moldes clássicos. Produz vá
rias obras, entre as quais Andrô- 
maca Chorando sobre o Corpo de 
Heitor, Seu Marido, aceitas pelo 
público e pela crítica. É admitido 
na Academia e abre um estúdio 
próprio, muito freqüentado.

Em 1784, havendo se casado 
com Marguerite Pécoul, inicia O 
Juramento dos Horácios, que seria 
concluído durante uma nova via
gem à Itália. Essa tela, onde o ar
tista define os contornos e volumes

através das cores, representou a 
consagração definitiva de David e 
do Neoclassicismo.

Reagindo ao rococó cortesão, o 
Neoclassicismo torna-se arte ofi
cial da Revolução Francesa*. E 
David, fiel a suas origens burgue
sas, dela participa, elegendo-se de
putado a convenção nacional 
(1792) e membro do Comitê de 
Arte e Instrução Pública. M ante
ve-se como um ditador nas artes 
francesas até a queda de Napoleão. 
Nesse período, sua obra voltou-se 
para os temas revolucionários — 
como em A  M orte de Marat (1793)
—  , mas, durante o império napo- 
leônico, começou a perder a sobrie
dade neoclássica, influenciado pelo 
fausto da corte. Assim, o luxo e a 
riqueza de detalhes aparecem com 
destaque na Coroação de Napoleão

em Notre-Dame. Como pintor pa
triótico oficial, praticamente renun
cia ao estilo anterior, mesmo nas 
obras desligadas da política. É o 
caso do Rapto das Sabinas, tela em 
que os três princípios básicos dos 
clássicos — sobriedade, simplici
dade e dignidade —  já  estão intei
ramente renegados.

Com a queda de Napoleão e a 
restauração monárquica, David cai 
em desgraça (ele votara pela conde
nação a morte de Luís XVI, du
rante a convenção) e passa os anos 
restantes de sua vida exilado em 
Bruxelas, onde morre, em 29 de de
zembro de 1825.

VEJA TAM BÉM : Classicismo; 
Desenho; Pintura.

Achille Claude Debussy nasceu 
em Saint-Germain-en-Laye, em 
1862, filho de um comerciante. De 
todos os irmãos, foi o único a ma
nifestar tendência artística desde 
criança. Recebeu suas primeiras li
ções de piano em Cannes, e os pro
gressos que realizou permitiram-lhe 
entrar para o Conservatório de Pa
ris, onde estudou solfejo em 1873 
e, dois anos mais tarde, piano. Em 
1876, recebeu uma medalha em 
solfejo. Com o piano, contudo, só 
conseguiu um comentário desgos
toso de seu professor:

—  Esse diabo do Debussy não 
aprecia o piano, mas gosta muito 
de música.

Viajando pela Europa, Debussy 
encontra-se com Richard Wagner* 
em Veneza; em Viena, ouve pela 
primeira vez Tristão e Isolda. Tam- 
bém muito o impressionam as mú
sicas russa e cigana.

Datam dessa época suas primei
ras composições, como Mondoline 
(1880), sobre um poema de Paul 
Verlaine*. Obtém o Prix de Rome, 
em 1884, com a cantata L ’Enfant 
Prodigue, na qual se manifestam 
influências de Edouard Lalo* e Ju
les Massenet*.

Contudo, os três trabalhos que 
m anda ao Instituto —  Zuleima, 
Diane au Bois e Printemps — não 
são bem recebidos: os relatos da 
Academia de Belas-Artes, por 
exemplo, criticam em Printemps 
“este impressionismo vago que é 
dos mais perigosos. . . nas obras 
de arte”. Essa foi a primeira vez em 
que se citou Impressionismo* a res
peito da obra de Debussy.

O criador da 
m úsica moderna

O aspecto “perigoso” que a crí
tica oficial via nessa música é um 
indício do avanço da obra de De
bussy em relação a seu tempo, per
mitindo situar o compositor em 
meio a preocupações artísticas que 
ainda perduram.

Como disse Pierre Boulez*, “ so
mente Debussy pode se aproximar 
de Webern* numa mesma tendên
cia para destruir a organização for
mal preexistente à obra, num 
mesmo recurso à beleza do som 
por ele mesmo, numa mesma pul
verização elíptica da linguagem ’.

Quando, na primeira audição de 
suas obras (organizada pelo Insti 
tuto), La Demoiselle Élue 
f 1887/88) é aceita e Printemps 
(1888) excluída, Debussy considera 
a seleção injusta e retira as duas. 
La Demoiselle Élue m arca o en
contro de Debussy com a poesia 
simbolista, sobre cujos poemas fa
ria muitas melodias. Em 1888 pu
blica Ariettes Oubliées, calcada em 
poemas de Verlaine, e, em 1890, 
Cinque Poèmes de Baudelaire.

Em 1893, compõe seu Quarteto 
para Cordas em Sol Menor, cuja 
estrutura obedece à forma cíclica, 
criada e utilizada por Cesar 
Franck*. Foi o único quarteto 
criado por Debussy, sendo conside-
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rado um dos mais perfeitos exem
plos do gênero e marcando um a re
novação no espírito da música de 
câmara. A utilização de sucessivos 
acordes isolados associou o nome 
do compositor à técnica pontilhista 
do Impressionismo na pintura. O 
acorde isolado e a valorização do 
som em si mesmo, que permeiam a 
música de Debussy, lhe dão um ca 
ráter estático e exótico. O Prélude 
à I Après-M idi d ’un Faune, de 
1894, ilustra o poema de mesmo 
nome de Stéphane Mallarmé*. 
Com essa obra, segundo Boulez, 
começa a música moderna.

A música de Debussy abre-se a 
sonoridades até então proibidas à 
música ocidental. Em 1899 ele se 
impressiona fortemente com a mú
sica e o teatro javanês (que, junto 
com o do Extremo Oriente, aju- 
dou-o a “ libertar-se” de Wagner).

As três Chansons de Bilitis 
(1897) baseiam-se em poemas de 
tema erótico de Pierre Louys*. A 
música de Debussy não encontra 
correspondência apenas com o 
Simbolismo* ou o Impressionismo 
“oficiais” ; às vezes evoca também 
o erotismo lânguido e polimorfo 
das pinturas de Gustave Moreau* 
um de seus pintores favoritos.

Em 1897-1899 surgem os três 
Nocturnes, extraordinariamente 
poéticos e evocativos. Sua única 
ópera (Pelléas et Mélisande, 1902) 
foi construída sobre uma peça tea
tral de Maurice Maeterlinck*, e 
não sofreu qualquer influência de 
Wagner, que, na época, dominava 
o panoram a musical. La Mer 
(1905) e Trois Images pour Orches 
Ire —  Gigues, Iberia et Rondes du 
Printemps (1908-1910) —  seguem 
a linha do impressionismo orques 
tral dos Nocturnes.

A música de piano constitui um 
todo à parte no universo musical de 
Debussy: Suite Bergamasque 
(1890); Estampes (1903), onde se 
encontra Jardins sous la Pluie; 
Images / (  1905) e Images //(1907), 
onde estão os Reflets dans l'Eau; 
Children’s Corner (1906-1908); 
Premier Livre de Préludes (1910) e 
Deuxième Livre de Préludes 
(1910-1913). De 1911 é a obra cê-

nica Le Martyre de Saint Sébastien. 
De 1913, Jeux Poème Dansé, obra 
capital na história da estética con
temporânea, antecipando Anton 
Webern.

Com Douze Études, de 1915, 
para piano, começa a fase de suas 
últimas obras: En Blanc et Noir 
(1914/15), para dois pianos; So
nata n.° I , para violoncelo e piano 
(1915); Sonata n.° 2, para flauta, 
alto e harpa (1915); e Sonata n.° 3,
Êara violino e piano (1917), onde 

lebussy ultrapassa as fronteiras 
culturais de sua época.

Atacado de câncer, morre quase 
despercebido em Paris, em 1918.

R evolução sem escola

A obra de Wagner levara a lin
guagem musical as portas de uma 
crise que só seria enfrentada pelos 
compositores a partir de Schõn- 
berg*. Por outro lado, uma nova 
força, surgida da elaboração musi
cal de melodias e ritmos de origem 
popular, apenas começava a des
pontar, na epoca de Debussy.

Embora Debussy muito admi 
rasse os compositores que se inspi
ravam no povo, não se influenciou 
de forma perceptível por eles. Wag
ner, um ponto de referência para a 
época simbolista, foi muito admi
rado até cerca de 1893 por De
bussy, que se voltou então para os 
elementos especificamente france
ses da música e da  linguagem.

Sua música foi uma criação 
muito original para uma época em 
que os êxitos de Wagner nao recla
mavam muita criatividade. Frente 
ao movimento geral da cultura de 
então, a arte de Debussy repre
senta, por um lado, uma reação 
“ aristocrática”, isolada (ele não 
“fez escola” nem está logicamente 
articulado a uma tendência ante
rior da música), e, por outro, uma 
ação revolucionária, que escandali
zou muitos ouvintes da época, an
tecipando a atonalidade*.

VEJA TAM BÉM : Impressio
nismo; Simbolismo.

De Chirico

Filho de italianos, Giorgio de 
Chirico nasceu em 1888, na Gré
cia, onde seu pai dirigia a constru
ção de uma linha de estrada de 
ferro. Foi na Escola Técnica Na
cional de Atenas que iniciou seus 
estudos de desenho e pintura, mas 
sua formação cultural é italiana, 
por descendência, e alemã, devido 
a sua mudança para Munique (em 
1906). Nesta cidade, De Chirico 
sofre a influência dos pintores 
Bocklin (1827-1920) e Max Klin- 
ger (1857-1920), da música de Ri- 
chard Wagner*; da filosofia de 
Schopenhauer* e, sobretudo, de 
Nietzsche*.

Em 1909, De Chirico vai para a 
Itália, instalando-se primeiramente 
em Milão e depois em Turim.

Nesta cidade descobre a arquite
tura retilínea e saturada de estatuas 
que caracteriza seus quadros.

De Chirico é apontado como o 
fundador da chamada pintura “ me
tafísica” , nome que visa a designar 
uma arte que transforma objetos do 
cotidiano em elementos de um uni
verso misterioso, ao qual apenas a 
angústia tem acesso. São obras 
onde os espaços são infinitamente 
amplos, marcados por sombras 
densas e compridas, apresentando 
formas extremamente simplifi
cadas.

Essa pintura responde a uma ne
cessidade de mistério, a uma atra
ção pelo desconhecido, pelo in
consciente e pelo sonho que 
caracterizam a epoca do artista e 
que desabrochariam inteiramente 
com os surrealistas.

Nos quadros de Giorgio de Chi
rico, uma arquitetura estranha, en
volvida em uma atmosfera angus
tiante, é associada a objetos 
insólitos e impessoais (tabuleiros,

Fascinado pelos manequins. De Chirico pinta "H e ito r e A ndrôm aca" (1 91 7 ).

Em 1 9 0 2 , com  quarenta anos, Debussy foi retratado por J . E. Blanche.
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O mistério e a atração pelo desconhecido com punham  a obra do pintor que fascinou Paris. ("O  Tem po Fatal", 1913 .)

luvas, pés cortados, estátuas), to
dos descritos com uma minuciosa 
indiferença que foge a qualquer vi
são naturalista. O emprego delibe
radamente incongruente ou contra
ditório da perspectiva acentua esse 
aspècto de irrealidade.

Instalando-se em Paris, entre 
1911 e 1915, De Chirico mostra à 
vanguarda artística parisiense seus 
primeiros quadros metafísicos. Es
sas obras despertam profundo inte
resse entre os franceses, destacan- 
do-se entre os grandes admiradores 
do pintor o poeta Guillaume Apol- 
linaire*, do qual o artista realiza 
um famoso retrato em 1914.

De Chirico volta para a Itália 
em 1916, instalando-se em Ferrara, 
onde passa a trabalhar com o pin
tor Cario Carrã*. São dessa fase 
seus manequins assexuados com 
cabeça ovóide, e a série de figuras 
humanas compostas com pedaços 
de madeira e papelão, que com
põem alguns de seus quadros mais 
famosos: A s Musas Inquietantes 
(1916/17) e Heitor e Andrômaca 
(1917), na qual o artista revela 
todo o seu fascínio pelos mane
quins. Na mesma época, De Chi
rico inicia uma série de “interiores 
metafísicos” : quartos fechados 
onde se depositam os mitos da civi
lização (isto é, alimentos enlatados, 
objetos de arquitetura e navega 
ção), símbolos, para o artista, 
do labirinto interior do homem 
moderno.

Voltando a Paris, em 1924, De

Chirico une-se aos surrealistas, 
participando da primeira exposição 
do movimento, em 1925, e exer
cendo grande influência sobre al
guns de seus membros. O grupo — 
comandado por André Breton* — 
acusa-o, porém, de realizar obras 
comerciais e de colocar sua car
reira acima da liberdade criativa, o 
que torna inevitável o rompimento 
entre eles. Como réplica a uma ex
posição de novos trabalhos de De 
Chirico, Breton organiza outra 
mostra, cujo título não permite 
equívocos: “ Aqui jaz Giorgio de 
Chirico”.

A partir de então, as atividades 
do artista se diversificam e, além de 
abordar novos temas (como cava
los e gladiadores), escreve o ro
mance Hebdomeros (1929) e exe
cuta cenários e figurinos para o 
balé russo de Diaghilev* e para 
Kroll-Oper de Berlim.

Em 1933, De Chirico pinta os 
afrescos* do Palazzo delia Trie- 
nale, em Milão, retornando a um 
academismo* estéril. Nos anos se
guintes, definitivamente retirado na 
Itália, passa a renegar seus amigos 
e a condenar suas obras anteriores
—  inclusive quadros famosos 
como O Grande Metafísico (1917), 
A  Grande Torre (1913) e O 
Enigma das Horas (1911).

VEJA TAM BÉM : Desenho; Pin
tura; Surrealismo.

Decisão

A teoria da decisão é uma tenta
tiva de descrever ordenadamente as 
variáveis que influenciam uma es
colha entre alternativas. Existe 
uma decisão quando, havendo vá
rias respostas possíveis, o indiví
duo escolhe uma entre elas. Se al
guém dispõe de alguns dias para 
sair de férias, pode ir à praia tomar 
sol, ou à serra apreciar a paisagem 
e gozar o ar puro. Talvez ele prefe
risse o sol e o ar puro, mas é possí
vel que chova na praia e também 
que o tempo esteja fechado na 
montanha. 0  futuro, portanto, con
tém quatro possibilidades: praia 
com sol ou com chuva e montanha 
com tempo claro ou com tempo fe
chado.

Duas variáveis podem ser perce
bidas nesse exemplo: a avaliação 
da atração relativa entre, num dia 
límpido, a paisagem montanhosa 
ou o banho de sol e mar na praia; 
a segunda é a probabilidade de ha
ver tempo bom ou não, na praia e 
na montanha. A primeira classe de 
variáveis recebe o nome de utili
dade. A segunda, de probabilidade. 
Essas duas classes acopladas estru
turam as questões chaves da teoria 
das decisões.

As seguintes proposições são en

tão colocadas: como os homens 
julgam a utilidade dos vários even
tos que lhes possam suceder, e de 
que forma essas utilidades podem 
ser medidas; de que modo avaliam 
as probabilidades dos eventos que 
controlam o que lhes acontece, e 
como essas avaliações de probabi
lidade podem ser medidas; como as 
probabilidades avaliadas podem 
sofrer alterações com o advento de 
novas informações; de que forma 
se combinam as probabilidades e 
utilidades de forma a controlar as 
decisões; e, finalmente, como inter
preta a psicologia o fato de que o 
mesmo homem, colocado duas ve
zes em idêntica situação, freqüente
mente não toma a mesma decisão.

Existe, de um lado, um complexo 
corpo de conhecimentos desenvol
vido principalmente por economis
tas e matemáticos, para tentar des
crever como as decisões deveriam, 
eventualmente ser tomadas. Tais 
conhecimentos são tanto mais utili
záveis quando se trata de empresas 
onde as decisões são tomadas le- 
vando-se em conta apenas os valo
res específicos que informam o 
mundo empresarial.

Quanto a decisões individuais, 
existe na psicologia um crescente 
corpo de dados experimentais cons
tatando como, de fato, as decisões 
são tomadas.

Finalmente, relações íntimas e 
sutis são desvendadas sobre a 
forma de como se relacionam as 
decisões que deveriam ser tomadas 
e as decisões efetivamente tomadas.

A teoria da decisão estudada no 
plano do matemático e do econo
mista parte do postulado da exis
tência do “homem econômico” . O 
homem econômico seria completa
mente informado, teria sensibili
dade contínua, e não discreta (a 
funçãoque representa sua sensibili
dade não contém “degraus”) e seria 
inteiramente racional. Assim com
pletamente informado, o homem 
econômico conhece não só todas as 
possibilidades de ação que lhe são 
abertas, como também o resultado 
de cada ação. Esta última condição 
não é inteiramente assumida na de
cisão com risco e na teoria de jo 
gos*.

A qualidade da sensibilidade 
contínua significa um limiar de per
cepção infinitamente pequeno, para 
tornar as funções matemáticas cor
relatas contínuas, e portanto dife
renciáveis.

A terceira característica do ho
mem econômico é sua racionali
dade: ele pode ordenar suas prefe
rências visando aos estados a que 
quer chegar e faz suas escolhas 
sempre maximizando algo.

O homem econômico é, por
tanto, apenas um modelo do qual 
o homem real se afasta em maior 
ou menor grau. A teoria da decisão 
ao nível econômico ou matemático 
é aplicável a esse modelo. A psico
logia nos fornece subsídios sobre a 
maneira como o homem real se 
afasta do modelo do homem econô
mico. Assim, o corpo de conheci
mentos sobre a teoria da decisão 
aplicada ao homem real é ainda in
cipiente e os experimentos projeta
dos são, por sua natureza, limita
dos a condições possíveis de se 
obter em laboratório. Os proble 
mas ligados à decisão podem ser
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Ao m exer a peça, a decisão ã influenciada pelo cálculo das probabilidades. ("Os Jogadores de Xadrez", Daum ier.

classificados conforme o box da 
página 403.

Utilidade

A utilidade — também chamada 
ofelimidade —  é, em economia, o 
valor subjetivo atribuído a um bem 
ou evento, na satisfação de uma ne
cessidade. Objetivamente, a medida 
de um bem ou evento pode ser ob
tida pela comparação com a uni
dade arbitrada a priori. Assim, 
cinco m ajãs valem cinco vezes 
uma maça. A utilidade de cinco 
maçãs para determinado indivíduo 
varia, porém, por seu gosto pelas 
maçãs em geral, pela quantidade de 
maçãs que já  possui, etc. A própria 
moeda (que é denominador co
mum, objetivo, dos bens* mate
riais) apresenta uma utilidade va
riável. A mesma importância em 
dinheiro pode ter utilidades diferen
tes para o mesmo indivíduo, depen
dendo do significado que ele da  ao 
dinheiro, e quanto já  possui, do que 
necessita, etc. Como mostra o grá
fico número 1 (página 402)_, estas 
três variáveis não são idênticas 
para indivíduos diferentes, e podem 
variar, com o tempo, para o mesmo 
indivíduo. No estudo da utilidade 
são importantes as curvas de indi
ferença, que representam situações 
de indiferença na combinação de 
bens independentes. Por exemplo: 
determinado indivíduo pode ser in
diferente à oferta de cinco pares de 
sapatos e três ternos, sete pares de

sapatos e dois ternos ou três pares 
de sapatos e cinco ternos.

Esses valores, traçados no grá
fico número 2 (página 402), tradu
zem a curva de indiferença n.° 1. 
Pode haver, em seguida, novas si
tuações de indiferença, relaciona
das com quantidades maiores ou 
menores de utilidade. Cada curva 
de indiferença estaria de fato asso
ciada a determinada utilidade. Um 
dos problemas que surgem está re
lacionado com a extrema sensibili
dade atribuída ao homem econô
mico. Para isso, os intervalos entre 
as curvas de indiferença deveriam 
ser mensuráveis. Não hâ dúvida de 
que se pode ordenar as curvas de 
indiferença (isto é, dizer que a utili
dade da curva I é maior que a utili
dade da curva II e esta é maior que 
a utilidade da curva III). A essa or
denação chama-se utilidade ordi
nal. O problema controverso é sa
ber se de fato se pode falar em uma 
utilidade cardinal, que seria justa 
mente associar um número a cada 
curva. Nas palavras do economista 
e sociólogo italiano Vilfredo Frede- 
rigo Damaso Pareto*, “o homem 
poderá saber aproximadamente 
que, passando da combinação re
presentada pela curva III à combi
nação representada pela curva II, 
experimenta um prazer maior ou 
menor que passando da combina
ção representada pela curva II para 
a combinação representada pela 
curva I. Se esse julgamento pudesse 
ser feito com precisão suficiente,

poderíamos saber, no limite, se pas
sando de III a II o homem experi
menta um prazer igual ao de 
quando passa de II a I. Se assim 
fosse, passando de III a I teria um 
prazer que é o dobro daquele que 
experimenta quando passa de III a 
II. A isso corresponderia uma es
cala de ofelimidade, ou seja, a utili
dade cardinal” . A dificuldade em 
determinar uma utilidade cardinal 
invalida justamente a qualidade de 
sensibilidade contínua atribuída ao 
homem racional (e, portanto, eco
nômico). Pode-se dizer que o ho
mem apresenta uma sensibilidade 
ordinal, mas nem sempre uma sen
sibilidade cardinal. Isso complica o 
problema de equacionar matemati
camente as variáveis que intervêm 
na questão da decisão (utilidade e 
probabilidade).

Um dos primeiros matemáticos 
a se ocuparem da utilidade foi Ja- 
kob Bernoulli*. Já  no século XVII 
ele verificou um dos paradoxos em 
relação à suposição de uma con
duta perfeitamente racional do ho
mem. Assim, o indivíduo paga se
guro contra fogo sabendo que a 
companhia seguradora tem lucro, 
isto e, joga com esperança matemá
tica negativa para evitar o risco; ao 
mesmo tempo, compra um bilhete 
de loteria, que também é um jogo 
com esperança matemática nega
tiva. Em suma, joga nos dois casos 
com esperança matemática nega
tiva; no primeiro, porém, para evi
tar o risco, e no segundo para obter

o risco. Isso pode ser reconciliado 
com uma curva de utilidade asso
ciada à renda, com dupla inflexão. 
O ponto R  (gráfico 3) representa a 
renda atual do indivíduo. O seguro 
com esperança matemática nega
tiva é justificável pela inflexão do 
lado esquerdo do ponto R. Isso sig
nifica que a utilidade marginal é 
decrescente. A aquisição de bilhe
tes de loteria é também justificável 
pela utilidade marginalmente cres
cente que a curva apresenta do lado 
direito. E isso sem se levar em 
conta a utilidade do próprio jogo, 
pois sabe-se que o prazer está asso
ciado ao ato de jogar.

Uma particularidade importante 
na teoria da decisão é a relevância 
dos modelos matemáticos. Histori
camente, Bernoulli lançava, tam 
bém, no século XVIII, os funda
mentos do conceito de “esperança 
matemática da utilidade”. A utili
dade era por ele chamada de “valor 
moral”. Ém 1950, a divulgação da 
teoria dos jogos de Von Neumann 
e Morgemstern, da teoria da infor
mação* de Shannon e dos proces
sos markovianos provoca uma re
novação no estudo dos problemas 
ligados à decisão. Ocorrem então 
os seguintes aspectos essenciais: 
pode-se hesitar porque não se sabe 
o que se prefere (toda escolha im
plica um sistema de preferência so
bre as ações e sobre o resultado das 
ações, e esta escala de preferência 
é baseada no conceito de utilidade); 
e pode-se hesitar porque não se 
sabe o evento que sucederá no fu
turo. Um aspecto das condições ne
cessárias à escolha é o estudo da 
apreensão, pelo indivíduo, das pro
babilidades dos eventos. Esse es
tudo conduz às probabilidades sub
jetivas, ou seja, à representação 
subjetiva das probabilidades a 
priori.

As condutas da decisão podem 
ser classificadas segundo as carac
terísticas da situaçao. A distinção 
fundamental é a existência ou não 
de risco. Quando há risco, existem 
ainda duas possibilidades: a incer
teza sobre um futuro aleatório e a 
existência de um adversário (ver 
box, página 403).

Futuro aleatório 
e futuro incerto

No futuro aleatório, a incerteza 
ocorre pela ignorância das situa
ções futuras ocasionadas por fato
res externos. Pode-se calcular a 
probabilidade de tais estados tendo 
em vista sua ocorrência no pas
sado, ou segundo um modelo cau
sal. De qualquer modo, esses esta
dos futuros terão uma 
probabilidade de ocorrência. Neste 
sentido, enfrenta-se o “ diabo agos- 
tiniano”, que não é um poder em 
si, mas uma medida da ignorância. 
A descoberta de seu segredo exigirá 
muito engenho; porém; uma vez 
descoberto, não alterara sua polí
tica ou sua estratégia com a mera 
intenção de confundir ainda mais. 
Está nesse caso o cientista que joga 
uma partida contra a natureza pro
curando descobrir sua ordem e re
gularidade.

O “diabo maniqueu” , porém, é 
um antagonista como outro qual
quer, decidido a conquistar a vitó
ria e que usará de qualquer recurso
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Qráfico I Gráfico 2 Gráfico 3

A "utilidade" da moeda 
é maior que seu valor 
nominal

A "utilidade" da moeda 
é igual ao sue valor 
nominal

Cruzeiros (valor nominal)

Curva de variação da 
utilidade da moeda Curva de indiferença

Curva da utilidade 
associada a renda

de astúcia ou dissimulação para al- 
cançá-la. Manterá sempre em se
gredo sua tática de confusão e, 
quando se dá qualquer mostra de 
que se começa a descobri-la, ele a 
mudará para manter a dúvida. Esta 
última situação é característica do 
futuro incerto onde o risco provém 
da atuação de nossos adversários 
interessados especificamente em 
nosso fracasso.

Pode-se considerar que, quando 
o indivíduo não consegue distinguir 
as situações em que enfrenta o fu
turo aleatório ou o futuro incerto, 
atribuindo indistintamente carac
terísticas de futuro incerto a todas 
as situações, ele tem o síndrome 

ue, em psiquiatria, recebe o nome 
e “ mama persecutória” .

Um  exem plo de hom em  
econôm ico: o administrador

Ao adotar uma estratégia de 
ação, o administrador, atuando 
como homem econômico, deve 
considerar um conjunto de fatores 
controláveis (preços de produtos, 
quantidades a fabricar, característi
cas do produto, etc.) e dividir os fa
tores incontroláveis em dois con 
juntos: a) os fatores manipulados 

los competidores, as estratégias; 
os fatores que independem do 

agente ou de seus adversários, 
como os problemas da natureza, as 
condições meteorológicas, as ações 
do governo, o público, etc.

Ao iniciar seu processo decisó
rio, o administrador formula um 
modelo, com o qual procurará esti
m ar o resultado a ser obtido pela 
combinação de sua estratégia de 
ação com a de seus competidores 
e com cada um dos possíveis esta
dos de natureza. Esse modelo tanto 
pode ser bastante simples, não pas 
sando de conjeturas pessoais, como 
extremamente sofisticado, exigindo 
o uso de computadores, maquetes, 
unidades-piloto, etc.

A partir desse modelo, o admi
nistrador poderá fazer a sua esco-

lha, confiando simplesmente na sua 
experiência e intuição ou recor
rendo a alguma das técnicas da teo
ria da decisão (que emprega a pes
quisa operacional, a teoria dos 
jogos, a estatística*, etc.). Con
forme sejam as informações consi
deradas, ele poderá adotar três ti
pos de decisões: em clima de 
certeza, em clima de risco ou em 
clima de incerteza.

No caso de uma loja, por exem
plo, que deve comprar seu estoque 
de vendas de inverno, a quantidade 
a ser adquirida pode ser pequena, 
média ou grande, considerando-se 
que o inverno poderá ser ou muito 
frio, ou normal, ou fraco, e que a 
demanda dependerá dessa variável. 
O comerciante adotará, nesse caso, 
a seguinte matriz dè lucros:

N, N2 N,
6000 5000 7000

10000 11000 4000
15000 10000 3000

na qual S, =  compra em pequena 
quantidade, S2 =  em quantidade 
média e S , =  em grande quanti
dade; com N, =  inverno frio, N2 
= inverno normal e N3 =  inverno 
fraco.

Os valores dessa matriz indicam 
o lucro associado a cada estado da 
natureza (no caso, o inverno) e a 
cada curso da ação (quantidade 
comprada).

Se a decisão administrativa 
ocorrer em clima de certeza (caso 
se tenha conhecimento de que vai 
ocorrer N ,), a matriz se reduzirá a:

N,
S, 6000
52 10000
53 15000

Nesse caso, a estratégia que traz 
maior lucro é a S3, qual seja, com
prar em grande quantidade.

Se, ao contrario, a decisão for 
tomada em clima de risco, conhe- 
cendo-se, no caso, a probabilidade

de ocorrência de cada estado da 
natureza, deve-se calcular a espe
rança matemática de lucro de cada 
curso de ação e escolher a que trou
xer maior valor. Supondo que a 
previsão meteorológica apresente 
diferentes possibilidades, tem-se:

N i N2 N 3
Probabi
lidade 0,40 0,50 0,10

Si 6000 5000 7000
10000 11000 4000

s 3 15000 10000 3000
A esperança matemática de lu

cros para cada curso de ação será:
E(S,) = 0,40 X 6000 + 0,50 X
5000 + 0,10 X 7000 = 5600;

E(S2) = 0,40 X 10000 + 0,50 X
11000 + 0,10 X 4000 = 9900; e
E(Sj) = 0,40 X 15000 + 0,50 X
10000 + 0,10 X 3000 = 11300.

Nesse caso, o curso de ação es- 
eolhido seria o S3, por apresentar 
a maior esperança matemática.

A lenda do asno de Buridano: a m eia distância entre dois'm ontes de feno, um asno hesita. À m edida que se aproxima  
de um , distanciando-se do outro, o m onte m ais distante parece-lhe mais atraente  e ele faz m eia volta, hesitando  
quanto à escolha. Nesta indecisão, que se repete continuam ente, o anim al acaba morrendo de fom e.
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Possibilidades de o rdenar as preferências

. Escolha com  
ausência de 
risco

a. Teoria  da utilidade (Econo m ia)

b. Te m p o  de decisão; conflitos

a. Teoria  de votos (C ond o rce t 
A rro w )

2. Decisão com  
risco

A . Risco proveniente da in
certeza sôbre o  futuro 
ou sôbre os estados da 
natureza

(F U T U R O  A L E A T Ó R IO )

a. Detenção de sinais (Te o ria  da 
Inform ação)

b. A prendizagem  estocástica
c. Probabilidades subjetivas
d. Teoria  do diagnóstico clínico
e. Pesquisa operacional

. Risco proveniente da 
oposição de u m  ou mais 
adversários (F U T U R O  
IN C E R TO ; teoria de jo
gos)

a. Solução de problem as nos grupos

1 - Num a dupla
(D u e lo . tran
sação e chan
tagem )b. O posições e 

rivalidades

c  Coalizões

2 -N u m  grupo 
(estratégia, ne- 

(  gociação)

Finalmente, quando a decisão 
deve ser tomada num clima de in
certeza, sem informações sobre as 
possibilidades de ocorrência dos 
estados da natureza, vários crité
rios podem auxiliar a decisão: o 
critério de pessimismo (maximin), 
critério de máximo otimismo (ma 
ximax), critério de Hurwicz, o cri
tério de Laplace* e q  critério de pe
sar.

Pelo critério de pessimismo, o 
administrador supõe que a cada es
tratégia adotada corresponderá o 
pior estado da natureza, o que o 
leva à escolha d a  que lhe pareça 
oferecer maiores resultados nessas 
condições:
Estratégia Pior resultado

S, 5000
52 4000
53 3000

Nesse critério, o melhor resul
tado é S,, que, conseqüentemente, 
será o escolhido.

No critério de máximo oti
mismo, a visão é contrária e o ad 
ministrador supõe que em cada hi
pótese ocorrerá sempre o melhor 
estado da natureza:
Estratégia Melhor resultado

S, 7000
S2 11000
S, 15000

Nesse caso será S3 a estratégia 
escolhida.

No critério de Hurwicz, reali- 
za-se uma ponderação sobre os fa
tores de pessimismo e de máximo 
otimismo, atribuindo-se uma pro
babilidade subjetiva (coeficiente de 
otimismo) ao melhor resultado de 
cada estratégia e (1 —  a) ao pior 
resultado. Supondo-se a =  0,70, 
tem-se:
Probabi Melhor Pior
lidade resultado resultado
subjetiva 0,70 0,30

s, 7000 5000
11000 4000

S3 15000 3000

Calculando-se a esperança mate
mática, tem-se:
E(S,) =  0,70 X  7000 +  0,30 X  
5000 =  6400
E(S2) =  0,70 X  11000 +  0,30 X  
4000 =  8900
E(Sj) =  0,70 X  15000 +  0,30 X  
3000 =  11400

Sj é a melhor esperança mate
m ática e por isso será a escolhida.

Quando a  =  0, cai-se no critério 
do pessimismo, se a = 1, o critério 
é o de máximo otimismo.

Pelo critério de Laplace fica su
posta uma probabilidade idêntica 
de ocorrência de cada um dos esta
dos da natureza:
Proba N , n 2 N3
bilidade 1/3 1/3 1/3

s i 6000 5000 7000
s 2 10000 11000 4000
S, 15000 10000 3000
Nessas condições:

E (E,) = 1/3 X 6000 +  1/3X
5000 + 1/3 X 7000 = 6000

E(S2) = 1/3 x 10000 +  1/3 X
11000 + 1/3 X 4000 = 8333
E(Sj) = 1/3 X 15000 +  1/3 X
10000 + 1/3 X 3000 = 9333

Entre essas a escolhida será S3, 
por corresponder a esperança 
maior.

Utilizando o critério do pesar 
(chama-se medida do pesar a dife
rença de lucro entre a estratégia es
colhida e a que seria a mais indi
cada para o estado de natureza 
ocorrido), o administrador deve es
colher a alternativa que certamente 
garanta o menor pesar mesmo nas 
piores condições:

N, N2 N,
s, 9000 6000 0
s2 5000 0 3000
S3 0 1000 4000

Maior pesar
s, 9000
s 2 5000
S3 4000

O prim eiro ato de Dom  João V I no Brasil: o decreto da abertura dos portos.

No caso, a escolhida será S3. Os 
diversos critérios não precisam, ne
cessariamente, coincidir; mas, ba
seado em suas indicações, o admi
nistrador escolherá a solução mais 
adequada às suas condições.

A ação dos competidores não foi 
incluída nos exemplos citados para 
simplificar a explicação. Nos casos 
em que a competição não cria uma 
situação de conflito direto, pode-se 
considerar as várias combinações 
dos estados de natureza e a ação 
competitiva do mesmo modo que o 
foram os estados da natureza. Se 
houver conflito, dever-se-á empre
gar técnicas da teoria dos jogos.

VEJA TAM BÉM : Administração; 
Bens; Competição; Informação.

Decreto

Decreto é um ato típico do chefe 
do Executivo, através do cjual ele 
exerce suas principais funções jurí
dicas. Portanto, é a forma normal 
de manifestação de sua vontade. 
Na hierarquia das normas de di
reito*, o decreto situa-se abaixo da 
lei* (o que o obriga a estar sempre 
em conformidade com esta, sob 
pena de nulidade) e acima das ins
truções (atos da competência dos 
ministros ou dos secretários de Es
tado*, que se lhe seguem imediata
mente). Logo, o decreto revoga as 
instruções e demais espécies nor-
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mativas de caráter inferior.
Há dois tipos bem caracteriza

dos de decretos: os que têm um ca
ráter especial e individual, sendo 
editados em razão de um fato iso
lado ou de uma pessoa determi
nada (como um decreto que reco
nheça um estabelecimento como de 
utilidade pública, que nomeie ou 
exonere um funcionário, etc.); ou 
os decretos gerais e regulamenta
res, que se assemelham à lei, por
que determinam estatutos por meio 
de disposições gerais que regem, 
abstrata e impessoalmente, todos 
os casos e indivíduos abrangidos 
por suas disposições.

No Brasil, através dos decretos 
regulamentares, os chefes dos Exe
cutivos (federal, estaduais e muni
cipais) editam disposições visando 
ao cumprimento da lei. Portanto, 
os decretos vêm em complemento 
desta, proporcionando-lhe os meios 
de execução, sem determinar qual
quer obrigação nova, isto é, algo 
que não esteja contido na própria 
lei regulamentada. Isso porque, se
gundo o atual texto constitucional, 
“ninguém será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude da lei” (Art. 153, 
§ 2.“).

Conseqüentemente, no sistema 
jurídico brasileiro não existem de
cretos independentes ou autonô- 
mos, encontrados em outros siste
mas, que disponham sobre matéria 
ainda não especificamente regulada 
em lei.

O direito brasileiro conhece ape
nas o decreto regulamentar, sob 
sua forma de execução, que se li
mita a dispor sobre o comporta
mento da administração necessário 
à execução da lei, no que orienta 
sua aplicação.

O decreto, ato típico do chefe do 
Executivo federal, estadual ou mu
nicipal, difere tanto do decreto-le- 
gislativo como do decreto-lei. O 
primeiro destes distingue-se clara
mente do decreto propriamente 
dito, pois provém do Congresso 
Nacional quando no exercício de 
sua competência privativa, isto é, 
sua faculdade para editar norm as 
sobre certas matérias, sem a parti
cipação (por meio do veto ou da 
sançao) do chefe do Executivo (in
dispensável quando se trata de 
criar uma lei).

Já o decreto-lei é um ato jurídico 
híbrido, pois possui a mesma forma 
e proveniência do decreto propria
mente dito — o chefe do Execu
tivo, reunindo, entretanto, a força 
jurídica própria da lei. Um decreto- 
lei revoga as leis anteriores que 
com ele colidem da mesma forma 
que só pode ser revogado j»or outro 
decreto-lei, pois são especies nor
mativas de mesmo nível hierár
quico.

O decreto-lei foi a forma encon
trada no século XX, por certos re
gimes políticos, para possibilitar o 
exercício da atividade legislativa 
pelo Poder Executivo.

O decreto-lei tem sempre um ca
ráter de excepcionalidade visto que, 
segundo a teoria da tripartição dos 
poderes (Executivo, Legislativo e 
Judiciário), adotada pelos Estados 
ocidentais modernos, ao Executivo 
não compete editar as leis, mas sim 
cumpri-las. Como a lei é a repre
sentação da vontade do Estado,

O Congresso Nacional constitui a fonte de leis e decretos-legislativos.

manifestada através dos órgãos le
gislativos, que prescrevem, sob 
forma articulada, regras coercitivas 
gerais para efetivação dos textos 
constitucionais, o decreto-lei é a 
manifestação da  vontade do 
mesmo Estado através dos órgãos 
executivos, em lugar dos legislati
vos, com a prescrição e articulação 
de regras jurídicas idênticas às leis 
e para os mesmos efeitos.

O decreto-lei é citado na atual 
Constituição brasileira no seu Art. 
55: “O presidente da República, 
em casos de urgência ou de inte
resse público relevante, e desde que 
não haja aumento de despesa, po
derá expedir decretos-leis sobre as 
seguintes matérias:

I — segurança nacional
II — finanças públicas

III —  criaçao de cargos públi
cos e fixação de vencimentos.

§ 1." —  Publicado o texto, que 
tera vigência imediata, o Con
gresso Nacional o aprovará ou re
jeitará, dentro de sessenta dias, não 
podendo emendá-lo; se, nesse 
prazo , não houver deliberação, o 
texto será tido por aprovado.

§ 2.° — A rejeição do decreto-lei 
não implicará a nulidade dos atos 
praticados durante a sua vigência”.

A palavra decreto tambem cos
tum a ser empregada, de uma forma 
mais ampla, para designar um ato 
de comando de qualquer dos pode
res públicos. É nesse sentido que 
geralmente se ouve falar em de
creto legislativo, executivo ou judi
ciário.

VEJA TAM BÉM : Constituição; 
Executivo, Poder; Lei.

Dedekind

Ao matemático alemão Julius; 
Wilhelm Richard Dedekind de
vem-se contribuições de primeira 
ordem à teoria dos números. Nas
ceu em Brunswick, em 6 de outu
bro de 1831, sendo o mais jovem 
dos quatro filhos de um professor 
de direito.

Dos sete aos dezesseis anos, De
dekind estudou no ginásio de sua 
cidade natal. Seu gênio matemático 
não se manifestou precocemente, 
sendo a física e a química os cam 
pos que primeiro o interessaram. 
Em 1848, entrou para o Colégio 
Caroline, onde se definiu seu inte
resse pela matemática.

Estudou em seguida na Universi
dade de Gõttingen, onde foi aluno 
do grande matemático K. F 
Gauss*.

Doutourou-se em 1852 com uma 
curta tese sobre integrais euleria- 
nas. Em 1854, Dedekind é apon
tado livre-docente em Gõttingen, 
função que exerce durante quatro 
anos.

Richard Dedekind foi um_ dos 
primeiros a perceber a importância 
fundamental do conceito de grupo 
em matematica. E provável que te
nha sido o primeiro a expor formal
mente em um curso universitário a 
teoria Galoís*.

Tornou-se amigo do grande ma
temático G. F. B. Riemann*, que 
então iniciava sua carreira. Foi 
professor em Zurique, em 1858 e, 
em 1862, voltou a Brunswick, onde

se tornou professor da escola téc
nica superior.

Im p o rtan tes contribuições

As obras de Dedekind são muito 
originais e algumas são considera
das clássicas: Stetigkeit und Irra- 
tionale Zahlen (Continuidade e N ú
meros Irracionais) (1872); Was 
sind und was sollen die Zahlen?(O  
que São e o que Pretendem os N ú 
meros?) (1888); Über die Theorie 
der Ganzen Algebraischen Zahlen 
'Sobre a Teoria dos Números A lgé
bricos Inteiros) ( 1879, 1894). Esses 
trabalhos exerceram grande in
fluência na matemática.

No primeiro deles, Dedekind de
finiu e investigou os números irra
cionais, empregando os “cortes de 
Dedekind” , como foram posterior
mente denominados, para definir 
formalmente os números reais. 
Considerado o conjunto dos núme
ros racionais, um “corte” realizado 
nesse conjunto separa todos os nú
meros racionais em duas classes, 
de tal forma que qualquer número 
pertencente à primeira classe é me
nor do que qualquer número per
tencente à segunda, e de tal niodo 
que a primeira classe não tem má
ximo. Com base nisso, uma das 
duas seguintes possibilidades mu
tuamente exclusiva é possível : ,1) 
há um número na segunda classe 
que é menor do que qualquer óutro 
número desta classe (mínimo); ou 
2)_ a segunda classe não tem 
mínimo. Quando ocorre este último 
caso, o “ corte” define um número 
irracional, que não pertence a ne
nhuma das duas classes de núme
ros racionais — ou seja, não é um 
número racional.

Dedekind desenvolveu também a 
moderna teoria dos números algé
bricos e, além da teoria dos núme
ros irracionais, deu importantes 
contribuições ao conceito de 
número.

No estudo dos chamados cam 
pos numéricos algébricos, apresen
ta-se o problema da decomposição 
dos números algébricos inteiros em 
fatores primos. Na aritmética* d e 
mentar, a decomposição de um nú
mero em seus fatores primos é 
única (só há um  modo de reali
zá-la). No entanto, o estudo dos 
corpos algébricos inteiros mostrou 
que, em alguns desses corpos, a re
solução em fatores primos não é 
uni ca.

Dedekind “restaurou” a univoci- 
dade por meio de um recurso por 
ele inventado e que denominou 
ideal. O importantíssimo conceito 
de ideal está presente em quase 
toda a álgebra* moderna.

Entre outras contribuições de 
Dedekind à matemática estão seus 
trabalhos relativos aos grupos 
duais (de 1897 a 1900), que anteci
pam a teoria dos reticulados, de
senvolvida a partir de 1933.

Dedekind nunca se casou. Mo
rava com uma irmã, Julie, que es
crevia novelas. Até sua morte, aos 
85 anos de idade, ocorrida a 12 de 
fevereiro de 1916, manteve-se em 
constante atividade.

VEJA TAM BÉM : Infinito; M ate
mática; Ordem, Estruturas de.
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Dedução

“Do mesmo modo que na mar
cha natural do corpo, o homem só 
podè avançar colocando um pé 
adiante do outro, assim também na 
marcha natural do espírito o ho
mem não pode avançar senão 
pondo uma idéia adiante da outra.” 
A frase de Claude Bernard*, fisio- 
logista francês e estudioso do mé
todo científico, serve bem para ilus
trar o andamento do intelecto ao 
construir uma explicação racional. 
Mais particularmente, ela serve 
para ilustrar o raciocínio* demons
trativo ou dedução: raciocínio que 
vai do principio às suas conseqüen- 
cias, através de termos médios ou 
intermediários que estabelecem 
uma “cadeia de razões” para de
sembocar numa conclusão.

Aristóteles e o silogism o

Foi Aristóteles* o primeiro a tra
tar explicitamente da necessidade 
lógica que liga os princípios às 
conseqüencias, no raciocínio. An
tes dele, porém, Platão* já  havia 
caracterizado, na República, o ra
ciocínio discursivo entre o conheci
mento sensível e a intuição inteligí
vel das essências eternas (as idéias).

Estudando os procedimentos da 
dialética (como na época era cha
m ada a arte da  discussão regu
lada), Aristóteles definiu um tipo 
de raciocínio que constrange o in
terlocutor, quando ele admite cer
tos princípios (as premissas), a ad

mitir a conclusão que se impõe 
irretorquivelmente. Sob sua forma 
mais simples, esse tipo de raciocí
nio é chamado por Aristóteles de 
silogismo. Sua forma perfeita é apre
sentada no exemplo:

“ Todo homem é mortal" primeira 
premissa, chamada maior);

“ ora,Sócrateséhomem  ísegunda 
premissa, dita menor);

“ logo, Sócrates é mortal” (con
clusãoy.

As palavras “ ora e “ logo” mos
tram  claramente que se trata de um 
sistema intelectual articulado. Por 
outro lado, pode-se perceber que o 
mecanismo silogístico consiste em 
ligar os termos “ Sócrates” e “ mor
tal” , que constituem respectiva
mente o sujeito e o atributo (ou pre
dicado) da conclusão; essa 
vinculação é feita pelo termo “ ho
mem”, que aparece nas duas pre
missas e que, desempenhado seu 
papel, desaparece, não surgindo na 
conclusão. Esse termo é chamado 
termo médio, devido à sua função 
de intermediário e por ser, como di
zia Aristóteles, a razão ou causa da 
conclusão.

Na Idade Média, a escolástica* 
construiu uma “lógica formal” ela
borada de acordo com as indica
ções de Aristóteles. Consistia numa 
teoria do silogismo segundo a qual 
esse tipo de raciocínio era reduzido 
à sua “forma”, a seu mecanismo 
abstrato, isolado portanto da “ ma
téria” com que pode ser preen
chido. Assim, naquele exemplo, os 
termos “ Sócrates”, “homem” e 
“m ortal” podem ser substituídos 
p o r letras, tendo-se:

Todo M é P; 
ora, S é M; 
logo, S é P.

No início da Idade Moderna a 
procura de novos métodos para o 
conhecimento científico leva à re
jeição do silogismo aristotélico, 
acusado por Francis Bacon* e Des 
cartes* de ser um procedimento 
que não permite propriamente des
cobertas, limitando-se a explicitar 
o que já  é conhecido e está ex
presso nas premissas. Particular
mente Descartes vai então investi
gar, a partir do modelo matemá
tico, o significado da dedu
ção, buscando descobrir as condi
ções em que ela pode ser um proce
dimento fecundo para a ciência.

Intuição e dedução

Nas Regies pour la Direction de 
lEsprit, Descartes aponta os dois 
modos de conhecimento que consi
dera fundamentais: a intuição 
(“concepção de um espírito puro e 
atento, tao fácil e tão distinta que 
não nos resta absolutamente qual
quer dúvida a respeito daquilo que 
entendemos”) e a dedução. En
quanto a primeira apreenderia, de 
forma direta e imediata, as unida
des inteligíveis de que todas as coi
sas seriam constituidas_(as “nature
zas simples”), a dedução permitiria 
a demonstração, já  que seria o en
cadeamento rigoroso das “nature
zas simples” intuídas, permitindo a 
compreensão “de todas as coisas 
que são a conseqüência de certas 
outras” .

A dedução cartesiana se apre
senta como bastante diferente, do 
silogismo aristotélico: enquanto o 
silogismo é uma ligação entre con
ceitos, ela seria uma ligação entre 
verdades. Isso porque o silogismo 
é caracterizado por relações fixas 
entre conceitos fixos, relações que, 
percebidas ou não, existem; ao 
passo que a dedução seria “o movi
mento contínuo e ininterrupto de 
um pensamento que percebe cada 
coisa, uma a uma, com evidência”. 
Assim, só há lugar na dedução car
tesiana — entendida como cadeia 
de evidências —  para proposições 
certas, enquanto o silogismo pode 
admitir proposições prováveis.

A fundamentação da dedução na 
intuição coloca Descartes diante de 
um problema: sendo a intuição 
instantânea e absorvendo cada qual 
completamente o espírito —  como 
se ter a garantia, num instante pos
terior da “cadeia de razões”, de que 
permanece válido aquilo que foi in
tuído antes? Chegando, por exem
plo, à conclusão de um teorema —  
que se impõe de forma evidente — , 
como ter certeza da premissa, já  
que é impossível realizar duas in- 
tuições no mesmo instante? A solu
ção para esse problema Descartes 
a formula em termos de sua metafí
sica: Deus, em última instância, ga
rantiria a validade objetiva das 
idéias claras, sustentando, através 
da “criação continuada” , as verda
des permanentes que o homem con-

Descartes teoriza sobre a dedução e a aplica em  seu sistem a filosófico.
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segue captar no ato intuitivo.
Na filosofia de Kant*, a dedução 

assume significado inteiramente 
diverso.

Kani denomina de dedução 
transcendental a justificativa de 
como os conceitos a priori do en
tendimento (a priori porque ante
riores à experiência sensível) são 
aplicados aos objetos da experiên
cia. Essa dedução é chamada trans
cendental por oposição à dedução 
empírica, que consistiria, segundo 
Kant, na descoberta daqueles con
ceitos através de uma reflexão feita 
sobre a própria experiência (e não 
sobre seu princípio). A dedução 
transcendental constitui, na Crítica 
da Razão Pura, o eixo da analítica 
transcendental e a solução do pro
blema de como são possíveis os ju í
zos sintéticos a priori no conheci
mento da natureza (questão central 
no criticismo Kantiano).

Na moderna lógica formal sim
bólica e também na recente filoso
fia da matemática, grande atenção 
tem sido dispensada ao problema 
da dedução e dos sistemas deduti
vos. Nos Principia Mathematica  de 
Whitehead e Russell* a dedução é 
definida por meio do chamado 
“princípio de dedução”, segundo o 
qual o que está implicado numa 
proposição é verdadeiro. Assim, se 
a proposição p  implica q, é verda
deira, entao o é verdadeiro. A de
dução dependeria, pois, da relação 
de implicação, e todo sistema dedu
tivo deveria conter entre suas pre
missas tantas propriedades de im
plicação quantas fossem necessá
rias para tornar verdadeiro o pro
cedimento da dedução.

Questão importante estudada 
pela lógica formal contemporânea 
e a do papel que desempenha a de
dução dentro de um sistema*. A 
dedução pode ser entendida como 
o conjunto de regras operatórias de 
transformação de fórmulas. Mas, 
por outro lado, pode ser vista tam 
bém como o conjunto das chama
das “proposiçoes primitivas”,

quando então as proposições primi
tivas de um sistema seriam os mes
mos princípios da dedução. (Al
guns lógicos afirmam que esta é a 
situação que caracteriza a lógica 
simbólica frente a todas as demais 
teorias dedutivas.)

Outra questão importante — 
desde a lógica formal clássica — é 
a da  relaçao entre dedução e indu
ção*. Esta seria um tipo de raciocí
nio que parte de um certo número 
de proposições singulares (relativas 
a um só fato ou a um só indivíduo) 
ou particulares (relativas a alguns 
fatos ou indivíduos) para chegar a 
um a proposição universal (relativa 
a todos os fatos ou indivíduos de 
certo gênero]. Daí Aristóteles defi
nir a indução como o raciocínio 
que vai do singular ao geral, en
quanto Lachelier* prefere conside- 
rá-la como “ a operação pela qual 
passamos do conhecimento dos fa
tos ao conhecimento das leis que os 
regem”.

Segundo a lógica formal clás
sica, seria a indução que forneceria 
à dedução as premissas maiores de 
onde esta parte. Mas já  o próprio 
Aristóteles procurou, por outro 
lado,_ traduzir a indução em forma 
silogística (o chamado silogismo 
dos “sem fel”):

“ O homem, o cavalo e o mulo vi
vem muito tempo; 
ora, todos os animais sem fel são 
o homem, o cavalo e o mulo; 
logo, todos os animais sem fel vi
vem muito tempo”.

Se tal silogismo for verdadeira
mente equivalente a uma indução, 
poder-se-ia então dizer que já  desde 
Aristóteles a dedução seria a forma 
m ais ampla de raciocínio e que a 
lógica formal englobaria toda a ló
gica.

VEJA TAM BÉM : Aristóteles; 
Ciência; Descartes; Indução; Intui
ção; Kant; Lógica; Método Cienti

fico ; Raciocínio.

Defesa

Muitos vírus e bactérias* não 
podem, pela existência de uma imu
nidade natural, invadir o corpo hu
mano. Entre as bactérias, o número 
das que não conseguem invadi-lo é, 
provavelmente, de cinqüenta a cem 
vezes maior que o das que podem 
atacá-lo. Algumas substâncias do 
sangue —  principalmente proteínas
—  reagem violentamente contra os 
agentes invasores, inativando-os 
antes que possam causar algum 
tipo de transtorno. Embora sejam 
conhecidos quatro tipos diferentes 
de substâncias que originam a imu
nidade natural, é possível que 
exista um grande número de fatores 
ainda não descobertos.

Talvez o mais importante dos fa
tores sejam os anticorpos naturais 
(as globülinas). Outras substâncias 
que destroem diversos tipos de mi
crorganismos invasores são: liso- 
zima, polissacarídeo mucolítico 
(que ataca as bactérias e as dis
solve), polipeptídeos básicos (que 
reagem com algumas bactérias 
grampositivas e as inativam) e pro- 
perdina (proteína muito volumosa 
que pode reagir diretamente com 
bactérias gramnegativas e destruí- 
las, protegendo o corpo contra en
fermidades como a disenteria).

O s agentes invasores

O sistema retículo-endotelial e 
os glóbulos brancos do sangue con
cedem resistência natural as infec
ções e às substâncias tóxicas. O 
agente invasor ao qual habitual
mente se acha exposto o corpo hu
mano é, quase sempre, formado dei 
proteína. Essencialmente, todas asi

toxinas elaboradas por bactérias 
são proteínas, bem como as estru
turas das bactérias e dos próprios 
vírus. Por outro lado, o processo de 
imunidade do corpo humano está 
particularmente dirigido para a for
mação de anticorpos contra antige- 
nos protéicos. As globülinas forma
das em resposta a um antígeno 
reagem específica e energicamente 
com o tipo de antígeno que esti
mula a formação de anticorpo glo- 
bulínico.

Foram propostas duas teorias 
para explicar a produção de anti
corpos pelas células plasmáticas. A 
primeira afirma que o antígeno 
atua como espécie de molde para a 
produção dos anticorpos, de ma
neira que cada novo anticorpo se 
formaria ao entrar em contato com 
o antígeno, ou então este poderia 
atuar como molde para formar ou
tra substância dentro da célula* 
que, por sua vez, atuaria também 
como molde na produção dos anti
corpos. A segunda, que tem mere
cido maior atenção, explica alguns 
dos aspectos peculiares da imuni
dade, como o fato dos anticorpos 
não atacarem as próprias proteínas 
do homem. Por essa teoria, os gân
glios linfáticos e outros tecidos pro
dutores de anticorpos contêm cen
tenas de tipos diferentes de células 
reticuladas que podem se transfor
m ar em células plasmáticas. Cada 
uma delas pode se converter numa 
célula plasmática que só produza 
um tipo predeterminado de anti
corpo. A função de cada antígeno 
seria simplesmente selecionar o 
tipo de célula reticulada que vai ser 
ativada. Em seguida, transformada 
em plasmática, essa célula divi
de-se rapidamente, produzindo 
g'rande número de células do 
mesmo tipo de anticorpo específico 
para o agente ativador original. 
Isso pode ocorrer durante semanas 
ou anos (tempo que durará a imu-
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nidade), conforme a intensidade do 
processo original de ativação.

Para combater as qualidades tó
xicas ou invasoras dos antígenos, 
podem ocorrer diversas reações es
pecíficas entre antígenos e anticor
pos. No processo de neutralização, 
mesmo depois que o anticorpo rea
giu com a toxina, a combinação 
antígeno-anticorpo fica aprisio
nada pelas células do sistema retí- 
culo-endotelial, onde o complexo é 
digerido.

Muitos agentes invasores do 
corpo não sao proteínas solúveis, 
mas partículas, como as bactérias. 
Na primeira invasão, são formados 
anticorpos contra as proteínas bac- 
terianas. Quando a mesma bactéria 
entra no corpo pela segunda vez, os 
anticorpos se fixam as superfícies 
da bactéria. O processo de fixação 
prossegue até produzir agregados. 
Podem aglutinar-se inclusive gló
bulos vermelhos, porque os anti
corpos contra suas proteínas obri
gam-nos a aderirem entre si. Essa 
e a origem da ocorrência de rea
ções numa transfusão sanguínea 
onde haja incompatibilidade.

Outro meio de proteção pelo 
qual a reação antígeno-anticorpo 

ode tornar imune o corpo contra 
actérias invasoras é originando a 

lise celular: a célula invasora perde 
todo o seu caráter patogênico, pois 
sua membrana é rompida, extrava- 
zando-se o conteúdo. Os glóbulos 
brancos podem capturar os germes 
invasores por fagocitose, isto é, en 
globando o invasor com pseudópo- 
des e digerindo-o. Em muitos casos 
os anticorpos não podem destruir 
diretamente as bactérias, mas po
dem colocá-las à disposição dos fa- 
gócitos retículo-endoteliais, am
pliando a sensibilidade à 
fagocitose.

A  defesa animal

Na escala zoológica podem-se 
observar outras adaptações com
plexas que igualmente representam 
recursos de defesa. Assim, por 
exemplo, o mimetismo* —  as mu
danças de cor que envolvem movi
mentos de contração e expansão de 
pigmentos nos cromatóforos situa
dos na camada dérmica —  pode

Os tentáculos da "caravela" provocam vergões inflam ados em  suas vítim as

As mudanças de cor (m im etism o) do cam aleão são uma form a de defesa.

ser observado em répteis, anfíbios, 
peixes teleósteos, elasmobrânquios, 
ciclostôneos, crustáceos, insetos, 
cefalópodes, anelídeos e equinoder- 
mos. Além dessa função de colora
ção para proteção, o sistema de 
cromatóforos responde também pe
las funções de termo-regulaçao, 
proteção dos tecidos corporais à 
luz intensa, e ainda pelas alterações 
de cor relacionadas às épocas de 
reprodução.

As vias reflexas, iniciadas nos 
olhos, das quais depende a regula
ção das alterações de cores em 
crustáceos, insetos, anfíbios, peixes 
e répteis, incluem hormônios. Hor
mônios e inervação direta atuam de 
forma importante em outras espé
cies, com exceção do camaleão e de 
alguns peixes teleósteos, nos quais 
os reflexas nervosos têm controle 
dominante ou exclusivo. A capaci
dade que determinados organismos 
têm de produzir luz (biolumines- 
cência*) é ̂ também importante para 
a defesa. E provável que essa fun
ção esteja associada à sobrevivên
cia, em nível equivalente ao de or
ganismos mais evoluídos, nos quais 
a luminescência evoluiu para o 
aparecimento de células luminosas 
especializadas, ou órgãos com esta 
finalidade. Ademais, a emissão de 
luz incorporou-se a mecanismos de 
resposta do animal. Então, além da 
função protetora, assustando e re
chaçando predadores, pode ocorrer 
atração de presas, como é o caso 
das variedades do peixe diabo-ma- 
rinho que habitam águas muito 
profundas.

O mimetismo constitui um fenô
meno cujo estabelecimento pela se
leção natural pode parecer difícil, 
se bem que o valor seletivo seja in
discutível. Com efeito, tanto pode 
ser um mimetismo, tal que a espé
cie se identifique (camuflando-se) 
com o meio, como pode assumir 
um caráter nitidamente ostensivo,

como as cores de advertência. Este 
é o oposto da camuflagem, e o caso 
mais simples é o dos insetos dota
dos de um a “roupagem” deslum
brante e um odor ou gosto repug
nantes: o pássaro que provou uma 
vez um destes insetos está fadado 
a guardar uma lembrança desagra
dável, associada àquela “roupa
gem” deslumbrante. Essas cores de 
advertência são mais freqüente
mente o preto e o vermelho, ou o 
preto e o amarelo.

Um caso mais complexo é o da 
semelhança entre formas perigosas 
ou repugnantes e formas comestí
veis: a borboleta “comestível” do 
Brasil, o vice-rei, se assemelha 
muito à monarca, cujo gosto é re
pugnante. Consegue, dessa ma
neira, afastar os predadores, que 
confundem uma espécie com outra. 
Um mecanismo semelhante coloca 
em jogo a existência de determina
das estruturas que assustam os pre
dadores. Assim, certas borboletas 
do gênero Autom eris apresentam 
um desenho vivamente colorido, 
imitando um olho, e os pássaros re
cusam-nas como alimentos na me
dida em que essa imitação é mais 
ou menos perfeita.

Caravela versus nadador

No grupo dos animais inferiores, 
os celenterados*, podem ser encon
tradas estruturas extracelul ares 
muito pequenas, de forma esférica 
ou ovoide, os nematocistos. Cada 
um desses nematocistos (ou cáp
sula urticante) está contido em uma 
célula genitora, o cnidoblasto. O 
tamanho varia de 5 mícrons a 1 
milímetro, e na cápsula existe 
grande quantidade de neurotoxinas 
paralisantes. Basicamente, os cni- 
doblastos são efetores independen
tes: disparam em resposta direta ao 
estímulo, não sendo controlados 
pelo organismo genitor. Hidras,
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Certos tipos de medusa podem causar a m orte através do simples contato.

medusas, actínias, cifozoários e an- 
tozoários são dotados dessas estru
turas.

Os tentáculos da Physalia (popu
larmente conhecida por “cara
vela”) podem provocar vergõès 
inflamados em nadadores despreve
nidos em águas tropicais; certas 
cubomedusas pequenas das águas 
costeiras da Austrália têm 
sido responsáveis por casos fatais. 
Pode parecer pouco provável que 
determinados mecanismos, estrutu
ras ou órgãos tenham sido estabele
cidos pela seleção natural; no en
tanto, aquilo que foi considerado 
intuitivamente por Darwin está de
terminado e completado pelo muta- 
cionismo, revelando-se experimen
talmente como responsável pela 
adaptação dos organismos a seus 
meios.

Ataque, uma das defesas

A competição entre predadores 
e suas presas fez o .m  que, durante 
a .evolução, os animais desenvol
vessem muitas adaptações estrutu
rais e de comportamento*, que ser
vem para sua defesa. A resposta 
defensiva mais comum, natural
mente, é fugir do predador quando 
este se aproxima demais. A distân
cia protetora mínima varia de espé
cie para espécie; em geral, quanto 
mais protegida é uma espécie por 
suas adaptações, menor é a distân
cia em que tolera o predador sem 
fugir.

A direção da fuga, tal como a 
prontidão para fugir, caracteriza 
freqüentemente a espécie (adaptada 
ao tipo de predador que a ameaça). 
O esquilo foge para o cimo das ár
vores, o rato corre para a sua toca, 
o castor mergulha. Certos peixes 
(Synodus) cobrem-se de areia 
quando o perigo se aproxima, fi
cando apenas com os olhos à mos
tra. Outros pulam_ acima da su

perfície da água, escondendo-se 
assim do perseguidor.

Em muitos animais aparecem, 
associados à fuga, alguns tipos de 
comportamento que desorientam 
ou atrapalham o predador em sua 
perseguição: cs coelhos fazem vol
tas rápidas; algumas mariposas no
turnas voam em ziguezague ou aos 
saltos. O lagarto, ao se ver agar
rado pelo predador, deixa cair 
parte de sua cauda,'que continua a 
se retorcer no chão, e com isso des
via a atenção do inimigo, facili
tando assim sua fuga.

Outro tipo de defesa é o ataque. 
Se um animal (o gato ,por exemplo) 
for encurralado e impedido de fugir, 
poderá atacar seu inimigo (no caso, 
o cão) quando este chegar a uma 
distância crítica. Freqüentemente a 
fuga e o ataque aparecem combina
dos — o polvo ejeta uma substân
cia ao iniciar sua fuga; certos 
besouros*, quando alarmados, 
secretam uma substância volátil 
que se difunde rapidamente no ar.

Muitos animais exibem compor
tamentos que contribuem para a 
defesa de seus filhotes contra os 
predadores. Certos pássaros, 
quando notam a aproximação de 
um predador, se afastam do ninho 
e se locomovem desajeitadamente, 
como se estivessem feridos; isso 
atrai a atenção do predador, e o 
afasta do ninho, evitando que os fi
lhotes sejam descobertos. Alguns 
peixes recolhem os filhotes na boca 
quando um predador se aproxima. 
As gaivotas-de-cabeça-preta cons- 
troem seus ninhos proximos uns 
dos outros, e põem ovos na mesma 
época; quando um predador se 
aproxima, todo o grupo se reúne 
para atacá-lo e afastá-lo.

VEJA TAM BÉM : Animais; Cé
lula; Comportamento; Mimetismo.

Definição

Segundo relatara Platão*, em al
guns de seus Diálogos, Sócrates* 
partia freqüentemente de perguntas 
que ele fazia a determinados inter
locutores, como, por exemplo: “ O 
que é a virtude? ’, ou “O que é 
a piedade?”.

Interpretando o sentido da dialo- 
gação socrática, Aristóteles* afir
mará, mais tarde, que naquele “ O 
que é?” manifestava-se pela pri
meira vez, explicitamente, a preo
cupação com a definição de con
ceitos.

Em sua acepção etimológica ori
ginal, definição significa delimita
ção, indicaçao do limite que separa 
um objeto de todos os demais. 
Através da história da lógica irão 
variar o sentido e o âmbito daquela 
delimitação, permitindo a distinção 
de diferentes tipos de definição.

Definir essências 
ou palavras?

A tradição socrático-platônico- 
aristotélica apontou a possibilidade 
de, através de procedimentos ade
quados de conhecimento*, o ho
mem atingir a essência de todas as 
coisas.

Platão propunha a ascese dialé
tica, que levaria o intelecto à 
apreensão das idéias (modelos ou 
arquétipos eternos e imutáveis, de 
que os objetos concretos seriam có
pias imperfeitas e transitórias). Es
sas idéias (por exemplo, “triangula- 
ridade”, “linearidade”, “duali
dade”) permitiram definir o que 
há de essencial nos objetos (o 
que é comum aos vários triângulos, 
o que faz com que as diferentes li
nhas sejam todas linhas, o  que

existe de comum entre duas flofes, 
duas pedras e dois sapatos).'E jils- 
tamente o objetivo do conheci
mento científico, para o plato
nismo, seria constituir definições, 
partindo da intuição intelectual das 
essências e do seu inter-relaciona- 
mento. Aristóteles, embora consi
dere as idéias como conceitos (isto 
é, como realidades subjetivas, exis
tindo apenas na mente do sujeito, 
produzidas pelo processo de abs
tração — e não como formas 
transcendentes às coisas), concorda 
com Platão neste ponto: a explici
tação do significado lógico daque
les conceitos representa a defin ição 
essencial dos objetos. Isso porque, 
através da abstração, o intelecto se
pararia a causa formal dos objetos 
concíetos e singulares, exprimin- 
do-a em conceitos universais. (E 
exatamente porque as unidades ló
gicas, os conceitos, teriam funda
mentação nas coisas é que a lógica 
aristotélica permanece dependente 
da física e da metafísica, p a r ti
cularmente de sua concepção de 
causalidade*.)

Nos Tópicos, Aristóteles mostra 
como se deve estabelecer a defini
ção essencial: do mesmo modo que 
a essência da qual é a expressão, 
ela seria constituída do gênero e 
das diferenças.

Daí o fato de a escolástica* me
dieval, desenvolvendo a tradição 
aristotélica, ter formulado, como 
regra para a definição, fazê-la-“ por 
gênero próximo e por diferença es
pecífica ’. A definição de “ ho
mem”, por exemplo, seria: animal 
(gênero próximo) racional (dife
rença específica, que distinguiria o 
homem dos outros animais).

Entretanto, ao lado da definição 
essencial, a própria escolástica ad
mite (seguindo também indicações 
aristotélicas) que o que se pode 
querer definir seja apenas a signifi
cação de uma palavra. Dessa ma
neira, certas definições teriam por
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Para Pascal, a definição era um rem édio para as confusões term inológicas.

objetivo estabelecer a relação exis
tente entre um termo e aquilo que 
ele designa. Eis o que levou à dis
tinção entre definitiones quid rei e 
definitiones quid nominis (defini
ções reais, de um lado, e definições 
de palavras ou definições nominais, 
de outro).

Os escolásticos estabeleceram 
ainda certos preceitos para a cor
reta definição, como: a) a definição 
deve ser mais clara que a coisa de
finida (assim, o definido deve estar 
excluído da definição); b) a defini
ção não deve conter nada mais nem 
nada menos do que aquilo suscetí
vel de ser definido.

Na Idade Moderna, a corrente fi
losófica descendente de Descartes* 
— como Pascal* e os lógicos de 
Port-Royal —  considerou a defini
ção principalmente como “um re
médio para a confusão que nasce, 
nos pensamentos e nos discursos, 
da confusão das palavras” . A defi
nição assume portanto um valor 
nao mais metafísico (como expres
são da essência das coisas), e sim 
psicológico e metodológico. Seus 
propósitos mais importantes pas
sam a ser: definir um termo novo 
(ou um termo antigo destituído de 
qualquer outro sentido que não seja 
o que lhe é assinalado) e explicar 
uma significação preexistente, sem 
introduzir-lhes alterações.

O filósofo inglês Willian Hamil
ton admite três tipos de definições, 
a saber: nominais, reais e genéticas.

As primeiras (como também 
para Kant*) seriam simples expli
cações que enunciariam apenas al
guns caracteres do definido; as se
gundas suporiam um conceito já  
dado e anterior à definição; enfim, 
as terceiras considerariam o defi
nido em seu processo de geração e 
transformação. E esclarece Hamil
ton: Os matemáticos comumente 
designam as definições genéticas de 
definições reais, chamando todas

as outras de definições nominais. 
(As definições genéticas são, algu
mas vezes, também denominadas 
construtivas.)

Por sua vez, A. Comte* propõe 
a distinção entre: definições carac
terísticas — quando “indicam uma 
propriedade que, embora verdadei
ramente exclusiva, não faz conhe
cer a geração do objeto” ; e defini
ções explicativas — que 
caracterizam o objeto através de 
uma propriedade que exprimiria 
um de seus modos de geraçao.

Existem outros autores que dis
tinguem ainda as definições em 
intrínsecas e extrínsecas, conforme 
essas definições expliquem ou en
tão determinem o objeto por mejo 
de princípios que lhe são ou não 
inerentes.

No pensamento lógico contem
porâneo a definição essencial, de 
ambição metafísica, reaparece na 
tradição aristotélica do neoto- 
mismo e, com outros suportes dou
trinários, na lógica de inspiração 
fenomenológica.

Por outro lado, a nova lógica 
formal afirma que o que se define 
não são nem palavras (voces), nem 
objetos (res), mas o contexto signi
ficativo (o sermo). A definição não 
equivaleria à análise de um con
ceito, nem revelaria a essência da 
coisa: seria uma definição analítica 
dos símbolos ou expressões.

Em sua obra Principia Mathe- 
matica, por exemplo, Bertrand 
Russell* escreve que uma definição 
“é uma declaraçao de que certc 
símbolo ou combinação de símbo
los, introduzidos pela primeira vez, 
quer dizer o mesmo que certa outra 
combinação de símbolos já  conhe
cida”.

VEJA TAM BÉM : Identidade; L ó 
gica; Nominalismo.

Dois escritores britânicos de fins 
do século XVII, ambos ativos par
ticipantes políticos e redatores de 
panfletos clandestinos, procuraram 
retratar através de suas obras o 
grotesco, o irracional e o tragicô- 
mico da sociedade inglesa. Vale- 
ram-se especialmente da sátira* ou 
do recurso de colocar suas perso
nagens em terras estranhas, onde 
os eventos, por contradição ou ana
logia*, faziam lembrar a vida lon
drina. Curiosamente, os dois se
riam, no futuro, conhecidos e 
consagrados não pela sua peculiar 
maneira de visualizar a sociedade, 
mas como escritores de obras para 
juventude. São eles o irlandês Jo
nathan Swift* (A s Viagens de Gul
liver) e o londrino Daniel Defoe 
(Robinson Crusoe).

Defoe, que nasceu em 1661, des
cendia de holandeses e seus pais se 
opunham à religião anglicana. Es
tudou numa escola de dissenters 
(dissidentes) e, logo após seu casa
mento (1684), alistou-se no exér-

cito do Duque de Monmouth, que 
pretendia depor o Rei Jairiie II. O 
duque foi derrotado, e Defoe pas
sou a combater de outra maneira: 
escrevendo e distribuindo panfletos 
que satirizavam e criticavam o 
soberano.

Com a Revolução Gloriosa 
(1688) e a ascensão ao trono do ho
landês Guilherme* III, da casa de 
Orange, Defoe foi favorecido com 
empregos lucrativos, e iniciou ativi
dades comerciais, que o levariam a 
Portugal e Espanha. Mas seu pri
meiro interesse — a política — le
va-o a publicar dois livros: em A n  
Essay upon Projects (Um Ensaio 
sobre Projetos, 1968), sustenta pro
jetos sociais e econômicos bastante 
avançados para a época; no outro, 
The True B om  English (O Inglês 
Legítimo, 1701}, ridiculariza o na
cionalismo inglês, defendendo a to
lerância religiosa e política.

No governo da Rainha Ana, a 
Igreja Anglicana retomou sua as
cendência: atacando-a, Defoe es
creveu um panfleto anônimo. Con
tudo, foi denunciado, preso, 
multado e condenado à exposição 
no pelourinho (1703). Uma vez li
berto, passou a organizar The Re- 
view  inaugurando o jornalism o in
glês com o jornal que sobreviveu

Na obra de Defoe. todo o un iverso social da Inglaterra do século X V I11.
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que fazem a companhia ideal do 
homem. E é nesse estado d t semi- 
solidão que se torna possível pro
duzir e obter a felicidade. Com o 
seu Robinson, Defoe se situou no 
mesmo clima de exaltação do in
divíduo, que se refletia na filosofia 
e nos ensaios políticos da época. 
Robinson se tomou mesmo, na lite
ratura mundial, um símbolo do in
dividualismo extremo.

Defoe escreveu outras obras de 
ficção, que não tratavam desse 
tema e tiveram repercussão muito 
menor do que a serie de Robinson 
Crusoe, recebida com entusiasmo 
pelo público. São de autoria de De
foe uma estória sobrenatural — 
The History o f  the Life and A dven
tures o f  Mr. Duncan Campebell 
(História da Vida e Aventuras do 
Sr. Duncan Campebell); um ro
mance de aventuras —  The M emo
ries o f  a Cavalier (Memórias de um 
Cavalheiro); e um romance de pira
taria —  The Life, Adventures and 
Piracies o f  the Famous Captain 
Singleton (A Vida, Aventuras e Pi
ratarias do Famoso Capitão Sin
gleton).

Contudo, o tema da felicidade e 
liberdade na solidão da natureza 
reaparece em 1722, no livro que, 
embora menos conhecido que a sé
rie dos Robinson, foi considerado 
a obra-prima de Daniel Defoe: The 
Fortunes and Misfortunes o f  the 
Famous M oll Flanders (As Ventu
ras e Desventuras da Famosa Moll 
Flanders).

Moll Flanders, a personagem 
título, nasce na cadeia e é criada 
dentro de um orfanato. Seduzida 
aos dezesseis anos, torna-se prosti
tuta. Todos os seus infortúnios têm, 
no entanto, um fim, quando ela 
parte para o mágico Novo Mundo 
em busca do vazio dos campos sel
vagens.

Os romances de Defoe não são 
peças bem estruturadas, nem reali
zam profundas análises psicológi
cas ou sociais. O mais importante 
é a vivacidade que ele sabe empres
tar à narrativa, dinâmica e cheia de 
ritmo, bem como a relação estreita 
e profunda que suas imaginosas 
criações mantêm com a sociedade 
em que vivia.

Escreveu ainda Journal o f  the 
Plague Year (Diário do A no da 
Peste, 1724) e Roxana, The Fortu
nate Mistress (Roxana, a Am ante  
Afortunada, 1724), além de uma 
serie de escritos sobrenaturais, en
tre os quais, The Political History 
o f  Devil (A História Política do 
Diabo) e A  System o f  Magic (Um  
Sistema de Magia). No fim da vida, 
após concluir Augusta Triumphans 
(1728), Defoe voltou aos assuntos 
mundanos.

Redigiu um tratado de comércio, 
A Plan o f  English Commerce (Um  
Plano de Comércio Inglês, 1728), e 
outro sobre noções de civismo, The 
Complete English Gentleman (O 
Completo Cavalheiro Inglês, 
1730). Este não chegou a ser edi
tado, porque Defoe, julgando-se 
perseguido, sustou a publicação, e 
desapareceu, vivendo oculto até a 
morte, em 1731.

VEJA TAM BÉM : Jornalismo; N o
vela; Romance.

Este mapa da ilha de Juan Fem andez ilustrava a edição de 1 72 0  das surpreendentes aventuras de Robinson Crusoe.

nove anos (1704/13). Nesse ínte
rim, compilou alguns escritos cur
tos, numa reconstituição jornalís
tica de um caso sobrenatural: The 
Relation o f  the Aparition o f  Mrs. 
Veal (Relato Autentico da A pari
ção da Sra. Veal, 1706). Voltando 
as boas graças do governo, recebeu 
uma missão diplomática na Escó
cia. A propósito redigiu History o f  
the Union (História da União), re
latando os esforços para a unifica
ção dos dois países.

Contudo, permanecia belicoso. 
Novos atos governamentais com os 
quais não concordava geraram no
vos panfletos e nova prisão (1713).

Ao sair, parecia desiludido em 
defender suas posições. Como ga
nhasse a vida escrevendo, passou a 
colaborar num jornal jacobita (par
tidário da restauração dos Stuarts) 
e noutro de orientação Whigg. Em 
1720, a dupla atividade foi desco 
berta e causou escândalo. E Defoe 
afasta-se em definitivo da literatura 
política.

No ano anterior, havia lançado 
o primeiro livro em que aparece 
Robinson Crusoe: The Life and 
Strange Surprizing Adventures o f  
Robinson Crusoe o f  York, Mariner 
(A Vida e as Estranhas e Surpreen
dentes Aventuras de Robinson 
Crusoe de York, Marinheiro). Com 
o tremendo sucesso, continua a sé
rie, publicando Further Adventures 
o f  RobinsonCrusoe (Novas A ventu
ras de Robinson Crusoe, 1119) e Se
rious Reflection during the Life and 
Surprizing Adventures o f  Robinson 
Crusoe (Reflexões Sérias durante 
a Vida e as Surpreendentes A ven 
turas de Robinson Crusoe, 1720).

A maioria dos críticos concorda 
em atribuir a Robinson uma desilu
são quanto ao estado de “civili
zado’ . A maneira de Rousseau*, é 
a natureza e o bon sauvage (no 
caso, a personagem Sexta-Feira) Defoe foi preso e exposto no pelourinho por criticar a Igreja Anglicana.
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As bailarinas foram  tem as constantes de Degas ("Bailarinas Azuis", 1 890 ).

Degas

Antes de se filiar ao Impressio
nismo* —  movimento com o qual 
se identificaria profundamente — , 
Edgard Degas era um pintor acadê
mico, convencional e indeciso. 
Nascido em Paris em 1834, filho de 
família burguesa, toda a sua forma
ção, incluindo viagens de estudos à 
Itália (1855 a 1857) e cursos na Es
cola de Belas-Artes e no Louvre, 
encaminhava-o para o acade- 
misir.o, que aparece em suas pri 
meiras telas.

A busca da “modernidade” 
surge pela primeira vez em 1860 (A  
Família Bellelli), mas revela tão so
mente um artista indeciso sobre as 
maneiras de encaminhar sua arte. É 
o encontro e a amizade de Manet*, 
então em completa rebelião contra 
toda a tradiçao pictórica estabe
lecida, que vai influenciá-lo decisi
vamente.

Num outro quadro de 1860, 
Exercícios de Jovens Espartanos, a 
duplicidade de influências é bas
tante clara: a paisagem e um grupo 
em segundo plano sao feitos de ma
neira rigorosamente ortodoxa, en
quanto os perfis das personagens 
centrais já  aparecem traçados com 
muito maior liberdade.

E Manet não foi somente um

conselheiro: serviu também de 
tema, quando, durante a década de 
1860, Degas resolveu dedicar-se 
mais aos retratos.

Entretanto, a tela mais impor 
tante dessa fase seria o Retrato de 
Hortenze Valpinçon (1869), onde 
Degas esboça uma técnica mais 
pessoal, deixando entrever o futuro 
Impressionismo.

Dai por diante, iria fixando o es
tilo que lhe seria peculiar. Renova 
o sistema perspectivo descentrali- 
zando a composição: coloca as fi 
guras sob os cantos do quadro, 
numa angulação oblíqua. Sua pers 
pectiva amplifica e “areja” o es
paço. A luz e a decomposição das 
cores são representadas por pince
ladas soltas e descuidadas. Para 
ele, o desenho tinha mais importân
cia do que a cor* (no que é uma 
exceção entre os impressionistas), e 
seus traços se fazem rápidos, sim
ples, despojados, cheios de movi
mento. Quanto ao tema, Degas fo
caliza pessoas, naturais e comuns, 
sem jam ais idealizar as persona
gens, que ambientava em cenas 
corriqueiras, num teatro, em casa, 
no prado, dançando, conversando, 
costurando.

Em 1872, como recordação de 
uma viagem aos Estados Unidos, 
pinta A Bolsa de Algodão de New  
Orleans e, no mesmo ano, a Aula  
de Dança.

Participa — desde as primeiras 
tentativas, em 1874 —  das exposi
ções de artistas “independentes” Para Degas, a form a é mais im portante que a cor ("M u lh er que se Penteia").

(que só passariam a chamar-se im
pressionistas em 1879). Compõe O 
Absinto  (1877) e N as Corridas 
(1880) e, simultaneamente, começa 
a interessar-se pela escultura. 
Nesse campo, sua primeira obra, 
uma dançarina de cera, foi enviada 
à Sexta Exposição Impressionista.

A penúltima década do século 
marca a fase de maior produtivi
dade de Degas: A s Modistas
(1883), O Tub (1886), O Banho 
(1890), e também o início da série 
Mulheres Fazendo a Toalete 
(1885).

Em viagens pela França, recolhe 
material para quarenta pequenas 
paisagens, concisas, breves e pinta
das em tons claros, que viriam a ser 
objeto de sua única exposição par
ticular (1892).

Aos 58 anos, Degas ainda go
zava de perfeita disposição, mas a 
pintura tornava-se muito difícil: ele 
começara a perder a vista. Ainda 
realizou alguns trabalhos, substi
tuindo a visão pelo tato e empre
gando pastel, lápis e guache (ao in
vés do óleo, que lhe fugia à 
percepção).

Finalmente, impossibilitado de 
prosseguir no trabalho, acabou re
tirando-se para Saint Valéry

sur-Some, onde veio a falecer 
em setembro de 1917. .

Parte importante da obra de De 
gas é dedicada a uma pesquisa que, 
entre os impressionistas, ele e o 
único a desenvolver: a da forma no 
espaço*. Sua preocupação é deter
minar os diversos aspectos pelos 
qyais o pspaço se organiza em 
torno da figura humana secundo 
seu enquadramento em relaçao ao 
local figurado.

Estudos como o retrato de costas 
de M ary Cassatt no Louvre  ou 
L 'Absinthe ou o Visconde de Lefie 
Atravessando a Praça da Concór
dia atestaram o pressentimento de 
Degas de que a reflexão sobre o es
paço deveria ocupar toda a pintura 
que viria depois dele. Colocanda o 
problema do espaço, ele acrescenta 
sua contribuição à preparação do 
terreno que tornou possível o de
senvolvimento da pintura moderna. 
Este é o traço essencial que o une 
a Monet*, destruidor da forma aca
dêmica, e a Renoir*, que libera a 
cor de sua dependência ao desenho.

VEJA TAM BÉM : Impressio
nismo; Pintura.
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Da Inglaterra, o apelo à resistência na França (18  de junho de 1940 ).

De Gaulle

Charles André Joseph Marie de 
Gaulle nasceu em Lille (cidade do 
norte da França) em 22 de novem
bro de 1890. Passou a juventude 
em Paris, onde seu pai lecionava fi
losofia e literatura no Instituto Ca
tólico. Em 1912 saiu da Academia 
de Saint-Cyr, academia da elite mi
litar francesa, sendo então no
meado para o 33.° Regimento de 
Infantaria, comandado pelo então 
coronel Pétain*. Combatente na 
Primeira* Guerra Mundial, foi 
feito prisioneiro pelos alemães (de 
1916 até o término das hostilida
des). Em 1921 foi indicado p ara  le
cionar em Saint-Cyr e, tres anos 
depois, nomeiam-no vice-presi
dente do Conselho Superior de 
Guerra.

Após haver ocupado diversos 
postos nas cidades de Trèves 
(1927-1929) e Levant (1929-1931), 
foi novamente chamado por Pétain 
para o secretariado do Conselho 
Superior da Defesa Nacional.

Em 1938, De Gaulle publicou A  
França e seu Exército, onde desen
volvia uma nova teoria tática: tan
ques dirigidos por especialistas, 
alta velocidade e surpresa, poder 
concentrado, etc. Além disso, criti
cava a teoria defensiva vigente, e, 
em especial, a linha Maginot, então 
em vias de construção. A crítica de 
De Gaulle suscitou forte oposição 
por parte de seus superiores, fato 
que o levou a se voltar para os 
meios políticos.

Quando da ofensiva alemã, em 
194t), De Gaulle obteve êxitos, 
como chefe de uma divisão, em 
Montcornet e Abbeville. Foi então 
promovido, a título provisório, a 
general.

Encarregado de uma missão di
plomática em Londres, a 14 de ju 
nho desse mesmo ano, recusou-se a 
voltar à França quando da consti
tuição do governo Pétain e da pro
posição do armistício com a Ale
m anha (16 de junho), sendo então 
julgado e condenado à morte.

Na Inglaterra lançou apelos à re
sistência na França, organizando 
as primeiras tropas, compostas so
bretudo de soldados evacuados da 
Normandia. Em outubro, criou o 
Conselho de Defesa do Império, 
para unificar os soldados e as colô
nias que não aceitavam a derrota, 
unindo a África Equatorial Fran
cesa e os Camarões. Em 1943 
criou, em Argel, o Comitê Francês 
de Libertação Nacional, que um 
ano mais tarde se transformou em 
governo provisório da República 
francesa.

Após o desembarque norte-ame
ricano na Normandia, De Gaulle 
volta à França (14 de junho de 
1944), entrando triunfalmente em 
Paris no dia 26 de agosto. Pro
cura restabelecer a autoridade do 
poder central, mantendo em torno 
de si o apoio dos membros da Re
sistência e conseguindo unificar 
tendências políticas diversas. Em
13 de novembro de 1945 teve con
firmada pela Assembléia Consti
tuinte suas funções de presidente 
do governo provisório. Ele dese
jav a  a instauração de um regime 
presidencial, mas entrou em desa
cordo com a maior parte dos parti
dos, demitindo-se em 20 de janeiro 
de 1946. Contrário à Constituição 
da IV República, instaurou em 
abril de 1947 uma força de oposi
ção, a Reunião do Povo Francês. 
Em maio de 1953, retira-se da polí
tica.

Depois do golpe militar de Ar
gel, em 13 de maio de 1958, o Pre
sidente Coty pede-lhe para consti
tuir um governo. Investido pela 
Assembléia Nacional (1.° de ju 

nho), propõe às colônias uma nova 
forma de associação (a comuni
dade) e reforma a Constituição, au
mentando consideravelmente os 
poderes da presidência.

Em 21 de dezembro de 1958 De 
Gaulle é eleito o primeiro presi
dente da V República; afirma rapi
damente uma direção pessoal da 
política francesa, ultrapassando os 
limites da Constituição. Os proble
m as surgidos com a Argélia permi- 
tem-lhe aumentar a área de influên
cia do chefe de Estado e mesmo 
utilizar os poderes excepcionais 
previstos na Constituição.

Em todos os problemas impor
tantes, De Gaulle passou a adotar 
o apelo direto ao povo, através de 
referendos. Sua política em relação 
à Argélia, baseada no princípio de 
autodeterminação, permitiu os 
acordos de Evian (março de 1962) 
e a independência daquele país. 
Deixando para um segundo plano 
os problemas sociais e econômicos, 
consagrou-se à política internacio
nal, fundamentada na independên
cia nacional (cujo símbolo era a 
posse de armas atômicas).

Afastou-se da OTAN (Organiza 
ção do Tratado do Atlântico 
Norte) e fechou as portas do Mer
cado Comum Europeu à Inglaterra, 
procurando a hegemonia francesa 
na Europa ocidental.

Sua recusa (em 1967) ao pedido 
de entrada no Mercado Comum 
por parte da Grã-Bretanha, suas 
declarações a favor da independên
cia de Quebec e contra Israel au
mentaram ̂ o isolamento desse polí
tico saudoso da supremacia 
francesa, que se esforçava de todas 
as maneiras para afrouxar a in

fluência norte-americana e sovié
tica sobre o mundo.

Nesse mesmo ano, De Gaulle 
reafirma sua oposição à guerra no 
Vietnã, afirmando que a paz deve
ria ser negociada a partir da aplica
ção dos acordos de Genebra. Em 
janeiro de 1968 De Gaulle ordena 
a retirada da França da OTAN. 
Nesse mesmo ano, surge a violenta 
“crise de maio”, que, durante algu
mas semanas, deixou o país sob a 
agitação desenvolvida por estudan
tes e operários. No dia 30 de maio 
dirige-se aos franceses através do 
rádio, em tom extremamente auto
ritário, mas fazendo, na realidade, 
concessões importantes (como a 
dissolução da Assembléia Nacio
nal, onde seus partidários eram ma
joritários). Esse discurso respon
deu, antes de mais nada, a uma 
importante manifestação de inúme
ros adeptos da V República, na 
Avenida dos Champs Elysées.

Apesar de todas as manifesta
ções contrárias, De Gaulle realiza 
um referendo popular, cujo resul
tado lhe é favoravel. Em abril de 
1969 realiza novo referendo, desta 
vez sobre reformas na administra
ção e no Senado anunciando que 
renunciaria caso o resultado lhe 
fosse desfavorável. Como isso 
ocorreu, deixou o poder no dia 28 
do mesmo mês, depois de onze 
anos de governo. Retira-se então 
para sua propriedade em Colom- 
bey-les-Deux-Eglises, onde morre 
em novembro de 1970.

VEJA TAM BÉM : França; Se
gunda Guerra Mundial.

A derrota no referendo popular de 1 969  provocou a renúncia de De Gaulle.
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"D an te  e Virgílio no In ferno ", o prim eiro trabalho de sucesso de Delacroix. A cor é o elem ento mais expressivo da linguagem  pictórica do artista.

Delacroix

O ocaso da Revolução Fran
cesa* marcou o aparecimento de 
uma camada de origem burguesa, 
que, ascendendo ao poder político, 
imitava os hábitos da aristocracia 
que a precedeu, indo constituir pos
teriormente a corte de Napoleão* 
Bonaparte.

No seio dessa burguesia aristo
crática nasceu — em 1798 — Eu
gène Delacroix. Desde criança, Eu
gène manifestara o desejo de ser 
pintor; com dezoito anos ingressou 
no atelier de Guérin*, onde conhe 
ceria Gericault*. Os dois teriam 
grande influência sobre suas pri
meiras telas.

Em 1822, Delacroix terminou 
sua primeira tela importante: um 
cenário macabro envolve uma cena 
dramática, onde clarões de luz e 
manchas escuras definem o volume 
e o contorno das figuras. Cha- 
mou-a Dante e Virgílio no Inferno,

e o sucesso do quadro foi tamanho 
que o rei Carlos X resolveu adqui- 
n-lo. E Delacroix viu-se rapida 
mente transformado em pintor da 
moda. Influenciado pelo poeta in
glês Lord Byron*, concebe o Mas
sacre de Quios (1824), tendo por 
tema a independencia grega, e es
candaliza os clássicos pintando 
horrores e tragédias: A  M orte de 
Sardanapalo.

Sob encomenda da aristocracia, 
passou a pintar cenas de guerra: A  
Batalha de Nancy  (1830), para o 
rei, e A Batalha âe Poitiers (1830), 
para a Duquesa de Berry. Mais 
tarde, faria também a Batalha de 
Taillebourg (1837) e Tomada de 
Constantinopla pelos Cruzados 
(1840), catalogadas como duas de 
suas obras-primas. Outro combate 
por ele focalizado foi a revolução 
que derrubou Carlos X (1830). 
Empolgado pela revolta popular, 
compôs A  Liberdade Guiando o 
Povo, cena grandiloqüente, em que 
a bandeira flutua sobre combaten
tes mortos pelo chão. Ele próprio 
se incluiu entre os figurantes, no 
papel de um estudante empu
nhando um fuzil.

A partir de Byron, o Oriente e 
todo o exótico passaram a exercer 
irresistível fascínio sobre os rom ân
ticos. Foi, portanto, com muita ale
gria que Delacroix aceitou um con
vite do Conde de Mornay para 
viajar à África e ao sul da Espanha 
(1832). De retorno, traria sete ál
buns de aquarelas e croquis, que se
riam modelo para mais de cem 
quadros. Entre suas telas ocupam 
lugar de relevo Mulheres da Argé
lia (1834), Agitação em Tânger
(1838), Bodas Judias em Marrocos
(1839) e O Sultão de Marrocos e 
Sua Guarda (1845). A partir dessa 
viagem, Delacroix abandona os 
modelos, pintando de acordo com 
a imaginação*. Sua atividade se di
versifica, e as encomendas oficiais 
crescem. Pinta afrescos na biblio
teca do Palácio de Luxemburgo (de 
1833 a 1847), no Louvre 
(1850-1851) e na prefeitura 
(1852-54). Nos quadros, dedica-se 
a temas que lhe são particular
mente caros, inspirando-se em By
ron —  Naufrágio de Don Juan 
(Í840) — , em Shakeaspeare* — 
Hamlet e Horácio no Cemitério 
(1839) —  e em Dante* Alighieri —

A  Justiça de Trajano (1840).
Eugène Delacroix detestava o 

epíteto de romântico, talvez por 
considerar Chateaubriand*, La
martine* e Schubert* como “ cho
rões” incorrigíveis. Mas ele era, 
com efeito, o introdutor do Roman
tismo na pintura, não só pela esco
lha dos temas, mas também por seu 
ideal de beleza, mais “natural” que 
nos clássicos.

Em suas telas, o mais importante 
é o conjunto, no qual cores vivas 
e luminosas emprestam movimento 
e vibração às figuras humanas.

Como os românticos que ele re
negava, Delacroix sofria de profun
das depressões e crises de tédio. 
Também como muitos deles, mor
reu tuberculoso. Seus últimos anos 
foram passados em Champrosay, 
junto à floresta, onde pintou a série 
Caça ao Leão. Morreu no dia 13 
de agosto de 1863, deixando cente
nas de quadros e mais de 6 000 de
senhos.

VEJA TAM BÉM : Desenho: Pin
tura; Romantismo.
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Delaunay

Com apenas dezessete anos, o 
parisiense Robert Delaunay 
(1885-1941) abandona seus estu
dos para entrar em um atelier de 
cenografia* em Belleville, cidade 
próxima a Paris.

Imitando o estilo de Paul Gau- 
guin*, apresenta, dois anos depois, 
seus primeiros trabalhos. Porém, 
ainda imaturo, Delaunay continua 
sofrendo uma série de influências, 
como a do neo-impressionismo de 
George Seurat*, cuja técnica ponti- 
lhista levou o pintor a interessar-se 
pelos trabalhos sobre o contraste 
simultâneo das cores; e do químico 
francês Michel Eugéne Chevreut 
(1786-1889).

A partir de 1908, Delaunay 
passa a interessar-se pela obra de 
Paul Cézanne* e sua pintura co
meça a apresentar características 
nitidamente cubistas. São dessa 
época os quadros que compõem as 
series Saint-Séverin (1909), Tours 
de Laon (1910-1912) e Villes —  
entre os quais ocupa lugar especial 
a enorme composição Ville de Pa
ris (1910-1912). Nessas obras, en
tretanto, Delaunay não adota intei
ramente todos os padrões cubistas, 
pois seu lirismo efervescente e sua 
paixão sensual pela cor afastam-no 
da disciplina intelectual de artistas 
como Georges Braque* e Juan 
Gris*. Sua interpretaçao pessoal do 
Cubismo*, em quadros onde utiliza 
apenas o jogo de co r e seus con
trastes para decompor a forma cu- 
bista e organizar o espaço pictó
rico, pode ser apreciada na série 
Tour Eiffel, três telas realizadas em 
1910.

Seu período de maior criativi
dade começa em 1912, guando pro
põe uma nova percepção dinâmica 
do mundo da luz. radicajmente 
oposta a qualquer observação rea 
lista da natureza: nela o destaque 
especial vai para o assunto, o vo- D elaunay: a introdução do jogo de cores no Cubism o. ("A  Torre". 1 910 .)

lume, o espaço em perspectiva e, 
principalmente, para a luz. Esta 
deve ser autônoma e subjetiva, de
terminando ritmos e contrastes so
bre a tela, formando ondas que flu
tuem de forma poderosa.

São dessa fase as séries Fenêtres, 
Disques e Formes Circulaires Cos
miques.

U m  pioneiro do
Abstracionism o

Delaunay admitia desde 1911 a 
autonomia das artes plásticas em 
relação à figuração da realidade ex
terior. Juntamente com os russos 
Vassili Kandinsky*, Kazimir Seve- 
rinovitch Malevitch* e o holandês 
Piet Mondrian*, Delaunay tor- 
nou-se um dos pioneiros da pintura 
não figurativa. Por isso, foi convi
dado por Kandinsky, em 1911, 
para a primeira exposição do grupo 
Blaue Reiter, de Munique, um mo
vimento de pintores que, aceitando 
as idéias do Cubismo, buscavam o 
caminho para uma arte mais espiri
tual, tornando-se os pioneiros do 
Abstracionismo*, que deu ao pin
tor liberdade total na criação das 
formas. Este grupo levou o Cu
bismo ao extremo de suas conse
qüências.

Na realidade, Robert Delaunay é 
o grande precursor de uma arte 
que, por seus aspectos musicais, le
vou o poeta francês Guillaume 
Apollinaire* a intitulá-la de “ cu
bismo órfico”.

Neste, o lirismo de Delaunay ex
plode de forma extraordinária, tra
duzindo-se não apenas por uma or
ganização harmonica das cores, 
como pela justaposição abstrata de 
círculos e discos animados de giros 
fulgurantes.

Sua paixão pelo ritmo desperta- 
lhe o interesse pelos espetáculos es
portivos, e ele pinta obras como 
L'Equipe de Cardiff (1913), H om 
mage a Blériot (1914) e Coureurs 
(1924/26). Nessa linha de pesqui
sas consegue chegar ao ritmo puro, 
ou seja, à total abstração: a partir 
de 1930 consagra-se a esse tema, 
realizando o Jeux de Disques Mul-

O pintor pretendeu revestir os muros das cidades e as paredes das casas com obras intituladas "R itm os". ("R itm o "; coleção particular. M ilão .)
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) a suas composições (libertas 
do objeto) uma amplidão monu

ticolorés, e, retomando o motivo ci
nético de Hommage à Blériot, 
dando : 

bjei .
mental. Executa tambem as series 
Rylhm es Colorés e Rythm es sans 
Fin, relevos policromáticos, utili
zando cimento*, gesso e areia, pin
tura em caseína (material encon
trado no leite) e pó de cortiça*, 
com os quais pretendia revestir os 
muros das cidades e as paredes das 
habitações.

Executou ainda várias decora
ções para a cidade de Paris, como 
o pavilhão Mallet-Stevens, da Ex
posição de Artes Decorativas de 
1925, baixos-relevos a cores para o 
Pavilhão das Estradas de Ferro, e 
um painel de 780 metros quadra
dos para o Pavilhão do Ar, apre
sentado na Exposição Internacio
nal de 1937.

Toda uma escola jovem de pin
tura tem Robert Delaunay como 
seu mestre, na medida em que suas 
experiências vão ao encontro das

idéias do Expressionismo* alemão, 
do Suprematismo russo e do Futu
rismo italiano.

A maneira radiante com que 
conseguiu superar o objeto na pin
tura —  ao mesmo tempo que afas
tava as formas rígidas sugeridas 
pelo Cubismo, transcrevendo, em 
telas ou sobre uma parede, uma 
sinfonia trepidante de ritmo e cores 
— faz de Robert Delaunay um dos 
grandes mestres na pintura do sé
culo XX.

Com sua vitalidade inesgotável a 
serviço de uma pesquisa constante 
(na qual se inclui o interesse per 
manente pela utilização de novos 
materiais) e com a engenhosidade 
e ousadia de todas as suas inova
ções, Delaunay tornou-se um dos 
maiores representantes mundiais 
da arte contemporânea.

VEJA TAM BÉM ; Abstracio- 
nismo; Cubismo; Pintura. Com  um ano de vida, os delfins,tornam -se independentes da mãe.

Delfins

Classificação

Reino: A nim alia  
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Classe: M am m alia 
Subclasse: Theria 
Infraclasse: Eutheria 
O rd em : Cetacea 
Subordem : O dontoceti 
S up erfam ília : Delphinoidea 
Fam ília: Delphinidae

A espécie mais conhecida de del
fim (ou golfinho) é a Tursiops trun- 
catus. Relativamente grande — em 
média chega aos 3/3,5 m de com
primento — , pesa entre 150 a 200 
kg. Freqüenta águas costeiras e 
baías, e pode ser encontrado tam 
bém em estuários de rios. Gregário 
e ictiófago (alimenta-se de peixes), 
vive em bandos não muito numero
sos (no máximo de algumas deze
nas de indivíduos) que nadam à ve
locidade média de 30 km/h e pulam 
até 1,5 m fora da água.

Seu rostro (proeminência ante
rior em forma de bico) é relativa
mente curto, contendo cerca de 
cem dentes pequenos, pontiagudos, 
cilíndricos e voltados para o inte
rior da boca. As nadadeiras são 
grandes — a dorsal chega a meio 
metro de comprimento.

Depois de uma gestação que 
dura em média onze ou doze meses, 
nasce um único filhote (com apro
ximadamente 1 m de comprimento 
e 12 kg), alvo de todas as atenções 
da mãe. Com nm ano, o delfim tor
na-se independente.

Sua coloração é cinza-escura na 
parte dorsal e quase branca na 
parte ventral. O delfim possui no 
máximo 64 vértebras e catorze pa 
res de costelas.

Um a “inteligência” incom um

O delfim apresenta, em seu com
portamento, diversas peculiarida
des notáveis, que o tornam atraente 
não só para os visitantes de aquá
rios como para os cientistas.

Em águas rasas do mar, ele caça 
pequenos peixes para comer; em 
cativeiro, porém, aprende a alimen
tar-se de peixes mortos, mas fres
cos —  pode até ser treinado para 
tirá-los da mão do treinador.

Conhecendo-se bem as técnicas 
de condicionamento* e- os hábitos 
e movimentos do animal, torna-se 
muito fácil treiná-lo a executar 
grande variedade de tarefas compli
cadas: para obter alimento, ele 
aprende a oscilar ora uma ora ou
tra nadadeira, ou as duas simulta
neamente; a mover a cabeça em 
muitas combinações precisas de 
movimentos; a girar o corpo, e as
sim por diante, conseguindo p ra ti
camente qualquer combinaçao de 
contrações musculares. Recompen- 
sando-o com alimento, consegue-se 
fazê-lo executar movimentos de 
comportamento sexual fora de uma 
situação propícia, ou movimentos 
que só executaria em situações 
de fuga.

Essa facilidade de treiná-lo em 
tarefas tão diferentes é que faz com 
que ele seja conhecido como um 
animal dos mais “inteligentes” , 
pois poucos apresentam tanta flexi
bilidade em seu aprendizado.

O delfim é capaz de generaliza
ção* com facilidade: se estiver trei
nado a “jogar bola ao cesto”, é fá
cil conseguir que ele passe a jogar 
a bola para a mão do treinador, 
mesmo que a cesta esteja ao lado. 
Para quase todos os outros ani
mais, esse tipo de passagem reque
reria muito treinamento. Parece, no 
entanto, haver certa dificuldade em 
se conseguir dos golfinhos eficiên
cia em discriminação*.

Outro importante campo de pes
quisas sobre o delfim é sua habili
dade —  semelhante à do morcego 
— de orientar-se por meio do eco 
dos sons de alta freqüência que 
emite. Usando essa espécie de so- 
nar ele consegue desviar-se de obs-Terceira versão de "A  Equipe de C ard iff", realizada entre 1 91 2  e 1 913
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Democracia

U m  anim al que se destaca sobretudo pelo grande quociente de inteligência.

A teoria política distingue com 
clareza pelo menos três concepções 
de democracia, formuladas em di
ferentes períodos históricos: a de 
democracia direta, a de democracia 
política representativa e a de demo
cracia social e econômica.

A  dem ocracia direta

A concepção de governo demo
crático como aquele em que o po
der seria exercido diretamente pelo 
povo limita-se à Grécia antiga, e 
mais especificamente ao governo 
de Atenas durante os séculos V e 
IV antes de Cristo; e aos cantões 
suíços e outras unidades políticas 
de reduzidas dimensões, nas quais 
prevaleceram condições bastante 
singulares.

O governo democrático da cida- 
de-Estado Atenas mal pode ser 
comparado a qualquer outro insti
tuído após a formação dos grandes 
Estados nacionais modernos. A in
formação de que hoje se dispõe so
bre seu funcionamento é muito 
fragmentária; a fonte mais citada é 
um discurso de Péricles*, proferido 
em cerimônia pública, num período 
de guerra contra Esparta.

Para distinguir os sistemas polí
ticos vigentes em Atenas e em Es
parta, Péricles destaca que o go
verno de Atenas é exercido pela 
maioria. Afirma ainda que a liber
dade é o princípio básico da orga
nização política e da vida pública 
da cidade, daí resultando relações 
pautadas na generosidade e no res

peito mútuo entre os cidadãos, e 
destes para com os tribunais, guar
diães da lei.

Atenas não era uma cidade no 
sentido moderno do termo, pois 
não se achava subordinada a uma 
unidade política maior; mas tam 
pouco era um Estado nacional. T i
nha, na época, uma população que 
se estima entre 300 000 e 400 000 
habitantes, dos quais provavel
mente de 20 000 a 40 000 eram 
considerados cidadãos. A prática 
da democracia era, dessa maneira, 
restrita a uma minoria, uma vez 
que não gozavam de cidadania os 
escravos, as mulheres e os estran
geiros residentes.

Esse privilégio da cidadania não 
significava apenas a posse de cer
tos direitos mínimos, como o de 
voto, mas também uma participa
ção bastante mais extensa e ativa 
nos negócios públicos.

Eram três os principais órgãos 
político-administrativos. Primeiro, 
a Assembléia Geral dos Cidadãos, 
que se reunia cerca de quarenta ve
zes por ano; dela participavam en
tre 3 000 e 6 000 cidadãos, exigin
do-se porém quorum  de 6 000 em 
assuntos particularmente relevan
tes. A Assembléia competia discu
tir e decidir as questões mais im 
portantes, tanto internas quanto 
externas, além de supervisionar a 
administração geral, exercida pelos 
magistrados.

Mas a Assembléia não estabele
cia sua própria agenda. Esse poder 
estava reservado ao segundo orgão, 
o Conselho dos Magistrados, de 
funções executivas e de coordena
ção, composto por quinhentos 
membros escolhidos por sorteio en
tre os cidadãos eleitos pelos demos 
(espécie de distritos eleitorais).

Havia finalmente um terceiro

táculos e localizar peixes em águas 
turvas.

Ainda não há dados bem estabe
lecidos a respeito do uso de sons 
para comunicação entre os indiví
duos. Parece improvável que sua 
linguagem seja muito mais com
plexa que a dos outros animais so-' 
ciais. Ele pode ser treinado a emitir 
sons semelhantes à voz humana, 
mas não se acredita que possa 
aprender a formar frases.

Outra característica notável do 
delfim são suas brincadeiras, seu 
comportamento* lúdico. Aparente
mente, nenhum outro animal, ex
ceto o homem, apresenta uma va
riedade tão rica de comportamento 
que não parece ter nenhuma rela
ção direta com a satisfação das ne
cessidades biológicas básicas como 
alimentação, reprodução proteção 
e outras.

A  evolução do delfim

A maioria dos especialistas 
acredita que o delfim descende de 
um mamífero terrestre, provável 
mente herbívoro, que também deu 
origem aos modernos ungulados 
(animais que têm casco). Além dos 
diversos tipos de evidência normal
mente usados no estudo da evolu
ção, também o comportamento do 
delfim exibe algumas característi
cas que o relacionam com os ungu

lados. Uma delas é seu sono polifá- 
sico: como os bois, por exemplo, 
ele não dorme durante muito 
tempo, mas cochila por pequenos 
períodos. Outra característica é sua 
curiosidade cautelosa: seu modo de 
aproximar-se de um objeto novo 
assemelha-se ao de um rebanho bo
vino. Também semelhante é a rela
ção entre privação de alimento e o 
vigor do comportamento: quando 
se quer treinar um delfim a execu
tar façanhas que exigem muito 
dele, como um salto de 5 m para 
fora da água, não é necessário dei- 
xá-lo muito faminto antes do 
treino, para depois excitá-lo com 
comida. Dentro de certos limites, 
ele salta a mesma altura tanto 
quando está com pouca fome como 
quando está extremamente faminto. 
Essa relação é quase igual à que se 
verifica em vacas, e muito diferente 
do caso de gatos, por exemplo. Ou
tro sintoma de provável parentesco 
é a docilidade que o delfim apre
senta, se comparado a outros ani
mais selvagens em cativeiro. O 
leão-marinho, por exemplo, é muito 
mais agressivo. Finalmente, ao lu
tar, o delfim investe com a cabeça, 
dando m arradas como os carneiros 
e os bodes.

VEJA TAM BÉM : Cetáceos. Péricles, chefe político de Atenas no período áureo da dem ocracia grega.
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poder, composto pelos tribunais, 
que compreendiam 6 000 cidadãos 
escolhidos anualmente por sorteio. 
O número de juizes —  tal como os 
advogados, eles não eram profissio
nais —  que participava da decisão 
de um caso especifico variava de 
algumas centenas a milhares, 
dependendo da importância do 
assunto.

Além dos três órgãos —  a As
sembléia, o Conselho e os tribunais 
— , eram escolhidos (pela Assem
bléia) dez generais para o comando 
das forças militares.

Apesar da grande dificuldade em 
se estabelecer uma comparação 
adequada com as modernas con
cepções democráticas, é evidente 
que o significado específico da de
mocracia ateniense era este: todos 
os cidadãos tinham igual direito de 
participação nos diversos órgãos 
do governo. As dimensões que es
ses orgãos assumiam parecem hoje 
algo extraordinárias, mas pelo me
nos dois fatos permitem compreen
der a viabilidade daquele sistema: 
a relativa simplicidade das ques
tões políticas, judiciárias e admi
nistrativas; e a própria proximi
dade possível entre os cidadãos na 
cidade-Estado.

A dem ocracia representativa

Nas condições modernas, dificil
mente se poderia imaginar um sis
tema de representação e controle 
do poder publico tão direto quanto 
o ateniense. Esse controle é reali
zado indiretamente, e através de 
mecanismos bem mais complexos, 
no atual sistema democrático re
presentativo.

Na Europa medieval, a monar
quia* era considerada uma institui
ção divina; portanto, os reis so
mente seriam responsáveis perante 
Deus.

Naturalmente, como em todo 
sistema político, havia certos limi
tes que deviam ser respeitados; es
tabelecidos pela tradiçao, tais limi
tes referiam-se essencialmente ao 
status habitual de cada indivíduo 
ou grupo na sociedade.

Em alguns casos, formou-se uma 
tradição de negociação e consulta 
com os senhores territoriais (na In
glaterra, onde essa tradição e mais 
nítida, ela data do século XIII). 
Mas como, e quando, tais consultas 
seriam feitas não era decidido pelos 
senhores territoriais (e muito me
nos pelo povo), mas sim pelo mo
narca. Desse modo, essa tradição 
não poderia significar que os habi
tantes de uma localidade, conside
rados como indivíduos portadores 
de iguais direitos, fossem represen
tados: os senhores consultados re
presentavam, no caso, um todo ou 
uma corporação.

É certo que tal sistema possa ter 
favorecido o surgimento de institui
ções parlamentares — um dos me
canismos centrais da democracia 
representativa como sistema de go
verno. Mas o surgimento e a afir
mação dos valores democráticos de 
liberdade, representação e direitos 
individuais ocorrem somente no sé
culo XVI.

Naquela época, o fortalecimento 
das monarquias —  que tendiam, 
cada vez mais, a desafiar o poder 
espiritual da Igreja sobre seus

domínios territoriais —  conferia 
acentuada dimensão política à opo
sição existente entre seitas religio
sas. Afirmava-se terem os súditos o 
direito de resistir ao que conside
rassem como opressão religiosa 
dos governos, ao mesmo tempo que 
estes reclamavam para si o poder 
absoluto, nq quadro das institui
ções monárquicas.

A concepção do governo demo
crático representativo, tal como ele 
evoluiu na Europa e nos Estados 
Unidos, é inseparável, em sua ori
gem, dessa situação histórica de 
dissensão no interior dos novos Es
tados nacionais, simultaneamente 
com o gradativo fortalecimento do 
poder secular diante do poder espi
ritual da Igreja.

Os antigos impérios burocráti
cos centralizados não enfrentavam 
esses dois problemas — a dissen
são religiosa e a necessidade de 
apoio de senhores territoriais for
tes. Neles não se desenvolveram 
concepções semelhantes às que se 
expressam na doutrina do contrato 
social, nas instituições parlamenta 
res e na idéia de uma Constituição* 
como garantia de direitos indivi
duais tanto do “homem” como do 
“cidadão” .

Data do final do século XVIII a 
concepção de democracia como 
um sistema de governo em que um 
povo soberano escolhe representan
tes para fazer o que ele, povo, não 
pode fazer diretamente; ou, mais 
precisamente, como um mecanismo 
político  que, através da competição 
para a renovação periódica e regu
lar dos quadros dirigentes, asse
gura à maioria da popul ação opor
tunidade de participaçao e in
fluência nas atividades públicas. 

Embora apareça de modo es- 
Proudhon rejeitava a idéia de uma dem ocracia restrita ao plano político. parso em escritos anteriores, é com

Na Inglaterra, pais de tradição dem ocrática, a soberania da nação é colocada no Parlam ento independente.
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os federalistas americanos e com os 
revolucionários franceses que ela se 
torna nítida e sistemática.

D em ocracia  e liberalism o 
clássico

Concebida a democracia dessa 
forma, em termos doutrinários, res
taria estabelecer condições e meca
nismos (ou instrumentos políticos 
específicos) através dos quais se 
haveria de chegar ao funciona
mento prático de um sistema demo
crático.

No final do século XVIII e du
rante o século XIX, o pensamento 
político democrático enfocou esse 
problema quase exclusivamente a 
partir de certas premissas básicas 
da filosofia do liberalismo*.

A primeira dessas premissas é a 
do racionalismo individualista: 
cada indivíduo é capaz de julgar 
sobre seus próprios interesses e de 
escolher acertadamente entre alter
nativas.

A segunda premissa é a do ati 
vismo individualista: cada indiví- 
duo, conhecedor de seus interesses, 
direitos e deveres, é naturalmente 
portador dos atributos da cidada
nia*, ou seja, interessa-se em agir 
e participar na discussão e formu
lação das decisões públicas.

Para que a verdade, que se supu
nha contida nessas duas premissas, 
se tornasse efetiva, isto é, resultasse 
em harmonia e equilíbrio entre os 
diversos interesses existentes na so
ciedade. bastaria acrescentar uma 
terceira, a da neutralidade do Es
tado: este deveria reduzir ao 
mínimo suas atividades. Estabele
cido um sistema de eleições*, asse
gurados direitos e liberdades funda
mentais — de crença, de expressão 
do pensamento, de ir e vir, de im
prensa, etc. — , estipuladas as ga 
rantias jurídicas contra o poder ar
bitrário, o sistema funcionaria 
efetivamente.

Portanto, o pensamento político 
democrático, na era do liberalismo, 
desenvolve-se de maneira acentua- 
damente formal e jurídica: exalta a 
Constituição escrita como forma 
de ordenação racional da vida polí
tica; debate os méritos relativos da 
representação* majoritária ou pro
porcional; chega mesmo, na ori
gem, a opor-se aos que viriam a ser 
os principais instrumentos de parti
cipação* política e de defesa de in
teresses nas modernas sociedades 
pluralistas — os sindicatos*, asso
ciações* e partidos* políticos.

Dessa forma, o pensamento libe
ral clássico, baseado no interesse e 
na racionalidade individual, con
fiante na harmonia social que deve
ria resultar dessas premissas, não 
resistiu à seqüência de crises* eco
nómicas e sociais iniciadas com o 
advento da Revolução Industrial*. 
Teve de defrontar-se com a crítica 
de se haver tornado antidemocrá
tico em substância.

A  d em ocrac ia  social 
e econôm ica

Assim, ocorre durante o século
X IX  uma crescente associação en
tre as instituições da democracia 
política representativa, de um lado. 
e o pensamento liberal clássico, de 
outro. E uma associação com 

X X , a questão se apresentou de 
forma ainda mais aguda.‘Nesses 
dois casos, o pensamento político 
expresso no corporativismo* tor 
nou-se antidemocrático no sentido 
liberal, e visava a separar comple
tamente as esferas econômica e 
política.

D em o crac ia  e desenvolvim ento

O pensamento político corpora- 
tivista, antiliberal, teve grande in
fluência no Brasil na década de 30. 
Algumas das linhas básicas da or
ganização do Estado*, sobretudo a 
concentração de instrumentos de 
decisão econômica, inspiraram-se 
nele.

Mas é certo que, de uma forma 
ou de outra, tal concentração vinha 
também ocorrendo nos países libe- 
ral-democráticos desenvolvidos — 
como Inglaterra e Estados Unidos
—  em conseqüência da crise eco
nômica de 1929.

Abandonavam-se, no Brasil, os 
princípios liberal-democráticos da 
primeira Constituição republicana, 
embora não completamente. Essas 
alterações no modelo básico de or
ganização política brasileira são 
um exemplo de como se modificou 
o pensamento político em países 
subdesenvolvidos no século X X .

Se as premissas da filosofia libe
ral de tipo clássico mostraram-se 
inadequadas nos principais países 
europeus, em países menos desen
volvidos a instabilidade política e a 
degeneração de constituições de
mocráticas em regimes efetiva
mente autoritários tornaram indis
pensável uma reavaliação dessa 
tradição. Mais precisamente, mos
trou-se necessário reformular as su
posições que então se faziam sobre 
as condiçoes (sociais, econômicas e 
culturais) necessárias ao funciona
mento de uma ordem política de
mocrática.

Nos séculos XVIII e, sobretudo,
XIX , a vida democrática era pen
sada como uma tendência “natu
ral” das sociedades humanas, uma 
decorrência direta de sua capaci
dade de agir racionalmente. Imagi- 
nava-se maior ou menor perfeição 
de uma forma particular de organi
zação democratica, em função das 
diferentes soluções dadas aos pro
blemas da engenharia constitucio
nal. A concepção da forma demo
crática como um mecanismo 
político específico, aliava se uma 
concepção ideal da sociedade hu
mana, na qual prevaleceriam valo
res como uma atitude racional e to
lerante face aos conflitos, inerentes 
a ela.

Tanto a forma ideal como as ins
tituições políticas que a sustenta
riam fazem parte do conceito atual 
de democracia. Porém, contraria
mente ao pensamento clássico, hoje 
não é mais possível tomá-las sim
plesmente como um “destino”, ten
dência dominante ou uniforme das 
sociedades humanas.

VEJA TAM BÉM : Autoritarismo: 
Cidadania; Constituição; Eleições; 
Liberalismo; Liberdade; Monar
quia; Opinião Pública; Parlamen
tarismo; Participação Política; R e
presentação.
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preensível, já  que ambos têm ori
gem em um mesmo processo histó
rico, que é a formação e consoli
dação de um sistema económico: 
o capitalismo*.

E importante lembrar que, no sé
culo XVIII, algumas das institui
ções políticas liberais — como, por 
exemplo, a separação de poderes
—  eram defendidas precisamente 
como um meio de evitar certos as
pectos que hoje se consideram es
senciais à democracia; o estadista 
americano Alexander Hamilton* 
por exemplo, via na separação dos 
poderes um meio de evitar a “ tira
nia da maioria”.

Antes da Revolução Industrial e 
durante ela, os direitos políticos, 
sociais e econômicos — que com
põem o que se convencionou cha
mar de cidadania —  eram ainda 
restritos a pequena parcela da 
população.

Só tinham direito de votar e ser 
eleitos os proprietários ou os pos
suidores de renda acima de certo 
nível. Por esse motivo, os movi
mentos socialistas e anarquistas 
viam na democracia representativa 
a própria negação da soberania po
pular. Já o pensador francês Jean- 
Jacques Rousseau* (1712-1778), 
embora cético quanto à possibili
dade de qualquer governo demo
crático exercido diretamente, opu
nha-se ainda mais à “represen
tação”.

Mas é provavelmente com Fran- 
çois-Noel Babeuf*. mal encerrada a 
Revolução Francesa, que começa a 
surgir a noção de democracia como 
uma radical igualdade de condi
ções, no plano social e econômico. 
Também o filósofo francês Pierre 
Joseph Proudhon* e, sobretudo, o 
pensador alemão Karl Marx* 
opõem-se a uma democracia como 
mera forma política; é o conteúdo 
social e econômico, unido à con
cepção rousseauísta de participa
ção, que predomina entre anarquis
tas e socialistas. E curioso notar 
que também na obra do pensador 
francês Alexis de Tocqueville* De 
la Démocratie en Amérique, o

termo “democracia” denota mais a 
crescente “ igualdade de condições” 
do que propriamente a forma de 
governo existente nos Estados Uni
dos daquela época.

Idéias, movimentos e partidos 
políticos formados no decorrer do 
século XIX  e no início do século
X X  freqüentemente refletiram, em 
cada país,_ a noção predominante 
dessa tensão: de um lado, a demo
cracia como forma de organização 
política; de outro, seu significado 
social e econômico.

Em países onde a tradição demo
crática cedo se firmou — como foi 
particularmente o caso da França, 
da Inglaterra e dos Estados Unidos 
— , o sistema de eleições e a possi
bilidade de ação através de diver
sas associações políticas levaram a 
uma considerável ampliação dos 
direitos sociais e políticos. Assim, 
firmou-se uma tradição em que, em 
vez de se oporem, democracia polí
tica e econômica são vistas como 
inteiramente complementares; aí, 
de fato, pode-se afirmar que a cida
dania política precedeu a social e 
a economica.

Porém, em países como a Ale
manha — em que a unificação se 
deu tardiamente e onde a Revolu
ção Industrial se iniciou com rela
tivo atraso —  a relação entre os di
reitos políticos, sociais e 
econômicos aparece de forma bas
tante diferente. Os direitos sociais 
e econômicos não foram conquista
dos na arena política e eleitoral, 
mas, ao contrário, foram em 
grande parte outorgados por um 
poder autoritário. Foi essa, prova
velmente, uma das razões para o 
esvaziamento das instituições de
mocráticas clássicas — partidos, 
grupos de interesse, eleições, con
gresso eletivo — , yisto que as rei
vindicações de caráter social e eco
nômico haviam sido removidas 
dessa esfera e passadas para a da 
administração burocrática.

Finalmente, em países europeus 
economicamente menos desenvol
vidos, como eram Itália e Portugal 
nas primeiras décadas do século
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C onhecim ento e conduta hum ana preocupavam  D em ócrito. (L. Giordano.)

Demócrito

A partir do século VI a.C. desen
volve-se na Grécia, em virtude de 
inúmeros fatores convergentes_ (al
guns inclusive de natureza política 
e econômica), uma visão do mundo 
dotada de alta dose de exigência ra
cional.

Tem início a tradição ocidental 
da ciência teórica e da filosofia, em 
parte resultante da laicização das 
imagens do universo forjadas, ante
riormente, pelo chamado pensa
mento mitopoético.

De um lado, os pensadores que 
pertenciam à escola de Mileto* 
(Tales*, Anaximandro*, Anaxime
nes*) apresentam o universo atual 
como resultante da transformação 
de uma única physis  (palavra que, 
posteriormente, na tradição aristo- 
télica, será identificada a noção de 
substância*). A água, o ájteiron (o 
ilimitado) e o ar infinito sao respec
tivamente os princípios de onde to
das as coisas teriam surgido, se
gundo aqueles filósofos. Mas o 
problema da origem do universo 
não se restringia à descoberta de 
sua possível matriz originária: era 
preciso também — e isso deter
mina em parte as diferentes solu
ções adotadas pelos milesianos — 
que fosse estabelecido um processo 
compreensível de transformação da 
“raiz” única na multiplicidade e na 
diversidade de coisas existentes.

Por outro lado, dando começo à 
linhagem de filósofos ocidentais 
que irão apoiar a investigação filo
sófica nos recursos e instrumentos 
da matemática, os pitagóricos afir
mam que tudo seria constituído por 
números. Só que, para eles, não se 
trata  ainda do número abstrato ou 
entendido como convenção de lin
guagem, mas do número concreto, 
formado por unidades corpóreas e 
contíguas, que seriam ao mesmo 
tempo o mínimo de extensão e o 
mínimo de corpo. Essas unidades 
estariam separadas pelo pneüma, 
ar que o universo, como um orga
nismo vivo, inalaria e que, no seu 
interior^ justificaria a constituição 
descontínua, “granular” , da reali
dade. As concepções cosmológica e 
matemática do pitagorismo* primi
tivo eram, assim, interdependentes, 
e apareciam claramente expressas 
na noção de número como suces
são de unidades discretas. Mas per
manecia uma questão que compro
metia a coerência da visão 
pitagórica, como argutamente assi
nalou Zenão* de Eleia: a do “inter
valo” qué sèpãrària as unidades. 
Dotado de extensão, só poderia ter, 
no mínimo, o tamanho de uma uni
dade, o que aumentava o número 
das unidades de que cada coisa se
ria constituída, tendendo a torná-la 
infinita (devido à tese pitagórica da 
extensão formada por unidades dis
cretas) e, portanto, inumerável. O 
“caminho sem saída” (aporia) que 
Zenão apresenta ao pitagorismo 
primitivo parece sugerir que a coe
rência que se buscava para as cos- 
mogonias, desde Tales, dependia 
não só da descoberta de um pro
cesso racional para a geração das

coisas, como também da modifica
ção de certas idéias fundamentais, 
particularmente a de “ intervalo” 
entre as coisas e entre as unidades 
que as comporiam. Ou seja: estava 
a exigir a reformulação da noção 
de espaço que sustentava a concep
ção pitagórica de número e que, 
mesmo nos milesianos, aparecia 
em categorias cosmológicas da 
mesma forma que o “ilimitado” ou 
o “ infinito” (ápeiron).

Essa reformulação foi, por 
certo, a principal contribuição da 
escola atomista ao desenvolvi
mento do pensamento científico e 
filosófico. Segundo a tradição, a es
cola teve início com Leucipo* (de 
Mileto ou de Eléia), mas conheceu 
a plena aplicação de seus postula
dos com Demócrito de Abdera, res
surgindo séculos mais tarde com 
Epicuro* e Lucrécio*.

Átom os, vazio, m ovim ento

Quase nada se sabe sobre a vida 
de Leucipo —  e alguns autores 
chegam mesmo a pôr em dúvida a 
sua existência. Todavia, uma tradi
ção que remonta a Aristóteles* 
atribui a esse contemporâneo de 
Empédocles* e Anaxágoras* a

criação da teoria atomista. Desde a 
Antiguidade, porém, tornou-se difí
cil separar, na formulação dessa 
teoria, a contribuição de Leucipo 
da de seu discípulo Demócrito.

Partindo de colocações do elea- 
tismo* — particularmente de que a 
afirmação do movimento pressu
põe o não-ser — , Leucipo e Demó
crito teriam concluído que exata
mente porque o movimento existe 
(como mostram os sentidos), o não- 
ser (corpóreo) existe. Afirma-se, 
assim, pela primeira vez, a existên
cia do vazio. E nesse vazio é que 
estariam se movendo os átomos, 
partículas corpóreas insecáveis (in
divisíveis fisicamente, embora di
visíveis matematicamente). Os áto
mos apresentavam ainda outras 
características: eram plenos (sem 
vazio interno); em número infinito; 
invisíveis (devido à sua pequenez); 
móveis por si mesmos; sem qual- 

uer distinção qualitativa; apenas 
istintos por atributos geométricos

—  de forma, tamanho, posição 
(como o N  se distingue do Z) e, 
quando agrupados, arranjo (como 
A N  se distingue de N A). Todo o 
universo estaria, portanto, consti
tuído de dois princípios: o contínuo 
incorpóreo e infinito — o vazio, e

o descontínuo corpóreo —  o* «■> 
mos. Quebra-se assim o 3wcisr»c 
corporalista que vinha seaüo a 'tese 
subjacente às diversas cosm ologns 
gregas.

Parece certo que Leucifw e Ete- 
mócrito admitiam que o m a n -  
mento primário dos átomos seria 
em todas as direções —  como : 
movimento da poeira que se vè flu
tuar no ar, se um a restia peneira 
num ambiente escuro. E é lógico 
que assim fosse, já  que. dispersos 
no vazio, os átomos não teriam ne
nhuma direção fundamental. (No 
epicurismo*, para se pôr a serviço 
do princípio ético de liberdade, é 
que essa situação inicial será modi
ficada: os átomos serão concebidos 
como dotados de peso e por esse 
motivo “cairiam” ;)

A movimentação dos átomos no 
vazio, segundo os primeiros ato- 
mistas, faria com que os maiores 
fossem mais expostos a impactos; 
além disso, sendo dotados das mais 
diversas formas, eles não só se cho
cariam como também poderiam se 
engatar, formando agrupamentos. 
A continuação dos impactos pode
ria então ocasionar o apareci
mento, em vários pontos, de vórti
ces ou turbilhões — à semelhança 
de redemoinhos, nos quais os cor
pos maiores (átomos ou agrupa
mentos de átomos) tenderiam para 
o centro. Seria esse o começo de 
um universo — outros poderiam 
ser produzidos simultânea ou su
cessivamente — , gerado por cau
sas estritamente mecânicas. O que 
teria levado Leucipo a afirmar que 
“nada-acontece ao acaso, mas to
das as coisas se produzem a partir 
de uma razão e em virtude de uma 
necessidade”.

D em ócrito e 
Protágoras

Muito pouco se conhece sobre a 
vida de Demócrito: seu nasci
mento, em Abdera (Trácia), é si
tuado por volta de 470 a.C. e 
sua morte, aproximadamente em 
370 a.C. Vivia ainda, portanto, 
quando Platão* fundou a Acade
m ia (c.387 a.C.). Suas muitas obras 
perderam-se com o tempo: tendo 
escrito em Abdera, seus trabalhos 
nunca foram bem conhecidos em 
Atenas e, dessa forma, não tiveram 
a sorte de ser preservados —  como, 
por exemplo, os de Anaxágoras
— na biblioteca da Academia pla
tônica. Sabe-se, contudo, que, além 
de contribuir para a formação da 
teoria atomista de seu mestre Leu 
cipo, Demócrito aplicou-se princi
palmente à solução dos dois pro
blemas que animavam a discussão 
filosófica de seu tempo: o do co
nhecimento* e o da conduta hu
mana.

Contemporâneo de Sócrates*, 
Demócrito também procura uma 
resposta para o relativismo dos so
fistas*, particularmente para o de 
seu conterrâneo Protágoras* de 
Abdera, que afirmara que “o ho
mem é a medida de todas as coi
sas”. A defesa da  possibilidade de 
um conhecimento objetivo e inde
pendente da “medida hum ana” é 
feita por Demócrito através da dis
tinção entre dois tipos de conheci
mento: o “bastardo” — conheci
mento sensível, que exprime na
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verdade as disposições do sujeito e 
não a realidade objetiva; e o conhe
cimento “legítimo’ —  que é a com
preensão racional da organização 
interna das coisas, ou seja, a pró
pria explicação de tudo por meio 
de átomos que se acham em movi
mento no vazio. Daí afirmar: “ Por 
convenção (námos) existe o doce; 
por convenção existe o amargo; 
por convenção há o quente e o frio. 
M as na verdade há somente áto
mos e vazio” . Demócrito parece 
considerar, portanto, que o sujeito 
apresenta uma certa autonomia no 
ato de conhecer, “traduzindo” qua 
litativamente (doce, amargo, frio, 
quente) o que no próprio objeto 
apreendido representa apenas a sua 
constituição atômica. Aquela auto
nomia, porém, seria restrita: a li 
berdade de convencionar estaria li
mitada pelo próprio tipo de átomo 

ue compõe o objeto. Nessa linha 
e cogitação é que, em outras passa

gens, Demócrito procura justificar 
o tipo de sensaçao experimentada

fiel o sujeito através das diferentes 
ormas de átomos que constituem o 

objeto. Ou seja, ele parece fazer 
dos aspectos qualitativos do objeto 
aquilo que o pensamento filosófico 
posterior chamará de qualidades 
secundárias, dependentes de quali
dades de outro tipo, primárias, e 
que seriam de natureza geométrica 
e mecânica: os atributos e o movi
mento dos átomos.

Quanto à ética, Demócrito, à se
melhança de Sócrates, considera “a 
ignorância do melhor” como a 
causa do erro. Guiado pelo prazer, 
o homem deveria porém saber dis
tinguir o valor dos diferentes praze- 
res, buscando em sua conduta a 
“harmonia” , capaz de lhe conceder 
a calma do corpo — que é a saúde
— e a da alma — que seria a felici
dade.

Muitos intérpretes do pensa
mento de Democrito questionam: 
como um homem constituído ape
nas por átomos e vazio —  e por
tanto regido por leis estritamente 
mecânicas —  pode ter sua conduta 
pautada por valores, pelo “dever 
ser” ? Como o determinismo meca- 
nicista poderia sustentar uma ética 
de intenção normativa, como a de 
Demócrito? A saída que encon- 
trará Epicuro —  adotar o ato- 
mismo, mas introduzindo no com
portamento dos átomos um aspecto 

arbitrário” (o desvio) — parece 
sugerir que o puro mecanicismo 
impossibilitava a construção de 
uma ética que só pode pretender ser 
normativa justamente porque pres
supõe a liberdade humana. Em De
mocrito mesmo talvez houvesse 
duas ordens de preocupações, não 
necessariamente interligaaas e coe
sas : a do cientista que procura uma 
explicação racional para os fenô
menos físicos e a do moralista de 
índole conservadora que se empe
nha em traçar normas para a ação 
humana, tentando refrear a onda de 
relativismo e de individualismo que 
envolvia, em seu tempo, a socie
dade grega, ameaçando valores e 
instituições.

VEJA TAM BÉM : Conhecimento; 
Eleatismo; Epicurismo; Mileto, Es
cola de; Pitagorismo; Sofistas.

Demografia

A palavra demografia — de ori
gem grega (dêmos =  população; 
graphein = registrar) — foi usada 
pela primeira vez em 1855, por 
Achille Guillard, em Eléments de 
Statistique Humaine ou Demogra- 
phie Comparée, e se refere, por
tanto, ao estudo das populações.

N aacep ção  estatística, popula
ção* é um conjunto de elementos 
que possuem uma característica co 
mum. Assim, o conjunto dos núme
ros que expressam os pesos de re
cém-nascidos ou o conjunto de 
cafezais de uma área são exemplos 
de população. Entretanto, sob o 
ponto de vista demográfico, este 
conceito se refere a conjunto de se
res humanos.

Phillip M. Hauser define demo
grafia como o estudo do tamanho, 
da distribuição territorial e da com 
posição de uma população, bem 
como de suas mudanças e dos com
ponentes dessas mudanças. Os da
dos utilizados para seu estudo são 
obtidos através dos censos*, das es
tatísticas* vitais, dos registros de 
morbidade_, de migrações* ou por 
investigações específicas.

Para o estudo das populações do 
passado, próximo ou longínquo, 
sobre as quais só se têm informa 
ções estatísticas insuficientes, re
corre-se à análise de documentos 
do antigo registro civil ou de regis
tros paroquiais e mesmo à análise 
das chamadas listas nominativas,

que documentam os mais antigos 
recenseamentos de que se tem notí
cia. O setor da demografia que se 
dedica a esse tipo de reconstrução 
das tendências populacionais do 
passado é a demografia histórica.

É comum, no estudo da demo
grafia, proceder-se à distinção entre 
análise demográfica e estudos po
pulacionais.

ANÁLISE DEM OGRÁFICA
— Refere-se ao estudo dos compo 
nentes das mudanças populacio 
nais, como natalidade, mortali 
dade, migração e ao estudo da 
composição populacional numa 
abordagem tal que a relacione com 
esses componentes. A necessidade 
de estimativas de dados inexisten
tes e a proposição de medidas que 
possibilitem a aferição das m udan
ças seculares levam à elaboração 
de modelos matemáticos e taxas es
pecíficas com certo requinte; com 
o desenvolvimento do estudo de po
pulações estáveis, surgem técnicas 
especiais de projeções populacio
nais e cálculos de vida média, per
mitindo, desta forma, uma defini
ção do campo de estudo da análise 
demográfica.

ESTUDOS POPULACIONAIS
—  Compreendem não só os com
ponentes das mudanças (dinâmica) 
populacionais mas tarrçbém as rela
ções existentes entre esses e fatores 
de ordem social, psicológica, eco
nômica, política, sociológica, cul 
tural e geográfica. Estudos popula 
cionais envolvem, portanto, um 
aspecto interdisciplinar.

A demografia pode ser conce
bida, no sentido restrito, como aná

lise demográfica e, no sentido am
plo, como estudos populacionais.

Estrutura e dinâmica  
populacionais

As populações modificam-se no 
tempo e no espaço quanto à  sua es
trutura, isto e, sua composição, e 
quanto ao seu tamanho. No que diz 
respeito à composição, as variáveis 
de maior importância são idade, 
sexo e normas sociais que regulam 
o início das uniões sexuais (bem 
como o início do trabalho). 
Quando se consideram as m udan
ças no tamanho da população, isto 
e, em seu aumento e diminuição, a 
preocupação será com os três com
ponentes básicos da dinâmica: a 
mortalidade, a fertilidade e as mi
grações. Os elementos da popula
ção possuem traços ou característi
cas, sejam biologicos ou sociais, 
que os distinguem uns dos outros. 
Â composição populacional é a 
classificação das pessoas em cate 
gorias, tendo por base essas carac
terísticas.

SEXO — Constitui um dos ele
mentos da composição populacio
nal que, para a demografia, é da 
maior importância. A ocorrência 
de nascimentos, óbitos e casamen 
tos é afetada diretamente pela pro
porção de homens e mulheres de 
um a população; é também um 
componente diferencial na distri
buição das pessoas pelas profis
sões, nas migrações, além de ser 
uma das bases essenciais da estru 
tura social. A composição por 
sexo, usualmente, é expressa pela 
razão de masculinidade que rela
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A m ortalidade é um fa tor im portante da dinâmica populacional. (Cortejo fúnebre em  Kang Neung. Coréia do Sul.)

ciona o número de homens para 
cada mil mulheres. Espera-se um 
equilíbrio nessa relação, isto é, mil 
homens para cada mil mulheres. 
Um desequilíbrio acentuado, pro
duzido por diferenças na incidência 
da mortalidade e no status migrató
rio, repercute na nupcialidade e na 
nat alidade.

No primeiro ano de vida, a razão 
de masculinidade ultrapassa mil, o 
que indica a maior incidência de 
nascimentos masculinos; nos anos 
subseqüentes estabelece-se um 
equilíbrio e, nas idades mais avan 
çadas, há um declínio nessa razão, 
refletindo a maior mortalidade en
tre indivíduos do sexo masculino. 
Deve se levar em conta, entretanto, 
países em que a mortalidade das 
mulheres em idade reprodutiva é 
alta, pela carência de serviços de 
assistência materna; ou países para 
onde se dirigem imigrantes acen- 
tuadamente de um sexo.

Nestes casos fica alterada esta 
evolução da razão de masculini
dade. (Ver box 1 na página 4.)

ID A D E —  Constitui, ao lado do 
sexo, a característica fundamental 
de um indivíduo. Como a capaci
dade física e a maturidade mental 
se associam com a idade, os papéis 
e as responsabilidades em cada so
ciedade são determinados de 
acordo com a idade.

A estrutura etária de uma popu
lação afeta a fertilidade na medida 
em que delimita nas pessoas {prin
cipalmente na mulher) uma época 
reprodutiva. Importante diferencial 
na mortalidade e fertilidade, as 
análises precisas das condições 
desses fatores só são factíveis 
quando se leva em conta a estru
tura etária. Influi no número de 
pessoas inseridas na força de traba 
lho e na relação entre estes e os 
economicamente dependentes; bem 
como na relação entre nascimen
tos, óbitos e migrações.

Existem populações em que 40% 
ou mais de seus elementos têm me
nos de quinze anos, cerca de 50% 
entre quinze e 65 anos, e o restante, 
mais de 65 anos —  tal distribuição 
é característica de populações com 
alta mortalidade e alta natalidade, 
encontradas principalmente na 
América Latina, Ásia e África.

Por outro lado, existem popula
ções em que cerca de 20% de seus 
elementos têm menos de quinze 
anos, 65% entre quinze e 65 anos, 
e 15% acima dos 65 anos —  são 
populações que têm baixa natali
dade e baixa mortalidade, localiza
das, principalmente, na Europa e 
nos Estados Unidos. A alta porcen
tagem de indivíduos na faixa de 
quinze a 65 anos, em relação à de 
menos de quinze anos, pode ser 
também um indicador de presença 
de imigrantes, além do de uma 
queda na natalidade.

A estrutura etária de alguns paí 
ses pode estar atravessando uma 
fase intermediária a estas apresen
tadas, como é o caso do Japao e da 
Iugoslávia que, há bastante tempo, 
têm baixa mortalidade, mas nos 

uais só recentemente a fertilidade 
eclinou.

Se se considera que os indiví
duos no grupo etário de quinze a 
65 anos constituem, potencial
mente, as pessoas que se inserem

na força de trabalho, a relação do 
número de pessoas com menos de 
quinze anos e mais de 65 anos, 
para cada cem pessoas do grupo de 
quinze a 65 anos, fornece um 
índice aproximado de pessoas eco
nomicamente dependentes. (Ver 
box 2, página 4.)

Contudo, os dados sobre idade, 
obtjdos através das várias fontes, 
estão, muitas vezes, sujeitos a er
ros. Há provas de que pessoas ten
dem a declarar idades sujeitas às 
preferências individuais. Os dígitos 
de maior atração são aqueles termi
nados em zero, cinco e números pa
res. Em regiões com baixo nível de 
instrução, as pessoas freqüente
mente não sabem sua idade.

ESTADO CIVIL — Está direta 
mente ligado à mensuração da re- 
produtividade e continuidade de 
uma população. É um fator diferen
cial para a fertilidade e também 
para a mortalidade. A idade ao ca
sar e a proporção de pessoas casa
das relacionam-se diretamente com 
a fertilidade.

Há indícios de que a mortalidade 
é menor nas pessoas casadas do 
que nas não casadas. Além disso, 
há um maior número de viúvas do 
que de viúvos, já  que os homens 
tendem a morrer mais cedo. Por 
outro lado, as chances de novas 
uniões para as viúvas são menores, 
devido à falta de parceiros com 
idade apropriada.

O estudo comparativo da com 
posição j>or estado civil entre vá
rias regiões é dificultado, principal
mente, pela definição do que seja 
um a pessoa casada. Casais que vi
vem união consensual podem se

declarar casados ou não, o que ex 
plicaria, para uma mesma locali
dade, proporção de homens casa
dos diferindo da de mulheres 
casadas. (Ver box 3, página 4.)

Estes fatores^— sexo, idade, es
tado civil —  são os considerados 
essencialmente demográficos, mas 
outras características também nor
teiam classificações de interesse de
mográfico. Entre elas o nível de 
educação, status ocupacional, tra
ços culturais e religiosos; enfim, 
qualquer outra que se considere re 
levante no processo de atuação dos 
componentes da mudança popula
cional.

A  d inâm ica  das 
populações

O crescimento de uma popula
ção é determinado pela soma dos 
nascimentos mais a imigração; e 
sua diminuição, pelas mortes e emi
grações. A mortalidade diz res 
peito, basicamente, ao número de 
mortes e suas causas. E medida 
através de coeficientes gerais e es
pecíficos. A taxa geral de mortali
dade, também chamada coeficiente 
geral de mortalidade, relaciona o 
número total de mortes ocorrido 
num local em determinada época, 
com toda a população exposta ao 
risco de morrer nesse mesmo local 
e nessa mesma data.

Os coeficientes específicos rela
cionam mortes ou causas específi
cas de morte a grupos específicos 
da população. A especificidade 
precisa ser rigorosamente definida 
de forma a se estar seguro de que 
a população utilizada para o cál 
culo é exatamente aquela que pro

duziu as mortes que entraram no 
cálculo. Inversamente, as mortes 
precisam compreender todas aque
las ocorridas nessa população e ne 
nhuma outra.

A mortalidade tem dois picos na 
população: são os extremos das 
idades. Uma vez que o recém-nas
cido sobrevive aos primeiros dias e 
a seu primeiro ano de vida, o risco 
de morte diminuiu bastante. Nas 
idades mais avançadas, é o des 
gaste do organismo, mais do que 
qualidades ambientais adversas, 
que se torna a causa dominante a 
interferir na longevidade. Além 
disso, a mortalidade também é dife
rente por sexo e pelas causas. Esses 
coeficientes específicos são indica
dores de níveis de saúde, de higiene 
e sócio-econômicos da população.

As taxas gerais da mortalidade 
na maioria aos países têm caído 
progressivamente devido, sobre
tudo, aos progressos na área de hi
giene e saude. O conhecimento das 
taxas de mortalidade é importante 
para qualquer planejamento em 
saúde e, alem disso, é componente 
básico, ao lado da natalidade, para 
o cálculo da esperança de vida das 
populações.

A Fecundidade

O segundo componente da dinâ
mica, a fertilidade, é, basicamente, 
o resultado de duas variáveis: a fe 
cundidade e a exposição à possibi 
lidade de conceber. A fertilidade é 
o potencial que a mulher tem para 
conceber. Quando uma mulher fér
til vive em união sexual com um 
homem, ela está sujeita a conceber 
durante todo o tempo que durar a
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união, exceto em breves períodos 
de esterilidade temporária causada 
por gravidez, parto, aborto, etc.

Os nascimentos dependem da fe
cundidade, que é determinada por 
várias atitudes frente ao tamanho 
da família e outras normas, e tam 
bém do número de mulheres expos
tas ao risco de conceber. A taxa 
bruta de natalidade é usualmente 
calculada relacionando-se o total 
de nascimentos vivos em determi
nado local e ano com a população 
total desse mesmo local e ano. Essa 
taxa expressa o aumento da popu
lação por nascimentos.'

A taxa geral de fecundidade rela
ciona o numero-de nascimentos vi
vos em dado local e época com o 
número de mulheres em idade fe
cunda no mesmo local e época. A 
fecundidade de uma população de
pende não só do número total de 
mulheres em idade de procriar (ge
ralmente entre quinze e cinqüenta 
anos), mas também da distribuição 
de mulheres em cada idade desse 
período reprodutivo. Não se pode 
comparar taxas gerais de fecundi
dade de populaçoes nas quais essa 
composição difere acentuada- 
me nte. A população que possui 
maior proporção de mulheres no 
início do período reprodutivo tende 
a ter fecundidade maior, indepen
dentemente de outros fatores.

Os coeficientes de fecundidade 
podem ser específicos por idade, 
por paridade (número de ordem 
dos nascimentos), por nível de ins
trução, renda e outras variáveis.

Para que o tamanho de uma po
pulação se manteriha, cada casal 
precisa ter, em média, mais de dois 
filhos, pois é preciso contar com a 
mortalidade, os não-casamentos e a 
esterilidade.

Hoje, a fecundidade assume 
muita importância para a dinâmica 
populacional, já  que a mortalidade 
alta, que controlava o crescimento 
da população no passado, decres
ceu. E, nessas condições, há maior 
chance de sobrevivência e procria
ção. A fecundidade é afetada não 
somente por fatores biológicos, 
como a idade, mas também pela 
formação genética dos indivíduos, 
condições de saúde e aspectos so
ciais que regulamentam o relacio
namento entre as pessoas.

A s m igrações

O terceiro componente das mu
danças nas populações diz respeito 
às migrações. Migração é o movi
mento de pessoas de um local para 
outro com o fim de aí residir. As 
migrajões tornam menores as po
pulaçoes dos países de origem e au
mentam a do país de destino. De
pendendo do sexo e da idade das 
pessoas que se deslocam, a compo
sição da população (tanto a de ori
gem como a de destino) é alterada. 
Dentre os três componentes da  di
nâmica, este é o que menos se co
nhece e_ o mais variável de país 
para país, não só numericamente, 
m as também em sua importância.

As taxas de migração variam de 
um país para outro devido, em 
parte, às restrições que alguns paí
ses impõem quanto ao número, 
qualidade ou direção dos migran
tes. As medidas de migração po
dem ser diretas, através de registro

de entrada e saída de pessoas, em 
determinado período, de um lugar 
para outro, e indiretas, através de 
dados censitários, registros civis e, 
principalmente, da conjugação de 
ambos. A fórmula de A. Jaffe para 
isso é: I — E = P, — P0 — (N
— 0), onde: I =  imigração; E = 
emigração; P, =  população do úl
timo censo; P0 =  população do pe
núltimo censo; N = número de 
nascidos vivos no período intercen- 
sitário; e 0 =  número de óbitos no 
período intercensitário.

As conseqüências da emigração 
e da  imigraçao para o crescimento 
ou diminuição da população de

penderão do tamanho desta popu
lação e do saldo entre os nascimen
tos e óbitos (saldo vegetativo) no 
período considerado. Ainda que 
uma população perca grande nú
mero de indivíduos por emigração, 
poderá crescer assim mesmo se o 
saldo vegetativo compensar e supe
rar a saída de pessoas. Portanto, o 
crescimento populacional (P, — 
Pç) é igual a saldo migratório (I — 
E) -I- saldo vegetativo (N — 0).

As migrações internacionais fo
ram diminuindo na medida em que 
os países mais prósperos (e, por 
isso, capazes de atrair imigrantes) 
restringiram sua entrada. Hoje são

as migrações internas em cada país 
que mais alteram a estru turada po
pulação, afetando a força de traba
lh o sas taxas de nupcialidade das 
regiões de origem e de destino. O 
processo de urbanização* é o resul
tado da migração mais intensa, que 
é a rural-urbana.

Evolução da população  
mundial

A diversidade do comporta
mento reprodutivo não se dá so
mente em termos das diferentes re
giões do globo, mas também 
durante épocas históricas distintas. 
Até fins do século XVIII, quase to
das as populações, para as quais há 
informaçoes. apresentavam altos 
coeficientes de natalidade e de mor
talidade. As flutuações, principal
mente na mortalidade, eram violen
tas e resultavam de acontecimentos 
catastróficos, tais como guerras, 
epidemias e más colheitas. Os coe
ficientes de natalidade elevados re
sultavam de condicionamentos so 
ciais que impunham o casamento 
precoce das mulheres e abstenção 
do uso de métodos anticoncepcio
nais pelos casais.

Após a Revolução Industrial* no 
oeste europeu, acarretando mudan
ças sociais e econômicas, a m orta
lidade começou a cair, manten
do-se alta a fertilidade durante um 
período maior.

Houve, então, um incremento 
nas taxas de crescimento popula
cional. No fim do século XIX , na 
maioria dos países industrializa
dos, a  natalidade começou a decli
nar e, no segundo quartel do século
X X , seu crescimento populacional 
caiu a níveis ínfimos.

Nos países subdesenvolvidos, a 
transição demográfica tem-se mos
trado diferente. Houve uma queda 
brusca na mortalidade, conseqüên
cia de políticas deliberadas de 
saúde, sem o acompanhamento das 
resultantes transformações sociais 
e econômicas ocorridas na Europa, 
mostrando um desligamento entre 
o fenômeno demográfico e as mu
danças na estrutura social e econô
mica. A maioria desses países 
ainda não tem o seu crescimento 
demográfico estabilizado e as altas 
taxas de fecundidade ocasionam 
um crescimento intenso da popula
ção, que constitui, hoje, o fenô 
meno da “ explosão demográfica”.

Embora os dados demográficos 
não sejam muitos, estimativas da 
população mundial foram feitas a 
partir de inferências_ históricas e 
pré-históricas, para épocas diver
sas. Em seu World Population 
Growth, Harold F. Dõrn aponta os 
dados do box 4, desta página.

Esses dados não mostram, entre
tanto, certas diferenças entre re
giões. Por exemplo: a América La
tina tem uma população estimada, 
para 1975, em 303 milhões de ha
bitantes, que perfazem 7,9% da po
pulação do globo.

Os países desenvolvidos (que in
cluem Europa, URSS, EUA, Ca 
nadá, Japão, Austrália e Nova Ze
lândia) terão, pelas mesmas 
estimativas, 1 115 milhões de habi
tantes, perfazendo 28,9% da popu- 
laçáo mundial. Sabe-se, todavia, 
que esses países são diferentes 
ainda quanto à densidade popula-

BOX 1
Razão de m asculin idade (núm ero de homens >ara m ii m u lheres) para
m enores de um ano. para quinze a c inqüenta anos e todas idades.
Pais — de 1 ano 15 a 50 anos todas idades

A rgélia (1966) 1042 972 1008
Congo (1961) 1009 685 853
Tunísia (1966) 1038 987 1043
Guatemala [1964) 1006 842 1001
M éxioo (1969) 1037 977 1007
Estados Unidos (1969) 1044 988 965
Brasil (1960) 1028 965 997
Japão (1968) 1065 977 965
França (1968) 1037 923 951
Suécia (1967) 1060 1037 998
Nova Zelândia (1968) 1044 1032 1001
Fonte: Demographic Yearbook — 1969.

BOX 2
D is trib u içã o  percentua l dos hab itan tes segundo grupo e tá rio ; pessoas
com m enos de quinze e m ais de 65 anos para cem pessoas de quinze
a 65 anos.

% de pessoas
País -  de 15 15 a 65 -f- de 65 com -  de 15 e

anos anos anos +  de 65 anos
sôbre pessoas
de 15 a 65 anos

A rgélia (1966) 47% 48% 5% 107%
Tunísia (1966) 46% 50% 4% 99%
M éxico (1969) 46% 50% 3% 98%
Guatemala (1964) 46% 51% 3% 95%
Brasil (1960) 43% 55% 2% ' 83%
França (1968) 25% 56% 19% 79%
Congo (1961) 42% 57% 1% 76%
Nova Zelândia (1968) 32% 59% 9% 69%
Estados Unidos (1969) 29% 61% 10% 63%
Suécia (1967) 21% 66% 13% 52%
Japão (1968) 24% 69% 7% 45%
Fonte: Demographic Yearbook — 1969.

BOX 3
Núm ero de pessoas que casam lega lm ente  e são reg is tradas num ano
para cada m il hab itan tes (co e fic ie n te  de nupcia lidade).
País C oe fic ien te  de nupcia lidade (% )

A rgélia (1966) 5,1
Tunísia (1966) 5.7
Guatemala (1965) 3,4
M éxico (1969)■ 7,1
Estados Unidos (1969) 10,6
Brasil (1966) 4,1
Japão (1968) 9,4
França (1968) 7,1
Suécia (1967) 7.2
Nova Zelândia (1968) 8,7
Fonte: Demographic Yearbook — r 1969.

BOX 4
Ano populaçao m undial núm ero de anos

(em b ilhões) requerido  para
dobrar

1 0.25 1650
1650 0.50 200
1850 1 1 80
1930 2.0 45
1975 4.0 35
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cional. Uns possuem territórios 
densamente povoados e outros têm 
povoação esparsa. E lógico que si
tuações diferentes requerem, tam 
bém, soluções diferentes para os 
problemas populacionais e sociais.

Principais doutrinas 
populacionais

As vantagens ou desvantagens 
políticas, econômicas e militares de 
um contingente de população vêm 
sendo discutidas por filosofos e 
pensadores desde tempos remotos. 
Mas o problema do tamanho e da 
densidade de uma população tor
nou-se preocupação maior daque
les que se ocuparam, através dos 
tempos, das questões econômicas e 
dos problemas relativos ao bem-es
tar material dos indivíduos e das 
sociedades. Em geral, os teóricos 
da economia é que se têm ocupado 
das questões de população.

No final do século XVIII, Tho- 
mas Malthus* publicou o conhe
cido Ensaio sobre o Princípio de 
População, com o qual procurou 
advertir os homens de seu tempo 
sobre as conseqüências de um rá
pido crescimento populacional. Fo
ram as primeiras formulações mais 
sérias acerca do inter-relaciona- 
mento de fatores econômicos e so
ciais com o problema demográfico. 
A obra de Malthus situa-se em um 
debate polêmico com os reforma
dores sociais de sua época, no qual 
afirmava que “a pressão das neces
sidades nunca poderá ser removida 
das classes baixas da sociedade”, já  
que, para ele, a capacidade que o 
homem tem de aumentar a produ- 

ão dos bens necessários à sua so- 
revivência (sobretudo os recursos 

para a alimentação) cresce em pro
gressão aritmética, ao passo que a 
população tende a crescer em pro
gressão geométrica.

Sendo assim, Malthus interpre
tou a pobreza e a miséria que asso
lavam alguns setores da sociedade 
naquele tempo em termos de um 
excesso de população em relação 
aos meios cie subsistência existen
tes. O equilíbrio entre o tamanho 
da população e os recursos para so
brevivência seria atingido, segundo 
Malthus, pela ação do que ele cha
mou de “freios naturais ’ ao cresci
mento populacional. Esses freios 
são as epidemias, a fome e a pró
pria miséria, na medida em que a 
ela encontram-se associadas fome e 
condições sanitárias precárias. 
Para Malthus, as reivindicações 
dos reformadores sociais iriam fa
zer com que se eliminassem esses 
freios naturais ao crescimento da 
população, o que só poderia trazer 
consequências desastrosas para a 
humanidade.

A idéia central, na argumenta
ção de Malthus, é o que se chamou 
de “lei dos rendimentos decrescen
tes” na agricultura. Segundo essa 
lei, a quantidade de produtos agrí
colas que se pode conseguir traba
lhando a terra não aumenta pro
porcionalmente ao aumento da 
quantidade de trabalhadores apro
veitando aquela terra.

A idéia básica da qual parte é a 
de que as terras férteis têm um li
mite além do qual, mesmo aumen
tando sua exploração, não se con
segue obter maior quantidade de

produtos. Sendo assim, as popula
ções não conseguiriam se manter 
além de um nível de mera subsis
tência, não fosse a ação desses 
“freios naturais”, os quais Malthus 
propôs que fossem substituídos por 
um freio “moral” : para o restabele
cimento do equilíbrio entre o tam a
nho da população e os meios de 
subsistência possíveis de serem 
produzidos, o adiamento do casa 
mento até que as pessoas se achas
sem em condições econômicas de 
constituir família.

Na época de Malthus ainda era 
á  mortalidade o fator que contro
lava o crescimento da população. 
Não se encaravam com otimismo, 
então, as possibilidades de o ho
mem poder limitar os nascimentos. 
As únicas soluções aparentes eram 
mortalidade elevada ou redução da 
fertilidade mediante o adiamento 
do casamento.

Essas proposições tiveram 
grande influência no pensamento 
econômico contemporâneo e poste
rior a Malthus. Algumas delas fo
ram incorporadas e reinterpretadas 
pelos economistas da chamada “es
cola clássica” , embora estes te
nham, em geral, se colocado em 
posição mais otimista que Malthus.

No entanto, a principal conse
qüência da  teoria malthusiana foi 
ter chamado a atenção para o pro
blema demográfico e para a neces
sidade de um aprimoramento das 
informações sobre as tendências 
populacionais e suas relações com 
as condições econômicas e sociais.

Nos trabalhos econômicos de 
Karl Marx* encontram-se pontos 
de vista bastante diferentes em rela
ção ao problema populacional. 
M arx não elaborou exatamente 
um a doutrina demográfica, mas in
seriu em sua teoria econômica o 
problema da população como um 
aspecto dentre os que caracterizam 
determinada maneira de organiza
ção da atividade produtiva. A mi
séria não é interpretada como re
sultado da pressão populacional 
sobre os bens e recursos de subsis
tência disponíveis, mas sim como

produto da ordem social existente.
Para Marx não existe uma lei 

universal de população aplicável a 
todas as sociedades; cada socie
dade, caracterizada por determi
nado tipo de organização dos pro
cessos de produção e de relações 
entre os indivíduos que nela partici
pam (modo de produção), tem sua 
própria lei de populaçao.

A partir disso, Marx interpretou 
o “ excesso de população” como 
uma conseqüência do modo capita
lista de produção e, ao mesmo 
tempo, como condição de seu de
senvolvimento. Esse excesso rela
tivo de população constitui o que 
Marx chamou de “exército indus
trial de reserva”, isto é, um contin
gente de mão-de-obra desempre
gada que tem por função fazer com 
que os salários da população em
pregada possam ser mantidos em 
níveis baixos.

No século XX, alguns autores, 
preocupados com as dificuldades 
econômicas com as quais se de
frontavam os países nao desenvol
vidos da America, Ásia e África, 
trouxeram novamente à baila a dis
cussão do problema do excesso de 
população. Dentro da idéia de “ su
perpopulação” está implícita a 
idéia de um desequilíbrio entre o 
crescimento da população e: 1) a 
área na qual se localiza; 2) o cres
cimento aos meios de subsistência 
disponíveis; 3) os meios ou capital 
para serem investidos.

Para os neo-malthusianos (deno
minação dada aos representantes 
desse ponto de vista), o cresci
mento populacional dá origem a 
um aumento da  populaçao em 
idade de trabalhar. Como os recur
sos, tanto naturais quanto de equi
pamentos, são limitados, o cresci
mento populacional provoca uma 
redução do volume desses recursos 
empregados por trabalhador, o que 
resulta na redução da produção ad
vinda de seu trabalho (e, portanto, 
da renda pe r capita).

Nessa linha de idéias, o principal 
problema dos países subdesenvolvi
dos residiria na dificuldade em

equipar de forma conveniente sua 
mao-de-obra. Esse países teriam de 
gastar muito na preparação da po
pulação em idade de trabalhar, que 
aumenta de ano a ano. Com tais 
gastos, diminuem os recursos dis
poníveis para ampliação da capaci
dade de produção, ou seja, para a 
instalação de novas fábricas ou me
lhoria das existentes, aperfeiçoa
mento da agricultura, etc.

Os neo-malthusianos apresen
tam como solução o controle da 
natalidade através da utilização, 
em massa, de meios anticoncepcio
nais eficientes. Tal controle produ
ziria uma diminuição no ritmo de 
crescimento da população, com 
três vantagens: aumento da propor
ção capital/homem; redução da po
pulação dependente, isto e, que não 
trabalha; e possibilidade de £ozo 
do bem-estar propiciado por areas 
com baixa densidade de população.

Ao contrário de Malthus, os neo- 
malthusianos contemporâneos pas
sam a colocar no controle da fe
cundidade a solução para o 
problema populacional, uma vez 
que, com a universalização de téc
nicas sanitárias, a mortalidade 
atingiu níveis extremamente baixos 
na maior parte do globo.

Os estudos 
contem porâneos

Certos autores modernos colo
cam algumas ressalvas a essas for
mulações, quando não as rejeitam 
por completo. Há os que apenas 
afirmam que o medo da escassez de 
recursos não se justifica, pois as 
inovações tecnologicas trouxeram 
possibilidades ilimitadas de explo
ração do solo. Por outro lado, os 
países subdesenvolvidos, para se 
desenvolverem, economicamente, 
precisam realizar certos investi
mentos que só são possíveis com 
um a grande população, pois que 
esta forma um mercado interno 
considerável, permitindo grandes 
escalas de produção.

Outros autores partem do princí
pio de que a população é um dos 
aspectos a serem considerados ao 
se analisarem as possibilidades que 
um país tem de atingir um padrão 
de vida mais alto para seus mem
bros. Afirmam ainda que o fator 
população não tem sido sempre ne
gativo na história desses países, 
tendo desempenhado, às vezes, fun
ção imprescindível no sentido de 
ocupaçao territorial e de produção 
de alimentos para uma crescente 
massa urbana com técnicas pouco 
sofisticadas. Há também o argu
mento de que o crescimento da po
pulação e, sobretudo, sua concen- 
traçao em áreas urbanas acarretam 
um controle espontâneo da fecundi
dade pela população que, assim, se 
adapta às novas condições de vida. 
Este argumento está sendo compro
vado empiricamente, embora não 
se saiba exatamente quais as condi
ções necessárias para que isso 
ocorra.

VEJA TAM BÉM : Censo D emo
gráfico; Estatísticas Vitais; Fami
liar, Planejamento; Migração; 
Mortalidade; Natalidade; Neo 
malthusianismo; População.



6 Dentes

Dentes

Os dentes humanos funcionam 
como trituradores dos alimentos, 
reduzindo-os a pequenos fragmen 
tos e misturando-os com a saliva, 
de modo que possam ser facilmente 
deglutidos. Ficam colocados em 
duas curvas parabólicas, na boca, 
uma no maxilar e outra na mandí 
bula. Cada uma dessas fileiras dé 
dentes constitui um arco dentário; 
o superior ligeiramente maior do 
que o inferior.

O homem possui duas dentições 
histologicamente semelhantes. A 
primeira, chamada “de leite”, é a 
decídua (decidere =  cair), com 
posta de vinte dentes; a outra, com 
32 dentes, é a permanente: Cada 
dentição tem uma fórmula dentá
ria, que representa o número e o 
tipo de dente de cada semi-arco. A 
representação é feita por uma fra- 
çao, na qual o numerador repre 
senta o arco superior e o denomina
dor o inferior, com os tipos de 
dentes representados por letras. A 
dentição decídua, por exemplo, 
pode ser formulada da seguinte ma
neira: 2/2 i, 1/1 c, 2/2 m, para os 
incisivos, caninos e molares, res
pectivamente. A representação da 
dentição permanente é a seguinte:
2/2 i, 1/1 c, 2/2 pm, 3/3 m, para 
os incisivos, caninos, pré-molares e 
molares.

Cada dente é formado por três 
componentes: um não calcificado, 
a polpa dentária, è dois calcifica 
dos, o esmalte e a dentina. Esta úl
tim a é o tecido mais abundante do 
dente, determinando a sua forma: é 
a parte da dentina coberta pelo es- 
.malte que constitui a coroa anatô 
mica do dente, cuja porção exposta 
constitui a chamada coroa clínica
que faz uma protuberância no inte- Estrutura anatôm ica do m olar e suas diferentes cam adas, ao microscópio.

Incisivo
central

Incisivo
lateral

II pré-molar

I pré-motar 111 molar
r i  (ou do siso)

7 anos 

8 anos 

10 anos 

anos

1 anos

6 anos

12 anos

dos 
17 anos

permanentes

À  esquerda, tipos de dentes e época de erupção dos dentes perm anentes: à direita, os dentes decíduos (em  azul), 
cham ados popularm ente de "dentes de le ite" e, na espessura dos m axilares, os dentes perm anentes (em rosa).

rior da boca. A parte envolvida 
pelo cemento forma de uma a três 
raízes.

No interior do dente, limitada 
pela dentina, fica a cavidade pul- 
par. que segue a forma própria do 
dente. Essa cavidade e ocupada 
pela polpa dentária, um tecido con
juntivo rico em vasos sanguíneos e 
nervos. Nas raízes, a cavidade pul 
par também segue sua forma alon 
gada, recebendo o nome de canal 
radicular. Em cada raiz há um 
orifício, denominado forâmen api
cal, por onde penetram vasos e ner 
vos. Através desse orifício, o tecido 
conjuntivo da polpa liga-se ao te
cido conjuntivo denso do ligamento 
periodontal, que fixa o dente ao seu 
alvéolo.

A dentina é um tecido calcifi 
cado, mais duro que o osso com
pacto, que se calcifica a partir de 
areas globosas que crescem e se 
aprofundam. Como, em muitos ca
sos, esse processo é imperfeito, for- 
mam-se regiões não calcificadas na 
matriz orgânica, as chamadas 
áreas interglobulares. Freqüente 
mente, uma fileira dessas áreas se 
agrupa na região próxima ao es
malte, recebendo o  nome de espa
ços interglobulares de Czermack. 
Bem próximo ao cemento da den
tina existe uma outra fileira seme
lhante, porém menor e permanente,
S|uc é denominada camada granu 
ar de Tomes.

A matriz da dentina contém gli- 
coproteínas e colágeno, além de 
cristais de hidroxiapatita. A matriz 
orgânica é sintetizada por células 
semelhantes aos osteoblastos (que 
sintetizam os ossos). São os oaon- 
toblastos que revestem a superfície 
interna da dentina, separando a do 
tecido conjuntivo existente na cavi 
dade pulpar.

A dentina é sensível a diversos 
estímulos externos, como calor, 
frio, ácidos e traumatismos. Por ser 
muito pequeno o número de fibras 
nervosas que a penetram, admite-se 
que os prolongamentos dos odonto- 
blastos possam ser os receptores 
que transmitem os impulsos recebi
dos para os nervos da polpa dentá 
ria. Entretanto, qualquer que seja o 
estímulo recebido pela dentina, a 
sensação percebida e dolorosa.

Ao contrário do osso, a dentina 
subsiste à destruição dos odonto- 
blastos. No tratamento dos dentes 
cariados, por exemplo, muitas ve 
zes a polpa é substituída por mate 
rial cirúrgico (como a gutapercha) 
e a dentina continua calcificada, ia  
a destruição do esmalte, que ocorre 
com bastante freqüência devido ao 
próprio desgaste dos dentes, pro
voca uma reação nos odontoloblas 
tos, que. recomeçam a síntese da 
dentina, embora esta passe a ter 
uma estrutura menos regular que a 
anterior.

A estrutura mais dura e calcifi
cada do corpo humano é o esmalte 
dentário: ele contém 97% de sais 
de cálcio e apenas 3% de matéria 
orgânica. Entretanto, diversamente 
dos demais tecidos calcificados 
(que são de origem mesenquima 
tosa), o esmalte e um derivado epi- 
telial calcificado. Sua parte orgâ
nica é representada por um tipo 
especial de proteína fibrosa e por 
queratina delta.

O esmalte é constituído por es

cavidade 
polpa, 

dentária



Dentes 7

A cavidade da polpa do dente (a) é envolvida pela dentina (b), a partir da 
qual se irradiam  os odontoblastos. Em tom o deles há o cem ento (c).

Visitas periódicas ao dentista são de grande valia na prevenção de distúrbios 
dentários e podem, em  alguns casos, evitar determ inadas anom alias.

truturas alongadas calcificadas, os 
chamados prismas de esmalte. Es
tes, quando observados num corte 
transversal, mostram-se hexago- 
nais, seguindo um trajeto que, par
tindo da dentina, primeiramente é 
perpendicular à superfície do dente, 
tornando-se, a seguir, espiral e de
pois perpendicular. Se o dente for 
cortado longitudinalmente, o es
malte apresentará linhas escuras 
que, partindo da sua superfície, di
rigem-se obliquamente para baixo, 
no sentido da raiz: são as cham a
das linhas de Retzius.

Nos dentes recém-erupcionados, 
a superfície apresenta-se revestida 
por uma membrana não calcifi
cada, o produto final da atividade 
dos ameloblastos, que são as célu- 
las produtoras do esmalte.

A cavidade pulpar e os canais

radiculares são ocupados por um 
tecido mucoso, nos dentes jovens, 
e por um tecido conjuntivo trouxo, 
nos adultos. As células predomi
nantes na polpa são os fibroblastos 
de forma estrelada, cujos prolonga
mentos, em geral, estao conectados 
entre si. A substância fundamental 
da polpa é amorfa e apresenta, em 
seu interior, fibras colágenas dis
postas em todas as direções, mas 
sem formar feixes. Nos aentes jo 
vens, entretanto, essas fibras ou 
não existem ou são muito raras.

A polpa dentária é ricamente 
vascufarizada por pequenas arté
rias e veias de paredes relativa
mente finas, que formam numero
sas alças capilares no interior da 
cavidade pulpar, inclusive nas pro
ximidades dos odontoblastos. Pelo 
canal radicular também penetram

diversos nervos sensitivos, que se 
dispõem na proximidade dos odon
toblastos ou entre eles. Admite-se 
que algumas dessas fibras possam 
penetrar ligeiramente no interior da 
dentina, ao longo dos canais de To
mes.

O conjunto de tecidos que man 
têm os dentes fixos aos maxilares 
e à mandíbula recebe o nome de 
paradêncio, e é composto pelo ce
mento, pela membrana ou liga
mento periodontal e pelo tecido os- 
seo da lâmina densa (ou osso 
alveolar).

Muito parecido com o tecido ós
seo, o cemento tem duas variedades 
celulares, uma que recobre o terço 
superior da raiz e outra que reveste 
os dois terços restantes. A matriz 
orgânica do cemento é produzida 
pelos cementoblastos. Desses, os 

ue ficam aprisionados nas lacunas 
a matriz passam a constituir os 

cementócitos, que, como os osteó- 
citos, prolongam-se ao longo de ca- 
nallculos.

As fibras colágenas da mem
brana ou ligamento periodontal 
costumam penetrar no cemento e 
constituem as fibras de Sharpey. 
Porém, quando ocorre qualquer al
teração na membrana periodontal, 
o cemento é reabsorvido.

Normalmente, costuma aparecer 
uma deposição de cemento novo na 
extremidade da raiz, o que é uma 
forma de compensação do processo 
de desgaste contínuo que sofrem os 
dentes humanos. Embora esse des
gaste seja muito lento, a formação 
do cemento é importante para a 
manutenção do tamanho do dente 
e jja ra  garantir o equilíbrio da fun
ção mastigatória.

O cemento dentário une-se ao 
osso alveolar por um tecido con
juntivo denso, o chamado liga 
mento periodontal, que permite, en
tretanto, que os dentes apresentem 
um movimento ligeiro dentro dos 
alvéolos. Suas fibras colágenas, 
chamadas de fibras de Sharpey, in
serem-se no osso e no cemento. E 
o ligamento periodontal que man 
tém os dentes suspensos nos alvéo
los. Suas fibras estão d ispostasde 
maneira a transformar em trações, 
a serem suportadas pelo ligamento, 
a maioria das pressões exercidas 
durante a mastigação; conseqüen
temente, são evitadas as grandes 
pressões sobre o tecido ósseo (o 
que provocaria sua reabsorção).

Ao contrário do que ocorre com 
tecido conjuntivo das demais par 
tes do corpo humano, no ligamento 
periodontal há um elevado teor de 
colágeno solúvel, que preenche os 
espaços entre as fibras, formando 
com as glicoproteínas da substân
cia fundamental amorfa um coxim 
que amortece as pressões exercidas 
sobre o dente.

Além disso, o tecido conjuntivo 
denso do ligamento periodontal 
apresenta um metabolismo pro 
teico intenso. Neste tecido há cons
tante reabsorção do colágeno solú
vel e até mesmo das fibras, com 
exceção das de Sharpey. Por esse 
motivo, nas alterações do metabo
lismo protéico associadas a doen
ças locais do ligamento periodon
tal, há uma excessiva mobilidade 
dos dçntes, o que prejudica sua fun
ção. E o caso, por exemplo, de cer
tos distúrbios hormonais, das ca

Estágio infeccioso da cárie, com  
form ação de abcesso (no a lto): de
pois de tratado , o dente 6 obturado  
com  m etal (acim a).

rências protéicas e da falta de 
vitamina C, situações essas em que 
ocorre uma perturbação na síntese 
de colágeno.

A parte do osso que está em con
tato  direto com o ligamento perio
dontal recebe o nome de lamina 
densa, devido ao seu aspecto nas 
radiografias.

As fibras de colágeno do liga
mento periodontal inserem-se, 
como fibras de Sharpey, no tecido 
ósseo da lâmina densa.

Aderente ao colo do dente, a 
gengiva forma uma proteção que 
impede a penetração de bactérias e 
restos de alimentos no interior do 
alvéolo. Ela possui uma lâmina de 
tecido conjuntivo denso, revestida 
por um epitélio estratificado pavi 
mentoso e, em alguns lugares, que 
ratinizado. A união da gengiva 
com o dente é feita por meio do epi
télio. Este liga se ao colo do dente 
por intermédio de uma camada 
acelular, a cutícula secundária, em 
cuja composição entram protídios, 
glicídios e lipídios.

VEJA TAM BÉM : Boca; Digestão.
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Deodoro, Marechal

Manuel Deodoro da Fonseca 
nasceu a 5 de agosto de 1827 na 
cidade de Alagoas, atual Marechal 
Deodoro, na antiga província de 
Alagoas, e morreu no Rio de Ja
neiro, a 23 de agosto de 1892. Seu 
pai, Major Manuel Mendes da Fon
seca Galvão, participou em 1839 
da revolta popular contra a mu
dança da capital da província, 
tendo por isso de se refugiar em 
Sergipe, deixando em Alagoas a 
mulher, Rosa M aria Paulina, e os 
filhos. Deodoro tinha então doze 
anos.

Em abril de 1842, Manuel Men
des transferiu-se para o Rio de Ja
neiro. No ano seguinte, Deodoro 
foi matriculado na Escola Militar 
da Corte, destinando-se à artilha
ria. Em 22 de maio de 1845, assen
tou praça como voluntário perten
cente ao 4.° Batalhão de Artilharia 
a Pé. Em dezembro de 1848, con
cluiu o curso, seguindo posterior
mente para Pernambuco, onde o 
batalhão combatia a Revolta 
Praieira*.

Em 4 de outubro de 1859, o en
tão capitão Manuel Deodoro foi 
nomeado ajudante-de-ordens do 
Tenente-Coronel Antônio Pedro de 
Alencastro, presidente e coman
dante das armas da província de 
Mato Grosso. Em Cuiabá conhe 
ceu Mariana Cecília de Sousa Mei
reles, com quem se casou no dia 16 
de abril de 1860.

Ao irromper a Guerra do Prata, 
contra Aguirre, Deodoro passou a 
integrar a força expedicionária do 
Marechal-de-Campo João Propício 
Mena Barreto. Pertenceu à 2.“ Bri 
gada e com ela tomou parte no 
cerco de Montevidéu, até sua capi
tulação, em 20 de fevereiro de 
1865.

Depois que terminou a campa
nha do Uruguai, já  começava a 
Guerra do Paraguai*, onde Deodoro 
haveria de se destacar como inte
grante do 1.° Corpo de Exército, 
comandado pelo Brigadeiro Ma
nuel Luís Osório. Dessa maneira, 
participou de vitórias em Tuiuti, 
Protero Obella e Taji, tendo mere
cido elogios de Osório.

Por atos de heroísmo no com
bate de Taji, foi promovido a te- 
nente-coronel, sendo-lhe então con 
fiado o comando do 1.° Batalhão 
de Artilharia a Pé. Em Itororó, foi 
ferido e viu morrer seu irmão, Ma 
jor Eduardo Emiliano. E, por sua 
atuação na batalha de Lomas Va- 
lentinas (21/11/1868), foi promo
vido a coronel, recebendo o co
mando da 8.“ Brigada. Terminada 
a guerra, voltou ao 1.” Batalhão de 
Artilharia a Pé, do qual era coman
dante efetivo, com ele retornando 
ao Brasil.

A 14 de outubro de 1874 rece
beu a Medalha do Mérito e foi pro
movido a brigadeiro do Exército 
Imperial. Nesse cargo, comandou 
tropas na fronteira de Quaraí e 
Santana, inspecionou tropas na Ba
hia e Pernambuco, dirigiu o Labo
ratório Pirotécnico do Campinho e, 
a 24 de março de 1883, chegou a

Porto Alegre, comandando as ar 
m as da província. Nesse masmo 
ano, foi substituído e regressou à 
Corte. Mas em 1885 foi novamente 
nomeado comandante das armas 
do Rio Grande do Sul. Agitava-se 
então a questão militar*, surgida 
quando o coronel Cunha Matos, 
veterano da Guerra do Paraguai, 
denunciou irregularidades no for
necimento às guarnições do Piauí. 
Deodoro colocou-se ao lado do co
ronel, responsabilizando-se pelas 
publicações em defesa dos direitos 
dos oficiais do Exército.

Quando já  era marechal, em 8 de 
maio de 1886, passou a acumular 
suas funções militares com as de 
presidente da província do Rio 
Grande do Sul. Mas, em virtude da 
agitação existente, foi responsabili
zado pelo Ministro Cotegipe e aca
bou renunciando aos dois cargos, 
defendendo-se antes através de 
longa exposição. Contudo, no dia 
30 de dezembro de 1888, o Mare
chal Deodoro assumiu, em Co
rumbá, o comando das tropas que 
seriam deslocadas para a fronteira 
com Paraguai e Bolívia, países que 
haviam rompido relações entre si. 
Com a formação do Gabinete do 
Visconde de Ouro Preto, o último 
do Império, Deodoro foi demitido 
do cargo, regressando ao Rio, jun
tamente com as tropas, em agosto 
de 1889. Seu estado de saúde já  era 
precário: sofria de arteriosclerose e 
dispnéia.

Desenvolvia-se então a campa
nha republicana. Procurado pelos 
republicanos, Deodoro relutou em 
participar, mantendo sua profunda 
lealdade ao imperador. Contudo, 
acabou por aceitar a chefia do mo
vimento. Na tarde de 14 de novem
bro, espalhou-se um boato segundo 
o qual Deodoro, Benjamim Cons- 
tant e todos os chefes do movi
mento estariam presos. Deodoro, 
que se encontrava acamado, pôs-se 
à frente das tropas revoltadas que, 
na manhà de 15 de novembro de 
1889, se alinharam diante do Quar
tel-General do Exército, onde se 
reunira o Ministério Ouro Preto. 
Deodoro depôs o Ministério e pren
deu seu presidente, declarando pro
clamada a República.

Em 24 de fevereiro de 1891, 
após a promulgação da Constitui
ção republicana, Deodoro foi eleito 
presidente, com o Marechal Fio 
riano Peixoto* na vice-presidência. 
Organizou um Ministério com 
membros do antigo regime, o que 
acentuou a oposição, inclusive no 
Congresso, onde o governo não 
contava com maioria. Tornando-se 
mais agudo o antagonismo, o presi
dente dissolveu o Congresso em 3 
de novembro de 1891. Somente o 
Estado do Pará negou-se a aceitar 
a medida e, a 23 de novembro, a 
esquadra comandada por Custódio 
de Melo revolta-se contra o go
verno, levando Deodoro à renúncia 
(23 de novembro de 1891), pas
sando a presidência ao Marechal 
Floriano Peixoto. Sete meses de
pois, Deodoro faleceu em sua resi
dência.

VEJA TAM BÉM : Militar, Ques 
tão: Paraguai, Guerra do; Repú
blica Brasileira, Proclamação da.Marechal Deodoro da Fonseca: proclam ador da República Brasileira (1 88 9 ).
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Dependência

Historiadores, economistas, so
ciólogos e cientistas políticos cos
tumam utilizar o conceito de de
pendência para salientar certos 
aspectos atuais do desenvolvimento 
dos países que foram outrora sub
metidos a um regime colonial. Essa 
colocação denota certa perspectiva 
de estudo dos problemas de desen
volvimento econômico, político e 
cultural. Dessa forma, tem-se pro
curado apreender as particularida
des do desenvolvimento dos países 
que procuram industrializar-se, 
numa época em que, ao contrário 
do que ocorreu no período de in
dustrialização da Inglaterra, Esta
dos Unidos, França e outros países, 
existem centros mundiais de in
fluência econômica, política e cul
tural.

Sob o ponto de vista estrito da 
economia, o desenvolvimento é 
uma árdua caminhada em busca de 
um objetivo bem definido: o au
mento da produtividade do traba
lho, o que, a longo prazo, permite 
elevar o padrão de vida da popula
ção. Isso é feito através de um in
vestimento crescente de recursos 
em novas atividades, com a im
plantação de indústrias, a adoção 
de uma tecnologia cada vez mais 
avançada, etc.

Para avaliar os resultados de tais 
mudanças dentro de um sistema 
econômico, existem certos “ indica
dores” que permitem obter uma vi
são direta e sintética dos resulta
dos. Esses “ indicadores” podem ser 
bastante simples e gerais —  como 
a renda per capita, que representa 
a parcela correspondente a cada ci
dadão de todos os bens* e serviços 
anualmente produzidos, e que é ob
tida pela divisão aritmética da pro
dução total pelo número de habi
tantes do pais; ou podem ser mais 
complexos, permitindo uma visão 
mais estruturada e realista, como 
por exemplo o estudo da parcela da 
renda nacional gerada pelo cha
mado setor primário (estabeleci
mentos agrícolas, pecuária, etc.) 
em comparação com os setores se
cundário (indústrias de transform a
ção e atividades congêneres) e ter
ciário (serviços de todos os tipos: 
comerciais, bancários, financeiros, 
educacionais, turísticos, pessoais, 
etc.), tomando-se um período ra
zoavelmente longo (de cinco, dez, 
vinte ou mesmo cinqüenta anos). 
De um modo geral, um país é tanto 
mais desenvolvido quanto maior 
for a parcela de sua renda produ
zida pelos setores secundário e ter
ciário (embora essa regra possa ad
m itir algumas exceções).

Se o desenvolvimento for consi
derado como um processo “estrita
mente econômico’ , e se se levar em 
conta que o conceito expressa ape
nas o aumento da produtividade do 
trabalho, pode-se compreender a 
utilidade da comparaçao entre a 
renda dos setores secundário e ter
ciário em relação ao primário: ela 
atesta, no quadro da divisão do tra
balho social, uma participação 
cada vez mais elevada de pessoas

nas atividades diferenciadas, com
plexas e coordenadas da economia, 
características dos grandes centros 
industriais e urbanos; o que tam 
bém significa que essas pessoas 
costumam utilizar, para o exercício 
de sua profissão, máquinas e ape
trechos os mais variados. É a con
jugação desses dois aspectos que 
permite um aumento contínuo da 
produtividade do trabalho humano, 
o elemento responsável pelo ex
traordinário desenvolvimento eco
nômico que vem ocorrendo em di
versos países, desde a Revolução 
Industrial*. Uma nação que limi
tasse todas ou quase todas as suas 
atividades economicas ao trabalho 
agrícola, pastoril ou extrativo, e 
que ao mesmo tempo apresentasse 
um crescimento populacional se
melhante ao encontrado, atual
mente, na maior parte dos países, 
teria seu padrão de vida sensivel
mente reduzido, até um limite ex
tremo de tal forma que seria im
possível sustentar sua população, 
se a quantidade de terra disponível 
fosse pequena. Nesse caso, o au
mento da produtividade nunca po

deria acompanhar o ritmo do cres
cimento populacional.

A s exigências do 
desenvolvim ento

Para conseguir industrializar-se, 
um país encontra uma série de difi
culdades. Ele necessitará, por 
exemplo, adquirir conhecimentos 
científicos e tecnológicos; precisará 
formar uma mão-de-obra devida
mente qualificada, o que exige trei
namento e experiência com o uso 
de máquinas e técnicas modernas; 
e deverá, também, modificar os há
bitos e atitudes da população, o 
'que é um processo demorado e difí
cil. Além disso, para aumentar o 
ritmo de desenvolvimento, um país 
subdesenvolvido precisa aplicar em 
novas atividades produtivas uma 
parcela cada vez maior dos novos 
recursos disponíveis, compatibili
zando essa necessidade com o cres
cimento do consumo dos bens e 
serviços pela população: um dese- 

uilíbrio entre essa proporcionali- 
ade pode impor limites ao cresci

mento.

A esses fatores, acresce o fato de 
a situação mundial conternporjnea 
ser bem diversa da encontrada nos 
séculos XVIII e XIX, quando os 
países atualmente desenvolvidos 
iniciaram seu processo de indus
trialização. O novo contexto mun
dial é denominado por centros de 
influência econômica, política e 
cultural. O tipo de dependência 
criado por esse esquema e bastante 
diverso do sistema colonial (ao 
qual alguns poucos países ainda es
tão submetidos): as nações cham a
das “subdesenvolvidas ’ são inde
pendentes no sentido de sua 
soberania política; e podem, tam 
bém, participar ativamente, em 
muitos casos, da política e do co
mércio* internacionais, pois desfru
tam de certo nível de desenvolvi
mento global, além de disporem de 
recursos econômicos, de grande po
pulação, de posição estratégica, 
e tc . '

Na realidade, essa nova situação 
de dependência envolve todos os 
aspectos da  estrutura social, econô
mica e mesmo cultural dos países 
outrora submetidos ao colonia
lismo*.

As distorções do desenvolvi
mento em tais países, sob todos es
ses aspectos, nao constituem mera 
“sobrevivência” do período colo-* 
nial, nem podem ser vistos, sim
plesmente, como decorrentes de re
lações sociais ou atividades 
produtivas “tradicionais”, insufi
cientemente “modernizadas” . O 
que o conceito expressa, portanto, 
e toda uma realidade internacional, 
na qual esses países, ao buscarem 
o caminho do desenvolvimento au
tônomo, vêem-se efetivamente na 
posição de Estados* periféricos dos 
grandes centros mundiais, de ma
neira que seu crescimento econô
mico nao pode ser encarado como 
um processo linear e contínuo, se
melhante ao ocorrido com outras 
nações no passado.

Algumas particularidades dos 
efeitos dessas diferenças são per
ceptíveis. Em primeiro lugar, a pró
pria estrutura social das sociedades 
dependentes expressa, • interna
mente, a existência de interesses ex
ternos. O empresariado local, por 
exemplo, se expandirá associan
do-se a empresas estrangeiras e es
tas, com seus administradores e 
funcionários, formarão parte do se
tor produtivo local. Por outro lado, 
a tecnologia utilizada na industria
lização das economias periféricas 
não decorre de um processo de 
criação e implantação de inventos, 
da forma como ocorreu nos_ países 
pioneiros na industrialização. Ao 
contrário, se por um lado as nações 
jovens se beneficiaram com o de
senvolvimento tecnológico alcan
çado pelas nações de industrializa
ção mais antiga, por outro lado 
sofreram uma série de desajustes 
sociais e econômicos que surgiram 
em decorrência da importaçao de 
tecnologia.

Assim, se a utilização de técni
cas que dispensam o emprego de 
mão-de-obra abundante é positiva 
do ponto de vista do aumento da 
produtividade, pode causar proble
mas na medida em que cria relati; 
vãmente poucos empregos novos. E 
certo que a industrialização acaba, 
de qualquer modo, por dinamizar



10 Dependência

As antigas colônias buscam c desenvolvim ento autônom o; mas sua indus
trialização enfrenta os problemas tipicos de um crescim ento periférico.

outros setores da economia (como 
o comércio, os transportes, os ban 
cos, etc.), e estes podem contraba
lançar, em parte, os efeitos negati
vos da utilização de uma 
tecnologia poupadora de mão-de- 
obra. Entretanto, mesmo nestes se
tores começa a ocorrer, nos países 
em vias de desenvolvimento, a in 
corporação de meios técnicos que 
substituem, com vantagem,.a mao- 
de-obra humana. Por outro lado, 
quando esses processos surgem 
apenas em áreas restritas da econo
mia, sem força para dinamizar o 
conjunto da vida econômica (espe
cialmente o setor agrário, e justa
mente em países onde uma parte 
ponderável da população habita no 
campo), os problemas sociais cau
sados pela forma que adota o de
senvolvimento capitalista tendem a 
exacerbar-se. Pois, nesse caso, a 
migração rural-urbana não encon
tra canais de absorção suficiente
mente numerosos na economia das 
cidades, o que acaba gerando o su
bemprego, o desemprego disfar
çado e outros fenômenos correi atos 
que caracterizam as cidades dos 
países economicamente dependen
tes que iniciam seu processo de in
dustrialização.

Além disso, a importação de tec
nologia é um indicador de que o
Íirocesso de expansão ocorre de 
òrma incompleta nas economias 

dependentes.
O crescimento do setor de pro

dução de “bens de capital” (ou 
seja, máquinas e demais produtos 
consumidos pelas empresas indus
triais que produzem os bens de

consumo direto) é uma condição 
necessária tanto para o progresso 
técnico como para o aumento da 
capacidade de acumulação por 
parte da sociedade. Se isto não 
ocorrer, de uma forma ou de outra, 
as economias periféricas continua
rão necessitando integrar-se finan 
ceiramente ao mercado internacio 
nal, buscando nele o complemento 
estrutural necessário para que a 
economia local continue a se de
senvolver. E por isso que a impor
tação de tecnologia ganha tanta 
importância como indicador de um 
estado de desenvolvimento capita
lista dependente.

Igualmente fundamental é o pro
blema político que envolve o desen
volvimento, qual seja, a estrutura 
da sociedade, as inter-relações en
tre os grupos sociais e a maneira 
pela qual essas se expressam na di
reção do processo de desenvolvi
mento e na própria estrutura do Es
tado. O desenvolvimento político 
desses países é tão particular 
quanto seu desenvolvimento econô
mico, de modo que ele também não 
pode ser pensado com as mesmas 
categorias empregadas na análise 
dos países desenvolvidos, da 
mesma forma que seu presente não 
é uma simples repetição dos está
gios já  ultrapassados pelas nações 
industrializadas.

VEJA TAM BÉM : Colonialismo; 
Desenvolvimento Econômico e So
cial; Imperialismo; Industrial, R e
volução; Trabalho, Força de.

Depreciação

Existe uma série de bens* que 
perdem valor com o passar do 
tempo. Quando uma máquina ou 
um equipamento é usado na produ
ção de bens ou serviços, sofre 
perda de valor, devido ao desgaste 
físico que torna essa máquina ou 
equipamento menos eficiente na 
prestação daquele serviço para o 
qual foi programado. Alguns efei
tos da idade e do uso são comuns 
e facilmente reconhecidos como, 
por exemplo, o ruído e o aumento 
nos gastos de manutenção. No en
tanto, existem outras causas do de
créscimo do valor ao longo do 
tempo que não são facilmente per
cebidos: novos equipamentos pro
duzindo os mesmos bens com cus
tos menores ou mudanças nos 
gostos dos consumidores levam ao 
obsoletismo das máquinas anterio 
res e também podem constituir ou
tras causas de decréscimo no valor 
do equipamento.

Á depreciação é um problema 
que afeta todas as organizações 
voltadas para a produção, já  que 
parte de suas forças produtivas 
deve ser aplicada na manutenção 
de seu capital original.

A importância da depreciação 
fica mais clara no seguinte exem 
pio: um a'pessoa compra um cami
nhão à vista, por Cr$ 100 000,00 
e começa a trabalhar com ele. O 
preço que pede por seus serviços 
cobre suas despesas de gasolina, 
pneus, óleo, etc., e ainda lhe per

mite ficar com uma parte, que ela 
considera lucro, para suas despesas 
pessoais. Ao fim de alguns anos, o 
caminhão não pode mais ser 
usado; vale apenas Cr$ 5 000,00 
no ferro-velho. Resultado: o pro
prietário não mais possui os Cr$ 
100 000,00 iniciais, nem o cam i
nhão —  só lhe restam Cr$ 
5 000,00 (com os quais, evidente
mente, não pode comprar um cami
nhão novo). E isso é a conseqüên- 
cia de não ter sido feita uma 
previsão para recuperar o capital 
investido na compra inicial. Faltou 
incluir nos custos do Serviço o cha
m ado custo de depreciação do ca
minhão.

Dois tipos de depreciação po
dem ser distinguidos:

A depreciação física  é devida à 
diminuição da capacidade produ
tiva de um equipamento. Suas cau
sas principais sao o desgaste e a de
terioração dos materiais. Isso 
provoca aumento nos custos de 
operação e manutenção, e decrés
cimo na produção e nos lucros. A 
depreciaçao física é principalmente 
função do uso e do tempo. Alguns 
bens, porém, tornam-se mais valio
sos com seu uso e com o tempo: é 
o caso de antiguidades, quadros, 
etc.

A depreciação funcional se 
exemplifica no caso de um equipa
mento que não tem mais procura 
para  o fim a que se destina; ele per
deu grande parte de sua utilidade 
por isso e nao atende mais às ne
cessidades da empresa apesar de 
ainda poder ser usado com outros 
fins em outra empresa.

Novas necessidades, desloca
mento de centros populacionais, 
máquinas mais eficientes, merca-

O preço de um bem de consumo inclui o desgaste da m áquina que o produz.
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É norm al, após algum  tem po de uso, a depreciação quase total dos bens.

dos saturados, mudanças tecnoló
gicas, todos esses fatores fazem 
com que máquinas ainda produti
vas sejam deixadas de lado. Isso 
pode ser visto na indústria têxtil 
tradicional, que deve readaptar 
todo seu equipamento para poder 
trabalhar com fios sintéticos. O im
portante é que a máquina afastada 
já  tenha pago seu custo, isto é, já  
tenha sido totalmente depreciada.

A depreciação funcional está su
jeita  a fatores mais aleatórios do 
que a física, uma vez que é difícil 
prever mudanças de tecnologia ou 
de gostos na população. No en
tanto, vem assumindo importância 
crescente com o desenvolvimento 
da indústria moderna e suas cons
tantes evoluções técnicas.

Do ponto de vista econômico e 
contábil, só são depreciados os ati
vos fixos ou capital fixo: edifícios, 
máquinas e equipamentos, ferra
mentas, veículos. Constituem uma 
exceção os terrenos, que geral
mente se valorizam com o tempo. 
Para compensar a despesa de de
preciação de uma maquina, por 
exemplo, deve-se inserir parte de 
seu custo em cada peça saída da li 
nha de produção.

O custo de uma instalação pro 
dutiva provém da soma de trabalho 
social necessário à sua produção. 
Os princípios contábeis geralmente 
aceitos exigem que se distribuam 
esses custos pela vida útil prevista 
da instalação, de modo a reparti- 
los tão equitativamente quanto 
possível pelos exercícios durante os 
quais se obtêm serviços de uso da 
instalação. Conhece-se esse pro
cesso como contabilização da de
preciação, um sistema de contabili
dade* que objetiva distribuir o 
custo ou outro valor básico dos 
bens permanentes tangíveis, menos
o valor residual (se houver), pela 
vida útil estimada da unidade (que 
pode ser um grupo de bens), numa 
forma sistemática e racional.

Existem diversos métodos para o 
cálculo da depreciação. O mais 
simples e mais fácil de ser utilizado 
é o método da linha reta, baseado 
na concepção de que a depreciação 
de um bem se divide igualmente du
rante seus anos de uso: apro
priam-se parcelas iguais do custo 
do capital ou ativo Fixo, como des
pesas em cada período. O fator 
principal nesse método é o tempo. 
Para se obter a depreciação no pe
ríodo faz-se uma estimativa da vida 
útil do ativo e divide-se a diferença 
entre o custo e o valor da revenda 
(valor residual) desse bem pela sua 
vida útil estimada. Isso pode ser in
dicado assim:

Depreciação _  Cust0 ~  valor residual
no período , ,período de tempo

Se uma pessoa compra um cami 
nhão por CrS 100 000,00 (custo) e 
depois de cinco anos (período de 
tempo) esse caminhão estiver fora 
de uso e valendo Cr$ 5 000,00 (va
lor de revenda) como sucata, a de
preciação anual será de:

100 000,00 -  5 000,00
----------------------------------=  19 000,00

5
Esse será o custo da deprecia

ção, que deverá se incorporar 
anualmente aos custos do serviço, 
para repor o capital empregado.

Esçe método pode ser empre
gado quando os benefícios do capi
tal utilizado se distribuem igual
mente durante sua vida útil. Em 
outras condições, pode-se utilizar 
também o método da soma dos 
dígitos dos anos, que considera 
que, normalmente, a depreciação 
nos primeiros anos é bem maior do 
que a do fim da vida do bem.

Tal método calcula uma série de 
frações a serem multiplicadas pela 
“base”, ou seja, o custo menos o 
valor residual, representando a 
maior fração o primeiro ano e di
minuindo progressivamente nos ou
tros anos. O denominador da fra
ção representa a soma dos dígitos 
aos anos; e o numerador, no pri
meiro ano, é igual ao número do úl
timo ano. No segundo ano, é igual 
ao número do penúltimo, e assim 
por diante.

No exemplo do caminhão, tem- 
se: Custo — valor residual =  
= 95 000,00;soma dos anos dígitos:
1 +  2-1- 3 + 4  +  5 =  15 (denomi
nador); para o numerador, número

do último ano =  5. Logo, a fração 
5

para o primeiro ano será: ------ .
15

Calculando, obtêm-se as despesas 
de depreciação para:

95 000x5
primeiro ano = ------------ :

15
95 000x4

segundo ano = ------------ =
15

95 000x3
terceiro ano = ------------ =

15
95 000x2

quarto ano = ------------ =
15

95 000 X 1
quinto ano = ------------ =

15

Total 95 000,00 
Pode-se ver que, nos dois primei

ros anos, 60% do capital empre
gado já  foi depreciado. O-método 
da soma dos dígitos dos anos é 
muito usado quando o capital em
pregado envolve um risco muito 
grande e, por isso, sua recuperação 
deve ser rapida.

Um terceiro método, para o cál
culo da depreciação, é o do fundo  
de amortização, fundo esse que tem 
como função repor o capital em
pregado. A depreciação total du
rante certo período de tempo deve 
ser igual ao valor acumulado pelo 
fundo de amortização nesse mesmo 
tempo. Assim, o capital investido é 
preservado. O dinheiro em reserva 
e investido em aplicações seguras 
que rendem juros.

Conhecendo-se a vida útil do 
ativo fixo (n), seu valor residual, e 
dada uma taxa de juros (i) inci
dente sobre o fundo, pode-se calcu
lar um valor a ser depositado 
anualmente no fundo, o que repre
sentará o custo anual da deprecia
ção. Ou seja: depreciação anual =

i
(Custo — valor residual) = ------------

(l+i)“ 7 l
Em geral encontra-se esta fór

mula já  calculada nas tabelas de ju 
ros compostos, sob o título fa to r  de 
acumulação composto.

No exemplo adotado, conside
rando uma taxa de juro de 10% ao 
ano e cinco anos de vida útil para 
o caminhão, tem-se que o valor da 
depreciação =  (100 000 — 5 000).

0,10
-------------------=95 000,00x0,16380 =
<1+0,10)!- 1
= 15 561,00

Portanto, o proprietário do ca
minhão deverá, ao término de todo 
ano, recolher para o fundo de de
preciação a quantia de Cr$ 
15 561,00, para poder, depois de 
cinco anosv recuperar seu capital 
empatado. E freqüentemente neces
sário computar a depreciação eco
nômica do equipamento por horas 
de trabalho ou por unidades produ
zidas, o que se consegue dividindo 
a depreciação anual pelo número 
de horas trabalhadas num ano ou 
pelo número de unidades produzi
das no mesmo período. Obtém-se 
assim a depreciação unitária. O 
custo do capital por peça produ
zida será, portanto, bem maior 
para o equipamento que opera num 
turno do que o que funciona 24 ho
ras por dia.

Empresas e depreciação

Raramente as empresas consti
tuem um fundo real de depreciação, 
pois elas necessitam constante
mente de capital circulante (di
nheiro) para poder funcionar. É, 
portanto, uma regra geral que os 
fundos sejam investidos na própria 
empresa, ao invés de serem aplica
dos em ações ou outros valores no 
mercado de capitais. A empresa 
deve manter-se em constante ex
pansão para enfrentar a concorrên
cia e, para isso, precisa estar per
manentemente reinvestindo capital. 
Somente empresas em condições 
monopolistas têm possibilidade de 
aplicar parte desses fundos em ou
tros tipos de investimentos.

Para efeito de imposto de renda, 
quanto mais rápido um ativo fixo

31 666,67 

25 333,33 

19 000,00 

12 666,67 

6 333,33
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O gosto da população pode influir na depreciação funcional de um  produto.

for depreciado, tanto melhor para 
a empresa. O imposto incide sobre 
o lucro, cujo cálculo consiste em 
deduzir as despesas das receitas. 
Como as despesas de depreciação 
são uma parcela importante das 
despesas totais, se a empresa fizer 
constar altas despesas de deprecia
ção, o lucro tributável sera mais 
baixo e o imposto a pagar,, menor. 
Para limitar essa pratica, existem 
exigências legais para o cálculo 
contábil da depreciação. No Brasil, 
exige-se o método da linha reta: o 
imposto de renda fixa o número 
mínimo de anos para se efetuar a 
depreciação. Em geral, de acordo 
com a lei, uma máquina é depre
ciada à taxa de 10% ao ano quando 
funciona oito horas por dia e 20% 
quando usada 24 horas por dia.

Mediante prova de desgaste 
físico mais acentuado, podem-se 
conseguir depreciações mais rápi
das: caminhões podem ser depre
ciados em quatro anos, ou seja, a 
25% ao ano.

Edifícios são depreciados à taxa 
de 2% ao ano, tendo uma vida útil 
de cinqüenta anos. Todas essas ta
xas, entretanto, podem variar de 
acordo com os tipos de equipa
mento e as políticas adotadas pelo 
governo.

Para se analisar as possibilida
des de investimento, deve-se saber 
qual será a taxa de depreciação; 
nesse caso, ela indica com que rapi
dez se recupera o capital investido 
e independe da taxa contábil. Por 
exemplo: um empresário compra 
um torno por Cr$ 50 000,00 e o de
precia a 20% ao ano, isto é, Cr$ 
10 000,00 por ano. Em cinco anos, 
ele terá de volta o dinheiro empre
gado na compra do torno. No en
tanto, este pode ter ainda vida útil 
e não estar totalmente depreciado 
nos livros contábeis. Se o torno for 
depreciado à taxa de 50% ao ano, 
o dinheiro será recuperado em dois 
anos. Entende-se que quanto mais 
rápido o torno for amortizado me
lhor será para o empresário. Por
tanto, para uma rápida deprecia
ção, deverá incorporar ao preço de 
seu produto um custo muito alto, o 
que pode fazer com que os concor
rentes lhe tomem a posição no mer
cado. São as condições de mercado

que influenciam a velocidade de de
preciação: quanto maior a concor
rência, mais longo o período de de
preciação, pois os preços e os 
custos devem ser os mais baixos 
possíveis, e a parcela devida à de
preciação deverá ser menor. Nesse 
caso, o período da depreciação ten
derá a se aproximar da vida útil do 
ativo. A depreciação é, portanto, 
um fator importante na formação 
dos preços.

Certo tipo de investimento leva 
o empresário a correr o risco de seu 
equipamento se tornar rapidamente 
obsoleto. São investimentos em se
tores altamente especializados e 
que usam tecnologia avançada (a 
indústria aeronáutica, por exem- 
pk>).

Uma conjuntura economica des
favorável leva a maior prudência 
por parte dos investidores, que pro
curam recuperar o mais rapida
mente possível o capital, para que 
seja evitado o risco de perdè-lo. 
Nesse caso, também a depreciação 
é rápida.

As leis que regulamentam a de
preciação tornaram-se um instru
mento importants de política eco
nômica na orientação dos investi
mentos. Dessa forma, um setor 
mais atrasado pode ser favôrecido 
com a possibilidade de rápida de- 
preciaçao do seu equipamento, au
mentando, com isso, sua produtivi
dade.

A possibilidade de rápida depre
ciação representa também um in
centivo à pesquisa tecnológica, em 
virtude da procura de novos equi 
pamentos.

A depreciação é elemento impor
tante também na determinação das 
contas nacionais: o produto nacio
nal bruto menos a depreciação re-
fire senta o produto nacional 
íquido. Como a conta depreciação 

é calculada através da soma das 
depreciações contábeis das empre
sas, e estas, em geral, são superva- 
lorizadas para evitar tributação, a 
renda nacional líquida do país pode 
ser subestimada.

VEJA TAM BÉM : Capital; Conta
bilidade Nacional.

Dermatóglifo

O termo “dermatóglifo” foi 
criado em 1926 para abranger o 
conjunto de_ configurações dérmi- 
cas das regiões digitais, palmares e 
plantares de todos os primatas. As 
pregas ou dobras de flexão não fa
zem parte dos dermatóglifos.

As primeiras referências que fo
ram encontradas sobre impressões 
dígito-palmares datam de épocas 
muito remotas: trata-se de figuras 
encontradas em cavernas e em anti
gos documentos chineses, suge
rindo que já  era conhecido desde 
então seu valor como método de 
identificação. Esse processo ainda 
é muito usado, pois sabe-se que a 
variabilidade dos padrões derma- 
toglíficos (tanto em diferentes de
dos de um mesmo indivíduo, como 
entre indivíduos diferentes) é de 
uma amplitude sem tamanho. A 
probabilidade de se encontrar duas 
impressões idênticas é baixíssima. 
Mesmo entre pares de gêmeos mo- 
nozigóticos o coeficiente de corre
lação encontrado não chega a atin
gir o valor 1, apesar de estar 
geralmente acima de 0,9. Isso p a 
rece indicar que os dermatóglifos, 
além de serem determinados geneti
camente, sofrem a influência do 
meio ambiente.

Os dermatóglifos iniciam sua di
ferenciação logo nos primeiros me
ses de vida fetal, e atingem ó está
gio crítico mais ou menos entre o 

uarto e quinto mês, quando as ón- 
ul ações na superfície epidérmica 

começam a aparecer. Concluem 
seu desenvolvimento na altura do 
sétimo mês de vida fetal, e conser- 
vam-se imutáveis daí para a frente. 
As ondulações precoces na superfí
cie epidérmica dão origem, durante 
o desenvolvimento embriológico, 
às linhas dermopapilares, que con
têm os duetos e glândulas sudorí
paras.

Os estudos realizados em famí
lias, a alta correlação entre gêmeos 
e a variação de freqüência de pa
drões dermatoglífícos em popula
ções distintas indicam que tais pa
drões são determinados genetica
mente, parecendo tratar-se de he
rança do tipo multifatorial com 
efeito aditivo.

Os dermatóglifos são usados lar
gamente como material de pesquisa 
por vários motivos: são imutáveis 
durante toda a sua vida, sua obser
vação é fácil, etc. Por tais proprie
dades, seu emprego, na especie hu
m ana, abrange as investigações e 
identificações policiais e o diagnós
tico de certas anomalias cromo ssô- 
micas.

A classificação dessès padrões 
foi iniciada no século XIX, na In
glaterra, pelo químico inglês Gal- 
tón*, um dos pioneiros nesse 
campo.

A cim a, localização das áreas interdigitais, área tenar e área hipotenar.
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Os desenhos m ostram  algum as configurações dérmicas das regiões digitais. 
À esquerda, vê-se a presilha distai pequena, que se caracteriza por te r m e
nos de 21 linhas, entre o trirrádio e o centro do padrão. Na figura do meio, 
astá o arco fibular sim ples. À d ireita, o arco fibular em  S.

Nos desenhos de cim a. da esquerda para a direita, as impressões digitais  
em  arco. presilha radial e presilha ulnar. Em baixo, form as de verticilo.

Galton fez um estudo do pro
blema em grande quantidade de 
famílias e em diversos grupos ra
ciais. A ele deve se a classificação 
das impressões digitais, ainda am-
f)lamente usada: verticilos, presi- 
has e arcos. Essa classificaçao ba

seia-se no número de trirrádios que 
estão presentes em cada dedo. (Um 
trirrádio é o ponto de encontro de 
três sistemas de linhas, formando 
um triângulo com ângulos de apro
ximadamente 120 graus cada.) Um 
verticilo tem dois trirrádios, a pre
silha tem um e o arco não apre
senta trirrádio. As presilhas são 
classificadas como radiais ou ulna 
res, conforme estejam com a aber
tura voltada para o lado radial ou 
ulnar do dedo.

O estudo foi ampliado para a re
gião palmar da mao e região halu-

oal, do pé. Na primeira, o estudo 
é feito dividindo-se a palma em seis 
partes: áreas interdigitais I,, I2, I3, 
I4; área tenar; e área hipotenar. As 
áreas interdigitais ficam na região 
palmar próximas à base dos dedos 
e são limitadas pelos trirrádios A, 
B, C e D. A área hipotenar está no 
lado ulnar da palma e vai desde a 
prega de flexão do pulso até a al
tura das pregas de flexões palmares 
distais. Á área tenar ocupa o lado 
radial da palma, sobrepondo se à 
área interdigital I,.

A freqüência dos diferentes pa
drões dérmicos é muito variável em 
todas essa áreas. Tomando-se por 
base essas freqüências é possível 
diagnosticar dermatoglificamente 
certos síndromes humanos, pois 
existe uma diferença acentuada na 
combinação de certos padrões

apresentados por indivíduos doen
tes comparados aos indivíduos da 
populaçao normal. Um dos síndro
mes mais bem estudados, nesse 
sentido, é o síndrome de Down 
(mongolismo). As pessoas afetadas 
apresentam, nas áreas digitais, fre
qüência elevada de presilhas ulna- 
res. Uma outra característica é a 
freqüência alta com que se encon
tram  presilhas radiais nos quarto e 
quinto dedos, o que raramente 
ocorre em pessoas normais. Nas 
áreas interdigitais costumam apa
recer com freqüência as presilhas 
distais na área I3 dos mongolóides, 
enquanto o mesmo ocorre na área
I4 de indivíduos normais. Outras 
características do mongolismo são: 
trirrádio axial palmar distai tipo 
“t” com ângulo ald maior que 56 
graus; presilha ulnar ou verticilo na 
area hipotenar e, nos pés, a pre
sença de arco tibial ou presilha dis
tai pequena nas áreas halucais.

Alguns síndromes, além do mon
golismo, foram estudados do ponto 
de vista dermatoglífico: trissomia 
18, caracterizada principalmente 
pela alta freqüência de arcos nos 
dedos; trissomia D, por apresentar, 
na área halucal, um arco fibular 
simples ou em forma de S; sín
drome de Turner, p o r apresentar 
valor alto do TRC (contagem total 
de cristas dérmicas nos dez dedos).

VEJA TAM BÉM : Genética; Pele.

Dermatologia

A dermatologia (do grego dérma 
=  pele e lógos = tratado) é o ramo 
da medicina que estuda as carac
terísticas anatômicas e fisiológicas 
da pele, bem como suas eventuais 
alterações.

Órgão dotado de múltiplas fun
ções, a pele envolve toda a superfí
cie do corpo. De considerável resis
tência, pode apresentar variações 
raciais, individuais e regionais. Seu 
peso abrange cerca de 16% do peso 
corporal e sua superfície tem apro
ximadamente 1,50 m2 no indivíduo 
adulto. A pele também compreende 
as mucosas e’os anexos (como pê 
los e unhas) que dela se originam 
e cujas alterações também são estu
dadas pela dermatologia.

Três camadas diferentes de teci
dos* formam a pele: a mais superfi
cial é a epiderme, constituída em 
grande parte por células cornifica- 
das; logo abaixo vem a derme, 
cheia de vasos sanguíneos, termina 
ções nervosas e glandulas; por fim 
aparece a hipoderme, constituída 
principalmente por células gordu
rosas.

Por causa da disposição especial 
dos tecidos que a compõem, a pele 
se apresenta com inúmeros sulcos 
e saliências, que se unem, separam

Fungos parasitas atacam  a pele e invadem o folfculo piloso. No processo, 
liberam  substâncias tóxicas (tricofitinas) responsáveis pela inflam ação.
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ou entrecruzam, dando à superfície 
cutânea o aspecto de um mosaico. 
Nas regiões palmar, plantar e, so
bretudo, na polpa dos dedos, os 
sulcos e saliências assumem uma 
disposição especial que, por ser pe
culiar a cada indivíduo, é utilizada 
na identificarão datiloscópica, pois 
sua impressão só pode ser alterada 
com a destruição da epiderme e da 
derme.

As alterações da pele podem re
sultar tanto de moléstias exclusiva
mente cutâneas (as micoses superfi
ciais, por exemplo), como de 
distúrbios metabólicos. Este último 
tipo é o responsável pela integração 
da dermatologia com a medicina 
geral; entretanto, a maioria das 
moléstias cutâneas, por exigir 
muita dedicação e estudo em seu 
combate, demanda a atenção de 
um especialista, no caso, o derma
tologista.

As antigas culturas médicas 
acreditavam que as doenças da pele 
originavam-se no interior do orga 
nismo. Para os antigos, as altera
ções cutâneas eram manifestações 
de enfermidades internas, razão 
pela qual temiam aplicar qualquer 
tratamento, supondo que isso traria 
graves conseqüências para o orga
nismo.

Apesar do atraso das técnicas de 
preparação e observação do mate
rial histológico (cortes de tecido), 
quando o médico austríaco Ferdi- 
nand von Hebra (1816-1880) publi
cou seus trabalhos a respeito da 
anatomia patológica da pele, a der 
matologia começou a ser seria 
mente encarada como uma especia 
lidade da medicina.

Paradoxalmente^ esses trabalhos 
chegaram a afastar o novo ramo da 
medicina clínica. Daí para a frente, 
entretanto, o avanço da técnica, 
bem como o aperfeiçoamento dos 
microscópios e dos corantes dos te
cidos, permitiram um considerável 
progresso nos estudos das modifi- 
caçoes provocadas pelas doenças 
da pele: dessa maneira, a velha 
dermatologia morfológica transfor- 
mava-se na moderna medicina cu
tânea, integrando-se novamente 
com a medicina clínica.

O exame do doente

O diagnóstico dermatológico ba
seia se na observação objetiva das 
lesões do doente, isto é, localiza
ção, forma, cor, número, dimensão, 
configuração, confluência, contor
nos, limites, bordos e consistência 
da área atingida. Esse exame, que 
nem sempre necessita do emprego 
de lentes de aumento, se feito em 
local com boa luminosidade, pode 
fornecer, na maioria dos casos, o 
diagnóstico do mal. Além disso, 
são de importância decisiva vários 
dados complementares obtidos 
com o paciente —  como informa 
ções sobre a duração, apareci
mento e evolução da lesão, época 
do ano em que se manifestou o dis
túrbio, sua correlação com o con
sumo de certos alimentos ou dro
gas, a existência de alguma 
ocorrência semelhante entre fami
liares ou vizinhos do paciente; bem 
como dados sobre os distúrbios 
subjetivos, profissão e procedência 
do enfermo.

Mais ainda: submetendo-se a

bactérias há o furúnculo — infec
ção de um folículo pilo-sebáceo — , 
que se apresenta como ufn grande 
nódulo, e a sífilis que, quando não 
é congênita, provoca uma lesão ve
nérea conhecida como cancro duro. 
Este geralmente localiza-se nos ór
gãos genitais, iniciando-se por uma 
pequena ulceração que, em fases 
posteriores, apresenta-se sob a 
form a de pápulas espalhadas por 
todo o corpo, adquirindo, em sua 
fase terciária, a  forma de nódulos 
que se ulceram.

Outra doença, a hanseníase ou 
lepra, apresenta diversos tipos, 
combinações variadas de eritemas 
com insensibilidade, manchas, ul
cerações, etc. Entre as moléstias 
causadas por fungos, há vários 
exemplos de micoses superficiais 
dos pés, que se apresentam com bo
lhas, úlceras, etc.; e entre as causa
das por vírus podem-se apontar, 
entre outras, o herpes-zoster, a ver
ruga, o sarampo e a rubéola. Rela
cionada com distúrbios do metabo
lismo, pode surgir a pelagra, por 
exemplo, e entre as reações alérgi
cas conta-se o  eczema de contato, 
que apresenta eritema. pequenas 
bolhas, escamas, etc. Quanto às 
doenças tumorais. elas variam de 
aspecto conforme o tipo de tumor 
que apresentam. Entre as moléstias 
devidas a alterações circulatórias 
podem-se destacar as hemorragias 
cutâneas.

Algumas alterações podem ser 
hereditárias, como o albinismo, que 
se caracteriza pela ausência de pig 
mentação da pele. e outras podem 
ter causas desconhecidas, como a 
psoríase e o vitiligo (caracterizado 
por manchas sem pigmentos, geral
mente simétricas, espalhadas pelo 
corpo).

Atualmente, existem numerosos 
recursos terapêuticos para comba 
ter as doenças da pele,por medica
mentos, dieta, utifizaçao de meios 
físico-químicos, biológicos, ou bio- 
fisiológicos, ou até mesmo pela ci
rurgia.

Os medicamentos são bastante 
numerosos, podendo ser aplicados 
por diversas vias; os meios dietéti
cos são recursos que visam a modi
ficar ou corrigir o metabolismo do 
paciente: é o caso de dietas ricas 
em vitaminas, receitadas aos hipo- 
vitaminosos. A hidroterapia e os 
banhos são meios físico-químicos 
bastante utilizados na cura de ecze 
mas, bem como, entre outros, o 
raio X, no tratamento do câncer*, 
e os raios ultravioleta na cura da 
acne.

Entre os meios biológicos em
pregados destacam-se os antibióti
cos* (para tratamento geral ou lo
cal) e os hormônios de certas 
glândulas de secreção interna, que 
são utilizados no tratamento das 
mais variadas moléstias.

A cirurgia* é empregada espe 
cialmente nos casos em que é ne
cessário extirpar um tumor, drenar 
um a lesão fechada, cauterizar ver
rugas ou amputar extremidades 
atacadas por tumores ou gangrena.

VEJA TAM BÉM : Câncer; Derma- 
tóglifo; Infecciosas, Doenças; Le
pra; Pele; Rubéola; Sarampo; Sífi
lis.

O eczema crônico (em  cim a) é a form a mais com um  de alergia dérmica. 
O fungo "Trichophyton m acroconidia" (em baixo) causa as infecções na pele.

exames de laboratório os líquidos 
ou fragmentos das lesões, pode-se 
apurar, com maior precisão, a 
causa da moléstia.

Os processos patológicos que 
atingem a pele são idênticos aos ve
rificados nos demais órgãos. Eles 
podem ser inflamatórios, degenera
tivos, circulatórios ou tumorais, ex
teriorizando-se sempre por síndro- 
mes dermatológicos que, em cada 
doença, compõem um conjunto de 
sintomas. Estes servirão ao derma
tologista^ como indicadores, que 
permitirão, após os exames espe
cializados, uma precisão de diag
nóstico.

A erupção de um eritema (ver
melhidão na pele), por exemplo, in
dica, conforme o sintoma que o 
acompanha, um certo tipo de 
doença. Dessa forma, quando ele 
vem acompanhado de insensibili
dade, pode indicar hanseníase; 
quando há sensibilidade, mas vem 
acrescido de escamas, localizan
do-se rios cotovelos e joelhos, pode 
ser o caso de uma psoríase; quando 
as escamas se assemelham a cros
tas e aparecem na face, elas podem 
ser indicação de lúpus eritematoso; 
já em áreas expostas ao sol, em in
divíduos que consomem doses ex
cessivas de álcool, podem indicar 
pelagra, ou seja, carência de vita
mina PP (ácido nicotínico).

Quando a erupção é em forma 
de exantema, ou seja, tomando 
todo o corpo, pode se tratar d a  es
carlatina; e diferente do sarampo*.

cujas manchas também se espa
lham por todo o corpo, porém são 
separadas umas das outras. Se o 
eritema for acompanhado de bo
lhas e nevralgias, pode se tratar de 
herpes-zoster.

Se, ao invés de eritema, apare
cem pápulas — saliências mais ou 
menos circulares, com menos de 
meio centímetro de diâmetro — , o 
exame pode diagnosticar várias 
doenças. No caso de sífilis*, por 
exemplo, a superfície das pápulas 
apresenta-se escamosa, geralmente 
localizada nas palmas das mãos e 
nas plantas dos pés, não trazendo 
coceira. Uma lesão de conteúdo 
líquido — no caso o pus —  é a 
pustula; sua localizaçao na face 
dos jovens é comum na acne juve
nil. Porém, ainda existe uma infini
dade de outros sintomas possíveis, 
característicos de várias doenças 
dermatológicas.

A s doenças m ais importantes

As principais doenças dermato
lógicas são classificadas em gru
pos, conforme o agente causador 
da anomalia. Assim, entre as cau
sadas por animais, destacam-se a 
leishmaniose, que se manifesta sob 
a forma de úlceras e pápulas, sendo 
bastante encontrada na Amazônia 
e no nordeste brasileiro, e a esca- 
biose ou sarna, que dá lesões pustu- 
losas, principalmente nas dobras 
do corpo.

Entre as moléstias causadas por
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Desapropriação

Transferência compulsória de 
um bem, público ou privado, para 
o Estado* ou para quem ele deter
mine: essa é a acepçao que a teoria 
jurídica confere ao termo “desapro
priação”.

No direito brasileiro, o tipo tra
dicional de desapropriação e o que 
ocorre com fundamento na utili
dade pública, na necessidade pú
blica ou no interesse social; nesse 
caso, ela é feita mediante prévia e 
justa  indenização, podendo ter por 
objeto qualquer bem móvel ou imó
vel, corpóreo ou incorpóreo.

Um segundo tipo, mais recente, 
é a desapropriação com finalidade 
de reforma* agrária, caso em que 
a indenização pode ser efetuada em 
títulos da dívida pública. É o que 
determina o parágrafo 1.° do Ar
tigo 157 da Constituição de 1967: 
“A União poderá promover a desa
propriação de propriedade territo
rial rural, mediante pagamento de 
justa indenização, fixada segundo 
os critérios que a lei estabelecer, 
em títulos especiais da dívida pú
blica, com clausula de exata corre
ção monetária, resgatáveis no 
prazo máximo de vinte anos, em 
parcelas anuais sucessivas, assegu
rada a sua aceitação a qualquer 
tempo como meio de pagamento de 
até 50% do imposto territorial ru
ral e como pagamento do preço de 
terras públicas

A desapropriação objetivando a 
reforma agraria, no Brasil, apre
senta particularidades que a distin
guem da de tipo tradicional: a) so
mente a Uniao tem competência 
para decretá-la; b) limita-se às 
areas incluídas em zonas prioritá
rias, como tais definidas em de
creto do Executivo; c) mesmo nes
sas áreas, ela só poderá recair 
sobre propriedade rural qualificada 
em lei como latifúndio, e cuja ex
ploração contrarie os princípios 
básicos da ordem econômica e so
cial; d) a justa indenização não é 
calculada segundo critérios de mer
cado, mas de acordo com o defi
nido em lei.

A competência* para legislar so
bre desapropriação — isto é, esta
belecer em caráter genérico e abs
trato  os princípios e normas pelos 
quais serão efetuadas as desapro
priações —  é privativa da União 
(Constituição, Art. 8.°, XVII, f ) .  Já 
a competência para declaraçao de 
utilidade pública (ato pelo qual o 
poder expropriante manifesta sua 
intenção concreta de desapropriar 
um bem determinado) é partilhada 
pela União com outras pessoas de 
direito público: Estados, municí
pios, Distrito Federal e territórios 
e —  caso excepcional —  o Depar 
tamento Nacional de Estradas de 
Rodagem. Mas, no caso de desa
propriação de imóvel rural para 
fins de reforma agrária, a compe
tência é privativa da União.

A simples declaração de utili
dade pública não é suficiente para 
efetuar a passagem do bem desa-
Çropriado para o poder público, 

rata-se apenas de uma primeira

etapa no processo expropriatório.
Após a declaração, há uma ou

tra fase, representada por uma série 
de atos destinados à apuração do 
valor do bem em vias de desapro-
Í>riação e ao pagamento desse va- 
or. A competência para realizar 

esta etapa —  ou seja, para promo
ver efetivamente a desapropriação
—  é atribuída não só as pessoas 
competentes para a decretação da 
utilidade pública, como também a 
outras entidades estatais, como por 
exemplo, ao IBRA (Lei n.° 4504, 
Artigo 22).

D a declaração à desapropriação

Com a declaração de utilidade 
pública, o poder público manifesta 
seu propósito de adquirir compul- 
soriamente determinado bem. Os 
efeitos dessa declaração são: a) in
vestir o expropriante no direito de 
entrar no imovel (se for o caso), 
para verificações, medições, etc.; b) 
dar início ao prazo de caducidade 
(perda da força jurídica) para pro
mover a desapropriação (se esta 
não for feita em cinco anos, nos ca
sos de necessidade e utilidade pú
blicas, e em dois anos, no caso de 
interesse social, a declaração ca
duca. e só pode ser renovada um 
ano depois); c) fixar o estado físico 
e o valor do objeto a ser desapro
priado, para cálculo de inde
nização.

Ocorre, entretanto, que _o poder 
público às vezes tem urgência no 
apossamento do bem; o interesse 
social impõe que ele tome posse do 
bem antes do final, ou ate mesmo 
antes do início do processo expro
priatório. Nesse caso, ele dispõe da 
faculdade de imissão provisoria na 
posse —  que consiste no apossa
mento do bem expropriado até 
mesmo antes da citação do proprie
tário na ação judicial que lhe é mo
vida, desde que o expropriante de

clare a urgência e efetue em juízo 
o depósito prévio da indenização, 
segundo os critérios estabelecidos 
no Artigo 15 do Decreto-Lei n.° 
3365, que é a lei fundamental sobre 
desapropriação.

A  im issão provisória na posse

Uma grande quantidade de desa
propriações, realizadas sobretudo 
em fins da década de 60, desalojou 
milhares de famílias na cidade de 
São Paulo. Esses proprietários de 
prédios residenciais recebiam, por 
ocasião da  imissão na posse, uma 
importância muito pequena. Por 
isso, encontravam dificuldades, na
quele sistema jurídico, para aquisi
ção de nova casa, enquanto nao se 
concluía o processo judicial.

Diante dessa situação, o governo 
editou o Decreto-Lei n.° 1075, que 
trouxe importante inovação: a pos 
sibilidade de o expropriado impug
nar o preço oferecido pelo expro
priante a Fim de obter a imissão 
provisória de posse. Face a even
tuais desacordos entre as partes, 
outorgou-se ao juiz do processo 
competência para fixar o valor a 
ser efetivamente depositado, valen
do-se de informações prestadas por 
peritos. Dessa forma, o novo decre
to-lei garantiu ao expropriado o di
reito de ser ouvido quanto ao valor 
a ser depositado enquanto não se 
apurasse o preço definitivo corres
pondente à justa indenização.

Nas desapropriações realizadas 
com base no Decreto-Lei n.° 1075, 
o expropriante só poderá ser imi
tido provisoriamente na posse do 
bem se o preço oferecido não for 
impugnado. Ocorrida a impugna
ção, submeter-se-á ao processo de 
avaliação estabelecido no Artigo
2.° e seguintes do Decreto-Lei n.° 
1075. Mas este tem aplicação ape
nas quando se tratar de imóvel ur
bano destinado à residência e habi

tado pelo proprietário ou pelo 
compromissario-comprador . com 
título registrado.

É importante ressaltar que a de
sapropriação pode ocorrer estrita
mente ao nível extrajudicial: se, 
após o ato declaratório da expro
priação, o proprietário aceita a 
oferta feita pelo expropriante, a 
transmissão da propriedade se exte
rioriza sem a necessidade do pro
cesso judicial. Lavra-se então uma 
escritura pública, na qual se men
cionam o acordo quanto ao preço 
e as demais cláusulas ajustadas en
tre as partes.

Mas quando não há entendi
mento na fase administrativa, tor- 
na-se indispensável o trâmite judi
cial. Nesse caso, a administração 
pública pede a citação do proprie
tário, indicando o jircço  que ofe
rece para indenizaçao; e o processo 
termina com a sentença que fixará 
o preço a ser efetivamente pago.

A desapropriação judicial só se 
consuma com o pagamento do 
preço. Antes e durante o processo 
poderá haver, eventualmente, imis
são provisória na posse, mas nunca 
desapropriação: esta só acontece 
com o recebimento, pelo expro 
priado, do preço decidido na sen 
tença.

Há, porém, um caso excepcio
nal: a desapropriação cham ada in
direta, que se consuma sem mesmo 
ter sido feita a declaração de utili
dade pública. Ocorre em virtude do 
simples apossamento de bens e sua 
respectiva integração no domínio 
público. Daí em diante, resta ao 
particular somente o direito à cor
respondente indenização, não dis
pondo nunca de meios jurídicos 
que lhe facultem a reivindicação ou 
a reintegração na posse do bem.

VEJA TAM BÉM : Reais, Direitos.

Novas avenidas: em  caso de utilidade pública, o Estado desapropria os im óveis necessários è execução das obras.
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Descartes

A  rainha Cristina da Suécia cercada de sábios; à sua esquerda. Descartes. (Ó leo de Dum esnil. Versalhes.)

O século XVI é uma época de 
profundas transformações na visão 
de mundo do homem ocidental, 
marcada por verdadeira paixão pe
las descobertas. No tempo e no es
paço abrem-se novos horizontes: 
eruditos redescobrem velhas dou
trinas filosóficas e científicas, que 
levam à constituição de uma sabe
doria nova, oposta às concepções 
da Idade Média; ao mesmo tempo, 
viajantes e aventureiros rasgam 
continentes e mares, descobrindo 
novas terras e novos povos. A anti
guidade greco-romana renasce 
através das obras de seus pensado
res, enquanto se constitui uma 
nova imagem geográfica do 
mundo. Essa efervescência, que 
marca a atmosfera intelectual do 
Renascimento, traz consigo, inevi
tavelmente, a rejeição das idéias 
que até então prevaleciam. Tudo é 
sacudido ou destruído: a unidade 
política, religiosa e espiritual da 
Europa; a certeza da ciência medie
val; a autoridade da Bíblia; o 
prestígio da Igreja e do Estado. Se 
o homem ocidental descobre que 
há idéias bem diferentes das que vi
nha docilmente aceitando como as 
únicas verdadeiras; se ele fica sa
bendo que há outros povos vivendo 
de maneira muito diversa dos pa
drões que lhe pareciam os únicos 
legítimos — é natural que se es
praie uma vaga de descrença, de 
desconfiança, de dúvida. Três pen
sadores formularão esse clima de 
ceticismo* propiciado pelas con- 

uistas da  Renascença*: Agrippa 
e Nettesheim (1487-1535), nas

cido em Colônia; o português 
Francisco Sanchez (1552 1632); e 
o francês Michel de Montaigne*. 
Este último, através de agudas aná
lises, procura demolir as supersti
ções, o erro e o fanatismo das opi
niões particulares que pretendem se 
impor como verdade a qualquer 
preço, embora carecendo de funda
mento racional. Mas, como seu 
tempo não lhe oferece nada mais 
além disso, conclui que tudo não 
passa de “ opinião” neste mundo in
certo. Mas, ao voltar-se sobre si 
mesmo para tentar encontrar no 
próprio eu alguma certeza, ai só 
julga achar finitude e mortalidade. 
Conclui que o ceticismo —  a re
núncia à certeza aparentemente ina
tingível —  é a única solução sábia.

No final do século XVI apresen- 
ta-se um movimento de reação ao 
ceticismo que Montaigne exprimira 
com tanta acuidade. No campo fi
losófico, dois grandes nomes ten 
tam  encontrar bases sólidas para o 
conhecimento, através do estabele
cimento de novos métodos de in
vestigação: Francis Bacon* preco
niza uma ciência sustentada pela 
observação e pela experimentação, 
enquanto o francês René Descartes 
busca na razão — desdobrada de 
forma modelar pela m atemática —  
a recuperação da certeza.

Nascido em La Haye, em 1596, 
René Descartes estudou no colégio 
jesuíta de La Flèche, recebendo en
sinamentos dentro da tradição aris-

totélica, que depois combaterá. De
sejoso de conhecer o mundo, 
ingressou na carreira militar, tendo 
participado inclusive do exército de 
Maurício de Nassau*. Estava in
corporado às tropas do duque da 
Baviera quando um fato marcou-o 
profundamente: na noite de 10 de 
novembro de 1619, três sonhos su
cessivos dão-lhe a certeza de sua 
verdadeira vocação, ao mesmo 
tempo que permitem aflorar a intui
ção de que haveria um acordo fun
damental entre as leis da  natureza 
e as leis das matemáticas. Sua mis
são seria justamente a de fazer revi
ver, atualizado, o ideal pitagórico 
de submeter o universo aos núme
ros, permitindo ao homem um co
nhecimento claro e seguro sobre to
das as coisas.

A partir de 1620, Descartes re
nuncia à vida militar, passando a 
empreender diversas viagens. Fi
xa-se finalmente na Holanda 
(1628-49), onde faz inúmeros ami
gos, particularmente Constantin 
Huygens* (pai do grande cientista 
Huygens), e onde teve com uma 
mulher chamada Helena (provavel
mente uma criada) uma filha que 
morreu com cinco anos de idade. 
Convidado pela rainha Cristina* 
da Suécia, Descartes seguiu para 
este país, morrendo no mesmo ano 
de sua chegada (1650).

Grande parte da vida de Descar
tes transcorreu durante o reinado 
de Henrique IV da França. Em 
1624, o Cardeal Richelieu havia 
assumido, porém, a direção dos ne
gócios públicos, conservando-a du

rante dezoito anos. Mais ainda do 
que a de Henrique IV, a política do 
cardeal foi orientada no sentido da 
sustentação da burguesia*; atribuiu 
toda sorte de privilégios e monopó
lios aos negociantes e manufaturei- 
ros, ampliando também o comércio 
marítimo. Com isso expandem-se 
em grande escala as manufaturas e 
multiplicam-se os engenhos mecâ
nicos —  a sugerir a necessidade de 
um a mecânica racional. Essa ex
pansão científica e técnica é obra 
da burguesia; mas se o absolu
tismo* real favorece a burguesia, 
ele não pretende entregar-lhe o po
der: a m onarquia procura simples
mente fortificar-se, utilizando a 
contra a nobreza e contendo assim 
um a por meio da outra. Desse 
modo é que se explica, em grande 
parte, o retardamento da “ciência 
oficial” da época —  como a que 
desencantara Descartes em La Flè
che — , estagnada em torno dos co
mentários das obras de Aristóteles* 
e condenando a ciência nova em 
nome da tradição e da autoridade.

Descartes vive nesse tempo de 
renovações acompanhadas por ce
ticismo e ameaças.

Os cinco primeiros anos de sua 
permanência na Holanda foram de
dicados à elaboração de um pe
queno tratado de metafísica e, prin
cipalmente, à composição de uma 
obra que deveria abarcar o con
junto aa  física: o Traité du M onde  
et de la Lumière. O trabalho j á  es
tava pronto para ser impresso 
quando Descartes soube da conde
nação de Galileu*, motivada por

uma afirmação que ele próprio ha
via retomado: a do movimento da 
Terra. Por prudência, Descartes re
nuncia à publicação. E por prudên
cia (que alguns consideram exces
siva) toda a sua obra posterior 
ficará até certo ponto mutilada e 
deformada: Descartes passa a ex- 
pressar-se de forma embuçada e 
ambígua, para garantir a tranqüili
dade de sua vida e evitar a repres
são da Igreja.

Em 1637, Descartes reconsidera 
sua intenção de nada mais publi
car, dando a público três pequenos 
tratados: a Dióptrica, os Meteoros 
e a Geometria, precedidos do Dis
co urs de la Méthode pour Bien 
Conduire sa Raison et Chercher la 
Vérité à travers les Sciences, obra 
escrita em francês, o que constitui 
um a novidade para a época (até en
tão, desde a Idade Média, as obras 
científicas e filosóficas eram escri 
tas em latim).

Anos mais tarde (1641), Descar
tes publica as Meditations sur la 
Philosophie Première, que ocasio
naram numerosas objeções por 
parte de filósofos e teólogos, levan
do-o a redigir respostas que contém 
elementos importantes para a com
preensão de seu pensamento. Em 
1644, para completar a exposição 
de sua filosofia e de sua física, pu
blica os Principes de la Philoso
phie, dedicados à princesa Eliza
beth da Boêmia, com a qual 
manteve famosa correspondência 
sobre assuntos filosóficos e quem, 
de certo modo, o induziu a escrever 
o Traité des Passions (1649).
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A filosofia de Descartes despertou, em  seu próprio tem po, objeções e criti
cas. com o as de Gassendi (à esquerda) e de M ersenne (à direita).

Penso, logo existo

A maior parte da obra de Des
cartes é consagrada às ciências; 
mas não se contenta em fazer pes
quisas, como no campo da mate 
m ática e da óptica: compreende 
que naquele tempo de incertezas o 
principal era justificar a própria 
validade do conhecimento cientí
fico. Se para tanto não apela para 
os desacreditados argumentos da 
filosofia tradicional, encontra po
rém um apoio seguro nas únicas 
verdades que haviam atravessado 
incólumes as críticas dos céticos e 
os abalos causados pelos inventos 
e descobertas renascentistas: as 
verdades matemáticas. Ele próprio, 
um eminente matemático, acaba 
por reconhecer (e afinal fora esse o 
sentido da “revelação” de seu so
nho de novembro de 1619) que a 
certeza, em qualquer campo do co
nhecimento, está baseada em idéias 
que tenham as mesmas característi
cas das noções matemáticas, isto é, 
sejam evidentes, perfeitamente cla
ras e distintas. Mas para chegar lá 
era preciso, antes, afastar toda pos
sibilidade de dúvida. É o que faz, 
descobrindo que existe apenas um 
caminho que supera a dúvida: o 
que a atravessa toda, esgotando-lhe 
todos os aspectos. Ou seja: é im
possível vencer a dúvida evitando-a 
ou pretendendo se instalar desde 
logo numa frágil certeza (frágil 
porque não submetida aos testes da 
dúvida). Descartes aceita o desafio 
da dúvida para dar-lhe combate 
com suas próprias armas. E du
vida, metodicamente, de tudo. Se
gue a sugestão de Montaigne: o de
cisivo campo de batalha entre a 
certeza e a incerteza é o próprio eu. 
Descartes realiza então a sonda
gem das idéias que povoam seu 
pensamento, discernindo três tipos: 
as que parecem se referir ao mundo 
exterior (as factícias), justamente 
as mais instáveis e inseguras, va
riando porque esse mundo parece 
estar sempre mudando e porque as 
próprias condições do indivíduo, 
alterando-se, modificam suas im
pressões sobre os objetos físicos; 
outras idéias (as fictícias), forjadas 
pela imaginaçao, variam de acordo 
com a vontade do sujeito; final
mente, Descartes reconhece que al
gumas dentre suas idéias oferecem 
grande nitidez e estabilidade — 
exatamente as que são utilizadas 
pelas matemáticas, como a idéia de 

figura”, claramente concebível, ni
tidamente definível e aceita por to
dos da mesma maneira. Este último 
tipo de idéias — claras e universais 
— , Descartes as considera inatas, 
independentes da experiência sensí
vel e anteriores a ela, constituindo 
como que o subsolo da consciência 
de todos os homens (ressurge aqui, 
modernizada, a concepção platô
nica de conhecimento como remi
niscência). Ao fazer essa distinção 
entre as idéias, Descartes está na 
verdade aplicando preceitos do mé
todo que, inspirado nas matemáti
cas, ele preconiza para a resolução 
de qualquer problema: dividir cada 
dificuldade em tantas parcelas 
quantas sejam necessárias para me
lhor resolvê-la; e só considerar 
como verdadeiras as coisas que po
dem ser intuídas clara e distinta
mente. Essa intuição e aquela aná

lise seriam, pois, dois pontos de 
apoio fundamentais para o conhe
cimento. Intuindo, analisando, de
duzindo — segundo o modelo do 
conhecimento matemático —  o es
pírito poderia construir uma ciên
cia segura, como Descartes se pro
põe, não só no Discours de la 
Méthode, mas já  também nas Rè- 
gles pour la Direction de lEsprit, 
escritas em 1628.

Mas, e se a realidade toda fosse 
regida por um princípio maligno, 
um “deus enganador , que ju sta 
mente manifestasse sua maldade 
fazendo com que o homem errasse 
toda vez que tivesse a mais forte 
impressão de que estava acer
tando? A hipótese do “gênio ma
ligno” — artificio de que Descartes 
lança mão para levar a dúvida me
tódica ao máximo, tornando-a “hi
perbólica” —  faz pairar sobre as 
próprias idéias claras a sombra de 
um a possivel incerteza: a de que 
elas, embora evidentes (válidas 
subjetivamente segundo o critério 
do racionalismo*), não teriam uma 
correspondência no plano objetivo.

No entanto, chegando até aí, onde 
se pode duvidar de tudo (mesmo do 
que parece evidente), é que surge fi
nalmente a primeira certeza inaba
lável: “Se duvido, penso; penso — 
logo existo (como coisa pensante)” . 
E quanto mais duvide, mais se re
pete, reforçando-se, a experiência: 
se duvidar de que duvido, só posso 
fazê-lo pensando essa dúvida a res
peito da própria dúvida. Surge as
sim a certeza que servirá de ponto 
de partida para a justificativa car
tesiana do valor cio conhecimento 
científico constituído com o mesmo 
rigor e as mesmas exigências de 
clareza e nitidez das noções m ate
máticas. O cogito (“penso, logo 
existo” — em latim: cogito ergo 
sum), além de representar uma pri
meira certeza reconquistada aos 
territórios da dúvida, passa a cons
tituir o modelo para qualquer tipo 
de conhecimento legitimo; tudo 
deve, para ser aceito como verda
deiro, impor-se ao espírito com a 
força irretorquível dessa primeira 
certeza indubitável. Por outro lado, 
o cogito serve para estabelecer uma

distinção entre substâncias, que 
m arca a metafísica cartesian^: a 
res cogitans, a substância pensante, 
o espirito (“penso — logo existo, 
como coisa pensante”)  e a res ex
tensa, a substância extensa, o 
corpo. Essas duas substâncias, coe
xistindo no homem, levantam o 
problema do dualismo (relações 
corpo/alma), central na psicologia 
cartesiana. (A questão será reto
m ada e diversamente solucionada 
pela tradição racionalista clássica, 
em particular por Spinoza* e por 
Leibniz*.)

O bom Deus
A única certeza contida no co

gito era a da existência do eu en
quanto “ ser pensante” . Todavia, 
Descartes estaria condenado filoso
ficamente à solidão se o exame dt 
suas próprias idéias não o levasse 
a provar, com evidência (que é o 
seu critério básico de verdade e de 
realidade), uma outra existência 
que não a de seu espírito. E, antes 
mesmo de demonstrar racional 
mente a existência do seu próprio 
corpo e do mundo físico exterior, 
Descartes procura provar a existên
cia de Deus, que constituirá a ter
ceira substância de sua metafísica: 
a res infinita.

N a terceira de suas Méditations, 
Descartes apresenta provas da exis
tência de Deus baseadas no princí
pio de causalidade*, como a que 
afirma que só existindo realmente 
Deus (causa) pode-se explicar a 
existência de um ser finito e imper
feito, o eu pensante, porém dotado 
da idéia de infinito, de perfeição 
(efeito). Já  na quinta de suas M edi
ta tions, Descartes reformula o ar
gumento ontológico da existência 
de Deus, forjado na Idade Média 
por Santo Anselmo*: a própria 
idéia de Deus (como ser perfeitís
simo) exigiria a afirmação de sua 
existencia (desde que se entenda a 
existência como uma perfeição).

Mas se Deus existe como ser 
perfeito, ele é bom e veraz —  não 
permitindo o erro sistemático do 
espírito humano. Substituindo o

As obras de Descartes m arcaram  o desenvolvim ento do pensam ento m odem o nos cam pos da cidncia e da filosofia. 
(Ilustrações para "Les M étéores", à esquerda, e para o "Tra ité  de 1 'H om m e", à direita.)
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0  pensam ento de Descartes sofreu infludncia do de M ontaigne (esquerda) e influenciou o de Spinoza (direita).

malin génie, o bon Dieu de Descar
tes permite-lhe agora afirmar com 
toda segurança que a evidência ê 
mesmo o critério de verdade; às 
idéias claras correspondem mesmo 
realidades —  elas não são a terrí
vel armadilha de um gênio engana
dor e cruel. Para Descartes, por
tanto, Deus passa a ser a garantia 
da objetividade do conhecimento: o 
bon Dieu é a expressão do oti
mismo racionalista que pressupõe 
que ao máximo de clareza racional 
corresponde o cerne da realidade 
objetiva. Descartes insufla as cha
mas do Iluminismo, que domi
nará, por mais de dois séculos, a 
cultura ocidental.

A bondade e a veracidade divi
nas é que servirão também para 
sustentar a demonstração racional 
da existência do mundo físico. 
Mas, de qualquer modo, a  ciência 
a respeito desse mundo deverá sem
pre ser construída por via das 
idéias claras que se tem a respeito 
dele e que são idéias incorporadas 
ao universo das noções matemáti
cas —  como a de “figura” e a de 
“extensão”. Com isso Descartes 
reafirma o ideal da fisica-matemá- 
tica que o Renascimento propusera 
a partir de certos antecedentes anti
gos (pitagóricos, Platão*).

O pensamento de Descartes_ per
manece um ponto de referência 
fundamental para a filosofia e a 
ciência. Discutido e combatido 
desde o seu tempo (seu inatismo foi 
particularmente rejeitado pelos em- 
piristas ingleses, como Locke*), 
deixou todavia uma forte tradição 
filosófica, inaugurando o raciona- 
lismo e o idealismo* modernos.

Malebranche*, Pascal*, Spinoza*, 
Leibniz* estarão entre os grandes 
pensadores que desenvolverão e re
formularão seus postulados racio- 
nalistas. Seu ideal de constituir 
uma “matemática universal” tor- 
nou-se um objetivo que, de diferen
tes maneiras, passou a ser perse
guido por varias gerações de 
filósofos, pelo menos até a segunda 
metade do século XIX. Marcou, 
com sua distinção metafísica das 
substâncias, não apenas a tradição 
espiritualista da filosofia clássica: 
de sua concepção atomista da ma
téria é que decorrerá o m ateria
lismo* francês do século XVIII, 
como em La Mettrie*, d’Holbach* 
e Helvetius*. Sua epistemologia* 
científica, baseada no modelo da 
razão matemática, perdura en
quanto, não se discute a própria 
matemática que lhe serve de susten
tação. Só a partir do final do século 
X IX  e principalmente no decorrer 
do século XX é que começa a se 
propor outra concepção de razão, 
para substituir ou complementar a 
razão cartesiana. (No pensamento 
contemporâneo a reação a esta ra
zão é manifestada, entre outros, 
por pensadores como Bachelard*, 
Piaget* e os partidários da teoria 
da argumentação*.) Mas o próprio 
Husserl*, inaugurador da corrente 
fenomenológica, foi buscar em 
Descartes a inspiração para seu 
método, reformulando-lhe as no
ções de dúvida metódica (que res
surge na epoché fenomenologica) e 
de intuição.

Pretendendo alicerçar todo o co
nhecimento na evidencia de tipo 
matemático, Descartes havia reco

nhecido, porém, que a urgência da 
ação demanda a aceitação de im
posições, puramente factuais. Daí 
ter proposto uma “moral provisó 
ria” —  espécie de arte de se viver 
feliz, apesar da dúvida que persistia 
no julgamento que se faça sobre as 
coisas. Essa moral, segundo ele, re
comenda o conformismo social, a 
obediência às leis e aos costumes 
do país. O que confirma que o des
tino de Bruno* e de Galileu sugeria 
uma prudência que pautou não só 
a vida como também parte da obra 
de Descartes. Todavia, o preceito 
da dúvida metódica e a defesa da 
análise racional de todas as ques
tões eram legados que Descartes 
deixava não apenas á ciência e à fi
losofia: o pensamento político do 
Ocidente deles se alimentou, pri
meiro na Inglaterra, mais tarde na 
própria França. Atrás dos enciclo
pedistas* que formularam a ideolo
gia* da Revolução Francesa* es
tava também a atitude meto
dológica preconizada por 
Descartes. A fundamentação dos 
fatos na razão rejeitou a legitimi 
dade do poder real (sustentado no 
“direito divino”) e, através da revo
lução, pretendeu impor uma nova 
organização social, a partir das 
unidades em que, segundo a razão 
analítica, estava composta a socie
dade: indivíduos iguais e livres.

VEJA TAM BÉM : Análise; Ceti
cismo; Ciência; Conhecimento; 
Dedução; Deus; Empirismo; Filo
sofia; Intuição; M étodo Científico; 
Racionalismo; Razão.

Descobrimentos- 
Marítimos

Ao final da Idade Média, as ci 
dades se desenvolviam cada vez 
mais: crescia o volume das transa
ções comerciais, fortalecia-se a 
classe dos ricos mercadores. De to
dos os produtos, o mais lucrativo 
para o comércio era representado 
pelas especiarias: a pimenta da In 
dia e o cravo e a canela do Oriente. 
Grandes caravanas recolhiam as 
mercadorias no mar Vermelho ou 
no golfo Pérsico, trazendo-as para 
as margens do Mediterrâneo, onde 
eram entregues aos comerciantes 
das cidades italianas.

Com a tomada de Constantino
pla pelos turcos (1453), as rotas 
italianas de acesso ao Oriente são 
truncadas. O fluxo de mercadorias 
provenientes das fndias (termo pelo 
qual se designava, na época, toda 
a Ásia) começa a diminuir, exata 
mente no momento em que um 
grande mercado se abria para elas. 
Era preciso encontrar outro cami 
nho, de preferência marítimo, que 
colocasse essas riquezas ao alcance 
dos europeus; pois os mapas da 
época, apesar de grosseiros, mos
travam todos uma comunicação 
qualquer entre o oceano Atlântico 
e o mar das índias.

A busca desse caminho marcará 
o início de uma nova época dentro 
da História. T rata se do período 
das Grandes Navegações ou dos 
Grandes Descobrimentos, ou sim 
plesmente Ciclo das Navegações, 
termos pelos quais se designam os 
tempos do início da navegação 
oceanica pelos povos da península 
ibérica (e, mais tarde, também da 
França e da Inglaterra), que tive
ram  como conseqüência a desco
berta das terras americanas e o 
contato direto com os povos da 
África e da Ásia.

Os descobrim entos portugueses

Possuindo uma importante ca
mada de mercadores que, desde 
1385 (ascensão de Dom João* I, 
mestre de Aviz), exerciam grande 
influência sobre o trono português, 
o governo de Lisboa, desde o co
meço do século XV, manifestava a 
intenção de conseguir melhor posi
ção no comércio internacional, que 
se expandia.

Enquanto o comércio mantivesse 
suas antigas características, Portu
gal não poderia competir com Ve
neza e Gênova, mais bem localiza
das geograficamente para distribuir 
o produto pela Europa. No entanto, 
o transporte das mercadorias, feito 
através de várias etapas terrestres e 
marítimas, era bastante compli
cado. Assim, os portugueses (que já  
haviam ocupado Ceuta, na costa 
africana) propuseram-se a circun 
dar o continente negro, na busca de 
um caminho marítimo que lhes 
desse acesso mais fácil às fontes 
produtoras asiáticas.

Tratava-se, portanto, de navegar 
rumo ao sul, até o extremo meridio
nal da África, de onde seguiriam
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As três caravelas aportam  no continente: Colombo desembarca e recebe presentes dos nativos. (Théodore de Bry.l

fiara leste. As primeiras tentativas, 
eitas já  em 1420, valeram o desco

brimento das ilhas de Açores e Ma 
deira, obra de João Gonçalves 
Zarco.

No entanto, o litoral africano era 
muito mais extenso do que se supu- 
nh a.

Em 1434, Gil Eanes ultrapassou 
o cabo Bojador (extremo ocidental 
da África) —  mas isso não signifi
cava senão um terço da distancia 
a ser percorrida.

Os portugueses teriam de esperar 
o aprimoramento das técnicas de 
construção naval e a invenção de 
instrumentos mais adequados à na
vegação em alto mar.

A par dos progressos técnicos, 
um novo estímulo surgiu: os turcos 
otomanos tinham capturado Cons
tantinopla e avançavam para Ale
xandria, interrompendo em muitos 
pontos as linhas tias caravanas mu 
çul manas. Encontrar um caminho 
marítimo tornava-se agora essen
cial para a própria sobrevivência 
do comércio.

A situação de Portugal favorecia 
ao máximo a transformação do 
país em centro marítimo europeu: 
praticamente na entrada da África, 
Lisboa era o porto ideal de embar 
que para as expedições. De todas 
as partes da Europa, afluem a Sa
gres marinheiros e comerciantes, 
especialmente venezianos e genove- 
ses.

Em 1488, Bartolomeu Dias* 
descobriu a passagem do sul da 
África e o cabo que passou a cha
mar-se cabo da Boa Esperança. 
Esse nome revela a perspectiva dos 
portugueses de, em breve, chega 
rem até as índias pelo caminho 
mais curto.

Ao saber que um navegador a ser
viço da Espanha, velejando para o 
ocidente, chegara quase ao conti
nente asiático (na verdade, era Co
lombo descobrindo a América), 
Dom João* II, rei de Portugal, 
acertou com os reis espanhóis a di
visão de suas respectivas esferas de 
influência (Tratado de Tordesilhas
— 1494). Seu sucessor, Dom Ma
nuel*, preparou uma grande esqua
dra para contornar a África.

Essa esquadra era comandada 
por Vasco da Gama*, que superou 
o ç,abo da Boa Esperança e cnegou 
as índias, após dois anos de viagem 
(1497-1499). Essa jornada propor
cionou altos lucros aos patrocina
dores com as mercadorias trazidas.

Um ano após a volta de Vasco 
da Gama, o rei Dom Manuel en
viou uma frota.para organizar a ex
ploração das índias pelo Império 
Português, além de verificar, a ca
minho, as terras que pelo Tratado 
de Tordesilhas ficariam sob o 
domínio de Portugal. Nessa expedi
ção, Pedro Álvares Cabral* veio a 
descobrir o Brasil. Entretanto, Por 
tugal insistia na orientação origi
nal, isto é, navegações no sentido 
sul e leste, razão pela qual não atri
buiu grande importância às terras 
descobertas por Cabral, situadas 
muito a sudoeste e fora da rota das 
índias.

Durante o século XVI, os portu
gueses efetuaram o reçonhecimento 
da costa oriental da África e insta
laram possessões na índia e em 
M álaca (Cingapura). No fim do sé-

Considerado o prim eiro dos navegadores científicos modernos, Jam es Cook morreu no Havaí. (Ilustração da época.) culo, já  comerciavam com o Japão.
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O s descobrim entos espanhóis

Enquanto os portugueses insis
tentemente davam voltas nas proxi
midades da África, o genovês Cris
tóvão Colombo* aparecia, em 
1490, com uma teoria nova. Ba
seando-se na concepção da esferici- 
dade terrestre, supunha poder che
gar às índias navegando sempre 
para oeste.

Sua proposta não encontra eco 
na corte portuguesa, quando ele a 
apresenta, mas, na Espanha, Fer-

Novo cam inho para o com ércio: 
Vasco da Gama chega às fndias.

nando* e Isabel* se dispõem a ou
vi-lo. A unificação da Espanha 
consumava s ;, então, em decorrên
cia do casamento do rei de Aragão, 
Fernando, com a rainha de Cas
tela, Isabel. Além disso, os espa
nhóis acabavam de expulsar os 
mouros de Granada, libertando afi
nal todo o território do país. A luta 
secular fizera com que se houves
sem atrasado em relação aos nave
gadores portugueses, e as concep
ções de Colombo e sua experiência 
náutica pareceram uma boa ma
neira de diminuir a diferença.

Puderam ceder ao genovês ape
nas três naus, mas foi o suficiente 
para que ele chegasse às Bahamas, 
Cuba e Haiti. Em viagens subse
qüentes, Colombo chega às Anti
lhas e a Porto Rico, e desembarca 
na Jamaica.

Supunha-se que tais ilhas fossem 
próximas às índias, e o rei de Por
tugal pensava mesmo que Colombo 
houvesse atingido o Japão. A prin- 
meira reação lusitana foi equipar 
um a frota que ocupasse Hispa
niola. Ainda impossibilitados de 
enfrentar uma guerra marítima, os 
reis católicos Fernando e Isabel
Çreferiram capitular, aceitando o 

ratado de Tordesilhas. Em tese, o 
tratado era francamente favorável 
a Portugal, pois, enquanto cabiam 
à Espanha apenas algumas ilhas, 
Portugal ficava com as colônias 
na Africa e certamente na índia. 
Contudo, as “novas ilhas” eram na 
verdade o continente americano, e 
os espanhóis não iriam sair prejudi
cados do acordo.

Já  em 1498, Colombo chega ao 
delta do Orenoco (Venezuela) e, 
três anos depois, Dom Rodrigo de 
Bastiadas chega ao Panamá. Co
lombo, curiosamente, sentia-se 
frustrado com a descoberta, conti

nuando a procurar uma passagem 
que o levasse às índias. Assim, des
cobre Honduras e Nicarágua, e 
chega até a baía de Colón. Par 
tindo desse ponto em 1518, Bal- 
boa* atravessou por terra o istmo 
do Panamá, chegando pela pri
meira vez ao Pacífico.

Enquanto Colombo continuava 
a procurar passagens pelo centro 
do continente, os reis espanhóis 
convenciam-se da inutilidade dessa 
tarefa e orientavam as novas expe
dições para sudoeste. Assim, em
1516, Juan Dias de Solis descobre 
O rio da Prata. Indo mais ao sul, 
em 1520, Fernão de Magalhães* 
descobre o estreito que levou seu 
nome entrando no Pacífico; Maga 
lhães morreu nas Filipinas (1521), 
mas sua viagem foi continuada por 
Sebastião Elcano*, que passa pelas 
índias e retorna à Espanha pelo 
oriente, completando a primeira 
viagem de circunavegação da 
Terra, prova definitiva da esferici- 
dade do planeta.

Não tendo de se preocupar com 
as índias, os espanhóis decidem 
pela colonização das terras desco
bertas; das povoações já  estabeleci
das vão partindo expedições para 
novos descobrimentos. Assim, em
1517, Fernão Cortez* chega ao 
México; em 1526, Francisco Pi- 
zarro* atinge as costas do Equador 
e Peru. No ano seguinte, Sebastião 
Caboto, por via fluvial, chega ao 
Paraguai. Em 1534, já  começam a 
explorar a Colômbia e o Chile, e, 
finalmente, em 1565, navios saídos 
das Antilhas vão aportar na penín 
sul a da Flórida.

Ingleses, franceses, holandeses

Enquanto Portugal começava a 
navegar, a Inglaterra e a França

enfrentavam-se na Guerra dos 
Cem* Anos. Terminado o conflito, 
surgiram os conseqüentes proble
m as internos, opondo a monarquia 
aos senhores feudais, o que ocasio
nou novas lutas na Inglaterra 
(Guerra das Duas Rosas) e inúme
ras campanhas de menor enverga
dura na França.

Além disso, os dois países acha
vam-se envolvidos na política do 
continente, enfrentando questões 
com a Escócia, a Áustria e o pa
pado, até a  ocorrência das guerras 
religiosas.

Apenas dois soberanos —  Hen
rique* VII, na Inglaterra, e Fran
cisco* I, na  França — deram a de
vida importância às navegações. E 
ambos seguem a mesma ideia: se os 
portugueses vinham navegando 
para sul e leste e os espanhóis para 
oeste e sudoeste, restava inexplo
rado o noroeste. Nesse rumo, o in
glês John Cabot descobriu a penín 
sul a do Labrador (1497), e os 
franceses chegaram aos Estados 
Unidos (1524) e depois, com Jac- 
ques Cartier* ao rio São Lourenço 
e ao interior do Canadá (1534). No 
entanto, ali também não se encon
traria uma passagem para o 
oriente, e ingleses e franceses limj- 
taram-se a registrar seus descobri
mentos.

Só no fim do século XVI, com 
a rainha Elizabeth* I, a Inglaterra 
volta a preocupar-se novamente 
com as navegações. Em princípio, 
incentiva os corsários Francis 
Drake* e Frobisher a agirem nas 
águas do Novo Mundo, como parte 
de sua política antiespanhola. E, ao 
vencer a Invencível Ârmada de Fi
lipe* II, encontra-se aquele país, 
pela primeira vez, na condição de 
grande potência marítima.

Mas também os franceses sob
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Luís* X III e Luís* XIV vão colo
cando navios no Atlântico. En
quanto os ingleses descobrem as 
Bermudas (1612) e iniciam a colo
nização da Virgínia (1620), os fran
ceses fundam Quebec (1608) e se 
instalam nas ilnas de São Cristó
vão, Guadalupe e Martinica 
(1635).

Quanto aos holandeses (que só 
se tornaram independentes da Es
panha em 1581), ocuparam as An
tilhas, as Guianas e Nova Amster- 
dam (cujo nome foi mudado para 
Nova York quando os ingleses os 
expulsaram, em 1664).

No sul do continente, os portu
gueses tiveram de enfrentar tentati
vas de estabelecimento de colônias 
francesas (no Rio de Janeiro, em 
1555, e depois, em 1612, no M ara
nhão) e holandesas (no Nordeste, 
em 1624 e 1630), além de uma 
constante disputa de limites com a 
Espanha, que só seria resolvida 
em 1777.

As regiões conquistadas pelos 
esp anhóis, que eram as m ais rica s era 
ouro e prata (o ouro no Brasil só 
foi descoberto no século XVIII, e, 
nos Estados Unidos, em 1847), fo
ram  as mais visadas pelos demais 
navegadores. Por isso a Espanha 
teve dificuldades em manter todo o 
seu império, cedendo algumas re
giões aos novos conquistadores. O 
Canadá mudou de maos, passando 
da França à Inglaterra em conse
qüência de guerras européias. A po- 
lonia francesa da Luisiana foi ven
dida aos Estados Unidos, já  depois 
da independência.

C onseqüências

A descoberta do continente ame
ricano provocou uma transform a
ção profunda na  economia euro
péia. Num primeiro momento, a 
América representava apenas uma 
tentativa de alcançar as índias, 
m as logo começaram a chegar à 
Europa produtos como o tabaco, o

milho e as batatas da América do 
Norte; o melaço e o rum das Anti
lhas; o cacau e a cochonilha dos 
Andes; e o açúcar* do Brasil. Esses 
produtos por si sós já  garantiram 
uma enorme expansão no comércio 
mundial. Entretanto seria a desco
berta de ouro e pra ta  na América 
espanhola que iria modificar total
mente a economia européia, forta
lecendo dessa maneira a economia 
mercantilista.

Era o início da chamada Revolu 
ção Comercial. A cidade de An
tuérpia, centro dessas transações 
comerciais, passou a ocupar o lu
gar das antigas cidades italianas 
que comerciavam com o Oriente. 
Os banqueiros passaram a desem
penhar um papel fundamental na 
história desse período, na medida 
em que forneciam recursos para os 
governos.

Uma das principais causas da 
má situação financeira dos gover
nos foi a inflação provocada pela 
verdadeira inundação de ouro e 
prata na economia européia: os 
preços das mercadorias subiram 
assustadoramente, desvalorizando 
os impostos, salários e rendas fixas, 
iniciando um período de grande mi
séria na Europa.

Além da inflação, havia outro 
fator negativo: devastação provo
cada pelas inúmeras guerras. Ape
nas os banqueiros e os comercian
tes tinham oportunidade de lucrar 
com essa situação. O endivida 
mento das monarquias influiria 
mais tarde no desencadeamento 
das revoluções burguesas. Por fim, 
o capital acumulado através das es
peculações comerciais e financei
ras, constituiria a base material 
para a expansão da industrializa
ção nos séculos XVII e XVIII.

VEJA TAM BÉM : América; Brasil 
(História); Colonização; Mercanti
lismo.

Descritiva, 
Geometria

A geometria descritiva, apesar 
de seu nome, não chega a ser um 
capítulo da m atemática; portanto, 
não faz parte da geometria. Tra
ta-se apenas de uma parte do dese
nho técnico que visa a representar 
no plano figuras do espaço. Em
bora teoricamente quaisquer figu
ras sejam passíveis de tal repre- 
sentaçao, costuma-se estudar em 
geometria descritiva apenas algu
m as figuras simples.

São exemplos de aplicações da 
geometria descritiva as representa
ções usuais de imóveis (plantas, fa
chadas, elevações, cortes) e de pe
ças e máquinas em desenho técnico 
(mecânico, por exemplo).

Para representar um ponto P  em 
geometria descritiva (como na fi
gura número 1, acima), esco
lhem-se dois planos: um horizontal 
(P.H.), chamado plano horizontal 
de referência, e outro vertical 
(P.V.), o plano frontal de referên
cia. A interseção P.H. H  P.V. 
dá-se o nome de linha de terra 
(L.T.). Consideram-se então P , e 
P ,  projeções ortogonais de P sobre 
P.Tí. e P.V., respectivamente.

O segmento P ,P  é chamado de 
cota de P e o segmento P 2P, de 
afastamento de P. A linha de terra 
determina nos planos de referência 
quatro semiplanos, chamados res
pectivamente: horizontal anterior 
(H.A.), vertical superior (V.S.), ho
rizontal posterior (H.P.) e vertical 
inferior (V.I.). Executa-se em se
guida uma rotação da figura obtida 
no plano horizontal, em torno da li
nha de terra, até que o semiplano 
horizontal anterior venha a coinci
dir com o semiplano vertical 
inferior.

Desenha-se, finalmente, sobre o

plano de papel, a figura obtida no 
plano vertical, obtendo essencial
mente a linha de terra e os pontos 
P 2 e P , (figura número 2) pertinen
tes a uma mesma perpendicular à 
linha de terra, que recebe o nome 
de linha de chamada do ponto P. 
Conforme a posição do ponto P no 
espaço variam as posições de P, 
e P 2 na épura (nome que se dá à 
figura finalmente obtida). Assim, 
por exemplo, o ponto P está no pri
meiro quadrante, pois P 2 está 
“acim a” e P , “abaixo” da linha de 
terra.

O ponto Q da figura número 3 
está no secundo quadrante,pois Q , 
e Q 2 estao “acim a” da linha de 
terra. Ainda na mesma figura, o 
ponto R está no terceiro quadrante 
(pois R , está “acima e R 2 

abaixo” da linha de terra), e o 
ponto S está no quarto quadrante 
(S, e S , estão “abaixo” da linha de 
terra). O ponto T está no plano ver
tical, pois T , pertence à linha de 
terra.

Já na figura número 4, o ponto 
U está no plano horizontal, já  que 
U 2 pertence à linha de terra. O 
ponto V está no chamado primeiro 
plano bissetor, pois V, e V2 são si
métricos em relação à linha de 
terra. Como W 2 e W , coincidem, 
o ponto W esta no chamado se
gundo plano bissetor. O ponto X 
está na linha de terra, pois X 2 e X , 
pertencem ambos à linha de terra.

Para representar uma figura é 
suficiente representar um número 
de pontos da figura que baste para 
determiná-la (é freqüente, contudo, 
representar um número superabun
dante de pontos para aumentar a 
clareza).

Mediante construções geomé
tricas feitas na épura consegue-se, 
com régua e compasso, resolver 
muitos problemas de geometria no 
espaço.

VEJA TAM BÉM : Desenho; Fi
gura.

Chegada dos navegadores franceses a Port Royal, no Canadá, em  156 4 . 
Colonizado e explorado em  160 8 , seria chamado Nova França. (Th. de Bry.)
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M uito  veloz, o tatu-de-nove-faixas constrói várias tocas para se esconder.

Desdentados

Classificação

Reino: A nim alia  
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Classe: M am m alia 
O rdem : Edentata 
Subordem : Xenartha 
In fra-ordem : Pilosa 
Fam ílias: M yrm ecophagidae e 

Bradypodidae 
In fra-ordem : Cingulata 
Fam ilia: Dasypodidae

Surgidos no Pleistoceno — ou 
seja, a época em que apareceu o 
homem na Terra — , os desdenta
dos ou edentados compreendem 
hoje apenas três famílias: a dos 
mirmecofagídeos, a que pertencem 
os tamanduás (focinho alongado, 
costumes arborícolas ou terrestres); 
a dos bradipodídeos, a que perten
cem as preguiças (cabeça pequena, 
arborícolas); e a dos dasipodideos, 
a que pertencem os tatus (corpo 
largo e chato, revestido externa
mente por uma carapaça, exclusi-

• vãmente terrestres).

Os desdentados atuais são sobre
viventes de um vasto grupo de ver
tebrados, exclusivamente america
nos, que já  contou com espécies 
gigantescas. Os maiores exempla 
res de hoje, porém, não superam as 
dimensões de um grande lobo.

A  caracterização da 
ordem

Característica comum a esses 
mamíferos* é a constituição de sua 
dentadura, que difere bastante da 
dos outros mamíferos: os tam an
duás, por exemplo, não possuem 
dentes*, enquanto nas preguiças e 
tatus eles se assemelham a molares 
(homodontes) mal conformados, 
rudimentares, desprovidos de es
malte e raízes.

O notável desenvolvimento das 
unhas (com as quais escavam e se 
defendem; procuram alimento e tre
pam nas arvores) e o ajuste especial 
da temperatura do corpo (sao ho 
meotermos imperfeitos, isto é, seu 
corpo tem pequenas variações de 
temperatura, conforme a tempera
tura do ambiente) são outras carac
terísticas dos desdentados.

Entre as formas extintas (que se 
distribuíram em seis famílias, com 
113 gêneros), um a das maiores era 
o Megatherium americanum, com 
cerca de 7 metros de comprimento,
f ue viveu nos pampas argentinos, 

ámbém gigantesco era o Glypto- 
don clavipes, muito parecido com 
o tatu, que era totalmente coberto

por uma poderosa armadura for
m ada pela superposição de placas 
ósseas poligonais.

Um  metro de língua

Os desdentados eram divididos 
em duas subordens: os Palenodon- 
tes, todos fósseis, e os Kenartros, 
que incluem as espécies viventes. 
Esta última subordem divide-se nas 
infra-ordens dos Pilosos, desdenta 
dos com pelame denso, e dos Cin- 
gulados, que possuem uma arm a
dura sobre o corpo. N a primeira 
infra-ordem estão duas das famílias 
vivas (Mirmecofagídeos e Bradi
podídeos), e na outra estão os Dasi- 
podídeos.

MIRM ECOFAGÍDEOS — Os 
tamanduás, representantes desta 
família, apresentam as seguintes 
características: corpo longo, acha
tado lateralmente, medindo entre
15 cm e 1,2 m; possuem patas de 
senvolvjdas, cauda longa (preênsil, 
nas espécies arborícolas); o focinho 
comprido, quase tubular, é encur
vado para baixo; abertura bucal es
treita, com a cavidade quase com-

filetamente ocupada pela fina 
íngua, que chega até 1 m, e é do

tada de poderosa musculatura, re
coberta por secreção viscosa; não 
possuem dentes e se alimentam de 
insetos, principalmente formigas e 
cupins; têm poderosas unhas, que 
servem para escavar termiteiros e 
formigueiros, e são utilizadas como 
arma de defesa quando se sentem 
acuados; vêem e ouvem muito mal 
mas têm bom olfato.

Essa família vive geralmente em 
florestas tropicais e compreende 
três gêneros: Myrmecophaga, Ta
mandua e Cyclopes.

O tamanduá-bandeira (M yrme
cophaga tridactyla) é a espécie de 
maior tamanho (chega a 1,2 m) e

seus costumes são exclusivamente 
terrestres e diurnos. Distribui-se 
por quase toda a América do Sul, 
exceto nas regiões mais frias como 
no extremo sul.

O gênero Tamandua com 
preende duas espécies: Tamandua 
tetradactyla e Tamandua longicau 
data. São animais arborícolas, de 
dimensões médias (60 cm) e, de 
vido à cor dos pêlos (claros nas pa
tas, cabeça e cauda, e escuros no 
corpo), sao chamados de taman 
duá-de-colete. Vivem praticamente 
apenas à noite.

O gênero Cyclopes tem uma 
única espécie: Cyclopes didactylus, 
vulgarmente conhecido como ta- 
manduá-anào. O corpo tem 18 cm 
e a cauda, 20. São exclusivamente 
arborícolas e também vivem ape
nas à noite.

BRADIPODÍDEOS — Um dos 
aspectos mais curiosos que se veri
ficam nas preguiças —  principal 
representante dos Bradipodídeos
— é sua capacidade de girar a ca
beça a 270° sem virar o corpo. O 
fenômeno deve-se à traquéia excep
cionalmente longa e flexível e à pe
culiaridade de sua coluna vertebral. 
Sendo capaz de acumular ar nas 
vias respiratórias, a preguiça con
segue ficar imersa n água por até 
40 minutos.

Esses desdentados têm o compri
mento do corpo entre 50 e 75 centí
metros e uma cauda que só atinge 
7 centímetros. Vivem geralmente 
pendurados em árvores e têm os 
membros excepcionalmente longos. 
Presos a seu pêlo, existem inúme
ros “hóspedes , principalmente al
gas (por exemplo, a Trichophilus 
welckeri, alga verde unicelular), 
que nas estações chuvosas dão uma 
coloração verde ao animal.

Quando em terra firme, a pre
guiça é extremamente lenta, mas na



água move-se rapidamente. Sua 
dentadura é formada por dezoito a 
vinte dentes e seu regime alimentar 
baseia se fundamentalmente nas fo
lhas da embaúba (Cecropia pel- 
tata), árvore que é seu habitat pre
ferido.

O gênero Bradypus distingue-se 
pela presença de três unhas em 
cada pata, cauda curta e coloração 
marrom escura acinzentada. Desse 
género fazem parte a preguiça-de- 
três-dedos (Bradypus tridactylus), a 
Bradypus boliviensis e a Bradypus 
infuscatus, sendo que todas habi
tam a América do Sul.

O gênero Choloepus ou preguiça 
real possui duas espécies: Choloe
pus didactylus, com apenas duas 
unhas em cada pata e seis vértebras 
cervicais (todos os outros mamífe 
ros possuem sete), e Choloepus 
hoffmani, com nove vértebras cer 
vicais, habitante da América Cen
tral e do Sul na região entre Nica
rágua e Cofômbia.

DASIPODÍDEOS — Além da 
forte couraça que recobre o corpo, 
o que mais chama a atenção nos ta 
tus —  animais que raramente an
dam em bandos e que são exclusi
vamente terrestres e bons 
cavadores — é a conformação de 
sua dentadura: eles possuem até 25 
dentes em cada hemimandíbula, 
chegando portanto a apresentar um 
total de cem dentes, fracos e muito 
pequenos.

A família dos Dasipodídeos in
clui os tatus Chlamyphorus e Prio- 
dontes, que são os melhores esca
vadores, de couraça espessa, mais 
ou menos rígida e muito larga; os 
Dasypus, menos especializados em 
escavar, mas muito bons na cor 
rida; e os. Tolypeutes, com reduzida 
capacidade para escavar, dotados 
de rígida couraça, mas perfeita
mente articulada e flexível, o que 
permite que se enrolem como se 
fossem bolas.

Destacam-se, ainda, outros gêne
ros : Chaetophractus, Euphractus, 
Zaedyus, Cabassous e Burmeiste- 
ria.

Todos os tatus são insetívoros e 
vegetarianos, alimentando se de 
raizes, tabérculos e insetos*. A 
família dos Dasipodídeos divide-se 
em duas subfamílias: Dasipodineos 
e Clamiforíneos, divididas em vá
rios gêneros.

O tatu-de-nove-faixas (Dasypus 
novemcinctus) mede até 1 metro de 
comprimento e constrói diversas 
tocas para se esconder. O tatu ca
nastra (Priodontes giganteus), 
muito comum na floresta amazô
nica, mede 1,5 metro de compri
mento e, para dormir, enrola-se 
como um anel. Mas o tatu-bola ou 
m ataco (Tolypeutes matacos), do 
tamanho de um coelho, fecha-se 
realmente como bola, para se de
fender (quando atacado).

O menor exemplar -lessa família 
vive exclusivamente na Argentina: 
é o tatu-anão (Chlamyphorus trun- 
catus), que não chega a ter mais do 
que 15 centímetros de compri
mento. Sua couraça tem, em média, 
vinte faixas transversais.

VEJA TAM BÉM : Anim ais; M a
míferos.

Desenho

O desenho científico da Renascença: o coração e seus vasos. (Da Vinci.)
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gres privilegia a linha e afirma: 
“Quanto mais as linhas e as focmas 
são simples, tanto mais se atinge a 
beleza e a força”. O desenho conce
bido por Ingres visa a ser uma sín
tese das linhas. Deixando de ser 
vista como mero limite entre dois 
volumes, como em Delacroix, a li 
nha adquire para Ingres um valor 
simbólico autônomo.

D esenho a pena

O uso da pena e da tinta remonta 
aos primeiros tempos da era cristã. 
Inicialmente, empregou se a pena 
de bambu e, no seculo VI, penas de 
ganso, de galo e de corvo (esta 
mais adequada aos traços finos). 
No emprego dessa técnica encon 
tram se, no século XIII, os dese
nhos do álbum de Villard de Hon- 
necourt; e, mais tarde, na Itália, 
Pisanello*, Leonardo* da Vinci, 
Michclangelo* e Tíciano*, atin 
gindo a maior liberdade com Tinto 
retto*, Veronese* e Palma, o Jo 
vem. No século XVIII, Tiepolo* e 
Guardi* destacaram se no desen
volvimento do desenho veneziano; 
os contornos se dissociam e as for 
m as se dissolvem, A fluidez carac 
teriza o desenho italjano da época.

Nos artistas alemães, de maneira 
bem diversa, o desenho a pena 
apresenta caráter rude e eriçado, 
mesmo no caso de Dürer*, artista 
muito influenciado pelo desenho 
italiano. Como Dürer, Grüne-

Desenho é qualquer representa
ção gráfica — colorida ou não — 
de formas. As técnicas e os mate 
riais mais empregados no desenho 
são colorantes líquidos —  tintas e 
aquarela veiculadas por meio de 
pena e pincel — e colorantes sóli
dos —  pontas metálicas, carvão, 
pastel, grafites, etc. Na elaboração 
do desenho, o suporte, que deve re
ceber o colorante, pode ser for
mado por diferentes materiais: pa 
pel, pergaminho, tecidos, etc.

O estudo da história do desenho 
mostra uma estreita ligação entre a 
evolução das técnicas e materiais e 
a evolução das tendências artísti
cas. Movimentos estéticos introdu
ziram novos procedimentos técni
cos e meios técnicos influenciaram, 
por sua vez, os ideais estéticos.

Ao longo de sua história, o dese
nho sempre oscilou entre duas ten 
dências opostas: de um lado, a sub
missão à linha pura, à integridade 
da forma; de outro, o relaxamento 
da linha, a fluidez da forma e a ên
fase no espaço. A primeira tendên
cia expressa todo o rigor da arte 
clássica enquanto a segunda carac
teriza uma arte majs “livre”, menos 
subordinada a cânones estéticos 
rígidos. Ilustram bem essas tendên 
cias, no século XIX, dois grandes 
expoentes da arte francesa: Ingres* 
e Delacroix*. Enquanto Delacroix 
se preocupa com volumes e com a 
cor, resultando a forma de uma or
ganização de massas no espaço, In- "O  Cavaleiro, a M orte  e o D iabo", de Dürer: traços góticos na Renascença.
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wald*, Cranach* e Altdorfer con
servam em seus desenhos uma mis
tura de renascimento e arte gótica.

Na escola flamenga, no século
XVI, surge o grande desenhista de 
paisagens, Bruegel*, o Velho, e no 
século XVII, Rubens*. Na Ho
landa do século XVI, prevalece a 
influência da gravura italiana nos 
desenhos de Lucas de Leyde e Mar
tin van Heemskerque. E, no século
XVII, surge a grande figura de 
Rembrandt*, cujo desenho, se
gundo Focillon, “ não é apenas de
senho, é a escritura que vive”.

Na escola francesa, os artistas 
da escola de Fontainebleau de
monstraram, em seus desenhos a 
pena, nítida influência de Rosso* e 
Primaticcio*. M as é no século 
XVII, com Bellange e sobretudo 
Callot, que o desenho a pena 
atinge, na França, sua maior origi
nalidade. Já  em Poussin* o desenho 
a pena está a serviço da aguada, a 
fim de exprimir o movimento. No 
século XVIII, destacam-se Gillot, 
Boucher*, Greuze*, Fragonard* e, 
no século XIX, Gros*, Gericault*, 
Delacroix* e Daumier.

Pincel

Outras técnicas foram desenvol
vidas juntamente com a pena e, no 
século XVII, o pincel torna-se um 
objeto de indústria, intervindo no 
desenho, juntamente com a pena, a 
ponta de prata, a pedra da Itália e, 
mais raramente, a sanguínea.

O nanquim é usado desde os 
tempos medievais e foi utilizado 
por artistas pertencentes aos mais 
variados estilos: Dürer, Holbein*, 
Adrien van Ostade, Callot e Le- 
brun*. Na técnica da aguada e em 
sua evolução, as diversas fases con
tam  a história da  conquista do es 
paço. É nessa técnica que os artis
tas italianos do século XV se 
afirmam no desenvolvimento dos 
valores tonais. Em seu desenvolvi
mento posterior, artistas como Ve- 
ronese e Tintoretto rejeitam as re
comendações de Da Vinci e 
Cennini (1370-1440), sobre o sfu 
mato, e utilizam a aguada no em
prego do alto contraste. Preocupa
ções com a luz caracterizam os 
desenhos de Rembrandt, Poussin e 
Claude Lorrain*.

A fim de dar ao desenho um ca 
ráter plástico, foi necessário mudar 
o suporte e utilizar os brancos para 
as luzes. A prática do desenho em 
relevo teve início no século XIV, 
em Florença. Para isso o papel era 
revestido de uma preparaçao que 
permitisse inicialmente o uso da 
pena e, em seguida, o da tinta. Em
pregava-se, nas tintas, branco de 
alvaiade moído com uma solução 
de goma-arábica, obtendo-se assim 
o guache. Essa técnica —  empre
gada não somente nos desenhos a 
pena e aguada, mas também com 
a sanguínea e a pedra da  Itália — 
atinge seu mais alto grau de perfei
ção com Griinewald e Dürer.

Outros exemplos de um estilo ex
tremamente original se encontram 
na obra de Altdorfer, executados 
sobre fundo marrom ou verde.

Ponta de metal e outros

A técnica que utiliza as pontas 
de metal foi empregada desde a an

tiguidade romana, na escritura, 
m as só na Idade Média 'seu uso se 
generalizaria. Foram diversos os 
metais empregados —  prata, ouro, 
cobre e chumbo — , porem somente 
a prata e o chumbo tiveram uso 
corrente. A ponta de prata é um 
procedimento difícil, comparável à 
arte do gravador, e bastante ade
quada p ara  responder às aptidões 
dos artistas florentinos. Não permi
tindo enganos, requer que se esboce 
o conjunto do desenho a carvão an
tes de se utilizar a ponta de prata 
para o desenho dos contornos. 
Exemplificam esse procedimento 
os desenhos de artistas de diferen 
tes escolas, como Pisanello, Fra 
Angélico*, Paolo Uceello*. Dürer, 
Van* Eyck e outros.

De todos os materiais, o mais 
antigo e generalizado é o carvão. 
Para sua fabricação foram utiliza- 
dos_ diversos tipos de madeira. Em 
razão da facilidade que apresenta 
na correção, essa técnica era sem 
pre recomendada para os inician 
tes. A quem desejava desenhar com 
ponta de prata, Cennini aconse
lhava: “Tome primeiro seu carvão 
talhado fino como se fosse uma 
pena ou um estilete”. O único in
conveniente do carvão —  sua pés 
si ma aderência ao suporte —  aca
bou sendo superado e, no século 
XIX , sobretudo entre artistas fran 
ceses do porte de Millet* é Corot*, 
essa técnica atinge sua importância 
máxima.

Os outros materiais —  pedras, 
pastel e grafite —  foram emprega
dos em épocas mais tardias, na Itá
lia, com Pollaiollo*, Signorelli* e 
Ghirlandaio*.

O desenho  
arquitetônico

A palavra “desenho” admite, em 
arquitetura*, dois significados coe
xistentes. No nível imediato, dese
nho é o meio utilizado para expres
sar um projeto a ser realizado, isto 
é, o conjunto de recursos gráficos 
de que se vale o arquiteto para co 
municar a outros técnicos, clientes, 
empreiteiros e operários, as medi
das dos elementos a serem cons 
truídos e suas localizações no es 
paço real. Contém desde as 
informaçõês gerais relativas à posi 
ção das vedações, apoios e cobertu 
ras, às técnicas sobre o processo 
construtivo e as especificações de 
detalhes e equipamentos.

Em um nível mais conceituai, 
pode-se dizer que o termo se filia 
a disegno, palavra muito usada a 
partir da Renascença italiana, re
presentando desígnio, intenção; 
conteúdo que acompanhou o termo 
em todas as línguas latinas. Na lín 
gua inglesa, essa relação é mais 
evidente, empregando-se to draw 
ou to drqft como riscar, traçar, re
presentar graficamente e design no 
sentido mais amplo de desígnio, in
tenção, proposta em relação aos 
objetivos da existência humana. O 
uso deste significado a partir do 
Renascimento ocorre na fase da re
valorização, a que essa época assis
tiu, da visão que os antigos pensa
dores gregos e romanos m a
nifestaram sobre os problemas 
do conhecimento.

O desprezo da antiguidade oci
dental pelas atividades manuais,

O desenho de Renoir valoriza as linhas e as form as. ("Très Banhistas" )

Em Seurat, os contornos se esfum am  em  planos e massas. ("O  Cocheiro".)

Contrastes de luz e sombra caracterizam  "Vista de Rouen", de Pissarro.
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Unhas tensas e ágeis: Delacroix, estudo para "A  m orte de Sardanapalo"

característica de sociedades escra- 
vagistas (e explicável pela associa 
ção entre trabalho manual e escra
vidão), fez com que, durante muito 
tempo, as atividades exercidas por 
pintores, desenhistas e escultores 
fossem consideradas artesanais e 
desprezíveis.

No entanto, a partir dos fins da 
Idade Média, o desenvolvimento do 
comércio e da urbanização acentua 
a necessidade de um estudo pro
fundo da realidade em seus vários 
aspectos.

A manifestação gráfica tende a 
ser compreendida como atividade 
capaz de expressar informações de 
utilidade pratica e, conjuntamente, 
servir de instrumento do pensa
mento criativo e planejador. Âssim, 
ficam conhecidas no Ocidente as 
atividades de artistas como Leo
nardo da Vinci e Albrecht Diirer, 
que uniam o desejo de um conheci
mento científico da natureza ao de 
senvolvimento do conhecimento 
sensível dos problemas do homem 
colocado em uma nova situação 
histórica.

Desde as origens da linguagem 
humana, nas cavernas pré-históri
cas, o recurso gráfico serviu de veí
culo oara expressar as intenções 
dos grupos humanos, desde os p ro 
jetos mágicos paleolíticos ate os 
projetos concretos de hoje.

Técnica e projeto

Certas técnicas de representação
—  como a projeção, que consiste 
em determinar sobre uma superfí
cie plana o “traço” de perpendicu
lares baixadas dos pontos que defi
nem o objeto a ser representado; ou 
a perspectiva, que exprime geome
tricamente a visão de um objeto do 
espaço —  são corretamente desen
volvidas por arquitetos muito antes 
de sua justificação rigorosa com a 
Geometria Projetiva, que nasce no 
século XVIII com as pesquisas do 
matemático francês Gaspard 
Monge* sobre os métodos de repre
sentação.

Alguns desses métodos podem 
ter contribuído, em parte, para

atrasar o desenvolvimento histó 
rico da arquitetura, especialmente 
no caso da perspectiva. Seu uso, 
academicamente codificado, favo
receu uma visão espacial condicio
nada às leis de representação que, 
além de não corresponderem intei 
ramente à visão real dos espaços 
propostos, guiaram, em especial 
nos séculos XVIII e XIX , os proce
dimentos do cálculo de estruturas, 
desviando a atenção dos novos pro
cessos construtivos e das sugestões 
formais nascidas^ do desenvolvi
mento da Revolução Industrial*.

O isolamento da arquitetura em 
relação aos processos de constru
ção dos edifícios tendeu a esvaziar 
o trabalho dos arquitetos no sen
tido de projeto, entendido como 
manifestação de desígnios técnicos 
e artísticos criadores.

A própria nomenclatura da ativi
dade profissional se transformou, 
pois até meados do século X X  se 
denominava a atividade arquitetô
nica de composição, menos do que 
projeto, este conservado apenas 
para outras áreas, como a tecnoló 
gica. O movimento da arquitetura 
moderna, particularmente após a 
Segunda Guerra Mundial, busca 
afirmar as bases de uma renova
ção, recolocando o problema da ar
quitetura em termos de projeto; ar
ticulação intencional do campo das 
possibilidades abertas pela situa
ção social; portanto, revelação de 
proposta, disegno na antiga acep
ção latina.

Teoricamente, o desenho se im
põe, nos dias de hoje, como lingua
gem técnica e artística, como re
curso de interpretação da natureza 
e como manifestaçao intencional e 
transformadora.

Cabe aos arquitetos e demais 
“desenhadores” do ambiente hu
mano buscar sistematicamente os 
projetos que melhor atendam aos 
desígnios das sociedades modernas.

VEJA TAM BÉM : Arquitetura: 
Desenho Industrial; Gravura; Pin
tura; Xilogravura.

Desenho Industrial

Desenho_ industrial — tradução 
da expressão inglesa industrial de
sign — significa tradicionalmente 
o desenho, o projeto de objetos ou 
de sistemas cie objetos industriali
zados normalmente fruídos na exis
tência cotidiana, no lar, no traba
lho, no lazer: do relógio de pulso 
aos talheres, da bicicleta ao auto 
móvel, do trem ao avião, dos ele
trodomésticos aos instrumentos de 
escritório, dos móveis aos barcos, 
das ferramentas manuais às máqui
nas operatrizes. Todos esses obje 
tos são construídos a partir de dois 
momentos: um momento projetivo
—  de desenho criador — e um mo
mento iterativo —  de produção em 
série, com fabricação já  mecani
zada.

A história do design pode ser es 
tudada através de fases:

l." fa se :  caracteriza-se pela rup
tura da situação existente na fase 
artesanal, claramente unitária, en
tre o projeto e a execução de deter
minado produto; essa ruptura, cau
sada pelos sistemas tecnoló
gico industriais de produção, li

ga-se ao problema da quantidade 
necessária para o consumo i  da re
petição que se torna indispensável. 
Essa fase inicial é costumeiramente 
identificada com a Primeira Revo
lução Industrial* (século XVIII);

2.“ fase: caracteriza-se pela to
m ada de consciência das “ artes 
aplicadas” , cuja principal preocu
pação era dar uma qualificação es
tética em relação à criação ao pro
duto industrial (incluindo nessa 
problemática a antinomia artesana- 
to*/indústria*, motivo de amplos 
debates no fim do século XIX e no 
início do XX);

3.“ fase: nesta encontram se a 
reabsorção do problema das artes 
aplicadas por j>arte da arquitetura 
e a reunificaçao da tecnologia* do 
objeto em [orno da idéia da funcio
nalidade. E nesta etapa que se in
sere a Bauhaus*, escola que repre 
senta o núcleo originário das 
teorias do design atual.

O m ovim ento  
moderno

Em torno do desenvolvimento da 
nova tecnologia — que começou a 
se manifestar a partir do seculo 
XVIII — formou se e expandiu se 
o chamado “movimento moderno”. 
Seus maiores representantes, entre 
eles Siegfried Giedion, estudaram

O desenho industrial conjuga a arte  e o artesanato na produção em  massa, 
buscando soluções estéticas funcionais e criativas.
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Para Gropius, a beleza 6 "suplem entar" no "design". Funcionalidade e sim plicidade devem  ser sua tônica central.

mundo dos objetos para uma adap
tação da produção as diversas fun
ções.

Atualmente, a funcionalidade 
parece contudo dominada pelas ne
cessidades da sociedade afluente. 
Esta se caracteriza pelo funciona
mento da “máquina econômica” 
para atender à ininterrupta de
m anda do consumidor; desse 
modo, o mercado acaba sendo 
aprisionado no interior de um pro
cesso que necessariamente deve ir 
se acelerando.

Portanto, em fidelidade a seus 
princípios, o funcionalismo levan
ta-se contra a “ética do supérfluo” 
dessa sociedade afluente, que não 
cessa de provocar a venda e a pro 
dução. Em sua fase final, o funcio
nalismo tenta reduzir os objetos ao 
mínimo compatível com uma adap 
tação adequada às funções do ho 
mem; em contrapartida, a socie 
dade afluente procura vender o 
maior número possível de objetos 
ao consumidor: é a razão por que 
ela cria um sistema neo-kitsch que 
impõe a cada pessoa o acúmulo da 
ma ior quantidade possível de obje 
tos. “E ali que se manifesta a crise 
moderna do funcionalismo; é ali 
que reside a contradição entre o 
neo-kitsch do supermercado e o as
cetismo confortável da  função.” 
(Abraham Moles.)

Isso explica o insucesso do de
sign, cujo programa não consegue 
impor se como única perspectiva 
estetica possível numa civilização 
industrial; isto é, não consegue de
monstrar que o único processo de 
desmistificação e de redução da 
arte à função social ê aquele que re
duz toda pesquisa estética, sem ex
ceções, à qualificação estética dos 
produtos da técnica para a vida da 
comunidade humana.

D a ideologia da produção 
à ideologia d o consum o

A história da arte no século XX 
não é só a história de uma idéia ou 
de um programa; é também a histó 
ria do contraste entre as técnicas

em aprofundadas análises os fatos 
e as idéias da técnica* e da tecnolo
gia. Suas deficiências, contudo, po
dem ser notadas pela ausência de 
qualquer menção a um contexto ge
ral que se refira a elementos políti
cos, sociais e econômicos; por ou
tro lado, deixam de considerar o 
perfil científico, tão importante na 
vida atual.

Nos livros de Giedion, essa au
sência adquire o caráter de profis
são ideológica; para ele, o condutor 
científico que faz a história é a 
técnica.

Historicamente os parâmetros de 
Giedion vão desde a racionalização 
da produção tradicional até o em
prego —  sempre mais amplo e 
sempre mais condicionado pelos 
novos critérios experimentais —  
dos materiais conhecidos e mais fa
cilmente disponíveis, ou até mesmo 
de materiais inteiramente novos.

Mas esses parâmetros não são 
suficientes nem p a ra 'a  história da 
sociedade, nem para explicar as 
transformações figurativas nos ob
jetos, ainda que todas elas gravitem

em torno da exigência de uma con
figuração rigorosa dos objetos, que 
atenda ao mesmo tempo aos requi
sitos técnicos e funcionais.

Além disso, o “movimento mo
derno” estruturava-se em função de 
estímulos e pressões que se m ani
festaram ao nível da cultura artís
tica, com as novas tendências sur
gidas no século XIX (como, por 
exemplo, o Impressionismo* e a 
vanguarda em geral).

A  crise

O princípio do funcionalismo* 
propõe que os objetos sejam rigoro
samente determinados por sua fun 
ção: “A beleza existe tam bém "  —  
dizia Gropius*, um dos expoentes 
da Bauhaus — , “é um aconteci
mento suplementar” . Segundo essa 
visão, o objeto deve satisfazer ple
namente a todas as suas funções es
pecíficas — como a durabilidade, 
a solidez, a resistência aos desgas
tes, etc. A proposta do funciona
lismo prega ainda a redução do ob
jeto a seu fim, e a assimilação do Projeto de habitação exibido num dos pavilhões da Expo'70. no Japão.
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inventivas da arte e as técnicas re
petitivas e seriais da indústria. Por 
outro lado, sabe-se ainda que, na 
história do capitalismo* industrial, 
a Segunda* Guerra Mundial pro
porcionou uma modificação funda
mental: a substituição da ideologia 
da produção* pela ideologia do 
consumo*.

As implicações éticas, psicológi
cas, sociológicas e políticas dessa 
transformaçao foram amplamente 
estudadas. Verificou-se, dessa ma 
neira, que a crise do objeto com
porta necessariamente a crise do 
sujeito; e, evidentemente, a socie
dade dos consumos, com sua cul
tura* de massa, tende muitas vezes 
a eliminar o objeto e o sujeito. De 
fato, se a qualidade básica do pro 
duto é a de ser imediatamente con- 
sumível (ele traz consigo o princí
pio da própria destruição, a causa 
da própria obsolescencia), não 
pode subsistir a idéia do valor do 
objeto. A partir do momento em 
que é produzido, ele já  está virtual
mente obsoleto.

O objeto tem sua validade en
quanto responde a uma necessi
dade, a uma “falta” objetiva. Mas 
a sociedade dos consumos contesta 
firmemente a idéia da necessidade 
objetiva, porque parte do princípio 
de que a própria tecnologia está em 
condições de satisfazê-la. Na socie
dade afluente levada às últimas 
conseqüências, a produção não 
será mais necessariamente a fase de 
um ciclo que compreende de outro 
lado o consumo; será, exclusiva
mente, a alimentação da máquina 
do consumo.

O “designer” : um
operador estético

A necessidade psicológica é soli 
citada pela imagem, e se satisfaz 
com ela; a imagem é a única verda
deira mercadoria que circula em to
dos os ^canais da máquina do con
sumo. E nesse contexto, sobre uma 
linha completamente nova, que se 
empenham os designers, em sua 
função de operadores estéticos. Co
locando precisos problem as de co- 
municaçao ao nível estético, eles 
oferecem ao técnico elementos que 
podem ser úteis para a construção 
dos objetos.

Na sociedade de consumo, o 
mercado não satisfaz àquela que 
deveria ser sua função cultural; ele 
não reflete um razoável equilíbrio 
de procura e oferta, mas, ao contrá
rio, provoca um irracional “ fre
nesi” de consumo que, segundo 
muitos estudiosos, alimenta na 
m assa ô  instinto de violência e de 
destruição em relação aos objetos. 
Diante disso, o designer procura 
enquadrar sua atividade em esque
m as teóricos autônomos, buscando 
fugir ao esquematismo rígido do 
sistema de consumo. Nesse sentido, 
certos teóricos acreditam que o de
signer, como operador estético, 
mantém, em relação à sociedade 
neocapitalista, uma atitude clara
mente crítica, o que o separa da  ca
tegoria de técnico industrial e o co
loca na posição de intelectual.

Inicia-se então uma quarta fase 
na história do desenho industrial. 
Nela, constata se uma ampliação, 
uma dilatação da  idéia de design: 
esse conceito atualmente abrange

até a idéia de planejamento, en 
quanto coincide com a atitude de 
projeto que é escolha, previsão, 
intervenção.

O design passa a ser visto como 
a instituição de um método unitário 
de projeto, em todos os níveis, 
desde as atividades ligadas à cons
trução, à fabricação, até as que vi
sam a constituir-se em trabalho for
m ador e criador —  ou seja, 
urbanismo*, arquitetura*, desenho 
industrial, programação* visual. 
Tais conceitos implicam uma ati
tude e uma atividade interdiscipli- 
nar até agora não alcançadas.

A perspectiva para o designer 
abre se sobretudo no âmbito da  ci 
dade. Esta possui uma estrutura 
que se formou no passado e se pro 
longa no futuro; mas possui tam 
bém aspectos que mudam dia a dia. 
Assim, existe a cidade dos tempos 
longos — aquela que interessa 
mais propriamente aos urbanistas; 
e existe a cidade dos tempos curtos
—  a dos designers.

Portanto, a cidade do designer é 
aquela de um único dia, configu
rada nos sinais, na publicidade*, 
nos automóveis, nas vitrinas, na 
iluminação, nos movimentos. E é 
justamente essa paisagem urbana 
que a análise mostra desordenada, 
confusa; uma paisagem que reenvia 
ao indivíduo, multiplicada e am 
pliada, a imagem de sua aliena
ção*, de sua desordem psicológica.

É tarefa do designer, então, com 
por o ambiente urbano conforme 
um princípio de ordem, conforme 
uma intencionalidade, conforme 
um a estrutura espacial, tendo em 
vista o bem-estar do homem.

O ensino do  
desenho industrial

A história do ensino do desenho 
industrial se inicia nos países an 
glo saxônicos, sobretudo na Grã- 
Bretanha, onde o processo de in 
dustrialização foi mais precoce e 
onde, nas escolas de “ofícios” arte- 
sanais, começaram a ser ministra
das noções de projetação industrial 
(embora em nivef ainda bem mo
desto). O mesmo aconteceu na Ale
manha, onde se desenvolveu a im
portante experiência da Bauhaus, 
ligada desde o início a Van* der 
Velde, um dos primeiros mestres a 
intuir a importancia da arte criada 
industrialmente (experiência conti
nuada, de 1920 em diante, por 
W alter Gropius).

A Bauhaus teve o mérito de se 
constituir na primeira escola a en 
frentar os problemas de projetação
—  artesanal e industrial —  com as 
mesmas seriedade e profundidade 
ideológica com as quais, até então, 
se tinham enfrentado somente os 
problemas tradicionais dos “ altos 
estudos” universitários, científicos 
e humanísticos.

Essa atitude filosófico-pedagó 
gica se propagaria até os dias de 
hoje, mostrando se ainda operante 
nos círculos docentes mais presti
giados: o estudo do “desenho” é 
considerado idêntico a qualquer 
outro estudo importante de discipli
nas científicas ou artísticas.

É impossível conceber atual
mente o estudo do desenho indus
trial sem uma educação global do 
indivíduo e sem uma preparação

As raízes do atual "design" estão na escola Bauhaus. A cim a, projeto de A n
dres Legzdins: num pequeno am biente, todas as condições de conforto.

Durabilidade, solidez e resistência a desgastes: previsões do "design".
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— técnica, social, científica, artís
tica —  verdadeiramente integral. 
Para que um designer possa desem
penhar a contento sua tarefa, sem 
se limitar a projetar um único tipo 
de objeto, e levando em conta todas 
as exigências sociais, econômicas e 
artísticas implícitas nesse trabalho, 
é indispensável que tenha recebido 
uma formação completa, consti 
tuída por anos de estudos secundá
rios, seguidos por um período de 
estudos “ superiores”, ou universitá
rios, que lhe dêem uma visão com 
pleta dos complicados problemas 
que deverá resolver.

Considerando as escolas que há 
algum tempo funcionam no exte
rior (Institute of Design, de Chi
cago; Royal College of Art, em 
Londres; etc.), podem diferen- 
ciar-se as que visam à formação de 
designers especializados em deter
minado setor da produção e as que 
se propõem a uma integrajâo do 
“desenho” com as artes* graficas e 
outras disciplinas análogas (ex
cluindo-se, naturalmente, os que 
ainda incorrem na perigosa mistura 
de sistemas artesanais e sistemas 
industriais situados na mesma es
cola). Nos últimos anos, uma nova 
metodologia de ensino está apre
sentando resultados animadores: 
trata-se das atividades didático-pe- 
dagógicas e de pesquisas ligadas ao 
estudo das “estruturas ambientais” .

O ensino no Brasil

No Brasil, o desenho industrial 
passou por uma primeira fase de 
autodidatismo e de alguns contatos 
com o estrangeiro; só recentemente 
é que se começou a introduzir uma 
rigorosa e necessária metodologia 
didática. Mesmo considerados al
guns cursos isolados de desenho in
dustrial e programação visual mi
nistrados no Museu de Arte de São 
Paulo e no Museu de Arte Mo
derna do Rio de Janeiro, o pro
cesso de ensino em nível superior, 
no país, iniciou-se somente a partir 
de 1962, na Faculdade de Arquite
tura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo e, a partir do ano se
guinte, na Escola Superior de Dese
nho Industrial do Rio de Janeiro. 
Essas duas instituições tiveram ori
gens muito diferentes e refletiram 
filosofias e atitudes que até certo 
ponto apresentaram divergências.

Na Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da USP, o ensino do 
desenho industrial e da program a
ção visual decorreu das solicitações 
que o meio ambiente estava formu
lando com bastante clareza, procu
rando adaptar o arquiteto à reali
dade brasileira. A progressiva 
industrialização do país, em parti
cular a do Estado de São Paulo, es
tava demonstrando a necessidade 
urgente da formação de elementos 
capazes de intervir no campo do 
desenho de produtos com o ade
quado preparo cultural e técnico, 
implicando, portanto, uma solicita
ção mais freqüente de profissionais 
arquitetos para tais serviços. Isso 
porque historicamente o arquiteto 
sempre agiu, a partir do “movi
mento moderno” , como mediador 
entre a arte e a produção industrial, 
introduzindo a indústria no mundo 
da cultura. O caminho para atender 
a esses objetivos foi aberto depois

de o arquiteto ter atuado direta e 
decididamente no campo dos mate
riais industrializados da constru
ção, no campo dos objetos de equi
pamento mobiliar, no campo da 
maioria dos bens de consumo e, em 
alguns casos raros mas expressi
vos, também no campo dos bens de 
produção.

No Rio de Janeiro, a Escola Su
perior de Desenho Industrial — 
ESDI — foi fundada pelo governo 
estadual da antiga Guanabara em 
1962, começando suas atividades 
em agosto de 1963. Esse caráter 
pioneiro do recém-criado Estado 
da União, o desconhecimento da 
importância da nova profissão no 
Brasil e a resistência de um mer
cado mais preocupado com o con
sumo do que com a produção trou
xeram, ao longo de sua curta 
história, algumas dificuldades para 
a ESDI. Im plantada sem uma pré
via análise da realidade brasileira, 
a princípio a escola foi acusada de 
existir dissociada das reais condi 
ções do país; sem a tradição indus 
trial que lhe pudesse fornecer um 
modelo própno, sua estrutura ori
ginal foi literalmente importada; 
sem a solicitaçao da indústria, per
maneceu isolada durante algum 
tempo.

Apesar dessas deficiências de 
origem, a contribuição da ESDI é 
atu almente indiscutível.

A s perspectivas

O campo bastante otimista dos 
primeiros anos do design brasileiro 
já  está comprometido pela reali
dade dos fatos de todo dia; assim, 
parte dos profissionais manifesta 
um a crescente tomada de consciên 
cia de seu papel social e das contra
dições nas quais se movimentam e 
operam.

Já boa parcela geográfica e eco 
nômica do Brasil passou da ideolo 
gia da produção à ideologia do 
consumo: é o caso dos maiores 
aglomerados urbanos, de Porto 
Alegre a São Paulo, do Rio de 
Janeiro a Belo Horizonte, até 
Brasília; ao mesmo tempo que para 
a maioria do território e da popula
ção do país só se pode falar de ne 
cessidades básicas de subsistência. 
Para ajudar a modificar esse estado 
de fato, será necessariamente obri 
gatória uma revisão nas atuais ati
tudes dos profissionais do design, 
através dos resultados de pesquisas 
psicológicas, sociológicas e am
bientais, e particularmente por 
meio de trabalho em grupos, entre 
profissionais e entre professores e 
alunos.

Dessa forma, à escola brasileira 
de desenho industrial cabe uma im
portante tarefa. Ela poderá consti
tuir-se em laboratório de alto nível, 
onde se possam experimentar mo
delos para uma sociedade do fu
turo, pela redefinição do papel dos 
novos profissionais.

VEJA TAM BÉM : Arquitetura; 
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Na máquina do consumo, o "designer" funciona como um operador esté- Planejamento Ambiental; Progra- 
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Desenvolvimento 
Econômico e Social

Aplicado à sociedade, o conceito 
de desenvolvimento implica a idéia 
de progresso: uma sociedade se de
senvolve quando atinge graus mais 
elevados de civilização, realizando 
suas potencialidades. No plano 
econômico, o desenvolvimento sig
nifica a expansão das forças produ
tivas, mediante a aplicaçao de téc
nicas mais aperfeiçoadas de 
produção, que permitem melhor 
aproveitamento dos recursos hu
manos e materiais disponíveis. No 
plano social, o desenvolvimento se 
dá por meio da transformação da 
estrutura social, de modo a ampliar 
a participação de todos os grupos 
sociais no bem-estar material, redu
zindo os desníveis entre eles.

Desenvolvim ento e 
industrialização

A idéia do desenvolvimento eco
nômico e social se origina da cons
tatação das profundas desigualda
des entre dois grupos de países: os 
que se industrializaram e por isso 
atingiram elevados níveis de bem- 
estar material, compartilhados por 
amplas camadas da população, e 
os países que não se industrializa
ram e por isso permaneceram 
numa situação de pobreza, caracte
rizada por acentuados desníveis 
sociais.

Durante o século XIX, quando 
muitos países da Europa ocidental 
e central e da América do Norte se 
industrializaram, os demais foram

reduzidos à condição de colônias 
políticas e/ou econômicas dos p ri
meiros. Admitia-se então, nos paí
ses industrializados, que a relação 
entre metrópole e colônia era a 
forma de levar aos outros países os 
benefícios da civilização industrial. 
A partir do fim da Segunda Guerra 
Mundial (1945), essa racionaliza
ção passou a ser cada vez menos 
aceita, difundindo-se nas colônias a 
aspiração à independência, que 
acabou sendo conquistada por 
quase todas.

A descolonizaçãp de inúmeros 
países da África, Ásia e América 
trouxe à consciência de todos que 
esses países, para superar seu 
atraso histórico, teriam que passar 
por um processo de transformação 
estrutural que se tornou conhecido 
como “desenvolvimento”. Desse 
modo, a idéia do progresso, sempre 
abstrata e controvertida, passou a 
se consubstanciar num objetivo 
bem definido: o desenvolvimento, 
cujo fim consistia em alcançar, no 
prazo mais curto possível, o nível 
de bem estar dos países considera 
dos “desenvolvidos”. Esses países 
constituíam, portanto, o modelo 
palpável da meta para o desenvol
vimento dos outros.

Pouco a pouco, na medida em 
que as primeiras experiências con
cretas de desenvolvimento começa
ram a dar seus frutos, passou-se a 
verificar que a mera imitação dos 
desenvolvidos não conduzia à meta 
desejada e que não era mais possí
vel perci ie i et o mesmo caminho 
historico da Revolução Industrial* 
européia e americana. Verificou-se, 
por exemplo, que a industrialização 
na Europa e na América do Norte 
se fez à base de uma divisão* inter 
nacional do trabalho, de acordo 
com a qual os demais países se 
especializaram na produção de

Com o alguns países europeus, os EU A, im portando m atéria-prim a de na
ções não industrializadas, conseguiram enorm e desenvolvim ento.

A participação de todos os grupos sociais no bem -estar m aterial proporcionado pela tecnologia é o indicador do desenvolvim ento de uma nação.
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A indústria brasileira conta com  a proteção política para o seu desenvolvi
m ento, tom ando-se a tualm ente  desnecessária a im portação de veículos.

matérias-primas e alimentos.
Os países que desejam se indus

trializar atualmente não podem 
contar com colônias, nem se apro
veitar do atraso dos demais. Além 
disso, os países que aspiram ao de
senvolvimento se encontram na 
presença esmagadora de gigantes 
industriais, que dominam as técni
cas que os primeiros almejam apli 
car em suas economias. Assim, a 
coexistência de desenvolvidos e 
não desenvolvidos no seio da 
mesma economia mundial cria con 
dições de competição* e intercâm 
bio, que definem a especificidade 
do processo de desenvolvimento no 
século XX.

A  substituição de im portações

O desenvolvimento começou a 
ser praticado antes que houvesse 
consciência de que se tratava de 
um processo específico de transfor- 
maçao econômica e social. Seu iní
cio se deve às sucessivas crises* 
que afetaram a economia interna 
cional entre 1914 e 1945 — duas 
guerras mundiais e üma prolon
gada depressão entre elas — , que 
desorganizaram profundamente as 
relações comerciais entre as na 
ções.

Como essas crises envolveram 
em primeiro lugar os países indus
trializados, estes deixaram de for
necer aos não desenvolvidos produ 
tos manufaturados necessários e 
essenciais ao seu consumo. A 
maior parte dos países não desen
volvidos sofreu com isso uma redu
ção de padrão de vida, tentando sa
tisfazer suas necessidades com 
artigos usados ou produzidos de 
forma tradicional, isto é, artesanal, 
em seus setores de subsistência. Al
guns países não desenvolvidos, no 
entanto, que já  tinham tido um co
meço de industrialização — tor 
nada viável devido a políticas deli
beradas de fomento e proteção 
(como foi o caso do Brasil e do Mé
xico) ou facilitada pelo vigor de sua 
economia urbana (como parece ter 
sido o caso da Argentina) — , foram 
forçados a trilhar um caminho dife
rente. Esses países “fecharam” deli
beradamente suas economias ao 
exterior e trataram  de substituir as 
importações faltantes por produtos 
industriais fabricados no próprio 
país.

A hora da verdade chegou 
quando terminou a Segunda 
Guerra Mundial e o comércio* in
ternacional voltou a um longo pe
ríodo de tranqüilidade e de cresci
mento intenso, que se prolonga até 
1971, quando novamente foi afe
tado por uma nova crise, a do dó
lar. Nesse período, os países que 
não conseguiram controlar o pro
cesso da substituição de importa
ções, ou meramente o fizeram para 
fazer frente à circunstancial falta 
de produtos industriais no mercado 
mundial, reintegraram-se na divi
são internacional do trabalho, reas
sumindo seus papéis tradicionais 
de fornecedores de alimentos e de 
matérias-primas.

Certos países, porém, que ti
nham constituído uma indústria 
nacional de certo porte antes do 
término da Segunda Guerra passa
ram a defender a sua preservação 
e futura expansão em nome do de

senvolvimento. Nesses países, a ex
portação de “produtos coloniais” 
passou a ser colocada a serviço da 
industrialização: as receitas cam 
biais provenientes das exportações 
começaram a ser utilizadas não 
para importar mercadorias que 
competissem com as produzidas no 
paísj mas para importar máquinas, 
matérias-primas e know-how  ne
cessários ao incremento da indús
tria nacional. O êxito da industria
lização de alguns países não 
desenvolvidos mostrou a viabili
dade do desenvolvimento, que, daí 
em diante, passou a ser uma opção 
alternativa à especialização agrí
cola ou extrativa no mercado mun
dial.

Numerosos países que não tive
ram oportunidade de desenvolver 
suas economias durante o período 
1914/45 começaram a fazê-lo mais 
recentemente. Â guinada para o de
senvolvimento foi quase sempre 
precedida por mudanças políticas 
profundas, representadas principal

mente pela conquista da indepen 
dência política por parte de muitss 
países da Ãfrica, da Âsia e da 
América e/ou ainda pela consti
tuição de governos que colocavam 
o desenvolvimento nacional como 
objetivo prioritário. Não obstante, 
é também numeroso o grupo de 
países, geralmente pequenos, que 
enveredaram pelos caminhos do 
crescimento colonial; aproveitan 
do-se, pois, das oportunidades ofe
recidas pela renovada expansão in
ternacional.

Os obstáculos ao 
desenvolvim ento

Não há, infelizmente, receitas 
universais que possam ser aplica
das em quaisquer circunstancias 
aos problemas enfrentados pelos 
países que almejam a se desenvol
ver. Cada um deles apresenta uma 
constelação específica de carac
terísticas, que vão desde a sua si
tuação geográfica, passado histó

rico, tamanho do território, 
população, recursos naturais dis
poníveis, até a ideologia* que pre
domina em seu governo e o con
junto de interesses aos quais ele 
responde. Apesar da especificidade 
dos problemas suscitados pelo de 
senvolvimento, é possível definir e 
discutir as características gerais de 
vários deles.

Possivelmente, o primeiro e mais 
grave obstáculo ao desenvolvi
mento é a dificuldade em integrar 
a totalidade da população na eco 
nom ia nacional, de modo a se po
der utilizar todas as suas potência 
lidades produtivas e ao mesmo 
tempo fazer com que ela se benefi 
cie dos resultados do desenvolvi 
mento. Essa dificuldade se apre
senta algumas vezes sob a forma da 
separaçao física de diversas partes 
do território entre si, face à ausên
cia de um eficiente sistema de 
transporte que o interligue efetiva
mente.

Outras vezes, a separação é so
cial e cultural: barreiras lingüísti 
cas ou religiosas se interpõem entre 
partes da populaçao, isolando-as e 
impedindo o intercâmbio. É co
mum, também, que parcelas da po 
pulação se encontrem encerradas 
em subsistemas econômicos aliena
dos do conjunto da .economia na 
cional: enefaves formados por em
presas estrangeiras, latifúndios que 
produzem apenas um excedente Ex
portável à base de economia de 
subsistência, tribos em economia 
natural, etc. Quando tais barreiras 
não são quebradas, o desenvolvi
mento se circunscreve a  uma parte 
do território e d a  população, pro 
duzindo desníveis regionais, sem
pre exposto ao perigo de sufocar, 
por falta de possibilidades de ex
pansão, dentro da  área restrita que 
conquistou.

Outro obstáculo que impede o 
desenvolvimento é a dificuldade em 
mobilizar o excedente potencial da 
economia para encaminhá-lo aos 
setores prioritários, de cujo cresci
mento depende todo processo (in 
dústria de base, transporte, energia, 
etc.). H á também uma crença gene
ralizada de que países não desen-

A tecnologia m oderniza-se. tam 
bém , no cam po das comunicações.
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atingir o desenvolvimento a qual
quer custo e contam com apoio às 
medidas que precisam adotar, ne
nhuma das barreiras apontadas é 
insuperável.

A integração da população na 
economia nacional pode ser conse
guida, conforme o caso, pela cons
trução ou ampliação de uma rede 
nacional de transporte, pela con
cessão de autonomia cultural (lin 
giiística, religiosa, etc.) a certos 
grupos em troca da integração eco
nômica, pela expropriação das em 
presas que se isolam do conjunto 
da economia, pela aculturaçao de 
sociedades tribais, etc. Em cada um 
desses casos, interesses que se ba 
seiam no isolamento ou na aliena
ção da economia nacional terão 
que ser feridos e, portanto, certa 
oposição terá que ser enfrentada.

A mobilização do excedente im 
põe, do mesmo modo, a supressão 
de direitos ou a imposição de tribu 
tos que implicam uma mudança no 
uso de recursos, o que sempre se 
choca com interesses estabelecidos. 
Conforme o grau de resistência 
oposto, a mobilização do excedente 
pode ser compatível com certa aco
modação (investimentos obrigató
rios, empréstimos forçados, etc.) 
que não altera a propriedade dos 
recursos em disputa, mas em outras 
ocasiões a sua expropriação é ine
vitável. Como o excedente é o que 
sobra do produto, após uma parte 
dele ser consumida, são critérios 
políticos que vão indicar onde ele 
pode ser mobilizado: é também 
possível reduzir tanto o consumo 
dos grandes proprietários quanto 
dos pequenos ou ae certas camadas 
de assalariados.

Finalmente, o rompimento do es
trangulamento externo requer uma 
redução da dependência, a qual 
quase sempre suscita resistência da 
nação dominante. Também nesse 
caso, conforme a resistência, ora é 
possível uma acomodação entre os 
interesses dos dois países, ora con
flitos mais ou menos graves tor
nam-se inevitáveis. A crescente 
união dos países que almejam o de
senvolvimento — que compõem o 
chamado “terceiro mundo” — 
tem-se mostrado importante como 
reforço às tentativas de reduzir a 
dependência das nações industriali
zadas. São exemplos; nesse sentido, 
a aliança entre os países produtores 
de petroleo, a defesa comum de vá
rios países do direito de estabelecer 
a extensão dos limites do seu mar 
territorial, a formação de uma ban
cada dos não desenvolvidos na 
ONU, etc.

Os conflitos gerados pelo es
forço do desenvolvimento assumem 
crescente importância, tanto no 
plano nacional dos vários países 
como no plano internacional, pro
vocando continuamente novas so
luções que se consubstanciam quer 
em novos regimes políticos e eco
nômicos quer em novos blocos 
políticos regionais, continentais e 
mesmo intercontinentais.

VEJA TAM BÉM : Colonialismo; 
Dependência; Economia; Estrutura 
Econômica; Imperialismo; M oder
nização; Planejamento Econômico; 
Sistemas Econômicos.

volvidos, por serem pobres, sim
plesmente não possuem capital, 
isto é, excedente em quantidade su
ficiente para sustentar o desenvol
vimento.

Tal crença quase nunca se justi
fica. Em quase todos os países não 
desenvolvidos há considerável des
perdício de recursos, sob a forma 
de exportação de capitais, consumo 
desnecessário, gastos militares ex
cessivos, desemprego ou subem
prego, que poderia, ao menos em 
princípio, ser evitado. Os recursos 
assim poupados constituem um ex
cedente acumulável que, investido, 
tende a se reproduzir e a se am
pliar. A verdadeira dificuldade está 
em mobilizar esse excedente, pois a 
interferência no uso desses recursos 
costuma contrariar interesses pode
rosos, que muitas vezes se acham 
fortemente representados junto ao 
poder.

Acontece também que a “escas
sez de capital” se apresenta algu
mas vezes sob a forma de carência 
de divisas para importar bens e ser
viços essenciais ao desenvolvi
mento; é o chamado “ estrangula
mento externo” da economia. Tal 
barreira é muitas vezes agravada 
pelo fato de o país não desenvol
vido depender política e economi
camente de uma grande potência 
que, de certa forma, monopoliza 
seu comércio externo, reduzindo 
suas oportunidades de obter em ou
tros países as mercadorias de que 
necessita.

A dependência* que prende e 
submete os países nao desenvolvi
dos a uma ou outra nação indus
trializada tem origens históricas 
antigas. Trata-se ora da antiga me
trópole, ora de um a nação que, na 
fase anterior ao desenvolvimento, 
criou no país de economia colonial 
extensa complementaridade com 
sua própria economia, absorvendo 
a maior parte de sua produção dé 
alimentos ou matérias-primas ex
portáveis e fornecendo a maioria 
dos produtos industriais de que 
aquele necessitava.

Esses laços de dependência são 
muitas vezes reforçados por inves
timentos do país industrializado em 
alguns setores em expansão do país 
que pretende se desenvolver. Em
bora esses investimentos possam 
inicialmente aliviar o “estrangula
mento externo”, ao proporcionar 
divisas e/ou equipamentos, seu 
efeito a longo prazo é agravá-lo, 
ainda mais, dando lugar a uma 
longa série de remessas de lucros, 
royalties, juros, etc., ao país inves
tidor. É preciso referir ainda que a 
dependência tem também aspectos 
políticos, sendo reforçada pela inte 
gração do país não desenvolvido 
em sistemas de alianças políticas e 
militares liderados pela nação da 
qual depende.

A  superação dos obstáculos

Em quase todos os casos, os obs
táculos ao desenvolvimento reque
rem uma decisão política para sua 
superação. Embora o desenvolvi
mento seja, no final de contas, be 
néfico para todos, sua realização 
requer sacrifícios e renúncias a pri
vilégios, que nem sempre se dão es
pontaneamente. Se os que dispõem 
do poder estatal estão resolvidos a

Economia baseada principalm ente na agricultura e baixo índice de m ecani
zação são algumas das características de países pouco desenvolvidos.

A abertura de estradas perm ite superar a separação física entre várias partes  
do territó rio, um  dos entraves ao desenvolvim ento.
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Desenvolvimento e 
Crescimento 

Biológico

Uma das características dos se
res vivos é sua capacidade de cres
cer e se desenvolver — fenômenos 
biológicos diferentes, muito em
bora ocorram concomitantemente 
nos indivíduos.

Um anão adulto é completa
mente desenvolvido, apesar de ter 
crescido muito pouco.

O crescimento é um processo 
que implica aumento de algum va
lor quantitativo, tal como o peso do 
indivíduo, ou seu volume, ou ainda 
seu comprimento. Pode-se medir 
esse crescimento e expressá-lo em 
unidades como gramas, centíme
tros, etc. Já o desenvolvimento é 
um processo que implica aumento 
de valores qualitativos, ou de novas 
capacidades. »Uma planta que co
meça a produzir flores é mais de
senvolvida que outra ainda jovem, 
incapaz de produzi-las.

A medida do desenvolvimento 
torna-se de difícil expressão, já  que 
ela se refere a qualidades e não a 
quantidades.

Desenvolvimento e crescimento 
são fenômenos de grande importân

cia biológica. Saber quanto, como 
e por que crescem os indivíduos 
são problemas de interesse não só 
científico, mas sobretudo prático, 
pois o homem depende do cresci
mento de muitos outros organis
mos, tanto animais como vegetais, 
que lhe servem de alimento. Au
mentar esse crescimento, acelerar 
seu processo, são objetivos de im- 
portancia evidente.

O crescimento dos organismos 
geralmente obedece a uma curva de 
tipo sigmóide, ou seja, em forma de 
S. Isso significa que quando se lan
çam num gráfico as razões de cres
cimento em função do tempo, ob
tém-se uma curva normal.

Nas plantas superiores, o cresci
mento do indivíduo se dá por quase

todo o período de sua vida, pois 
elas possuem tecidos mçrist^máti 
cos (embrionárior) em seus apices 
caulinares e radiculares. Todavia, 
mesmo assim, a curva geral de 
crescimento é de tipo sigmoide.

Em certas épocas do ano podem 
ocorrer períodos de repouso e pa
rada do crescimento, que logo de
pois se reinicia.

O crescimento do indivíduo é 
controlado não só por sua nutrição, 
mas também por fatores hereditá
rios ou genéticos, por hormônios c 
por condições ambientais. Nas 
plantas existem vários grupos de 
hormônios já  conhecidos quimica
mente, que atuam sobre seu cresci 
mento: as auxinas, giberelinas, ci- 
tocininas são alguns deles.

i
V

I
\

Desenvolvim ento embrional 
do "Echinus esculentus" (estrela-do-m ar). 
Um  ovo fecundado se segm enta  
em duas células
(a) que, por sua vez, se dividem em  quatro,
oito, dezesseis e 3 2  células (b). Depois
de dezoito horas, chega-se
ao estado de blóstula (c), de cujo único
tecido terão origem
trôs regiões celulares,
denom inadas cam adas germ inativas.
O estado de
gástrula (d) se dá após 4 8  horas.
Depois de três dias, 
desenvolve-se a larva (e), que, 
após três sem anas e m eia, 
se apresenta com oito braços (f).
Depois de oito semanas, a m etam orfose está 
quase acabada (g), m as serão necessárias  
m ais quatro semanas 
para se chegar à jovem  estrela-do-m ar (h).



D esenvolvim ento e Crescim ento Biológico

O desenvolvimento é igualmente 
controlado por fatores genéticos, 
hormonais e ambientais. O estudo 
da fenologia (isto é, da periodici
dade de manifestação de certas ca
pacidades ou características dos 
organismos) permite correlacionar 
iais eventos com as condições físi
cas do ambiente, dando margem a 
pesquisas sobre a produção de de
terminados hormônios, responsá
veis endógenos por aquela manifes
tação do organismo. E dessa forma 
que muitos problemas de desenvol
vimento têm sido descobertos e am
plamente pesquisados, no campo 
ou no laboratório.

A descoberta dos mecanismos de 
controle do desenvolvimento dos 
organismos permitirá um controle 
maior do homem sobre tais espé
cies, o que sem dúvida será de 
grande valia para a humanidade, 
particularmente para o aumento da 
produção de alimentos, tão caren
tes em certas regiões do mundo.

Desenvolvim ento humano

No desenvolvimento humano, as 
células germinativas primordiais 
são distinguíveis, pela primeira vez, 
24 dias após a fecundação, quando 
sâp encontradas numa estrutura 
anexa do embrião, que é chamada 
de.saco vitelino.

Em embriões progressivamente 
mais velhos, essas células são en
contradas na parede do intestino 
posterior, em seu mesentério; e. fi
nalmente, após cerca de uma se
mana, no primórdio da gônada. 
Acredita-se que sejam elas a fonte 
das células germinativas definiti
vas. Uma evidèricia experimental 
só foi possível recentemente, em 
um anfíbio* da África do Sul, o 
sapo com garras (Xenopus laevis). 
Contudo, não se pode generalizá-la 
para outras espécies.

As células germinativas definiti
vas, o óvulo e o espermatozóide, 
quando unidos, dão origem a um 
indivíduo. Entretanto, no caso de 
muitos óvulos, a fecundação pelo 
espermatozóide não é absoluta
mente necessária para iniciar o de
senvolvimento. O desenvolvimento 
sem fecundação (partenogênese na
tural) não é raro. Entre as abelhas*, 
os machos se originam de óvulos, 
sem a ação de espermatozóides; a 
pulga d água (Daphnia), durante 
sua vida de várias semanas, pode 
produzir, sem um pai, cerca de cem 
filhotes vivos a cada dia. Tais 
exemplos são muito raros entre os 
vertebrados*, mas demonstrou-se, 
efetivamente, que óvulos de peru 
não fecundados podem se desenvol
ver partenogeneticamente.

Pelos estudos de partenogênese, 
sabe-se çiue o óvulo contém todas 
as substâncias essenciais para o de 
senvolvimento. Ocorre uma migra
ção das células germinativas pri
mordiais em direção à gônada. 
Uma vez no ovário, essas células 
passam por três fases principais: 
proliferação, crescimento e m atura
ção. As células germinativas se di
videm por mitose. As células origi
nadas, os ovócitos de primeira 
ordem, crescem. Duas atividades 
nessa fase podem ser reconhecidas: 
um a intensa síntese de ácido ribo- 
nucléico (ARN) e a formação de 
vitelo. Esse vitelo, ou material de

Fases do desenvolvim ento pós-em brional 
do Argide "A rge Rosae".
Para chegar à m aturidade, a larva deve,
por meio de m etam orfoses,
trocar várias vezes o
tegum ento, que é abandonado
na planta (1). Entre
urna m etam orfose e outra, a larva
alim enta-se de folhas
de roseiras, comendo suas
m argens (2 ); já  m adura,
ela tece um casulo (3), dentro do qual
passa por um período de
im obilidade (4, casulo aberto),
transform ando-se em "pupa" (5).
A seguir, a pupa
abandona o tegum ento larval,
que perm anece no interior do casulo. Ao sair,
o adulto (6) estende as asas (7) e
consolida e pigm enta
defin itivam ente o tegum ento.
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Durante a vida in tra-uterina, o feto  cresce rapidam ente. Os aum entos em  
peso e altura nunca chegarão a igualar os havidos no período pr6-natal (no 
alto). O crescim ento humano m arca-se tam bém  pela desproporção de suas 
partes em  cada um a das fases: exem plo disso é o tam anho da cabeça.

reserva, pode ser sintetizado pelo 
próprio ovócito, por células anexas 
que o circundam, ou ainda ser sin
tetizado em locais afastados, po 
dendo ser transportado para o ová 
rio através da circulação.

Durante as fases de proliferação 
e crescimento, o ovócito, que per
manece diplóide, precisa sofrer 
meiose para alcançar o estado ha- 
plóide, característico da célula ger- 
minativa funcional. Essa fase é 
chamada de maturação. Na 
meiose, duas divisões sucessivas da 
célula são acompanhadas por uma 
só divisão dos cromossomos, e o 
resultado final é a redução do nú
mero de cromossomos à metade. 
Assim, o homem tem 46 cromosso
mos; os óvulos e os espermatozói
des, portanto, têm 23 cromosso
mos. Em conseqüência desse 
processo, é formado o óvulo ha- 
plóide. Esse processo não é sim 
pies: as divisões são desiguais, no 
sentido de que, no fim, é formada 
uma célula filha grande, que con
tém a maior parte do citoplasma e 
do vitelo, ao lado de três células 
minúsculas, os corpúsculos pola
res, que degenerarão.

Os óvulos das espécies cujo em
brião ou larva começa cedo a ali
mentar-se ativamente contêm 
pouco vitelo, e o que existe está 
igualmente distribuído. Na outra 
extremidade da escala, os óvulos de 
aves contêm enormes quantidades 
de vitelo, em comparaçao ao tam a
nho reduzido dos embriões. Os 
mamíferos se especializaram em 
outra direção: pequenas reservas 
nutritivas são necessárias, pois o 
embrião recebe seu alimento atra
vés da mãe; para isso, os mamífe
ros desenvolveram uma estrutura 
específica: a placenta. Como mui 
tos dos passos-chave no início do 
desenvolvimento incluem movi 
mentos ordenados de células e teci 
dos, a quantidade e a distribuição 
do vitelo inerte devem ser impor
tante fator na determinação dos ti
pos de movimentos. Dessa ma 
neira, embora o vitelo tenha uma 
função primária nutricional, devido 
à sua própria presença ele exerce 
uma influencia na forma dos pro 
cessos que ocorrerão.

O espermatozóide tem duas fun
ções principais: ativar o óvulo para 
que comece o desenvolvimento e 
fornecer um núcleo haplóide, con
tribuindo com metade do patrimônio 
cromossômico do embrião. Sua 
contribuição de citoplasma parece 
ser insignificante; ao contrário do 
óvulo, ele não tem reservas nutriti
vas. Está especializado em outro 
sentido: graças à sua morfologia e 
ao seu metabolismo, é incrível 
mente móvel, mas por curtos perío
dos. A espermatogenese que ocorre 
nos testículos é semelhante à ovo- 
gênese, nos traços principais. As 
células primordiais se originam 
fora da gônada. Uma vez dentro 
dela, proliferam. O crescimento, es
pecialmente o acúmulo de reservas, 
e menos significativo. Na fase de 
maturação, o resultado final é a 
formaçao de quatro espermátides, 
transformados em espermatozóides 
característicos.

Na etapa seguinte, o ovo fecun
dado começa a sofrer clivagem. 
Nessa fase, o zigoto único é divi
dido em determinado número de

células ou blastômeros. Os tipos 
de clivagem variam muito no reino 
animal. Além da distribuição do vi 
telo, há outras variáveis que inter
ferem nos padrões apresentados. 
Não é raro encontrar uma seme
lhança fundamental no tipo de cli
vagem, caracterizando um grupo 
de animais e evidenciando seu pa
rentesco. Dessa maneira, a cliva
gem espiral, por exemplo, devido à 
direção oblíqua de várias divisões, 
caracteriza muitos anelídeos* e 
moluscos*. A clivagem resulta num 
agrupamento de células que é cha
m ado blástula.

Após a clivagem, as células são 
reagrupadas, formando novas asso
ciações, como resultado de um pro
cesso importante, a gastrulação. Os 
movimentos celulares — iniciados 
e coordenados por descontinuida- 
des e mudanças nas superfícies das 
células —  sao realizados tanto in 
dividualmente como por grupos de 
células, sendo altamente integra
dos. Na m aioria dos invertebrados* 
e em muitos vertebrados, esses mo
vimentos resultam na transform a
ção da blástula em gástrula, com 
três camadas de células: ectoderma 
(externa), endoderma (interna) e 
mesoderma (intermediária). Dessa 
maneira, novas superfícies celula
res entram em contato, havendo en
tão a oportunidade de trocas entre 
células e, conseqüentemente, gru

pos de células se tomam  mais cla
ramente delimitados, surgindo os 
tecidos e os órgãos.

M ecanism os de
desenvolvim ento

A teoria do desenvolvimento é 
constituída por dois elementos 
principais. Primeiro: sabe-se que os 
genes determinam a natureza es 
pecífica de muitas moléculas; en 
tão, em síntese, são eles que deter 
minam as configurações estruturais 
e os tipos de células. Segundo: cada 
um a das diferentes regiões do cito
plasma do ovo tem uma especifici
dade própria, característica. O des
tino do embrião está totalmente 
predeterminado, no ovo ainda não 
clivado, pela distribuição e peculia
ridades de seus componentes cito- 
plasmáticos. Essa predeterminação 
e tão  clara nos ovos de certas espé
cies que algumas áreas do ovo não 
clivado podem ser reconhecidas 
como sendo aquelas que vão origi 
nar o cérebro, o intestino, os mus,- 
culos ou as futuras células germi- 
nativas. Em algumas espécies, a 
predeterminação é evidente, mesmo 
antes que o ovo seja fertilizado. A 
fertilização normalmente é necessá
ria antes que ocorra a clivagem.

Durante o desenvolvimento sub
seqüente, os cromossomos do 
óvulo e do espermatozóide são in

corporados num único núcleo, que 
entao se divide por mitose,’ocasio
nando a primeira clivagem. À me
dida que a clivagem progride, cada 
núcleo filho vai sendo envolvido 
por uma matriz citoplasmática niti
damente diferente, conforme a hete
rogeneidade espacialmente organi 
zada do citoplasma do ovo, sendo 
separada pelo aparecimento de 
membranas celulares. Entretanto, 
todos os núcleos derivados por mi
tose do núcleo único do ovo fertili 
zado são idênticos. Portanto, só 
podem agir diferentemente se forem 
compelidos ou estimulados a fa- 
zê-lo por um fator variável —  seu 
meio ambiente, particularmente o 
meio citoplasmático imediato.

A menos que se queira acreditar 
que ao citoplasma cabe a inteira 
responsabilidade pela diferencia 
çào, deve se admitir que o cito 
plasma, que varia de uma parte do 
ovo para outra, influencia núcleos 
idênticos a agir de modos diferen 
tes. Essa suposição não c só uma 
necessidade lógica, como também 
encontrou apoio cxpcrimcnt.il._

Em resumo, a diferenciação é, 
mais provavelmente, o resultado de 
interações núcleo-citoplasmáticas 
que causam a individualização pro 
gressiva do citoplasma e a especia 
lização crescente dos núcleos das 
células particulares. A ação dos ge
nes em um dado tecido é regulada 
pelo seu meio químico variável.

Por outro lado, o crescimento é 
igualmente regulado pela constitui 
çao genética. Ele requer a síntese 
de macromoléculas cujo controle 
envolve a atuação inter relacionada 
dos genes, do citoplasma e do mi- 
croambiente celular. Outros fatores 
são o suprimento adequado de ma
teriais nutritivos e a relação su 
perfície/volume. Quando um orga
nismo cresce, seu volume aumenta 
mais rapidamente do que sua área 
superficial. Quanto mais cresce, de 
mais alimento e oxigénio necessita 
e mais material não utilizável terá 
de excretar. Porém, como a área 
superficial não aumenta na mesma 
proporção que o volume, essa des
proporção vai implicar a necessi
dade de reajustes. Entre os modos 
pelos quais esses reajustes são rea 
lizados, estão; uso mais eficiente 
do alimento disponível e redução 
de excretas produzidos; modifica 
ção da tomada e da eliminação de 
alimentos e excretas, para tornar 
esses processos mais eficientes.

Também importantes são deter 
minados coordenadores químicos 
especiais, os hormônios*, essen
ciais ao desenvolvimento normal e 
à integração funcional do orga
nismo. O caráter dos efeitos produ
zidos depende, em alto grau, do ca
ráter dos tecidos reagentes e das 
propriedades químicas dos hormô
nios circulantes. Os hormônios que 
se distribuem ao acaso nos fluidos 
corporais têm menor capacidade de 
produzir diferenciação histológica, 
ou desencadear qualquer atividade 
dirigida ou organizada, se não exis
tir uma diferenciação subjacente, 
controlada geneticamente.

VEJA TAM BÉM : Célula; Embrio
logia; Gene; Organizador Biolo- 
gico; Reprodução.
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Desenvolvimento 
Político

Um problema vem preocupando 
as ciências sociais: é possível con
ceber uma teoria do desenvolvi
mento político análoga à do desen
volvimento econômico? Em outras 
palavras, assim como os economis
tas dispõem de conceitos, hipóteses 
e indicadores que lhes permitem 
compreender e “ medir” o nível de 
desenvolvimento econômico alcan
çado por determinado país, pode
riam os cientistas políticos analisar 
as mudanças e transformações dos 
sistemas políticos* sob o mesmo 
ponto de vista?

Podem ser feitas pelo menos 
duas objeções a essa idéia. A pri
meira é a de que não é possível re
duzir a vida política a um denomi
nador comum semelhante aos 
conceitos de produtividade e renda 
na economia. Com efeito, segundo 
esse enfoque, não é possível encon
trar aspectos homogêneos, mensu
ráveis e relevantes para a com
preensão da vida política. Esse 
mesmo ponto de vista tem sido ex
presso de outra forma: é bastante 
razoável conceber o desenvolvi
mento econômico como um pro
cesso até certo ponto linear, toman 
do-se algum indicador como base 
para a afirmação de que determi
nado país é mais desenvolvido que 
outro. Já  o universo político, ao 
contrário, seria irremediavelmente 
diverso e descontínuo. Não é possí
vel imaginar a multiplicidade de 
sistemas políticos, atuais e passa 
dos, como uma seqüência, numa 
direção única. Quer se imagine um 
sistema “ideal” como último está
gio, quer se mantenha a série em 
aberto, dificilmente se poderia ob
ter consenso em torno dessa idéia.

A segunda objeção decorre dire
tamente da primeira. Ainda que to
dos os especialistas pudessem acei
tar uma idéia abstrata de 
desenvolvimento político, toda ten
tativa concreta de ordenar sistemas 
reais, presentes ou passados, en
contraria oposição por parte dos 
adeptos dos sistemas considerados 
“menos desenvolvidos”. É que, no 
estudo da vida política, fa to  e va
lor* são na verdade inseparáveis, 
ou seja, é impossível distinguir na 
noção de desenvolvimento político 
quais seriam os aspectos reais ou 
fatos históricos e quais aqueles li
gados às preferências políticas e 
pessoais de cada um.

Nem mesmo no período do Ilu 
minismo* (quando se acreditava 
que a humanidade inteira, ilumi
nada pela Razão*, caminhava 
numa direção única, em direção ao 
“progresso” e à “civilização”) 
houve consenso em torno do sis
tema político “ ideal” , ou neste sen
tido, “desenvolvido”. O século
XVIII, da independência* ameri 
cana e da Revolução Francesa*, é 
palco de grandes debates, prove 
nientes não só de grupos aristocra
tas e reacionários como também 
das próprias alas revolucionárias, i

No século XIX  os diversos mo

vimentos socialistas e anarquistas* 
passariam a defender suas posições 
a respeito do que seria o melhor 
sistema político.

Movimentos sociais e especialis 
tas políticos continuam a debater o 
assunto. Isso não tem impedido, 
porém, que muitos autores tenham 
tentado definir o desenvolvimento 
especificamente político como algo 
diferenciado em relação ao desen
volvimento econômico, e estudar, 
como os economistas, que fatores o 
favorecem ou dificultam. Almejam 
mesmo, em certo sentido, “medir” 
alguns de seus aspectos.

Política: transformação 
e permanência

Se o conceito de desenvolvi
mento econômico for tomado 
numa acepção diferente, torna-se 
menos nítido o contraste entre eco 
nomia e política.

Os economistas não consideram 
“desenvolvimento” qualquer eleva
ção da produtividade e da renda, 
em determinado período, a menos 
que essa elevação venha implicar, 
concomitantemente, alguma mu
dança na própria estrutura do sis 
tema economico.

Referem-se, por exemplo, às alte 
rações que se refletem em uma 
maior diversificação de atividades, 
na transferência de mão-de-obra de 
um setor produtivo para outro. etc. 
Sem transformações desse tipo, o 
desenvolvimento é visto como 
mero crescimento. O que distingue 
o desenvolvimento do crescimento 
é que o primeiro implica transição 
para uma estrutura capaz de sus
tentar o crescimento obtido. Na 
apreciação desse aspecto — possi
bilidade de sustentação, a longo 
prazo, de todos os resultados al
cançados —  o raciocínio econô 
mico irá se aproximar bastante do 
raciocínio político.

Nas primeiras tentativas de aná 
lise objetiva do desenvolvimento

político, os cientistas sociais con
centraram-se em formular dois ti 
pos de indagação: em que medida 
uma forma de organização política 
é capaz de se manter ao longo do 
tempo? Para que forma uma orga
nização tende a evoluir?

Vista de ambas as perspectivas, 
a questão parece ser simples e rea
lista. pois consiste em reconhecer, 
em última análise, que um sistema 
político constituído não se mantém 
estático nem vai evoluindo aleato
riamente, mas sim dentro de deter
minados limites. Assim sendo, não 
é quanto à natureza da questão, 
mas quanto à precisão dos resulta
dos que esses enfoques diferem.

A análise do 
desenvolvim ento político

No final do século XIX  e início 
do século XX, estudiosos como 
Max Weber* e Ôtto Hintze realiza
ram  contribuições importantes 
(tanto metodologicas quanto na 
análise substantiva) para a ciência 
política. Em sua História das For
mas Políticas, Hintze procura de
monstrar, por exemplo, como a es 
trutura dos impérios burocráticos 
orientais não poderia evoluir para 
a forma moderna de regime consti
tucional democrático-representa 
tivo. Este se originou, na Europa, 
de uma conjugação de fatores: a 
tradição de consulta parlamentar, a 
dissensão religiosa, a economia de 
tipo capitalista, que exigiam ou 
eram capazes de sustentar a forma 
política.

Essa colocação permite esclare
cer a diferença entre a noção de de 
senvolvimento político como tal e 
a mera consideração de que insti
tuições políticas podem facilitar, 
ou se adaptar melhor ao desenvol 
vimento econômico.

São questões distintas. No pri 
meiro caso trata  se da noção de 
que uma forma determinada de or
ganização política corresponde, em

maior ou menor medida, não so
mente aos ideais e válores-da popu 
lação ou de seus principais grupos, 
mas também à escala dos proble
mas, econômicos ou não, que de
vem ser atendidos.

A quantidade, intensidade e na 
tureza dessas demandas dependem 
da diversidade de grupos e interes
ses existentes na sociedade. Dentro 
desse quadro de referência pode-se 
afirmar que o grau de desenvolvi
mento político se mede pela capaci
dade de absorção e atendimento 
dessas demandas, tanto as usuais 
como as novas (aquelas que sur
gem com a diversificação das for 
mas de vida).

Há períodos em que tais trans
formações chegam a alcançar a ex 
tensão de verdadeiras crises na 
vida política e na vida social. O 
que se convencionou chamar de 
“extensão da cidadania*” (ou seja, 
a incorporação do maior número 
possível de pessoas ou novos gru 
pos à posse de direitos políticos, 
sociais e económicos) é uma dessas 
grandes transformações históricas.

Um segundo nível da análise do 
desenvolvimento político está cen
trado na investigação das mudan 
ças sociais, culturais ou demográfi
cas, da forma como são adotadas 
decisões políticas e da capacidade 
de implementá-las; alguns desses 
aspectos podem ser analisados sob 
forma quantitativa. Os cientistas 
sociais têm utilizado essa segunda 
perspectiva para procurar e sugerir 
soluções para problemas específi
cos ou, colocando os resultados 
num a dimensão histórica mais am
pla, compreender as condições de 
sobrevivência ou instauração de 
formas particulares de organização 
política.

VEJA TAM BÉM : Desenvolvi
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Dias cáusticos e noites m uito frias: a vida ó impossível nas areias secas do vale da M orte . (Arizona. EUA.)

Deserto

Por todo o norte da África e boa 
parte da península arábica, os ven
tos dos desertos, carregados de 
areia, soterram lentamente os res
tos de antigas civilizações. Esplên
didas cidades como Palmira, os 
grandes sistemas de irrigação ro
manos e árabes da Líbia e outras 
importantes obras, que documen
tam um passado remoto, estão 
abandonados entre as dunas.

Essas zonas desérticas haviam 
sido diligentemente irrigadas e cul
tivadas, mas pouco a pouco as 
plantações foram se tornando po
bres, improdutivas e, por fim, esté
reis. Os homens recuaram, e o de
serto reocupou as glebas.

Os agricultores locais atribuíram 
o ocorrido a uma maldição; mas, 
evidentemente, a explicação era 
bem outra.

É que a irrigarão artificial, além 
de distribuir a agua pelas planta
ções, espalha os sais nela dissolvi
dos. Quando a água evapora — e 
é assim que se perde a maior parte 
da água, nos desertos — esses sais 
permanecem no solo e, com o pas
sar do tempo, vão se concentrando 
em quantidades cada vez maiores; 
em certos casos, o acúmulo de sais 
é tão grande que torna a vida vege
tal impraticável. Isso explica a 
“maldição do deserto” .

Para se manter aráveis, os solos 
não podem perder água apenas 
pela evaporaçao. Parte dela precisa 
ser drenada para o mar através dos 
rios — que carregam consigo os 
sais dissolvidos — , única maneira 
de contrabalançar a tendência à 
concentração. Este, aliás, constitui 
oproblem a mais sério na coloniza- 
çao dos desertos.

Enfrentando dificuldades dessa 
ordem, governos de vários países 
não esmorecem, contudo, na luta 
pela conquista dos desertos. 
Quando o fator limitante é apenas 
a falta de água e não o próprio 
solo, uma irrigação racional, que 
respeite os ciclos bio-geo-químicos 
do ecossistema*, pode produzir al
gumas das mais ricas terras de cul
tivo do mundo.

C ondições físicas da vida 
nos desertos

Os desertos originam-se em lu
gares onde a precipitação das chu
vas é inferior a 250 mm anuais; 
acima desse índice, há condições 
para o surgimento de pradarias. 
Em alguns desertos m uito quentes, 
a precipitação pode ser um pouco 
mais elevada, mas sua distribuição 
extremamente irregular ao longo 
do ano não permite um aproveita
mento eficiente por parte dos vege
tais (súbitos e violentos aguaceiros 
nos desertos são mais comuns do 
que se pode imaginar).

Como a quantidade de vapor na 
atmosfera é muito pequena, a inten
sidade de luz nos desertos é mais 
alta do que em quaisquer outros lu
gares da Terra — exceto nas altas 
montanhas. Esse bombardeio de 
luz, associado à falta de água entre

os grãos do solo, produz ao longo 
de 24 horas enormes saltos de tem
peratura. Nos solos comuns, a 
agua funciona como termostato: 
seu alto calor específico impede 
aquecimentos e resfriamentos ex
cessivos. Mas o deserto, ao contrá
rio, é um lugar de altas temperatu
ras durante o dia e muito frio à 
noite (nas primeiras horas da ma
nhã, a temperatura pode ter des
cido abaixo de 0o C).

O ciclo diário —  ao qual toda 
a vida do planeta está submetida
— é portanto intensificado no de
serto. Em compensação, o ciclo 
anual praticamente desaparece: nos 
climas tórridos, as estações tendem 
à uniformidade.

Em zonas desérticas onde as 
condições não são extremadas — 
por exemplo, certos trechos do Ne- 
goev _e do Arizona — , o ciclo das 
estações anuais aparece de forma 
sui generis. No correr de algumas 
semanas — a curtíssima primavera
—  o solo se recobre de flores. As 
sementes que se formam caem por 
terra e a vida vegetal, assim como 
apareceu, torna a ocultar-se. Du 
rante o breve período em que a 
umidade subiu acima do normal, as 
plantas realizaram todo o trabalho 
de crescimento, floração, fecunda
ção e semeadura; no resto do ano, 
resistirão à evaporação sob a 
forma de bulbos subterrâneos, raí
zes tuberosase carnudas.

Em zonas de condições mais 
drásticas, aparecem por vezes os 
oásis, manchas isoladas de ver 
dura, em alguns casos tão grandes 
que permitem sustentar pequenas 
faunas. A água proveniente das 
montanhas corre sob a areia, por 
cima das chapadas de pedra que 
constituem o “fundo” das bacias 
desérticas. Verdadeiros rios subter
râneos correm por entre os grãos, 
a profundidades variáveis. Onde a 
espessura do manto de areia é pe
quena, algumas plantas —  palmei
ras, agaves, aloes e “baionetas es
panholas” — conseguem lançar 
suas raízes até essas aguas ocultas.

Além de raizes profundas, as 
plantas desérticas apresentam vá

A m aioria dos desertos tem  sua superfície recoberta por form ações rochosas. (Vale do M onum ento. Arizona, EUA.)
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rias outras adaptações especiais ao 
ambiente pobre em água. Para di
minuir a evaporação, as folhas — 
órgãos de respiração e fotossíntese
— são perdidas. Sua função passa 
a ser exercida pelos caules que. 
possuindo uma superfície muito 
menor em relação ao seu volume, 
desempenham melhor o papel de 
“reservatório”. Exemplo típico 
dessa adaptação é o cacto, com 

■ seus caules verdes e cheios de água. 
Mas muitas plantas çjue para o 
leigo parecem cactos sao, na reali
dade, euforbiáceas e outros grupos, 
que sofreram evolução paralela.

Esses “ caules-reservatórios” são 
notáveis enj matéria de impermea
bilização. Áreas que não efetuam 
fotossíntese —  como as hastes — 
são cobertas de cortiça e as partes 
verdes são enceradas ou resinosas. 
Os estômatos, orifícios respirató
rios por onde o vapor de água 
tende a sair, ficam fechados du
rante o dia e abertos a noite. Além 

, disso, estão situados em cavidades 
e depressões ou cercados de pêlos, 
métodos que são utilizados para 
combater a difusão.

Por fim, a evolução nesse am
biente produziu também caracterís
ticas fisiológicas muito especiais. 
As células vegetais, por exemplo, 
conseguem suportar altas concen
trações de sais, o que significa que 
podem perder muita água sem mor
rer, e que são capazes de readqui- 
ri-la depressa.

A distribuição dos vegetais nos 
ecossistemas desérticos ou semide- 
sérticos é característica. Os indiví
duos aparecem bem afastados uns 
dos outros. Essa dispersão é a me
lhor maneira de aproveitar a pouca 
água existente no solo. Mais as 
condições se tornam drásticas e 
mais essa dispersão se acentua, até 
atingir aquelas zonas onde a vida 
vegetal é impraticável: a “bigorna 
do demônio’ no Saara ou o “vale 
da Morte” no Arizona.

Os anim ais do deserto

A fauna das regiões desérticas, 
além do calor e da evaporação, en
frenta a falta de alimento. Se os ve

getais, à medida que se aproximam 
do coração do deserto, tornam-se 
cada vez mais raros, os animais fi
cam cada vez menores. Com a di
minuição do volume total dos vege
tais, os herbívoros diminuem em 
número e tamanho, afetando, por 
sua vez, os carnívoros. A escassez 
de vegetais no ambiente desértico 
torna impossível a presença de ani
mais de grande porte.

Algumas classes, como os rép
teis* e insetos, são “pré-adaptadas” 
ao deserto e o colonizaram com 
bastante sucesso.

Possuem pele impermeável e rins 
que economizam água de forma ex
tremamente eficiente (a excreção 
nitrogenada desses animais —  que

corresponderia à urina humana —  
é quase sólida).

Centopeias, escorpiões e alguns 
crustáceos* também conseguiram 
ad aptações. _ Ave s e mamíferos já 
não foram tão bem sucedidos. E os 
animais de pele úmida são particu
larmente raros.

Alguns caracóis se mantêm gra
ças à sua concha que pode se fe
char hermeticamente. Um caso cu
rioso é o das rãs australianas do 
gênero Chiroleptes, que consegui
ram adaptar-se a um nicho especial 
do deserto: zonas úmidas que po
dem aparecer em sedimentos pro
fundos. Esses anfíbios*, que mor
reriam rapidamente se expostos ao 
sol, escavam até atingir a umidade

e, ao menor aumento desta, deso
vam sem respeitar qualquer ciclo 
anual. Seus ovos também se desen
volvem de acordo com a umidade 
disponível no sedimento.

Para enfrentar a falta de água, 
vários animais desérticos não be 
bem. Todo o líquido de que os ra
tos cangurus e as gazelas necessí 
tam  provém dos alimentos; e eles 
tratam  de não se expor diretamente 
ao calor.

Aves* e mamíferos* controlam 
sua temperatura. Mas os répteis, 
para nao serem completamente 
‘cozidos” ao sol, são obrigados a 

“resfolegar” , ou seja, a evaporar 
água pela boca para baixar a tem
peratura (método excessivamente

Dois dos representantes típ icos da fauna de regiões desérticas: à esquerda, o rato saltador ("Jaculus orientais"), 
anim al de hábitos noturnos, como é com um  no deserto: à d ireita, o escorpião "Pandinus im perator".

A sobrevivência da vegetação depende da adaptação ausância de á g u a : raízes subterrâneas e caules-reservatório são algumas das defesas desenvolvidas.
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O cacto —  vegetação tip ica dos desertos americanos —  6 rico em  água.

perigoso num ambiente de falta de 
agua. . .). Por essa razão, os ani
m ais desérticos, com poucas exce
ções, têm hábitos noturnos. Da 
mesma forma que muitos habitan 
tes das pradarias, a maioria é for
m ada de cavadores e passa o dia 
em sua tocas. Com a falta de ali 
mento, várias espécies, sobretudo 
de formigas e ratos, acumulam re
servas para enfrentarem os perío- 
dos de escassez.

O Diplodomis, rato-canguru dos 
desertos americanos, enche suas 
galerias de hervas, flores: numa só 
dessas cavernas foram encontrados 
5,5 kg de feno! Assim como os ve
getais, esses ratos vivem dissemina
dos, cada indivíduo explorando so
zinho determinado território. Se 
vivessem aos pares, o casal teria de 
explorar o dobro dessa área, o que 
seria menos eficiente. Assim, eles 
só se procuram na época do acasa
lamento.

Os mais importantes

Nos tempos atuais, os desertos 
dominam aproximadamente 20% 
das áreas continentais do globo. Os 
mais importantes são:

a) No cinturão Eurásia África: 
África Ásia, ao norte do equador; 
Saara-Líbia, a oeste do rio Nilo; 
Núbia, a leste do Nilo; os desertos 
do planalto da Arábia (Síria, Nefud 
e o Grande Deserto); o da Ásia 
Menor e do planalto da Pérsia; o

de Thar (India); os do Tibet, do 
Turquestão, de Go^i e da Mongó 
lia; o de Kalahari (África, ao sul do 
equador);

b) Na Austrália: as grandes se
ções do interior australiano;

c) Na América do Sul: o deserto 
de Átacama, na parte oeste dos An
des chilenos e peruanos;

d) N a America do Norte: gran
des seções localizadas no sul do 
planalto dos Estados Unidos e no 
norte do México.

N o Brasil, um dos m aiores

Na Era Mesozóica existiu no sul 
do Brasil um deserto que, por suas 
dimensões, pode ser considerado 
um dos maiores já  formados em to
das as épocas.

Uma das feições mais caracterís
ticas dessa unidade geológica — 
que é denominada Formaçao Botu- 
catu — consiste em uma estrutura 
do tipo conhecido por “estratifica
ção cruzada”.

Muitas das dunas do primitivo 
paleodeserto Botucatu eram do tipo 
transverso; e as dimensões dos 
montes de areia desse deserto me
sozóico podem hoje ser determina
das pelos estratos cruzados visíveis 
em algumas regiões de São Paulo 
e do  Paraná.

VEJA TAM BÉM : Tundra.

Desidratação

Olhos fundos, mucosas secas, di
minuição da elasticidade da pele: 
eis os sintomas clássicos da desi
dratação, síndrome que se verifica 
quando o organismo humano perde 
quantidades excessivas de água e 
sais minerais. Responsáveis por in
tensa atividade no organismo, a 
água e os sais nela concentrados 
são constantemente renovados, por 
intercâmbio com o ambiente: nessa 
troca pode sobrevir a desidratação, 
pela eliminação anormal de líquido 
corpóreo.

À desidratação é mais freqüente 
e mais grave na criança, principal 
mente nos primeiros anos, embora 
também se manifeste no adulto. No 
organismo infantil a circulação do 
líquido é mais rápida e o intercâm 
bio com o ambiente é de três a qua
tro vezes maior; enquanto no corpo 
do adulto a água corresponde a 
cerca de 60% ao  peso, na criança 
recém nascida alcança aproxima 
damente de 70 a 75%; no início da 
vida, pode atingir 80%.

Os processos desidrantes

A água entra no organismo sob 
a forma natural, através de alimen 
tos líquidos e sólidos, e ainda re
sulta, em pequena escala, do pró 
prio metabolismo*. Ela conduz as 
substâncias nutrientes às células, 
proporciona meio adequado para 
as reações químicas do metabo 
lismo e retira do organismo os resí 
duos metabólicos para eliminação 
pelos rins. Os sais têm suas molé 
cuias dissolvidas na água, disso
ciando-se em ãnions (cloro, sulfato, 
fosfato), ercátions (sodio, potássio, 
magnésio, cálcio), cargas negativas 
e cargas positivas, cujo equilíbrio 
no líquido corpóreo é indispensável 
às reações fisiológicas. Da propor
ção de água e de sais depende tam 
bém o equilíbrio osmótico, ou seja, 
o equilíbrio entre a concentraçao 
de sais do líquido intracelular e a 
do líquido extracelular (líquido in 
tersticial e sangue).

Essas funções são comprometi
das na desidratação, com a redu 
ção da quantidade de água e o de 
sequilíbrio na concentração dos 
sais. A eliminação excessiva de 
corre de inúmeras alterações no 
comportamento dos reguladores da 
quantidade de líquido corpóreo: os 
pulmões, a pele, os rins e o apare
lho digestivo.

PULMÕES E PELES —  Atra
vés da perspiração insensível, os 
pulmões e a pele eliminam água 
constantemente, sob a forma de va 
por, em quantidade variável com a 
temperatura e a umidade do am
biente e com as dimensões da su
perfície do corpo. Esse processo 
atua também na regulação da tem
peratura do corpo, pois a água, 
para sair em forma de vapor, 

rouba” calor do organismo. Mas, 
no verão ou em casos de febre alta 
e duradoura, a perspiração pode 
ser insuficiente para reduzir o ex
cesso de calor no corpo: ocorre en

tão a cham ada sudorese, com 
perda de significativas qúantiflades 
de ãgua, cloro e sódio.

RINS Pelos rins, há elimina
ção de água e sais na urina, jun ta
mente com os resíduos do metabo 
lismo. Parte da água que traz os 
resíduos metabólicos é reabsorvida 
pelos rins, conforme o grau de hi 
dratação do organismo.

APARELHO DIGESTIVO — 
O aparelho digestivo também eli
mina alguma quantidade de 
líquido, emulsionado nas fezes. 
Utilizando água do organismo, se
grega líquidos que atuam na diges
tão dos alimentos e, embora grande 
parte desses líquidos seja absor
vida, um pouco é eliminado. Nas 
diarréias* e disenterias, a reabsor
ção intestinal é reduzida, ocasio
nando grande perda de líquidos, pe
las fezes e também por vômitos.

Na criança, a atuação dos pro 
cessos desidratantes é facilitada. A 
perspiração é mais intensa, pois a 
superfície do corpo da criança é 
muito grande em relação ao peso: 
a criança sua duas vezes mais que 
o adulto. Também pelos pulmões 
ela elimina mais água, principal 
mente quando está febril. Nos rins, 
ainda imaturos, o trabalho de ex 
pulsão pela urina exige maior 
quantidade de água, pois o orga
nismo infantil, muito ativo, produz 
mais resíduos.

Também a eliminação pelo apa 
relho digestivo é muitas vezes ex
cessiva, pela freqüência de distúr 
bios intestinais seguidos de diarréia 
e vômitos, acentuadamente em 
crianças subnutridas, mais sujeitas 
às infecções microbianas e parasi 
toses. Essas infecções, além da fe 
bre e transpiração, causam perda 
do apetite, o que reduz a absorção 
da água contida nos alimentos.

T ipos de desidratação e lesões

A desidratação hipertônica ca
racteriza se pela perda de água pro 
porcionalmente maior que a perda 
de sais; conseqüentemente, há um 
aumento na concentração dos sai?* 
no líquido corpóreo. A elimina
ção de resíduos metabólicos tor 
na-se difícil e a urina, escassa. Ini
cialmente, a concentração dos sais 
aumenta no líquido extracelular; 
rompendo o equilíbrio, o líquido in
tracelular começa a transferir-se 
para  o meio extracelular. Conse
qüentemente, o meio intracelular 
torna se cada vez mais concen
trado, comprometendo o funciona 
mento normal das células.

Na desidratação hipotõnica 
ocorre o inverso: a perda de sais é 
proporcionalmente maior que a de 
agua. Diminuí a concentração dos 
sais no líquido extracelular e a 
água, em excesso nesse líquido, 
atravessa as membranas celulares, 
invadindo as células e nelas provo
cando edemas. Simultaneamente, 
os rins aumentam o trabalho de ex
pulsão de água, para normalizar a 
concentração dos sais no líquido 
extracelular. Mas o volume de san 
gue torna se menor, dificultando a 
circulação e reduzindo a pressão 
sanguínea, podendo sobrevir co
lapso cardíaco, seguido de morte, 
ou lesões no sistema nervoso, pela
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oxigenação deficiente dos tecidos. 
A acentuada perda de potássio pro
voca fraqueza muscular, que im 
pede os movimentos.

Na desidratação isotônica a 
perda de água e de sais é propor 
cional. O equilíbrio osmotico é 
mantido, mas o volume de sangue 
diminui, ocasionando os mesmos 
problemas circulatórios verificados 
na desidratação hipotônica. Se a 
sede intensa obriga a pessoa a inge 
rir muita água, e se a agua for pura, 
a desidratação isotônica transfor
ma-se em hipotônica, com suas 
implicações.

A desidratação, por qualquer de 
seus tipos, pode determinar lesões 
graves, principalmente na criança. 
A oxigenação deficiente provoca 
lesões no sistema nervoso, alte
rando o comportamento infantil: a 
criança mostra se irritadiça, aos 
poucos torna-se apática, ate entrar 
em coma*. Conseguindo sobrevi
ver, pode apresentar deficiências 
somente superáveis por tratamento 
fisioterápico e neurológico.

Com a circulação lenta, típica 
da desidratação, podem aparecer 
tromboses* em varias regiões do 
corpo. A trombose na região cra
niana produz, em geral, paralisias 
musculares, algumas leves. Nas re
giões renais, se apenas um rim é 
atingido, é viável a recuperação; 
m as ocorrendo nos dois, a morte é 
praticamente inevitável.

O tratamento

Preventivamente, o principal cui
dado em relação à desidratação 
consiste no amplo consumo de 
água, sobretudo nas épocas de 
maior calor. Nessas ocasiões não 
se deve agasalhar a criança, pois 
isso intensifica a transpiração e a 
conseqüente perda de água. Por ou
tro lado, é importante certificar-se 
da não contaminação da água e 
dos alimentos, pois o calor do or
ganismo favorece o desenvolvi
mento bacteriano, tornando fre
qüentes as infecções intestinais.

O tratamento da desidratação 
compreende um conjunto de medi
das de emergência, para corrigir as 
alterações anormais do volume de 
água e da concentração de sais no 
líquido corpóreo. Mas, além disso, 
deve procurar a causa primeira da 
desidratação: quase sempre, ela re
side num distúrbio infeccioso e/ou 
dietético, daí o cuidado com a dieta 
do paciente.

Estando a criança em processo 
de desidratação, comumente procu 
ra-se dar-lhe muita água, para a re
cuperação; entretanto, se ela está 
perdendo sais, o aumento da quan
tidade de água tende somente a 
agravar o problema.

Nos casos de diarréia, onde há 
grande perda de sais, os soros ven
didos em farmácias são suficientes 
para a reidratação do organismo. 
Todavia, se a diarréia ou os vômi
tos continuam, é necessário levar a 
criança ao médico, pois somente 
um hospital aparelhado pode dar o 
tratamento adequado, com injeções 
de líquido diretamente na veia.

VEJA TAM BÉM : Diarréias e D i
senterias.

Desnutrição

Desnutrição, subnutrição, má 
nutrição: na linguagem popular, os 
termos se cpnfundem, mas cada 
qual tem um significado médico 
bem preciso. Desnutrição é o des
vio nutritivo em geral, qualquer 

ue seja sua causa. Se a carência 
e elementos nutrientes (vitaminas, 

proteínas, sais, hidratos de car
bono, gorduras) é global e propor 
cionada em um organismo, tem-se 
o estado de subnutrição. E se fal 
tam, destacadamente, um ou mais 
daqueles elementos, ocorre a má 
nutrição. Esta provoca doenças 
como a má nutrição proteica (defi
ciência de proteína), escorbuto (de 
vitamina C), beriberi (de vitamina 
B,), faquitismo (de vitamina D), 
anemia carencial (de ferro), e mui
tas outras doenças.

Entre as “doenças do subdesen

volvimento”, talvez nenhuma seja 
mais trágica que a fome. De fato, 
dos dois processos responsáveis 
pela desnutrição, um é constituído 
pela deficiente quantidade e quali
dade dos alimentos ingeridos: são 
as form as primárias de desnutri
ção, maioria absoluta dos casos 
nos países pobres. O outro pro
cesso é representado pela deficiên
cia nutricional causada por enfer
midade do aparelho gastrintestinal 
ou do metabolismo, infecções, dis
túrbios psíquicos, etc.: são as fo r 
mas secundárias de desnutrição, 
mais freqüentes nos países plena
mente evoluídos.

Calcula-se que 5% da população 
mundial apresenta graus diversos 
de desnutrição. Como o fenômeno 
tem maior gravidade enquanto o 
organismo está crescendo, a desnu
trição repercute mais nas crianças 
do que nos adultos. E, numa deter
minada criança, sofrem mais os te
cidos de rápido desenvolvimento, 
como os do sistema nervoso, ou os 
de maior consumo de nutrientes, 
como o epitélio intestinal.

As formas primárias de desnutri
ção só podem ser combatidas for- 
necendo-se maior quantidade de 
dieta (caso da subnutrição) ou mo
dificando se sua composição quali
tativa (caso da má nutrição). Por 
isso, entidades criadas pela ONU, 
como a FAO (Organização para a 
Alimentação e Agricultura) e a 
UN ICEF (Fundaçao Internacional 
para Ajuda de Emergência à Infân
cia), procuram equacionar o pro
blema da falta de alimentos e pres
tar assistência às populações mais 
pobres, ou vítimas de calamidades 
como inundações, guerras, etc.

A  importância dos alim entos

Os alimentos devem ser ingeri 
dos em proporção e composição 
adequadas às necessidades de cada 
indivíduo.

Sempre que há carência (formas 
primárias) ou mau aproveitamento 
de alimentos (formas secundárias) 
o organismo padece com a desnu 
trição, seja pelo déficit de compo
nentes para os tecidos, seja pela 
perda de vitalidade e resistência 
física: isso significa também que o 
indivíduo, sobretudo a criança, tor 
na se mais suscetível de contrair 
outras moléstias.

Como doença, a desnutrição al
tera o organismo, quer do ponto de 
vista bioquímico, quanto do funcio
nal, e ou mesmo do anatômico. A 
primeira dessas alterações é a dilui
ção orgânica (maior teor de água), 
que modifica a concentração de en
zimas e de todos os ativadores e re 
guiadores do metabolismo. As alte
rações funcionais dizem respeito 
principalmente à digestão e a ab
sorção. O crescimento estaciona, 
os ossos enfraquecem, a pele tor 
na-se seca e sem brilho, desca
mando com facilidade; os cabelos 
ficam ásperos, frágeis e despigmen 
tados (em crianças negras, muitas 
vezes os cabelos adquirem tom 
avermelhado). Os edemas ou incha 
ços constituem a mais comum alte 
ração anatômica, embora não a 
mais grave.

Koashiorkor, ou a fome

Koarshiorkor: palavra de um 
dialeto africano, que significa 
“doença de criança desmamada 
quando nascc o filho seguinte” . Al
guns autores chamam assim a má 
nutrição proteica, que consiste no 
tipo de desnutrição mais difundido 
no mundo, por causa de sua alta in
cidência nos países que são menos 
desenvolvidos.

O termo tem razão de ser, por 
que a criança desmamada fica sem 
as proteínas fornecidas pelo leite 
materno, ainda que em dose insufi
ciente. Após o desmame, a dieta da 
criança passa a ser leite de vaca ex
cessivamente aguado e enriquecido 
com farinhas; nas famílias pobres, 
não recebe mais nenhum outro tipo 
de leite.

No Brasil, excetuando-se o fei
jão , de relativo valor protéico, os 
demais alimentos ingeridos pela 
criança de baixa condição social 
são paupérrimos em proteínas. E 
estas sao insubstituíveis para o 
crescimento e a reconstrução do or 
ganismo. Até se acredita que a es 
tatura mais elevada dos atuais jo-

A  desnutrição, que atinge grandes parcelas da população dos palses subde
senvolvidos, chega a provocar sensíveis alterações no organism o humano.
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O ferro 6 o com ponente essencial da hem oglobina. Sua ausãncia. assimilação deficiente ou perda constante respon
dem pelo baixo teor de hem oglobina nos glóbulos verm elhos, que assim se tornam  descorados e de tam anho inferior 
ao norm al (m icrócitos), com o os assinalados na figura. Caracterizam  as cham adas anem ias ferroprivas.

Desquite e Divorcio

Por algum motivo, o casamento* 
fracassou. De comum acordo ou 
não, os cônjuges resolvem sepa- 
rar-se. Desquite ou divórcio? A di
ferença esta na possibilidade de 
dissolver o casamento, que é ne
gada na primeira solução e admi 
tida na segunda, que libera os di
vorciados para contraírem novo 
vínculo conjugal.

A lei brasileira não acolheu o di
vórcio, existente na maioria dos 
países, e a própria Constituição Fe
deral assegura a perpetuidade do 
matrimônio, ao dizer que “o casa
mento é indissolúvel" (Art. 175, § 
1.°). As únicas formas previstas no 
direito brasileiro para dar fim à so
ciedade conjugal são: a) morte de 
um dos cônjuges; b) nulidade ou 
anulação do casamento; c) des- 
quite, amigável ou litigioso (Art. 
315 do Código Civil).

As duas primeiras rompem defi
nitivamente todos os liames jurídi
cos surgidos pelo casamento, en 
quanto a terceira limita-se a 
encerrar as obrigações mútuas en 
tre os cônjuges, inclusive em rela
ção ao seu patrimônio.

Desquite é, portanto, o término 
da sociedade conjugal, com a con 
sequente cessação dos direitos e de 
veres a ela inerentes, sem contado 
acarretar o rompimento do vínculo 
legal, que se mantém intato. Assim, 
se o desquitado contrai novo casa
mento, incorre no crime de biga
mia, pois o desquite brasileiro ape
nas separa os corpos e bens dos 
cônjuges, sem desfazer o contrato 
existente.

Entretanto, muitos brasileiros 
procuram furtar-sc a essa possibili
dade, casando se de novo em países 
onde há o divórcio, como o México 
e Uruguai.

Tais casamentos são nulos no 
Brasil, isto é, não produzem qual
quer efeito jurídico, lançando seus 
praticantes na situação de concubi
nato: acasalamento de duas pes
soas sem o cumprimento das for
malidades legais. Isso, porém, não 
acarreta nenhuma sanção.

A lei brasileira ignora os atos 
que constituem um meio lícito para 
atingir um fim ilícito.

Entretanto, dado o grande nú
mero de uniões celebradas à mar
gem do direito, este não poderia 
deixar de estender alguma proteção 
à família ilegítima, sobretudo aos 
filhos, sob pena de tornar-se desli
gado da realidade.

O desquite pode ser pleiteado 
sob duas formas diferentes: amigá
vel, e judicial ou litigiosa. Na pri
meira, há mútuo consentimento das 
partes, que concordam em sepa
rar-se, aceitando as cláusulas que 
regem o desquite, tais como: a) de
claração da importância ajustada 
para criação e educação dos filhos; 
e da  pensão alimentícia do marido 
à mulher, se esta não dispuser de 
meios para manter-se ou não dis
pensar a concessão; b) acordo so
bre a guarda dos filhos; c) declara
ção dos bens do casal e acordo 
sobre a partilha desses bens, que

vens norte-americanos deve-se 
exclusivamente ao maior consumo 
de alimentos ricos em proteínas, 
durante a infância.

Faltando matéria-prima para 
crescimento e reposição celular, 
quando a criança não recebe de 
fora tudo o que necessita, o orga 
nismo passa a consumir suas pró
prias reservas de tecidos e de gor
dura. Ocorre então a depleção 
tecidual, cuja forma mais impres
sionante é a depleção da muscula
tura: as massas musculares vão de
finhando, os braços, pernas e tórax 
adquirem o terrível aspecto de 
“pele e osso”.

Outros tecidos, como os do 
fígado, também podem se atrofiar. 
De repente, é atingido um ponto vi
tal e o desnutrido morre.

Naturalmente, entre a depleção 
tecidual e o aparecimento da des
nutrição como doença clínica de
corre um período menos ou mais 
longo, conforme as reservas exis
tentes e a intensidade da carência.

Extremamente apática, a criança 
com má nutrição protéica não se 
interessa por nada. Nem mesmo 
chora forte: não tem vigor para 
isso. Está sempre coberta e enco
lhida, pois a redução da camada de 
gordura subcutânea faz com que 
ela sinta frio.

Seu torpor mental deixa-a ficar 
no lugar e posição em que é colo
cada, sem protesto.

Perde a curiosidade, o desejo de 
explorar seu ambiente.

Não se importa nem reclama ao 
sujar-se de urina ou fezes. Devido 
à fotofobia, outro triste sintoma da 
doença, prefere locais escuros. Por 
isso, uma retomada de interesse

pelo ambiente é tida como sinal de 
recuperação.

Em contrapartida, a criança sub
nutrida está sempre faminta, in
quieta, olhar vivo, choro forte e 
contínuo. Pode ser extremamente 
magra, mas não apresenta inchaços 
e sua pele não tem lesões. Já em 
níveis adiantados de subnutrição, 
há falta de apetite e grande apatia, 
culminando com uma aparência se
nil nos casos mais graves.

Contudo, são os casos modera
dos, tanto de má nutrição como de 
subnutrição, que prevalecem entre 
as crianças dos países não desen
volvidos. Seus principais sintomas: 
retardo no crescimento (altura e 
peso) e no desenvolvimento, pouca 
atividade física e mental, mau 
aproveitamento escolar, distúrbios 
gastrintestinais.

A mortalidade costuma ser 
muito alta em desnutrições graves, 
e quase sempre associada à intensi
dade da carência alimentar e à pre
sença de infecções.

Em ambiente hospitalar; é relati
vamente fácil curar um desnutrido: 
corrigem-se os erros da dieta; 
dão-se os alimentos carentes na 
dose exata; tratam-se as infecções; 
ensina-se a higiene pessoal. Difícil 
mesmo é evitar que um número 
crescente de crianças fique desnu
trido, pois o maior problema não se 
encontra nos efeitos e sim nas cau
sas do fenômeno. Ou, em última 
análise, nas condições econômicas 
e sociais.

VEJA TAM BÉM : Alimentação; 
Nutrição.

A desnutrição altere o organism o: 
o crescim ento pãra. os ossos enfra
quecem , a pele fica seca e sem bri
lho, descam ando com facilidade.
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O desquite inclui um a decisão jurídica sobre a guarda dos filhos. M as s ó  

o  carinho dos pais poupará as crianças de efeitos psíquicos negativos.

pode ficar para uma fase posterior 
ao desquite e ser realizada, se ne
cessário, j udicial mente.

A vantagem do desquite amigá
vel, além da tramitaçao mais rá
pida do processo, esta em garantir 
o sigilo da vida em comum: os côn
juges não precisam declarar as cau
sas da separação. Existe, porém, 
um requisito indispensável para 
sua realização: estarem casados há 
mais de dois anos.

Tal não ocorre com o desquite li
tigioso, que, conforme o motivo, 
pode ser proposto até no dia se
guinte ao casamento.

O procedimento amigável é sim
ples: os próprios desquitandos en
tregam ao juiz competente (em uma 
Vara de Família, nas comarcas 
onde existir esse setor especiali
zado) uma petição inicial. Acom
panha a certidão de casamento, a 
fim de que possa ser comprovado 
o prazo de dois anos.

O magistrado ouve as alegações 
dos requerentes, sem entrar no seu 
mérito. O objetivo é simplesmente 
certificar-se de que os cônjuges sa
bem o que estão fazendo e não se 
encontram sob nenhuma espécie de 
coação.

A seguir, o juiz designará nova 
audiência para ratificação do pe
dido, dentro do prazo de quinze a 
trinta dias. Depois disso, o desqui
te se torna unilateralmente irretratá
vel por qualquer das partes, em
bora estas possam reconciliar-se a 
qualquer tempo, restabelecendo a 
sociedade conjugal, o que deve ser 
feito perante a Justiça.

Homologado o acordo, o magis
trado envia necessariamente um re
curso ao Tribunal de Justiça, que 
se limita a verificar se o processo 
respeitou as formalidades legais, 
isto é, se cumpriu os requisitos 
mencionados. Confirmada pelo 
Tribunal, a sentença do juiz é 
transcrita no Registro Civil e, ha
vendo bens imóveis, no Cartório de 
Registro de Imóveis da circunscri
ção respectiva.

Desquite litigioso, 
com  faltas

O desquite judicial ou litigioso 
destina-se aos casos de recusa por 
parte de um dos cônjuges. A sepa
ração pode ser obtida mesmo con
tra sua vontade, por força de sen

tença proferida ao fim de uma 
demanda. Mas, para que esta seja 
julgada procedente, seu autor deve 
alegar e provar a ocorrência de 
pelo menos uma das faltas previs
tas por lei (Art. 317 do Código Ci
vil), não podendo fundamentar se 
em nenhuma outra, por mais grave 
que seja.

São quatro os casos possíveis, 
aceitos pela lei: adultério, tentativa 
de morte, sevícia ou injúria agrave, 
abandono do lar.

O adultério consiste na falta do 
dever de fidelidade. Além de ense
jar a separação, é considerado 
crime pelo Código Penal. E, para 
o direito atual, não há mais dife
rença de tratamento ente marido e 
mulher, bastando a prática de um 
único ato de adultério para permitir 
o desquite.

A tentativa de morte ocorre, se
gundo o Código Penal, quando o 
agente inicia a execução de um de
lito que só não se consuma por cir
cunstâncias que sejam alheias à sua 
vontade.

Sevícia é o castigo físico infli
gido a alguém, podendo assumir 
qualquer forma imaginável de vio
lência e também qualquer forma de 
constrangimento.

Dessa maneira, já  reconheceram 
os tribunais haver sevícia num sim
ples tapa no rosto, ou no impedi
mento de dar telefonemas.

Outros casos possíveis de sevícia 
são o seqüestro da mulher, de 
modo a privá-la de comunicação 
com o exterior; transmissão de mo
léstia venérea ao outro cônjuge; 
abuso de relações sexuais; sonega
ção de alimento; recusa de tra ta 
mento em caso de doença.

A injúria consiste na ofensa mo
ral. Embora toda sevícia também 
seja uma injúria, visto que não se 
pode castigar fisicamente sem ao 
mesmo tempo ferir moralmente, 
ambos os pressupostos não se con
fundem para efeitos legais. Isso 
porque a sevícia requer um ele
mento objetivo, que e a agressão 
física, enquanto a injúria envolve 
ainda um fator subjetivo, que vem 
a ser a intenção de destratar ou hu
milhar o consorte.

Quanto ao abandono do lar, 
para que seja motivo de desquite, 
precisa ser voluntário, durar mais 
de dois anos, e evidentemente ser 
contra a vontade do outro cônjuge.

O sabão não limpa, nem o sabo
nete, muito menos o detergente. 
Essa aparente contradição com os 
slogans publicitários pode ser facil
mente explicada.

Os detergentes —  dos quais o 
sabão é considerado o tipo mais 
simples e universal — são apenas 
agentes umectantes ou molhadores: 
diminuem a tensão superficial de 
um corpo, permitindo que os líqui
dos de limpeza, como a água, pene
trem nos seus poros para dali reti
rarem a sujeira.

Como os sabões comuns apre
sentam certos inconvenientes, so
bretudo na presença de “ água 
dura” (reagem com o cálcio e o 
magnésio desse composto, dei
xando um resíduo insolúvel) ou de 
meio ácido (sofrem hidrólise, de
compondo-se em ácidos gorduro 
sos), a técnica procurou e obteve 
sabões modificados. O primeiro,

Turkey red oil, feito a partir de óleo 
de rícino, data de meados do’ séctilo 
XIX. Depois de 1932, começaram 
a surgir os detergentes sintéticos, 
inspirados nas fórmulas comuns de 
sabões.

A maioria dos detergentes, inclu
sive o sabão, consiste ae uma parte 
de óleo, semelhante em composição 
e estrutura a um hidrocarboneto, e 
de um agente ionizante, capaz de 
polarizar eletricamente uma solu
ção do produto, por dissociação de 
suas moléculas. Isso porque o de
tergente deve ter atividade superfi
cial (redução da tensão superficial) 
e assim poder penetrar nas superfi 
cies e interfaces de um corpo (ad- 
sorção). Para tanto, a molécula do 
composto precisa contcr uma subs
tância polar ou hidrofílíca (solúvel 
em água) combinada com uma 
parte de óleo ou agente lipofílico 
(solúvel em lipídios). A primeira 
lhe confere afinidade com a água 
ou superfícies polares, enquanto a 
segunda responde pela afinidade 
com hidrocarbonetos ou superficies 
não polares.

Outra propriedade exigida é que 
o detergente tenha suas moléculas

Se um a gota de um liquido for derram ada sobre um a superfície sólida, a 
tensão superficial faz com que ela assuma um a form a esférica, correspon
dendo à sua érea de m enor contato (a). U m a propriedade dos detergentes  
é a capacidade de reduzir a tensão superficial, perm itindo que o liquido m o
lhe a m aior área possível. No caso de uma superfície suja —  com o uma 
fibra imersa em  água (b) — . o detergente tem  a propriedade de fazer com  
que o liquido penetre entre a fibra e a sujeira, envolvendo-as com um a ca
mada de m oléculas orientadas (c) cuja extrem idade, ionizada eletricam ente, 
destaca as partículas de sujeira, suspendendo-as e im pedindo que se aglo
m erem . Essas propriedades de dispersão e suspensão se vãem  reforçadas 
por meio da adição de substâncias especiais, que aum entam  a viscosidade 
da solução, im pedem  a precipitação da sujeira e facilitam  sua rem oção. A 
operação de rem over não é executada pelo detergente, porém pela água 
corrente. Esta carrega os detritos e, junto com eles. os detergentes, que 
não se decom põem  e continuam  a atuar nos rios e até  no m ar, aniquilando 
as form as vivas do m eio aquático. O detergente se torna agente de poluição.
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balanceadas, de modo a ajustar-se 
ao meio solvente. Se o meio sol
vente é a água, os grupos hidrofíli- 
cos podem ser: — CO Ô — , — SO,, 
— N H ,, —  C O N H ,, — SH— e 
— (CH2CH20)^H. Se o meio não é 
aquoso, os grupos recomendados 
são alquilas, arilas ou combinações 
de ambas. Nos detergentes mais 
simples, como o sabao comum, 
apenas a parte polar é alterada du
rante o uso, enquanto os produtos 
sintéticos envolvem outros fenôme
nos químicos.

T ipos de detergentes

A classificação dos detergentes é 
inteiramente baseada no tipo de 
dissociação sofrido por suas molé 
cuias em solução.

Nos aniônicos, a atividade su
perficial é desempenhada por ions 
negativos (ânions); nos catiônicos, 
essa função cabe a íons positivos 
(cátions); nos não-iônicos, a molé
cula inteira é superficialmente 
ativa; nos anfolíticos, finalmente, a 
atividade superficial é positiva ou 
negativa, dependendo do pH da so
lução (índice de acidez).

Os sabões formam o exemplo 
clássico de detergentes aniônicos. 
Sais de sódio (ou potássio) de áci
dos graxos, por sua vez derivados 
de óleos vegetais ou gorduras ani 
mais, eles sao misturas de homólo
gos (membros de uma família quí
mica com a mesma fórmula geral), 
com doze a dezoito átomos de car 
bono. Entre os desse tipo, o mais 
comum, usado na limpeza domés 
tica, é o dodecilbenzeno sulfonato 
de sódio, preparado a partir de pe
tróleo e ácido sulfúrico. Seguem-se 
em importância os sulfatos de al
quila, obtidos pela reação de ál
coois graxos com ácido sulfúrico.

Entre os detergentes catiônicos, 
destacam-se os sais de longas ca
deias de aminas, ionizáveis so
mente em soluções ácidas, e o sal 
quaternário de amónia. Essas subs
tancias dissociam-se em solução 
aquosa formando grandes cátions e 
pequenos ânions inorgânicos. Além 
do custo elevado, podem ser tóxi
cos. Por isso, são mais usados 
como bactericidas, principalmente 
em chão de bares e restaurantes, do 
que em limpeza doméstica. Servem 
também como agentes emulsionan- 
tes em asfaltos: adsorvidos pelos 
minerais, especialmente silicatos, 
formam um forte adesivo entre o 
asfalto e o agregado. Os detergen
tes catiônicos não devem ser mistu
rados aos aniônicos comuns: sem 
afinidade entre si, dão um com
posto insolúvel.

Os detergentes não-iônicos inde
pendem dos íons para se dissolve
rem em água, na qual não se disso
ciam. Mostram afinidade química 
com os tipos aniônicos e catiôni
cos. Por isso, são usados em com
binação com eles, como nos xam 
puSj e ainda prestam serviços na 
indústria alimentícia, onde os de
tergentes iônicos não podem ser 
utilizados devido ao sabor desagra
dável que deixam.

Os detergentes anfolíticos con
têm grupos aniônicos e catiônicos, 
como acontece nos aminoácidos, 
com os quais apresentam seme
lhanças de comportamento. Por 
exemplo, em solução ácida, o 
grupo carboxila de um aminoácido 
não se dissocia, mas o grupo amina 
é um cátion; em soluções alcalinas, 
o processo se inverte. Os produtos 
desse tipo podem ser usados em 
combinação com os detergentes iô 
nicos, mas suas aplicações são bas
tante limitadas.

O detergente limpa pela substi
tuição da sujeira na superfície, pois 
é mais facilmente adsorvido, ense
jando o desprendimento da sujeira 
na forma de suspensão ou de emul
são estável. As tensões superficiais 
e interfaciais que determinam esse 
comportamento estão relacionadas 
na formula de Young:
Fso =  p sw + y o w  c o s 0

Os termos indicam, respectiva
mente, a tensão superficial das três 
interfaces óleo-sóhdo, água-sólido 
e óleo-água, e 0  é a medida do ân 
guio de contato da gota de líquido 
com a superfície. Quando esta é 
gordurosa, 0  pode chegar até 150 
graus, mas em solução aquosa com 
detergente tanto Fsw como)’ow di
minuem muito. O equilíbrio indi
cado na equação so se restaura 
quando cos 0  muda de sinal, tor
nando-se menor que 90 graus. Para 
a gota de gordura soltar se, 0  deve 
tender a zero, de tal modo que o de 
tergente seja adsorvido, impedindo 
assim que a gota venha a deposi 
tar-se novamente.

U sos e problemas

Além de úteis na limpeza, os de 
tergentes encontram aplicação 
como emulsionantes e como agen
tes espumantes ou antiespumantes, 
conforme o caso. Uns servem para 
dispersar um pó em suspensão, ou
tros para diminuir a suspensão. Es
ses efeitos diferentes poaem ser ob
tidos variando se a proporção entre 
as partes hidrofílica e lipofilíca. Os 
detergentes ainda podem ser ótimos 
germicidas e são usados, na indús 
tria, para transportar tintas insolú
veis ou perfumes, para promover a 
flotação de óleo em rochas poro
sas, produzir aerosóis e retardar a 
evaporação.

Ao lado de sua inegável utili
dade, sabe se agora que os deter
gentes sintéticos constituem danoso 
agente de poluição. Normalmente, 
as águas residuais ou esgotos são 
conduzidos aos grandes depósitos 
naturais de água — rios, lagos, ca
nais, etc. — , em cujo leito os detri
tos assentam e se desintegram. Mas 
os detergentes sintéticos, justa 
mente por sua estabilidade quí
mica, isolam a sujeira e impedem 
que esta assente no fundo da água. 
Resistindo à desintegração, os de 
tergentes acumulam espuma na su
perfície do depósito de água. A es
pum a impede a oxidação natural e 
começa a envenenar peixes e plan
tas que, ao morrerem e se decom
porem, contribuem para aumentar 
ainda mais a poluição.

O problema, grave nos países de
senvolvidos, já  se apresenta em São 
Paulo, com relação ao rio Tietê. A 
superfície do rio tem sido coberta 
pela espuma dos detergentes, o que 
já  resultou no aumento considerá
vel de doenças alérgicas na popula
ção do município de Santana do 
Parnaíba.

O problema pode ser solucio
nado por meio da substituição dos 
detergentes não-degradáveis, isto é, 
indecomponíveis, por detergentes 
degradáveis, que são capazes de de
composição.

Dada a seriedade do problema, 
o governo brasileiro proibiu o li 
cenciamento de novas marcas de 
detergentes não-degradáveis.

Determinismo'

Num universo onde todos os 
eventos podem  ser explicados por 
“condiçoes” , “ antecedentes”, “ cau
sas” ou “leis”, como poderia caber 
a indeterminação, o imprevisível, o 
gratuito? E, principalmente: como 
haver lugar para o livre-arbítrio hu
mano?

Esse tipo de indagação foi filoso
ficamente formulado desde a antiga 
Grécia, mas ainda hoje perdura, 
adaptado às novas concepções da 
filosofia e da ciência. Daí muitos 
considerarem que a disputa entre 
partidários do livre-arbítrio e parti
dários do determinismo constituí 
uma questão permanente, um pro 
blema sempre retomado, embora 
sempre aberto.

Por determinismo entende-se a 
tese filosófica segundo a qual para 
toda e qualquer ocorrência há con
dições sem as quais ela não poderia 
acontecer. Noutra versão: seria a 
doutrina filosófica que afirma que 
todos os acontecimentos do uni
verso —  e, em particular, as ações 
humanas — estão ligados de tal 
forma que as coisas sendo o que 
são num momento qualquer do 
tempo, há para cada um dos mo
mentos anteriores ou posteriores 
apenas um estado compatível com 
o primeiro.

As teorias deterministas apresen
taram  diversas formulações no de 
correr da história da filosofia. 
Além disso, o determinismo tem 
sido proposto em diferentes níveis, 
o que permite distinguir cinco ti
pos: o etico, o lógico, o teológico, 
o físico e o psicologico.

Vontade humana,
onisciência divina

A noção judaico-cristâ de um 
Deus criador do universo, onipo
tente e onisciente, trazia, como 
um a de suas possíveis decorrên
cias, a afirmaçao do determinismo 
com bases teológicas. De saída, 
aquela onisciência —  aliada à bon 
dade divina — colocou para os 
pensadores de formação religiosa 
um problema fundamental: o da 
existência do mal. Na impossibili
dade de a trib u í-lo à  responsabili
dade de Deus (a não ser adotando 
a solução dualista, como no mani- 
queísmo), só cabia atribuí-lo ao ho
mem, que seria livre pelo menos 
para errar. É a solução adotada, 
por exemplo, por Nicolas Male- 
branche*. Mas antes dele já  os es
tóicos, na fase final do pensamento 
grego, identificavam o mundo com 
Zeus e também com o destino — 
o que parecia significar, que este 
mundo era o único possível e por
tanto considerado o melhor, tudo 
ocorrendo segundo uma inelutável 
determinação.

No pensamento moderno, essa 
mesma tese reaparece nas filosofias 
de Spinoza* e de Leibniz*.

Nos primeiros séculos da era 
cristã, Santo Agostinho (354-430) 
já  havia a esse respeito estabelecido 
uma distinção essencial entre pres
ciência e predeterminação: a pres

Espuma de detergentes, originária de dejetos industriais, cobre as águas do 
rio T ietê , à altura do m unicípio paulista de Pirapora do Bom Jesus.
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Agostinho: a presciência divina não determ ina a ação hum ana. Spinoza: o universo é racionalm ente determ inado.

ciência divina não interfere na li
berdade humana, pois não significa 
saber “ antes”, já  que o “ antes” e o 
“depois” não se aplicariam à cons
ciência divina, que estaria sempre 
vendo toda a história como num 
eterno presente.

Do mesmo modo, Santo^ Tomás* 
de Aquino, na Suma Teológica, en 
fatizará a eternidade da visão que 
Deus teria das coisas, acentuando 
ainda que o conhecimento divino 
não é, por si mesmo, causa de 
nada.

O determinismo teológico as
sume forma radical com Martinho 
Lutero* e João Calvino*: a onipo
tência divina é que, para eles, pre
determina todas as ações meritó
rias do homem, pois a vontade 
humana seria incapaz de se voltar 
para o bem e de empreendê-lo sem 
que estivesse sustentada pela fé e 
sem o amparo da graça. O determi
nismo transforma-se assim em pre
destinação.

Tradicionalmente atribui-se a 
Sócrates* a primeira formulação 
do determinismo ético. Tendo afir
mado que o homem só escolhe o 
que é (ou lhe parece) um bem, iden
tificaria, conseqüentemente, o mal 
com a ignorância. Essa determina
ção da vontade pelo bem reaparece 
no platonismo, bem como em 
Santo Tomás, Descartes* e Leib- 
niz. Mas, ainda na antiguidade 
grega, Aristóteles* rejeitou a tese 
do determinismo ético, mostrando 
que, muitas vezes, há conflito entre 
os desejos e a razão do homem: po- 
de-se desejar aquilo que se sabe ser 
um mal — e essa é que seria a es
sência da incontinência. Muitos sé
culos mais tarde, John Locke* ado
tará  posição semelhante. Na 
verdade, a discussão em torno do 
determinismo ético sempre consti
tuiu um dos pontos centrais da dis
puta entre os intelectualistas e os 
voluntaristas.

Do ponto de vista psicológico, 'o 
argumento a favor do determi 
nismo tem-se revestido de três for
mas totalmente diferentes: o argu
mento tirado das causas desconhe

cidas; o do motivo mais forte;-o do 
nexo associativo.

A crença na autodeterminação 
da vontade representaria, de fato, o 
desconhecimento das causas que a 
determinam; esse desconhecimento 
é que então levaria a pessoa a bus
car justificar sua ação, supondo-se 
livre. Com a psicanálise*, o argu
mento das causas desconhecidas 
revestiu-se de mais sutileza. Freud* 
logrou desvelar o determinismo que 
rege muitos atos aparentemente ca
suais (como sonhos e atos falha 
dos), mostrando que eles estão de
terminados por experiências 
passadas do indivíduo. Todavia, os 
partidários da autodeterminação 
psicológica retrucam que só se 
pode falar em liberdade no nível do 
chamado “psiquismo superior”  — 
ou seja, na esfera da razao —  e não 
em re|ação a atos que são pura
mente automáticos e indiscutivel
mente determinados.

Quanto à afirmativa de que, en
tre diferentes motivos que solicitam 
a ação do indivíduo, prevalece sem
pre o mais forte —  há que conside
rar que ela subentende a crença no

Freud: o determ inante básico do 
com portam ento é a libido.

determinismo. A esse respeito con
cordam pensadores de posições di
vergentes, como Sigmund Freud e 
Henry Bergson*: só depois de reali
zado o ato é que se pode afirmar 
qual o motivo mais forte (justa
mente o que venceu).

A determinação da vontade peia 
inteligência e a determinação do 
curso das idéias por leis de associa
ção permitiram a defesa do deter
minismo psicológico. Contra essa 
maneira de encarar a vida psicoló
gica, porém, colocaram se pensa 
dores como Wundt*, que afirmou a 
existência de atividades psíquicas 
que escapariam ao mecanismo as 
sociativo (como a apercepção), per
mitindo a afirmação do “eu".

O determ inism o na lógica e 
no universo

A distinção entre juízos verda 
deiros e falsos (sem qualquer possi
bilidade de intermediário), quando 
aplicada à vontade humana, parece 
conduzir logicamente ao determi 
nismo. Assim pensaram, na anti
guidade grega, megáricos e estói

Lutero: a onipotência divina prede
term ina a ação hum ana.

cos. Se desde o presente é válido 
afirmar como verdadeiro oii falSo 
aquilo que ocorrerá no futuro 
(“ Amanha vai chover”, “ Serei mé
dico”), então todos os eventos 
acham-se predeterminados: já  
agora seria verdade que amanhã 
choverá.

Esse determinismo lógico, que 
permitia ao estoicismo* a justifica
tiva das previsões, foi negado por 
Aristóteles. Para ele, as proposi
ções que afirmam ou negam ocor
rências futuras e as que se referem 
a deliberações humanas (ou a fatos 
delas decorrentes) não podem ser 
ditas nem verdadeiras nem falsas, 
até que se dêem aqueles aconteci
mentos ou sejam realizadas aquelas 
ações.

Na filosofia* analítica contem 
porânea, tem-se tentado resolver os 
problemas do determinismo lógico 
fazendo se a distinção entre concei 
los modais (por exemplo: necessá
rio, impossível) e conceitos não- 
modais (verdadeiro e falso), 
mostrando se que não é legítimo 
passar, por inferências, de um para 
outro tipo, E, como mostra Gilbert 
Ryle, as únicas coisas que podem 
ser logicamente necessárias ou im
possíveis são proposições, não 
acontecimentos ou ações.

As teses deterministas foram fre
qüentemente fortalecidas pelo de
senvolvimento da física, particular
mente no período correspondente 
aos séculos XVII e XVIII.

Mas a explicação dos fenómenos 
do universo pelo princípio de cau
salidade* ou, mais modernamente, 
pela noção de lei*, sempre pressu 
pôs —  em maior ou menor exten
são —  a determinação na natureza. 
Esse postulado, já  adotado com ri 
gor pelo pensamento antigo (como 
o atomismo de Demócrito* e do 
epicurismo*), foi aplicado em toda 
amplitude pelo materialismo de 
Hobbes*, embora afirmasse que o 
rígido determinismo físico não era 
incompatível com a liberdade hu
mana, tese que foi também defen
dida por Schopenhauer — ambos 
entendendo o ato livre co m oo  ato 
da vontade que se define, não em 
abstrato, mas em função de “apeti
tes”  ou impulsos contrários.

No século XX, a relação entre 
determinismo físico e livre arbítrio 
aparece, com destaque, na filosofia 
de Bergson. Outros pensadores, fi
liados a filosofia analítica — como 
Moritz Schilick* e A. J. Ayer':v-*, 
abriram novos horizontes para o 
debate, mostrando que a noção de 
liberdade não se opoe à de causa 
ção, mas à de coaçao.

Renova-se, desse modo, a distin
ção já  feita por Spinoza entre liber
tas a coactione (liberdade de ação) 
e libertas a necessitate (liberdade 
de escolha).

Por outro lado, no próprio domí
nio da física, a renovação da noção 
de causalidade (particularmente de
vida à teoria do “indeterminismo 
de Heisenberg”) incentivou novas 
especulações a respeito do signifi
cado da determinação no plano dos 
fenômenos físicos e no nível das 
ações humanas.

VEJA TAM BÉM : Causalidade; 
Liberdade.
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O divino na tradição greco -rom ana: "O  O lim po" ou "Coroação de Júp iter" , do pintor italiano Andrea Appiani.

Deus

“ Palavra humana alguma, nem 
mesmo na Bíblia, é apta a exprimir 
a Deus. Em nenhum lugar chega a 
Bíblia à cômoda clareza. Sempre, e 
em toda parte, quer seja na obscura 
luta do Livro de Jó, quer seja ao 
sol matutino dos Evangelhos, o 
mistério não é tirado, mas, precisa
mente, desdobrado aos nossos 
olhos.” Nesses termos expressa a 
idéia de Deus o catecismo holan
dês, moderna versão do catecismo, 
de inspiração católica.

Muitos dos maiores teólogos do 
cristianismo* elaboraram igual
mente uma “teologia negativa” - 
que, face à dificuldade da com 
preensão da idéia de Deus, procura 
defini-lo através de conceitos que 
se referem àquilo que Ele não é.

A idéia sobre a existência de um 
ser superior é encontrada na cul
tura de praticamente todos os po
vos. Tal noção não se restringe 
apenas às culturas de nossa época 
ou às de que se tem conhecimento 
histórico: existem também indícios 
pré-históricos prováveis desse 
mesmo fenômeno.

Na cultura dos j j o v o s  surgiram, 
entretanto, concepções muito diver
sas a respeito dos deuses, como os 
heróis culturais que ensinaram téc
nicas de confecção dos utensílios e 
os personagens mitológicos que 
serviram para explicar a origem 
dos grupos humanos e justificar os 
costumes e aordèm  social.

Nas religiões dos povos dotados 
de tecnologia menos desenvolvida, 
os deuses geralmente encarnam for
ças naturais, fenômenos incontrolá- 
veis ligados às necessidades econô
micas desses povos.

Mas, com o desenvolvimento de 
formas mais complexas de estratifi
cação social, diminui a ênfase no 
controle das forças da  natureza, 
passando os deuses a justificar e re
gular a relação entre os indivíduos. 
A ordem ética passa a encontrar, 
desde então, todo o seu fundamento 
no mundo sobrenatural.

O que se entende por Deus, em 
termos de algumas das grandes re
ligiões ecumenicas, é representado 
pela concepção de um Deus pes
soal, como Jeová de Israel, o Deus 
do cristianismo, Alá do islamismo 
e Ahura Mazda do zoroastrismo. 
Deus é visto como encarnando va
lores morais, o amor, a bondade e 
a justiça, levados a um grau abso
luto de perfeição.

Deus pode ser concebido como 
transcendente ou como imanente 
ao mundo.

O panteísmo constitui justa
mente a forma extremada de afir
mação .da imanência de Deus.

Na índia, China, Egito e Meso- 
potâmia —  assim como em outras 
civilizações da antiguidade oriental
—  floresceu a concepção de Deus 
como ser supremo e absoluto. 
Transmitindo a idéia e o nome de 
Jeová, a Bíblia do judaísmo vem 
nos revelar como o Deus de Israel, 
no decorrer da evolução na cultura 
hebraica, foi se transformando gra
dualmente — sobretudo através da

significativa atuação dos profetas
— num Deus de toda a humani
dade: eterno, único, infinito e cria
dor de todas as coisas.

A imagem e o poder de Deus 
têm servido, historicamente, para 
sancionar e legitimar normas so
ciais de conduta, as quais se fun
dam, muitas vezes, no temor de 
sanções sobrenaturais, com o sa
crifício e a alienação de valores hu
manos. Por outro lado, a noção de 
Deus —  bem como a perfeição que 
esta encerra — tem inspirado aos 
homens a esperança em possibili
dades de vida humana justa  e 
plena. Assim, por exemplo, os pro
fetas de Israel e a mensagem de 
Cristo colocaram exigências de

perfeição para a vida humana que 
vieram a se constituir em paradig
mas para um sistema social mais 
digrio, inspirando a procura de for
mas perfeitas de relacionamento 
humano.

Em termos psicológicos, a idéia 
de Deus pode ter efeitos contraditó
rios, conforme o contexto cultural 
e as funções desempenhadas pela 
religião: pode significar uma forma 
de aceitação da autoridade su
prema, geradora de medo e angús
tia, condicionando a situação hu
m ana a uma perspectiva restrita de 
suas potencialidades; pode, ainda, 
acarretar a libertação do medo e a 
vitória sobre a fragilidade da con
dição humana, devido à confiança

no amor divino e à crença na pre 
sença de Deus.

Classicamenie, dividem-se as re
ligiões em monoteístas e politeístas. 
As primeiras admitem a existência 
de um Deus único; já  as politeístas 
são as que concebem uma plurali
dade de deuses, mesmo admitindo 
a existência de um Deus superior. 
Com maior ênfase do que o cristia
nismo, a religião do Islã apresenta 
a formulação mais estrita e rigo
rosa do monoteísmo: “ Só liá um 
Deus que é Alá e Maomé que é seü 
profeta” .

Outra distinção importante é a 
entre teísmo e deísmo. Entende-se 
pelo primeiro a doutrina religiosa e 
filosofica que concebe Deus como

A arte inspirada no Deus criador: "A  Criação do M undo", obra do artista veneziano T intoretto  (século X V I).
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Um  aspecto fundam ental da teologia cristã: Deus é uno e trino (B. Vivarini: 'T r in d a d e " : Academ ia Carrara).

interessado e atuante em relação ao 
destino das vidas humanas. Já  o 
deísmo é uma concepção filosófica 
desenvolvida especialmente na Eu
ropa, durante o século XVIII, que 
nega a idéia de um Deus pessoal e 
providencial: Deus seria uma força 
criadora, infinita e impessoal. Por 
isso, os deístas excluem qualquer 
forma de culto à divindade, cuja 
função seria explicar filosofica
mente a existência e a ordem do 
cosmo; defendem, por outro lado, 
uma “religião natural” , tentando 
formular a vida religiosa em base 
puramente racional; finalmente, 
procuram excluir a idéia de revela
ção e de mistério, acreditando so
mente nas verdades cristãs que fos
sem descobertas exclusivamente 
através da razão humana.

Em suas várias modalidades — 
entre as quais se encontra o agnos- 
ticismo — , o ateísmo, por sua vez, 
constitui a doutrina que nega a 
existência de Deus ou a possibili
dade de comprová-la.

O D eus dos filósofos 
e dos sábios

O desenvolvimento da especula
ção filosófica ocidental, a partir do 
século VI a.C., na Grécia, pode ser 
visto como sendo, em parte, o re
sultado da racionalizaçao da noção 
de divino que aparecia anterior
mente expressa em mitologias 
como as de Homero* e Hesíodo. 
Mas, na verdade, essas próprias 
mitologias já  continham alto índice 
de racionalização: os deuses homé
ricos eram concebidos à seme
lhança dos homens (formavam 
uma “sociedade de nobres imor
tais”) e esse antropomorfismo re
presentava justamente a projeção 
sobre o divino da “ medida hu
m ana” ; por sua vez, a obra cha
m ada Teogonia, de Hesíodo, mos
trando a origem dos deuses, 
encadeia-os numa genealogia que 
já  é uma manifestaçao mitopoética 
da exigência de causalidade*.

Os primeiros filósofos, como os 
da escola de Mileto*, levam adiante 
esse processo de racionalização e, 
na medida em que constroem vi
sões da realidade alicerçadas em 
experiências “naturais” (de cunho 
social, técnico, artístico, etc.), “ des- 
sacralizam” a cultura. Simultanea
mente, como mostra Werner Jaeger 
(1888-1961), os primeiros filósofos 
gregos reformulam a noção de di
vino, tornando-a mais compatível 
com as exigências da razão, e 
abrindo a via, assim, para uma 
“teologia racional”. Se muitas ve
zes se opõem à religiosidade popu
lar (como é o caso de Heráclito* de 
Efeso ou de Xenófanes* de Golofô- 
nio) é para contrapor a ela uma vi
são do divino permeável à com
preensão, e que o vai distanciando 
das representações grosseiramente 
empíricas. Na verdade, o divino, 
refeito pela razão, tende a funda
mentar a própria razão*, justifican
do-lhe a ambição de se impor abso
lutamente (como fica explícito no 
eleatismo).

Outro exemplo do processo de 
racionalização e de laicização dos 
aspectos sagrados” da cultura 
aparece no pitagorismo primitivo. 
Nele a iniciação órfica acaba se 
transformando em pesquisa mate

mática: a participação do deus 
Dioniso no processo de purificação 
da alma cede Jugar à investigação 
científica, então entendida como 
“caminho de salvação”.

Platão* afirma que a verdadeira 
realidade é de natureza incorpórea, 
constituindo o “ mundo das idéias”
— arquétipos eternos, dos quais os 
objetos do mundo físico seriam có
pias imperfeitas e perecíveis. Essas 
idéias, organizadas hierarquica
mente, dependiam, em última ins
tância, da idéia do Bem, que muitos 
autores consideram como o Deus 
da filosofia de Platão, por seu pa
pel de fundamento paradigmático 
de toda a realidade. Outros, porém, 
afirmam que o Deus do platonismo 
seria, antes, o demiurgo que apa
rece no Timeu como responsável, 
no processo cosmogônico, pela or
denação da “matéria errante” se
gundo o modelo das idéias.

Quanto a Aristóteles* não há dú
vida: ele afirma explicitamente que 
o supremo princípio filosófico é 
Deus. Daí falar em filosofia pri
meira ou teologia. Deus seria o pri
meiro motor do universo; como 
existiria eternamente o universo em 
movimento, o papel de Deus não 
seria de criador, mas atuaria como 
causa final de todo tipo de movi
mento e de transformação. Incor
póreo, Aristóteles o identifica com 
“um pensamento que se pensa a si 
mesmo” ; ato puro, nele nao haveria 
qualquer virtualidade e o universo 
que move ele não conhece — 
“como o amado atrai o amante”. O 
Deus aristotélico — ao contrário 
do Deus da tradição cristã —  não 
é nem criador nem providente.

O advento do cristianismo colo
cou para o pensamento filosófico 
do Ocidente um problema funda
mental, que passou a centralizar a 
preocupação da maioria dos pensa
dores durante séculos: o do relacio

namento entre as “verdades natu
rais” (as conquistas da inves
tigação filosófica e científica, que 
foram herdadas sobretudo da civili
zação grega) e as “verdades revela
das” (os dogmas cristãos). De um 
lado, vamos encontrar os frutos da 
observação e da especulação racio
nal : tudo o que pode ser compro
vado por fatos ou por argumentos 
lógicos; de outro, as informações 
da fé: garantidas pela revelação so
brenatural. De um lado, o Deus 
criador e providente, o Deus-Pai da 
religião; de outro, o Deus princípio 
explicativo da realidade, o Deus 
fundamento último proposto pela 
razão dos filósofos.

A primeira fase da filosofia oci
dental ligada às questões suscita
das pelo cristianismo é chamada 
patrística*. A designação provém 
dos Santos Padres desse período, 
ou seja, aqueles que (como Santo 
Agostinho*, São Basilico*, Santo 
Atanásio, São João Crisóstomo* 
ou São Jerônimo), além de terem 
consolidado a ortodoxia católica, 
manifestaram também santidade de 
vida e receberam a aprovação da 
Igreja. A essa fase de fundamenta- 
çao dos dogmas seguiu-se a esco
lástica ou, de modo mais genérico, 
a filosofia medieval. Num e noutro 
período, como é natural, Deus tor
nou-se o tema central das especula
ções filosóficas, procurando se so 
bretudo provar racionalmente sua 
existência.

O argumento ontológico

No século XI, o problema do re
lacionamento entre fé e razão havia 
produzido duas posições extrema
das: de um lado, os chamados dia
léticos pretendiam uma submissão 
completa das Escrituras ao enten
dimento humano; de outro, os fi-  
deístas recusavam à inteligência

qualquer possibilidade de com
preensão das “verdades reveladas” . 
Nesse contexto é que se situa a vida 
e a obra de um dos principais pen 
sadores da Idade Média: Sahto An
selmo*. Nascido em Aosta (1035), 
foi arcebispo de Canterbury desde 
1093 até sua morte (1109). Procu
rando uma posição intermediária 
entre dialéticos_ e fideístas, defen
deu, em oposição aos primeiros, a 
necessidade de se tomar a fé como 
ponto de partida para quaisquer es 
peculações: não compreender para 
crer, mas crer para compreender 
(credo ut intelligmo). Todavia, con
tra os segundos, afirmou a legitimi
dade do emprego da razão quanto 
às matérias de fe, considerando que 
se deveria procurar compreender 
racionalmente aquilo em que já  se 
acredita. Assim, a existencia de 
Deus, garantida pela fé, poderia e 
deveria ser objeto de comprovação 
racional. E o que pretende fazer 
Santo Anselmo em suas obras mais 
importantes: o Monotogium  e o 
Proslogion.

No Monologium, Santo An 
selmo apresenta três diferentes pro
vas da existência de Deus, todas dc 
inspiração âgostiniana, consti
tuindo longos raciocínios: a partir 
de um dado real, mostra-se a neces
sidade de se compreendê-lo por 
uma via que afinal leva à afirma
ção do absoluto, Deus. Mas será 
que o caminho que a compreensão 
precisa percorrer até Deus deve ne
cessariamente ser o longo trajeto 
dos raciocínios ameaçados pelo pe
rigo dos erros? Não poderia o es
pirito humano ser conduzido dire
tamente à,afirm ação de Deus, seu 
criador? É o que Santo Anselmo 
pretende mostrar como possível, ao 
formular, no Proslogion, a sua fa
mosa prova ontológica da existên
cia de Deus. Nela o ponto de par
tida é um dado da fé —  a
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concepção de que existe um ser, 
Deus, que não se pode conceber 
outro maior, mais perfeito. Mesmo 
alguém sem fé poderia, sendo-lhe 
transmitida, acolher em seu espírito 
a noção de um ser perfeitíssimo. 
Conclui então Santo Anselmo: o 
ser tal que não se pode conceber 
outro maior não pode existir ape
nas no espírito (quer do crente, 
quer do ateu). Isso porque existir 
na realidade seria ser maior (mais 
perfeito) do que existir somente na 
inteligência humana. Logo, se tal 
ser que não pode ser concebido 
como maior existisse apenas na in 
teligência, goder-se-ia dizer que tal 
ser, que nao pode ser concebido 
como maior, pode na verdade ser 
concebido como maior (isto é, 
como existente na realidade) — o 
que é claramente contraditório.

Já  na época de Santo Anselmo, 
a prova ontológica recebeu sérias 
objeções. Por exemplo, Gaunilo, 
monge de Marmoutiers, objetou 
que se pudesse apoiar sobre a exis 
tencia no pensamento para se con
cluir a existência fora  do pensa
mento, já  que existir no espirito 
não seria existir realmente, mas tão 
só ser concebido. E perguntava 
Gaunilo: “ Se se imagina uma ilha 
no oceano, a mais bela de todas, se
gue se que ela existe?” Ao que 
Santo Anselmo respondeu, afir 
mando que, com efeito, não se pode 
concluir da idéia a existência do 
objeto que ela representa, com ex
ceção porém da idéia de Deus, pois 
só esta idéia exprimiria uma natu 
reza tal que não se pode conceber 
outra maior; e como entre as per- 
feições inerentes a essa natureza 
encontra-se a existência — já  que 
se trata do ser sumamente perfeito
— pode-se concluir que, necessa
riamente, tal ser existe.

Ainda na Idade Média, a prova 
ontológica foi retomada por São 
Boaventura*. Entendendo a filoso
fia como o “ itinerário da alma para 
Deus”, São Boaventura traça as 
etapas dessa ascensão. A primeira 
consistiria em se buscar os vestí
gios de Deus nas coisas sensíveis, 

lendo se o livro da natureza para 
através dele conhecer o seu autor” 
(o que conduz às provas da existên 
cia de Deus que apelam para o 
princípio de causalidade: Deus 
como causa necessária para a exis
tência de certos efeitos, cortio a or
dem e a beleza do universo). N a se
gunda etapa, São Boaventura 
utiliza o argumento ontológico, 
pretendendo que Deus possa ser en
contrado diretamente, sempre que 
o homem desce ao fundo de si 
mesmo e aí descobre sua imagem 
naturalmente infusa. Assim, para 
São Boaventura não se trata mais 
de uma noção no espírito o ponto 
de partida para a prova ontológica 
(como em Santo Anselmo), porém 
a presença mesma de Deus é que 
fundamenta o conhecimento que o 
homem tem dele, o que tornaria im
possível pensar que Deus não 
existe.

Já  Santo Tomás* de Aquino re
jeita a prova ontológica, conside
rando-a uma passagem ilegítima da 
ordem lógica para a ordem ontoló
gica — do pensamento para a rea
lidade, da essência para a existên
cia. Segundo Santo Tomás a 
existência de Deus só pode ser ra

cionalmente provada pela utiliza
ção do principio de causalidade, 
Deus sendo a causa necessária 
para explicar aspectos do mundo 
sensível. Daí as cinco vias de de 
monstração da existência de Deus, 
propostas por Santo Tomás: a) a 
prova tirada da observação do mo
vimento, do vir a ser (Deus enten
dido, como já  para Aristóteles, 
como primeiro motor, imóvel, 
causa de todos os movimentos); b) 
a prova tirada da  contingência do 
que ocorre na natureza (a exigir a 
noção de uma causa absolutamente 
necessária — que seria Deus).; c) o 
argumento tirado diretamente do 
princípio de causalidade (a interde 
pendência das causas que atuam no 
mundo; constituindo uma cadeia 
causal,exigiria uma primeira causa
—  Deus); d) a prova extraída dos 
graus do ser (prova de índole platô
nica, que afirma que as gradações 
de certos aspectos dos objetos físi
cos, cómo a beleza, sugerem a exis
tência de um máximo —  um ser 
que realiza as perfeições em grau 
pleno); e) prova tirada da ordem da 
natureza (se as coisas não são obra 
do acaso, mas se, ao contrário, 
existe uma finalidade regendo o vir 
a ser, Deus seria justamente a inte
ligência ordenadora do processo 
universal).

Aceita por São Boaventura, re
jeitada por Santo Tomás, a prova 
ontológica chega ao pensamento 
moderno, onde e incorporada, com 
alterações, aos sistemas de filóso
fos racionalistas, particularmente 
Descartes*.e Leibniz*.

Deus na filosofia cartesiana re
presenta papel fundamental: após o 
processo de dúvida metódica a que 
Descartes submete todas as eviden
cias (tanto empíricas quanto racio 
nais), Deus ira garantir a objetivi 
dade das idéias claras (fundamen 
tando o próprio exercício do mé
todo racionalista), como também 
irá, por sua bondade, permitir a

ciência sobre os objetos físicos. 
Fica sendo, enfim, a garantia da 
objetividade do conhecimento 
científico, que pode assim escapar 
às incertezas e pretender construir 
verdades absolutas. Além de pro
var a existência de Deus por argu 
mentos baseados no princípio de 
causalidade eficiente — Deus 
como causa da idéia de infinito e 
de perfeito que existe na mente de 
um ser finito e imperfeito que é o 
homem — , Descartes utiliza tam 
bém a prova ontológica. Reco 
nhece ele as objeções que podem 
ser feitas a esse tipo de prova, mas 
insiste que, no caso exclusivo de 
Deus, ela é válida. Pode-se conce
ber um cavalo alado sem que tal 
ser exista; mas, tratando-se de 
Deus, sua existência mesma é que 
viria determinar o pensamento de 
que ele existe e não o contrário.

Segundo Descartes, o sofisma 
seria o dos que rejeitam esse tipo 
de prova, pois tomam o pensa
mento como algo primordial e fa
lam então da ilegítima passagem 
do pensamento ao ser. Ao contrá
rio, não seria uma necessidade do 
intelecto que daria existencia a 
Deus e sim o pensamento é que se 
basearia na necessidade das coisas, 
necessidade sustentada por Deus.

Dentre as objeções levantadas, 
na época de Descartes, à prova on
tológica, situa-se a de Gassendi*, 
que afirma que a existência não é 
uma perfeição.

Dessa maneira, existir não acres
centa nada à idéia do ser perfeitís
simo que seria Deus.

No século XVIII, Emanuel 
Kant* dá um golpe decisivo na 
prova ontológica. Segundo os pos
tulados de sua Crítica da Razão  
Pura, o objeto do conhecimento é 
constituído a partir de dados em
píricos que sao amoldados pelas 
formas a priori da sensibilidade e 
pelas categorias do entendimento. 
Com isso, Kant mostra que é im

possível o conhecimento absoluto
— o que resulta inclusive na im
possibilidade de se provar racional
mente a existência de Deus (objeto 
não da razão teórica, mas da rdzão 
prática). Na verdade, o golpe desfe
rido por Kant tem repercussão 
mais ampla: o que se revela ilegí
timo não é apenas a demonstraçao 
da existência de Deus, mas a de
monstração de qualquer existência, 
pois ilegítima seria, de uma forma 
geral, a passagem do plano lógico 
ao plano ontológico, uma vez que 
o conhecimento jamais atingiria o 
em si, o absoluto. Com a rejeição 
da prova ontológica, o kantismo si
multaneamente reformula toda a 
anterior concepção de objetividade 
do conhecimento.

N a filosofia pós kantiana, con 
tudo, reaparecem os problemas 
sempre correlacionados — de 
Deus e do absoluto. Para Fichte*, 
Deus seria a  própria ordém moral 
do mundo; Scheliing converte-o no 
Infinito de sua filosofia; já  He gel* 
transfigura-o na Idéia cujo pro
cesso dialético explicaria o desdo
bramento temporal da realidade. 
Por sua vez, a vertente irraciona 
lista retoma a  questão de Deus, 
desvinculando-a do problema da 
ciência, como, por exemplo, em 
Kierkegaard*. em Max Scheler*, 
em Rudolf Otto* O primeiro abre 
caminho para o existencialismo* 
contemporâneo traçando justa
mente a condição angustiante da 
criatura distanciada de seu C i ih 
dor; os outros dois examinam o 
problema de Deus com os recursos 
da fenomenologia*.

Também na filosofia de Berg 
son* o tema Deus reaparece: Deus 
não como objeto da razão, mas 
proposto sobretudo como objeto da 
experiência mística. Mas, por gran
des que possam parecer as afinida 
des entre o Deus do bergsonismo e 
o Deus do cristianismo, aquele per 
manece um recurso de compreen
são da realidade, e não propria
mente um objeto de fé: é ainda um 
“Deus dos filósofos e dos sábios” , 
segundo a expressão de Pascal*.

O ateísmo filosófico, desde a An - 
tiguidade, combate a idéia de Deus, 
como responsável por temores in
fundados ou pela alienação* do ho
mem. No período helenistico d a  fi
losofia grega esse ateísmo foi 
formulado por Epicuro e, depois, 
retomado por Lucrécio*, poeta ro 
mano, em seu poema intitulado So
bre a Natureza.

O ateísmo filosófico representou 
um dos aspectos principais da filo
sofia do século X V m , defendido 
pelos materialistas mecanicistas 
(La Mettrie*, Holbach* e outros). 
Já a alienação humana causada 
pela idéia de Deus é um dos temas 
centrais da  filosofia de Feuerbach*, 
que influenciará a formulação do 
materialismo histórico do mar
xismo*. Mas aparece também no 
existencialismo ateu de pensadores 
como Camus* e Sartre*.
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Diabetes Melito

Provavelmente a mais freqüente 
de todas as doenças originárias de 
distúrbios glandulares, o diabetes 
melito provém da insuficiente se
creção de insulina, hormônio pro
duzido pelas células-beta das ilho
tas pancreáticas. A insulina é 
indispensável para o metabolismo 
da glicose, e exerce influência sobre 
o metabolismo dos lipídios (gordu
ras) e proteínas.

A glicose proveniente da alimen
tação penetra na  corrente sanguí
nea, mas sem a insulina não pode 
ser absorvida pelas células. Então, 
acaba eliminada pela urina (glico- 
súria), ou permanece em altas con
centrações no sangue (hiperglice 
mia). Como a glicose e utilizada 
pelo organismo como fonte de 
energia, na sua falta as células co
meçam a “queimar” proteínas e os 
lipídios também deixam sua função 
normal, para servir coir\o fonte su
plementar de energia. A degrada
ção dos lipídios deve-se um acú
mulo de ácidos (acidose), _ que 
aparece ao lado de uma carência 
protéica.

A glicose tem a propriedade de 
“fixar” a água: assim, sua presença 
em altas taxas no sangue e na urina 
tende a aumentar a eliminação de 
água pelo organismo, podendo con
duzir a uma desidratação*. Neces
sitando de fontes energeticas, as cé
lulas “pedem” glicose, causando 
fome no indivíduo. Por isso, desu
sado apetite e sede freqüente são 
características do diabético, sem

3ue no entanto a satisfação desses 
esejos possa compensar as carên

cias organicas.
Outros problemas vinculados

usualmente ao diabetes são: altera
ções metabólicas nas células do sis
tema nervoso (devido à desidrata
ção e à acidose), do que pode 
resultar coma* e morte; perda de 
resistência às infecções; ateroscle- 
rose (pela deposição dos lipídios 
nas paredes vasculares), com ou
tras alterações resultantes, como a 
isquemia miocárdica; insuficiência 
circulatória (dores nas pernas, onde 
aparecem feridas e úlceras, dificul
dade na cicatrização de ferimentos, 
etc.); perda na capacidade de filtra
gem ae sangue pelos rins (insufi
ciência renal); moléstias oculares 
ou do sistema nervoso periférico. 
Em mulheres diabéticas, há geral
mente complicações durante a ges
tação e no parto, com alto índice 
de óbitos fetais.

A s causas

O mecanismo exato que leva à 
deficiência glandular na secreção 
da insulina e desconhecido. No en
tanto, parece indiscutível a pre
sença de um fator hereditário. O in
divíduo herda uma predisposição 
ao diabetes, e a moléstia se mani
festará ou não, dependendo de um 
conjunto de fatores, decorrentes 
das condições particulares do pa 
ciente.

Um dos elementos que mais fre
qüentemente desencadeiam o dia
betes é a obesidade. Em alguns ca
sos, quando esse fato é afastado 
pelo emagrecimento, desaparecem 
todas as manifestações clinicas e 
laboratoriais da doença.

Quanto à freqüência, o diabetes 
incide sobretudo em indivíduos 
adultos; mas pode também surgir 
em adolescentes e crianças, casos 
em que tende a apresentar um qua
dro clínico mais grave, pois nessas 
ocasiões seu aparecimento em geral 
independe de mecanismos desenca- 
deadoreq, indicando uma deficiên

cia muito grande na capacidade de 
secreção de insulina pelo pâncreas.

Embora em tese ainda seja incu
rável, desde 1922, ano que se ini
ciou a fabricação industrial de in
sulina, o diabetes pode ser 
colocado sob controle, permitindo 
aos pacientes uma vida normal. 
Para tanto, é necessário um trata
mento adequado a ser seguido me
ticulosamente, e também a detec
ção precoce da moléstia.

Nos adultos, a tendência à obesi
dade é um elemento indicador, que 
deve levar a exames apropriados. 
Nas mulheres, muitas vezes a me
nopausa se associa ao aparfcci- 
mento do diabetes. Em crianças, o 
início do mal em geral é precedido 
por uma infecção aguda, perda de 
peso (sem perda de apetite) e ex
cesso de urina (às vezes levando à 
incontinência urinária).

Se tais indicadores forem segui
dos de exames laboratoriais (verifi 
cação da taxa de glicose no sangue 
e na  urina e o chamado teste de to
lerância à glicose), o diabetes pode 
ser percebido antes de suas m ani
festações mais específicas, e ime
diatamente colocado sob controle.

Tratamento

O tratamento inclui medidas 
dietéticas, utilização de agentes hi 
poglicemiantes (entre eles a insu
lina) e prevenção das complica 
ções.

A dieta varia segundo cada caso, 
mas uma regra geral é que o indiví
duo deve manter seu peso na faixa 
de normalidade. Modernamente, há 
um a tendência a não se restringir 
em exagero os açúcares, mas com
biná-los com a ingestão dos ele
mentos hipoglicemiantes, de ma
neira que o metabolismo do 
diabético mantenha-se o mais pró
ximo possível das condições de um 
indivíduo normal. Quanto às gor
duras, devem ser preferidas as de 
origem vegetal.

A medicação, nos casos mais le
ves, pode ser feita através de hipo
glicemiantes orais, cujo mecanismo 
de ação é estimular a secreção de 
insulina pelas células-beta do pân
creas. Quando, contudo, a disfun
ção de tais células é tão grande que 
não reagem ao estímulo, toma-se 
necessária a introdução direta de 
insulina no organismo.

Existem vários tipos de insulina, 
com diferentes concentrações e pe
ríodos de atividade. A dose deve 
ser cuidadosamente ajustada ao in
divíduo, podendo variar segundo a 
quantidade de alimentos ingeridos, 
números de exercícios físicos ou 
outros fatores. Enquanto a dose 
abaixo das necessidades não tem 
senão efeitos restritos, uma dose 
alta demais pode reduzir em ex
cesso a glicose sanguínea, danifi
cando o tecido nervoso e condu
zindo ao choque insulínico, que 
pode resultar em coma e morte.

A insulina é, em geral, adminis
trada por via subcutanea, sendo re
comendável um rodízio no local da 
injeção, para prevenir possíveis le
sões, que, quando se manifestam, 
são bastante dolorosas.
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A maioria das culturas concebe 
de forma dualista as qualidades do 
mundo sobrenatural. A oposição 
entre o bem e o mal geralmente ins
pira mitos sobre a criação do 
mundo, bem como formas religio
sas monoteístas e politeístas. Por 
exemplo: na tentativa de explicar a 
existencia do mal e da imperfeição, 
um mito —  comum entre tribos 
norte americanas e povos da Asia 
central — conta que um ser demo
níaco e malévolo interfere na obra 
divina da criação do mundo, cau
sando o sofrimento e a morte.

A crença em seres sobrenaturais
—  deuses, espíritos, anjos, demô
nios, fantasmas, monstros —  dis
tingue radicalmente as forças do 
bem e do mal. Entre vários grupos 
pré-letrados, essa distinção não se 
apresenta entretanto de modo 
claro, admitindo-se que tanto os es-
&íritos malignos como também os 

enéficos podem ter manifestações 
hostis, somente aplacadas pela rea 
lização de determinados rituais.

A tradição religiosa daA ntigu i- 
dade enfatizava a existência de 
grande número de espíritos, sendo 
os maléficos muito temidos; cren 
ças do tipo animista, como a chi
nesa, entendiam que esses espíritos 
do mal se encontravam em todos os 
seres da natureza, libertando se à 
noite para atemorizar os homens. 
Do mesmo modo, os gregos acredi
tavam não somente nas “Fúrias” , 
virgens aladas que exerciam justiça 
pelos deuses, como também nas 
“ Harpias” , monstros com cabeça 
feminina e corpo de pássaro, que 
matavam as pessoas depois de rap
tá-las. Já os romanos acreditavam 
que os espíritos (numina) podiam 
auxiliar os homens, desde que estes 
os louvassem; seu temor maior era 
com relação aos espectros, almas 
dos homens maus que vagavam du
rante a noite.

T eologias dualistas

Por sua influência na tradição 
judaico-cristã, é importante desta
car a forma extrema de oposição 
entre os princípios do bem e do mal 
encontrada na religião persa. A 
teoria dualista, inspirada no zo- 
roastrismo* e com a qual o povo 
hebreu entrou em contato durante 
o período de exílio na Babilônia, 
apresenta respectivamente Ahura- 
M azda ou Ormuzd e Angra-Mainiu 
ou Arimã como forças antagônicas 
eternas do bem e do mal. Esses 
deuses acham-se em luta constante, 
que terminará com a vitória de Or
muzd, responsável pela obra per
feita da criação, sendo então exter
minadas a maldade, a doença e a 
morte, trazidas por Arimã.

Embora o pensamento hebraico 
das escrituras apresente, de início, 
Jeová como único criador da luz e 
da sombra, da felicidade e do pe
sar, percebem-se certos indícios de 
dualismo, especialmente no livro de 
Daniel e no Apocalipse; assim, ao 
domínio do mal opõe-se o poder de 
Deus, cujo reino será instaurado,

a rté ria  parie ta l 
p os te rio r J

artéria temporal 
posterior

a rté ria  fron ta l 
ascendente

a rté ria  cerebral 
p os te rio r

a rté ria  carótida

Um a das graves com plicações do diabetes é a angiopatia. m oléstia causa
dora do com prom etim ento progressivo dos vasos sanguíneos e, em  particu
lar. das arteríolas e dos capilares. A região m ais atingida é a rede arterial 
do cérebro; dessa form a, podem  ocorrer hem orragias intraoculares.
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na terra e no céu. Mas o dualismo 
simétrico da religião persa, atri
buindo poderes quase semelhantes 
às forças do bem e do mal, modifi
ca-se de modo radical na religião 
de Israel, sendo exaltado o poder 
absoluto e infinito de Deus.

Entre algumas heresias* orien
tais, coino a do maniqueísmo, 
grupo fundado em 272 e que se ex
pandiu pela Ásia_ central e Europa, 
nota-se a importância atribuída ao 
princípio do mal, cujo poder se ni
vela ao do bem.

O monoteísmo judaico, opon
do-se de início ao dualismo persa, 
acaba por tornar popularmente 
análogas as figuras de Arimã e do 
Diabo. Este, também denominado 
Satã ou Satanás, apresenta-se, de 
acordo com seu significado em he
braico, como adversário e acusador 
dos homens, atraindo-os para o 
mal, delatando-os perante Deus 
para levá-los à destruição.

Interpretam-se geralmente as re
ferências bíblicas ao espírito do 
mal —  também designado Lúcifer, 
Belzebu, Belial, Tentador, Maligno, 
etc. —  como uma entidade que tem 
sob suas ordens uma legião de de
mônios ou atyos decaídos.

De acordo com a tradição cristã, 
os anjos e os homens, criados para 
a visao beatífica, deveriam passar 
por provas, para alcançá-la em ple
nitude. Assim como o homem fa
lhou nesse sentido, sendo expulso 
do Paraíso, também alguns anjos 
foram incapazes de se manter em 
estado de pureza; dentre estes des- 
tacou-se um líder — Lúcifer, Bel
zebu, Satanás — também denomi
nado por Cristo como o “Príncipe 
das Trevas” . A luta final, a ser tra
vada entre as forças do bem e 
do mal, terminará, segundo o Apo
calipse, com a expulsão do Diabo 
e sua legião do ceu, sendo vitorio
sos os anjos de Deus.

O cristianismo* primitivo ressal 
tava a dramática intervenção di
vina para destruir Satanás, em suas 
formas de manifestação, como an- 
ti-Cristo, besta, fa lso  profeta. Acre
ditava-se, especialmente no mundo 
romano, que o Diabo conquistara 
o direito de possuir a alma hu
mana, devido ao pecado original, 
podendo o homem ser redimido so
mente pela mediação de Cristo. A 
continuidade da crença nesse poder 
fez com que se incorporassem ao 
cristianismo primitivo e ao ritual 
católico técnicas de exorcismo para 
expulsar os demônios que podem 
possuir uma pessoa.

Objeto de constante especulação 
teológica, discutia-se, especial
mente na Idade Média, a natureza, 
as formas de manifestação e o po
der do Diabo, face ao universo 
criado e mantido por um Deus todo 
poderoso. A importância atribuída, 
tanto no catolicismo* como no pro
testantismo*, à discussão desta 
problemática, passou, especial
mente a partir do século XVIII, por 
tendências diversas. Assim, à 
crença na personificação das forças 
malignas na figura do Diabo, con- 
trapoe-se o entendimento de Satã 
como símbolo referente apenas a 
princípio do mal.

VEJA TAM BÉM : Deus; Mal.
Produção de D iaghilev, música de Stravinski, coreografia e interpretação de Nijinsky, "A  Sagração da Prim avera"  
revolucionou a dança do século XX . O próprio Diaghilev participou com o bailarino (3 .°  da esq. para a dir.).

Pintura flam enga, de autor anônimo do século XV. representando o diabo.

“ Eu sou: primeiro, um charlatão 
cheio de vivacidade; segundo, um 
homem muito charmoso; terceiro, 
um insolente; quarto, um homem 
que possui m uita lógica e poucos 
preconceitos; quinto, um ser aflito 
pela total ausência de talento. De 
resto, acho que encontrei minha 
verdadeira vocação: ser um mece
nas.”

Essa é a imagem que o coreó
grafo e crítico de arte russo Sergei 
Diaghilev fazia de si mesmo. Ou
tras pessoas que testemunharam o 
significado de sua obra deixaram 
dele um retrato bem diferente. 
Como o pintor Jacques-Émile 
Blanche, por exemplo, que refe
ria-se a Diaghilev nestes termos: 
“Um furacão passou sobre a$ este
pes e, atravessando a Europa, nos 
vem, de súbito, refrescar”

Ele foi, sem dúvida alguma, um 
grande empresário, dotado de ta
lento para reunir grandes artistas e 
estimulá-los para que dessem o me
lhor de si. Vaslav Nrjinski* e Anna 
Pavlova foram por ele revelados ao 
público ocidental. Sua aptidão para 
a publicidade e a ostentação era 
pouco comum para sua época e, em 
larga medida, foi um precursor de 
técnicas modernas de promoção. 
Uma vez, por exemplo, por ocasião 
do primeiro espetáculo de sua com
panhia de bale em Paris, contratou 
cinqüenta lindas atrizes, louras e 
morenas, e as dispôs alternada
mente na primeira fila dos cam aro
tes de gala.
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0  aspecto gráfico desta página dupla da Enciclopédia Abril foi planejado 
e produzido por meio da aplicação dos recursos técnicos da diagram ação.

A vida no m undo da arte

Filho de um oficial do exército, 
Sergei Diaghilev nasceu na Rússia, 
na província de Novgorod, em 
1872. Ao completar dezoito anos, 
mudou-se para a cidade de São Pe 
tersburgo, onde, após estudar di
reito e música, organizou exibições 
artísticas.

Mal sucedido como músico, tor- 
nou-se contudo amigo de composi
tores e pintores. Seu intenso trân
sito pelos ambientes artísticos 
levou-o a fundar, em 1899, uma re
vista de vanguarda —  Mir Is- 
kusstva (O M undo da Arte) — que 
teria muita influência nos cami 
nhos da arte russa.

Nomeado adjunto da direção 
dos Teatros Imperiais (1899), in
troduziu-se nos meios do teatro e 
da dança. Mas, por suas idéias 
avançadas, acabou sendo demitido 
(1901). Voltou então a promover 
exibições de pintura na Russia e em 
Paris, dirigindo também grupos 
teatrais (1906-1908).

Em 1909, Diaghilev produz em 
Paris a Saison Russe, encenando 
óperas (Bórís Godunov, A  Donzela 
de Pskof) e balés. Nestes, apresenta 
coreografias de Fokine e bailarinos 
dos Teatros Imperiais, revelando 
Vaslav Nijinski ao público oci
dental, no espetáculo Le Pavillon 
d ’Armide.

A partir daí, forma sua própria 
companhia, os Ballets Russes, que 
dirigirá por vinte anos, atuando em 
toda a Europa e nas Américas. Em 
concepções coreográficas que revo
lucionaram a arte da dança — 
sempre descobrindp talentos, como 
Massine e Balanchine (coreógra
fos), Serge Lifar (bailarino) — , 
Diaghilev apresentou cerca de 75 
criações, entre as quais tiveram 
particular sucesso: Carnaval (mú
sica de Schumann*), Scheherazade 
(R im sky-K orsakov), Petruchka 
(Stravinski*), e Parade (Erik Sa- 
tie*).

Sensível a todas as formas de 
arte, Diaghilev preferiu a dança, 
que permitiu uma síntese de seu 
amor pela música, pelo teatro e pe
las artes plásticas. Ligado à van
guarda da arte de seu tempo, levou 
ao público suas discussões estéti
cas; quando teorizava sobre uma 
arte total, criava simultaneamente 
condições objetivas para pô-la em 
prática. Assim é que os espetáculos 
dos Ballets Russes, além de temas 
dos compositores mais significati
vos, eram integrados por cenários 
de pintores como Picasso*, Bra- 
que , Matisse*, Max Ernst*, 
Miró*; livretos de autores como 
Jean Cocteau*, etc.

Tais experiências, enquanto re
volucionavam a dança, revitaliza
vam as outras formas de arte nelas 
comprometidas: a partir daí evolui 
a arte do século XX. Contudo, os 
Ballets Russes, núcleo original 
dessa evolução, dispersaram-se em 
grupos menores após a morte de 
seu criador (Veneza, 19 de agosto 
de 1929), e nenhum deles alcançou 
a importância da companhia de 
Diaghilev.
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Diagramação

Diagramação corresponde, em 
termos de programação visual*, ao 
projeto, à configuração gráfica de 
uma mensagem colocada em deter
minado campo (página de livro, re
vista, jornal, cartaz, etc.) que serve 
de modelo para sua produção em 
série.

O homem de hoie é bombar
deado por quantidade incalculável 
de mensagens impressas em todo 
tipo de veiculo gráfico. A preocu
pação do programador visual, e 
conseqüentemente sua tarefa es
pecífica, é dar a tais mensagens a 
devida estruturação, a fim de que 
o leitor possa discernir, rápida e 
confortavelmente, o que para ele 
contém interesse.

Os recursos que normalmente 
são usados —  por exemplo, em jo r
nais —  correspondem a distribui
ção de grandes títulos, caracteres 
tipográficos, brancos, fios, dimen
sões de fotografias, textos em ne
grito, cores, etc., tentando chamar 
a atenção do público p a ra  os textos 
essenciais. No caso de um livro de 
algumas centenas de páginas, a dia
gramação e, portanto, a composi
ção do texto e dos outros elementos 
gráficos —  devem proporcionar ao 
leitor a possibilidade de chegar ao 
fim da leitura sem esforços visuais 
excessivos. Uma justa quantidade 
de texto impresso sobre uma pá
gina é agradavel à leitura; um texto 
compacto em excesso pode cansar, 
enquanto que pouco texto pode 
também ser desagradável, pois 
obriga o leitor a interromper fre
qüentemente sua leitura.

A fim de obter uma composição 
racional, o programador visual tra
balha sobre um diagrama. Com 
este, pode executar a disposição 
gráfica planejada dos vários ele
mentos: caracteres tipográficos, fo
tografias, desenhos. O diagrama é 
dividido em espaços simétricos e 
proporcionais e forma uma estru
tura de base, que possibilita a orga

nização dos elementos gráficos 
num todo ordenado e opticamente
eficaz.

Diagramação, 
um processo criativo

As decisões mais importantes a 
serem tomadas no ato da diagra 
mação são formuladas sobre os se
guintes aspectos básicos: as idéias 
que as palavras deverão represen
tar; os elementos gráficos a serem 
usados; a sua importância relativa 
e a ordem de apresentação. Deve-se 
levar em conta o tipo de mensagem 
a ser veiculada, o tipo de consumi
dor dessa mensagem e o grau de in
teresse t]ue a mensagem pretende 
proporcionar.

0  díagramador necessita conhe
cer as possibilidades técnicas da  ti
pografia e da impressão. Usados 
convenientemente, os recursos tipo
gráficos se tornam funcionais (or
ganização formal correspondente 
ao conteúdo) e informativos (fácil 
legibilidade e mais rápida assimila
ção da mensagem por aqueles que 
a recebem).

Não se limitando a aspectos me
ramente tipográficos, a diagrama
ção implica hoje um processo cria
tivo, realizado em projetos de 
produtos gráficos considerados não 
como produtos únicos em si, mas 
ligados a um conjunto, a uma série, 
a uma família de produtos. É o 
caso de prospectos, embalagens e 
anúncios publicitários, que são 
concebidos em função da publici
dade* geral de determinada em
presa; e o caso de livros, com o 
mesmo formato e as mesmas carac
terísticas visuais, editados como fa
zendo parte de uma série ou de 
uma coleção; é o caso dos docu
mentos comerciais de empresas — 
papel de carta, papel-continuação, 
envelopes, cartões de visita, notas 
fiscais, faturas, recibos, etiguetas, 
etc. —  diagramados e projetados 
para diferenciar-se do afluxo de ou
tros impressos.

VEJA TAM BÉM : Programação 
Visual.

Dialética • •

Em sua acepção original, a dia
lética representa a arte do diálogo 
e da  discussão. Segundo Aristóte
les*, o fundador da dialética teria 
sido Zenão* de Eléia. Isso porque, 
através de seus famosos argumen
tos, Zenão dera combate aos adver
sários do eleatismo*, partindo das 
premissas que estes adotavam, para 
esgotar-lhes todas as possibilidades 
e afinal provar sua inconsistência 
lógica. Com Zenão, portanto, a fi
losofia teria assumido explicita
mente um caráter combativo, tor
nando-se uma “ arte da discussão” 
de teses alheias.

Essa índole combativa (erística) 
reaparece na argumentação gue os 
sofistas*, particularmente Gorgias, 
utilizaram contra o dogmatismo 
dos filósofos e em favor do relati- 
vismo e da retórica.

Mas é com Sócrates* que a dia
lética adquiriu função decisiva na 
elaboração do conhecimento*. 
Além de conservar o aspecto com 
bativo —  de demolição de precon 
ceitos e falsas opinioes (o que apa- 
rece^ na fase da  ironia) — , a 
dialética socrática, na maiêutica, 
assume caráter construtivo: através 
de perguntas habilmente feitas, Só 
crates conduz o interlocutor a 
“conceber” novas idéias, como re
curso para atingir o conhecimento 
de si mesmo. O diálogo socrático
—  como o descreve Platão* —  é 
um diálogo dramático: significa o 
confronto direto entre consciências 
que, por intermédio da discussão 
sobre temas vários, estão, na ver
dade, sofrendo um processo de ca
tarse psicológica, a “procura da 
própria alma , ou seja, da auto
consciência. contudo, como a via 
do conhecimento de si mesmo 
passa pelo esclarecimento do signi
ficado de palavras usadas na lin
guagem do dia-a-dia (como, por 
exemplo, “virtude”, “piedade”, 
“coragem”), essa dialogação abre 
caminho para a dialética de Platão
—  dotada de sentido teorético, pois 
transformada no próprio metodo 
de pesquisa da verdade.

Inspirando-se no “ método dos 
geômetras”, Platão procura expli
car os fenômenos do mundo físico 
através da superposição de sucessi
vas hipóteses. O resultado dessa 
dialética ascendente é a afirmação 
da existência de um plano de ideias 
ou form as  incorpóreas, que seriam 
os modelos eternos dos objetos 
concretos e singulares. O conheci
mento desses arquétipos seria 
possível por meio da progressiva 
passagem do plano sensível ao 
plano inteligível do conhecimento
—  o objeto físico servindo para de
sencadear a reminiscência das 
idéias, ou seja, para despertar a in
teligibilidade latente no espírito. 
Mas, por outro lado, Platão mostra 
(no Banquete) que a ascese que per
mite a apreensão das formas — e, 
portanto, a construção da ciência
— não e apenas de índole intelec
tual: a alma seria conduzida às 
idéias através também da dialética 
erótica, movida pelo apelo da be-
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leza que a levaria da contemplação 
da beleza física à do belo absoluto 
e perfeito, o belo em si. Essa ascese 
de dupla face (intelectual e afetiva) 
seria efetivada sempre pela contra
posição de teses, pelo confronto en
tre contrários, o que confere à 
construção do pensamento platô
nico um caráter de permanente ten
são e abertura, refletido na sua 
apresentação em Diálogos.

A dialética ascendente é comple
tada pela dialética descendente: é o 
movimento inverso do espírito que 
descobre os relacionamentos entre 
as idéias e entre as idéias e os pla
nos inferiores de realidade. O obje- 
tivo final é vincular a condição ao 
condicionado, a hipótese ao objeto 
que ela permite compreender: ligar 
o plano das idéias aos objetos do 
mundo físico.

Sob a influência do pensamento 
matemático de seu tempo, Platão 
reformula, ao longo de sua obra, a 
noção de dialética. Enquanto a pró
pria noção de idéia se matematiza
—  pelo crescente apelo à categoria 
de proporção — , a dialética vai 
também assumindo a feição de 
uma metrética, ou seja, uma arte da 
medida.

Já com Aristóteles a dialética — 
entendida como contraposição de 
teses —  é rebaixada à condição de 
mero exercício preparatório para o 
conhecimento científico e filosó
fico. Este, que não deveria perma
necer no nível hipotético — antes 
deveria atingir a certeza — , só po
deria sei constituído por meio dos 
recursos lógico-formais que o pró
prio Aristóteles propõe em seu Or
ganon.

Os neoplatônicos (como Plotino 
e Proclo) e os estóicos voltarão a 
revalorizar a dialética, consideran
do a como parte da filosofia e não 
um simples instrumento que facili
taria  o acesso a ela.

Na Idade Média, a dialética che
gou a formar -— com a gramática 
e a retórica —  o Trivium das artes 
liberais.

Na época moderna, preponderou 
o sentido pejorativo da dialética, 
até Kant*, que a considera uma 
“ lógica da aparência” . Mas já  com 
Schleiermacher (1768-1834) re
torna a acepção platônica.

A dialética é o eixo central de 
toda a filosofia de Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel*. Porém uma dia 
letica que seria o próprio desenvol
vimento interno da realidade, des
dobrada através da tensão entre os 
opostos — o que determina suas 
etapas: de tese, antítese e síntese. O 
processo dialético é que encami
nharia a realidade para o momento 
de sua realização plena: aquele que 
representaria a autoconsciência do 
absoluto (a Idéia). Contrapondo-se 
à lógica clássica, de raiz aristoté- 
lica, a lógica dialética hegeliana in
siste nas noções de negação e de 
negação da negação (ao que, se
gundo o próprio Hegel, estaria vin
culada à concepção de identidade 
dos contrários, tradicionalmente 
atribuída a Heráclito* de Efeso). A 
dialética hegeliana se define, assim, 
em oposição à metafísica*, enten
dida esta como o pensamento 
orientado pela lógica da não-con- 
tradição.

A dialética hegeliana exerceu 
um a influência bastante acentuada 
sobre a formulação do marxismo*. 
Só que para Karl Marx* a dialética 
deixa de ser uma sucessão de mo
mentos especulativos (desdobra
mento do absoluto), para se ocupar 
da realidade concreta, das contra
dições reais que se manifestam in
clusive no nível político e econô
mico. A tensão entre os opostos 
não é apresentada no plano abs
trato, mas buscada e descrita nas 
tensões da realidade histórica e so-

A dialética na A ntiguidade: Sócrates e Platão. (Iconografia m edieval.)

ciai. Em conseqüência, com Marx, 
o idealismo dialético de Hegel sofre 
uma inversão radical e se trans
forma em materialismo dialético e 
materialismo histórico.

Dentro __ da corrente marxista 
uma divisão se colocou: a dos que 
vêem na dialética um sentido ape
nas metodológico — um recurso 
para explicaçao da realidade histó- 
rico-social — , e a dos que atribuem 
um comportamento dialético à pró
pria realidade, em seus diversos 
níveis, e, por isso, defendem a no
ção de dialética da natureza, de 
acordo com a concepção de En- 
gels*.

A tradição da dialética hegeliana 
foi continuada, na filosofia dos sé 
culos XIX  e X X , por pensadores 
idealistas, como Croce*, Gentile* e 
Collingwood. Um movimento neo- 
dialético —  reformulando inclusive

a própria noção de dialética em 
função de novas pesquisas lógicas 
e da  consideração da atividade da 
ciência contemporânea — aparece 
também proposto nas obras de F. 
Gonseth (1890- ) e de Bache
lard*.

A vitalidade das questões rela
cionadas à dialética transparece 
numa série de estudos e debates 
atuais, particularmente os que di 
zem respeito à relação (de oposição 
ou de complementaridade) entre a 
lógica dialética e as lógicas clás
sica e matemática; entre dialética e 
nova retórica; entre análise dialé
tica e análise estrutural.

VEJA TAM BÉM : Conhecimento; 
Hegel; Lógica; Marxismo; Método 
Científico.M arco da filosofia m oderna: a dialética hegeliana. (H egel. por Sebler.)
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Dialeto

Embora as várias acepções do 
termo não estejam delineadas com 
todo rigor, pode-se dizer que dia
leto é um sistema lingüístico fun
cionando num determinado ponto 
geográfico, usado correntemente 
pelo grupo humano que habita esse 
ponto geográfico e percebido, pelos 
que o empregam, como uma enti 
dade diferente da língua-padrão.

Em grego, diálektos era um 
substantivo abstrato que signifi
cava “conversação”, e, mais tarde, 
passou a significar “linguagem na
3uai se conversa” . A associação 

essa palavra com nomes de re
giões ou de grupos étnicos introdu 
ziu a idéia de variedade regional, 
que se opõe às formas clássicas da
{irosa. Por analogia, fala-se de dia- 
eto leonês, aragonês, na Espanha; 

dialeto mirandês, rionorês, em Por
tugal.

Falar dialeto na Idade Média e 
na Renascença* era considerado 
como um indício de ignorância ou 
de baixa categoria social. As lín
guas populares eram olhadas como 
uma espécie de degenerescência 
das línguas cultas, instrumento de 
comunicação de camponeses que, 
por sua falta de cultura, eram inca
pazes de atingir outro nivel de ex
pressão lingüística. Os dialetos 
eram tidos, portanto, como línguas 
corrompidas.

Esse desprezo tem, no entanto, 
suas explicações históricas: em vá
rios locais, a luta contra os dialetos 
representava uma busca de unidade 
nacional, que se concretizaria com 
um a unidade lingüística. Mais 
tarde, a Convenção instituída pela 
Revolução Francesa* encarregaria 
o Abade Grégoire de propor medi
das drásticas para destruir os diale
tos em uso corrente.

A unificação dos povos em torno 
de uma língua comum seria a se
gura garantia do desaparecimento 
dos últimos remanescentes feudais. 
Essa concepção só se alterou com 
o advento do Romantismo*, que 
viu nos dialetos a expressão da 
alm a popular. No entanto a lingüís
tica  comparativa, que nascia sob a 
mesma inspiração romântica, ne
gligenciou o fato de que as línguas, 
que se comparavam, na  realidade 
não tinham uma unidade absoluta; 
e os dialetos, portanto, foram dei
xados de lado.

A  dialetologia

O interesse pelos dialetos ganha 
uma certa dimensão com os neo- 
gramáticos (segunda metade do sé
culo XIX), que procuravam neles 
um testemunho para a “ infalibili
dade” das leis fonéticas: distancia
dos dos grandes centros, os dialetos 
deveriam manter um estado de pu
reza que atestaria uma evolução fo
nética sem qualquer tipo de conta
minações.

Historicamente, todas as línguas 
literárias (como o português, o 
francês, o alemão, etc.) e os diale
tos têm uma origem comum. Por 
motivos políticos, geográficos ou

culturais, um dialeto pode se so
bressair dos outros e acabar atin
gindo o status de língua nacional. 
E o que acopteceu, por exemplo, ao 
dialeto de Ile-de-France, que, por 
razões políticas, acabou se im
pondo como língua nacional da 
França.

Nos fins do século XIX , a diale
tologia logrou arvorar-se em disci 
plina com objeto próprio. A pes
quisa dialetologica tem, até agora, 
utilizado dois métodos de investi
gação. O primeiro método é o da 
descrição do dialeto através de mo
nografias dialetais; o sistema lin
güístico de determinada região tor
na-se objeto de descrições parciais 
ou totais. Tem sido um método his
tórico: para explicar-se um estado 
atual, parte-se para um estado de 
língua mais antigo, geralmente o do 
latim.

O segundo método dialetológico, 
que é chamado de geografia lin
güística, é de jra n d e  importância 
na reformulaçao dos métodos da 
lingüística em geral. Os dados obti
dos por intermédio de inquéritos 
são expressos em cartas, onde se 
atesta o seu raio de vitalidade. As 
pesquisas mais famosas deram 
como resultado o ALF (Atlas L in
güístico da França), AIS (Atlas íta- 
lo-Suíço), ALPI (Atlas Lingüístico 
da Península Ibérica), entre muitos 
outros. Graças a esses trabalhos, 
pode-se afirmar que os falares de 
um a mesma língua não estão sepa
rados por fronteiras nitidamente 
traçadas, mas que existem, de'um  
para outro, zonas de contato e de 
transição. As cartas dialetológicas 
destacam essas zonas, onde se per
cebem as linhas de isoglossas que 
materializam o limite de cada traço 
lingüístico.

No Brasil, Nelson Rossi, da Uni
versidade Federal da Bahia, chama 
sua importante obra de Atlas Pré
vio dos Falares Baianos, evitando 
o termo dialeto. A falta de outros 
estudos rigorosamente científicos 
impede que se faça uma divisão 
dialetal do Brasil.

Diarréias e 
Disenterias

Diarréias e disenterias são alte 
rações nos hábitos normais de defe 
cação de um indivíduo, podendo 
surgir em decorrência da atividade 
de diversos agentes etiológicos. 
Chama-se diarréia a eliminação 
freqüente de fezes não moldadas, 
enquanto a disenteria caracteri- 
za-se não só pelas fezes liquefeitas, 
m as também pela presença de 
muco e sangue na evacuação.

Cólicas resultantes das contra
ções do segmento intestinal afe
tado, necessidade urgente de defe
car (conseqüente da irritação do 
reto) e dor anal devido à inflama
ção da pele do ânus completam o 
quadro típico das diarréias e disen
terias.

As diarréias agudas aparecem 
em geral 24 horas após a ingestão 
de alimentos que contenham toxi
nas bacterianas pré formadas ou 
agentes infecciosos que podem ser 
vírus*, bactérias* ou protozoários*.

_ As diarréias crônicas, de atua
ção intermitente, originam se em 
moléstias sistêmicas (hipertiroi- 
dismo, tuberculose, etc.), distúrbios 
emocionais ou, ainda, devido a de
ficiência na absorção de determina 
dos constituintes dos alimentos.

Dois bacilos gram-negativos —  
as Salmonellas e as Shigellas — 
são os mais freqüentes causadores 
de infecções intestinais.

Várias espécies de Salmonellas 
são capazes de infectar o homem, 
em geral penetrando no organismo 
através de alimentos contamina
dos. Os bacilos multiplicam-se no 
tubo digestivo e os sintomas (cóli
cas, diarréias, raramente disenteria) 
manifestam-se entre 12 e 48 horas 
após a ingestão do alimento. O pa
ciente pode apresentar febre e sin

tomas gástricos (náuseas e vômi
tos), mas em regra a sinto
matologia regride e desaparece 
em cerca de cinco dias. No en
tanto, existe o risco de os germes 
invadirem a corrente sanguínea, e 
se o invasor for o Salmonella typhi- 
murium, isso pode ser o início de 
uma moléstia grave: a febre tifóide.

O diagnóstico é estabelecido 
com base no exame de fezes, que 
possibilita identificar o bacilo. O 
tratam ento inclui antiespasmódicos 
(para diminuir as cólicas), cloranfe- 
nicol ou ampicilina (antibióticos 
adequados ao combate à Salmo
nella) e medicamentos para com 
pensar as perdas causadas pela 
diarréia e os vômitos. Quinze dias 
após o início da  infecção, acen 
tua-se no organismo a presença de 
aglutininas, anticorpos que impe 
dem a ação dos antígenos tóxicos 
das Salmonellas.

A infecção causada pela Shigella 
apresenta um quadro bastante se 
melhante ao da Salmonella, exceto 
pela maior tendência ao surgi
mento de muco, sangue e pus nas 
fezes. Os bacilos desse gênero se 
estabelecem de preferência no colo 
e reto, infectando e necrosando a 
mucosa de tais órgãos.

A shigelose, que também recebe 
o nome de disenteria bacilar, 
quando não tratada pode adquirir 
um a forma crônica, passando a 
reincidir periodicamente. Mas a 
Shigella, ao contrário da Salmo
nella não tende a se disseminar 
pelo organismo, nem invade a cor
rente sanguínea. O tratamento ba
seia-se igualmente no uso de anti
bióticos específicos.

Embora diversas espécies de 
protozoários possam habitar o in
testino humano, só um dos tipos, a 
ameba Endamoeba histolitica 
exerce ação patógena, causando a 
amebíase. A ameba, usualmente 
restrita ao intestino grosso — em
bora possa, eventualmente, invadir 
um grande número de órgãos — , 
pode determinar a disenteria ame- 
biana, com muitas evacuações diá
rias, nos períodos mais agudos da 
doença.

A amebíase* provoca também 
perda de peso, cólicas abdominais 
indefinidas, aumento no volume do 
fígado e, às vezes, febre. Aos perío
dos de manifestação da moléstia 
seguem-se meses de retração, 
quando a disenteria não se apre
senta.

Em numerosos casos de gastren- 
terite, os exames não revelam a pre
sença de bactérias ou parasitos. 
Tais casos (que em certos países 
chegam a 50% do total) são atri
buídos à ação de vírus, que ainda 
não foram suficientemente estuda
dos. Sabe-se apenas que a maior 
parte deles pertence ao grupo Echo 
ou aos Reovirus.

A gastrenterite a vírus aflige 
principalmente crianças pequenas e 
caracteriza se pela ocorrência de 
diarréias aquosas intensas e cólicas 
intestinais. O período de incubação 
da moléstia varia entre um a cinco 
dias, e os sintomas persistem du
rante cerca de quatro dias, no pri
meiro dos guais podem aparecer 
acessos de vomito.

Nem todas as diarréias, no en
tanto, são causadas por bactérias, 
vírus ou protozoários. Podem ser

Os dialetos são usados regionalm ente e se diferem  da língua-padrão. ( A cim a, 
povos prim itivos da M auritânia que em pregam  dialetos derivados do árabe.)
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No alto. fezes infantis norm ais; 
acim a, em  processo diarrâico.

decorrentes também da imperfeita 
absorção dos alimentos pelo intes
tino delgado. Nesses casos o con
junto de sintomas e sinais dela de
rivados são genericamente de
signados como síndrome da má ab
sorção, ou espru.

Não havendo agente etiológico 
definido —  espru primário — , a 
grande maioria dos pacientes tende 
a apresentar melhoras quando se 
suprimem da alimentação as subs
tâncias protéicas —  em especial, a 
farinha de trigo e a de centeio. O 
mecanismo pelo qual se manifesta 
o espru primário ainda não é co
nhecido, e a maior parte dos casos 
parece derivar de defeitos enzimáti- 
cos congênitos, afetando a mucosa 
intestinal.

O espru denomina-se secundário 
quando associado a outras molés
tias, como a tuberculose e a amiloi- 
dose.

Primário ou secundário; o espru 
pode provocar uma diarreia inter
mitente durante meses ou anos. 
Nesses surtos, as fezes apresentam 
consistência mole, cor clara e bri
lhante, mau cheiro e são bastante 
volumosas. Tornando-se crônica, a 
afecção provoca cãibras muscula
res, hemorragias disseminadas, 
anemias, alterações na língua e 
queda no teor protéico do plasma 
sanguíneo.

O tratamento dietético tem como 
objetivo principal eliminar os ali
mentos desencadeadores de crises, 
utilizando-se simultaneamente me
dicamentos para compensar as ca
rências que o organismo venha 
apresentando, bem como corticos- 
teróides.

VEJA TAM BÉM : Digestão.

Dickens

Dickens deixou uma obra centrada no cotidiano dos pobres da Inglaterra.

A personagem Sra. Micawber 
aparece no romance David Cop- 
perfield como uma figura indolente 
e intolerante, sem nenhuma visão 
do mundo, tendo apenas a preocu
pação cotidiana de prover a des
pensa doméstica. O marido, Sr. Mi
cawber, homem desleixado, 
irresponsável, simpático caloteiro, 
formava com a esposa um par per
feito, caracterizado pela displicên
cia e desorganização que regiam a 
vida do casal.

Na vida real, os Micawber cha 
mam-se John e Elisabeth Dickens. 
E David Copperjield é o romance 
quase autobiográfico de Charles 
Dickens, filho do casal. Nascido 
em Portsmouth, Inglaterra, a 7 de 
fevereiro de 1812, Dickens nunca 
perdoaria aos pais não lhe terem 
proporcionado uma infância perfei
tamente estável. Sempre mencio
nou com grande mágoa uma série 
de eventos de sua meninice, em es
pecial o fato de a mãe tê-lo forçado 
a abandonar os estudos durante 
seis meses, pondo-o a trabalhar 
numa fábrica de graxa, onde colava 
rótulos nos vidros. Isso por causa 
da irresponsabilidade do pai, que 
assumira uma série de dívidas que 
não pudera pagar.

A situaçao em si não fora tão 
ruim; uma pequena herança que 
John Dickens receberia pouco de
pois seria o suficiente para regula
rizar a vida familiar. No entanto, 
oriundo de uma família de classe 
média empobrecida, Charles for
mara-se no horror ao trabalho ope
rário e às condições de miséria que 
ele implicava.

Recordando-se da sua chegada à 
fábrica de graxa, escreve: “ Ne
nhuma palavra pode expressar a 
agonia secreta de minha alma 
quando entrei naquele ambiente. 
Todo o meu ser estava tão compe
netrado da dor e da humilhação

dessas considerações que, ainda 
agora, famoso, rico e feliz, esqueço 
muitas vezes, nessas divagações, 
que tenho esposa e filhos, que eu 
seja mesmo um homem, e me perco 
desoladamente naqueles tempos 
passados de minha vida” .

E Charles Dickens começou a fi
car “famoso, rico e feliz” quando,

aos vinte anos, ingressou no jornal 
True Sun na função de repórter. 
Não pela profissão em si, mas por
que ela lhe permitiu circular em 
meio à aristocracia londrina, onde 
conheceu seu primeiro amor, Mary 
Beadnell. Os pais da moça, assim 
que souberam do romance, envia
ram-na às pressas para Paris, en
cerrando jjrecocemente a promis
sora paixao. Amargurado, Charles 
escreveu uma crônica, que enviou 
sem assinatura ao M onthly Maga 
zine. No mês seguinte, Dickens ve
rificou que o artigo não só fora pu
blicado, mas estava sendo bastante 
lido e comentado. Perdera um 
amor, mas, em contrapartida, ga
nhara uma profissão.

Com o pseudônimo de Boz, pas
sou a colaborar regularmente com 
crônicas para o M om ing Chroni- 
cle, na época o maior jornal lon
drino. Ali, os editores pediram-lhe 
que escrevesse legendas para as ca
ricaturas de Robert Seymour. Mo
dificando um pouco a idéia original 
dos desenhos cômicos, Dickens in
troduziu duas personagens fixas, o 
Sr. Pickwick e Sam Weller, seme
lhantes em conteúdo ao Dom Qui- 
xote e Sancho Pança de Cervan- 
tes*.

Com o sucesso, Dickens iniciou 
pelo jornal a publicação em capítu
los de A s aventuras do Sr. Pick
wick, obra com a qual pretendia fa
zer o público rir, chorar, e 
aguardar Mas o riso foi o ingre
diente principal para a aceitação

"O liver T w is t" . lançado em  1838  em  rasciculos, foi o segundo romance de 
Charles Dickens. Nessa obra. o lado dram ático predomina sobre o côm ico.
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As plantas do género "Prunus" (como o pessegueiro) são dicotiledôneas

parte interna ao câmbio que, nas 
arvores, constitui a madeira. Para 
acompanhar tal crescimento da 
parte interna, as dicotiledôneas de
senvolvem na região da casca um 
outro tecido embrionário, o felogé- 
nio, que produz cortiça para fora e 
feloderma para dentro. As monoco 
tiledôneas não apresentam esse 
crescimento secundário em espes
sura; seu crescimento é geralmente 
apenas primário, não se formando 
o câmbio e o felogênio.

As folhas das dicotiledôneas 
possuem nervação geralmente reti
culada, distinguindo-se,, dessa ma
neira, das monocotiledoneas, cujas 
nervuras folheares são geralmente 
paralelas; basta comparar um a fo
lha de feüão (dicotiledônea) com 
um a folha de milho (monocotiledô 
nea) para notar essa diferença. As 
flores das dicotiledôneas também 
têm características próprias: suas 
sépalas, pétalas, estames ou carpe- 
los ocorrem geralmente em número 
de quatro ou cinco, ou de seus múl
tiplos.

A s m ais importantes

A classificação das dicotiledô
neas varia de autor para autor. As
sim, Engler, sistemata de grande re
nome, distineuia 48 ordens dentro 
das dicotiledonéas e 291 famílias 
diferentes; já  Hutchinson considera 
válidas 76 ordens e 264 famílias.

Na ordem Casuarinales encon
tram-se apenas uma família, Ca- 
suarinacea, que por sua vez contém 
só o gênero Casuarina, árvore cul
tivada no Brasil e que lembra 
muito um pinheiro, embora botani
camente se situe em família bem di
versa. Na ordem Juglandales inse- 
re-se a família Juglandacea, com 
diversos gêneros, entre os quais Ju- 
glans e Cana: o primeiro corres

ponde à noz importada da Europa; 
o segundo é a conhecida pecan, 
cultivada nos Estados sulinos do 
Brasil.

A avelã pertence à ordem Faga- 
les, família Betulucea- Já  na família 
Fagacea há outra planta saboreada 
no Natal, a castanha, pertencente 
ao gênero Castanea; o carvalho 
(Quercus) é outro representante 
desta família, importante por sua 
madeira e pela produção de cor
tiça*.

Dentro da ordem Urticales en
contram-se cinco famílias, entre 
elas a das Moraceas, bem represen 
tada no Brasil. Nesta família há um 
predomínio de espécies arbóreas e 
arbustivas, raramente ocorrendo 
formas herbáceas; é a família das 
figueiras. Quase todos os elementos 
da família possuem látex. Suas fo
lhas inteiras, alternas, apresentam 
duas estipulas que as protegem 
quando muito jovens. As flores são 
bastante pequenas e ficam reunidas 
em inflorescências, como, por 
exemplo, no caso do figo. Entre os 
gêneros mais conhecidos citam-se o 
figo (Ficus), que abrange ainda 
enorme número de espécies arbó
reas, vulgarmente chamadas de fi
gueiras; a jaca e a fruta-pão, per
tencentes ao gênero Artocarpus; o 
popular carapiá (Dorstenia), colo
cado na pinga para dar-lhe um sa
bor especial; a amorg (Mopis); a 
embaúba (Cecropia). Á família Ur- 
ticacea pertencem as conhecidas 
urtigas, que, se causam problemas 
ao homem devido a seus pêlos urti- 
cantes, por outro lado são indica
doras de terras férteis e pródigas.

Na ordem Centrospermae si
tuam-se diversas famílias, como a 
das Chenopodiaceas, onde se clas
sificam o espinafre (Spinacea) e a 
beterraba (Beta).

Os cactos estão reunidos na

pública desse primeiro grande tra
balho. Nele Dickens revelou-se um 
humorista puro, com grande habili
dade para criar personagens engra
çadas.

A s  Aventuras deram a Charles 
Dickens a certeza de um futuro 
promissor e alguma notoriedade 
em Londres. Antes que o último 
capítulo da obra fosse publicado, 
casava-se com Catherine Hogarth, 
filha do redator chefe do Chronicle. 
Talvez tenha sido um casamento de 
conveniência, dada a grande dife
rença de temperamento entre am
bos, perceptível desde os primeiros 
meses da vida comum.

Oliver Twist, também em fascí
culos, foi o segundo romance. 
Nesse, o riso perdia para a lágrima: 
tratava-se de uma fantasia a propó
sito do bem e do mal. No mesmo 
ano, 1838, escreveu Vida e A ven 
tura de Nicholas Nickleby, e de 
pois Loja de Antipiidades (1840), 
Bam aby Rudge (1841) e Martin 
Chuzzlewitt (1843/44), este último 
escrito logo após uma viagem aos 
Estados Unidos. D avid Copper- 
fie ld  aparece em 1849.

Aos poucos, o riso e o choro ro
mânticos da velha Inglaterra trans
formavam-se, na pena de Dickens, 
em contínuo combate às institui
ções inglesas, na defesa das cam a
das sociais mais humildes. Seus 
romances tornam-se críticas 
sombrias, sem nenhum tra jo  do an
tigo humorismo. Assim sao Dom- 
bey e Filho (1847), A  Casa Som 
bria (1852), Tempos Difíceis 
(1854).

Em 1857j separa-se da esposa 
por amor à atriz Ellen Ternen. 
Contudo, já  com 45 anos, essa rela
ção não lhe poderia dar toda a feli
cidade que esperava. Logo adoece, 
com uma paralisia na perna es
querda.

Escreve ainda História de Duas 
Cidades (1859), Grandes Esperan
ças (1861) e Nosso A m igo Comum  
(1864). Nos últimos anos, inicia O 
Mistério de Envin Drood, cujo des
fecho permaneceria desconhecido: 
Dickens morreu antes de concluí-lo 
(9 de junho de 1870).

Dicotiledôneas

As plantas dicotiledôneas consti
tuem uma classe da subdivisão das 
angiospermas — isto é, plantas que 
produzem frutos, órgãos dentro dos
?uais estão encerradas as sementes, 

untamente com as gimnospermas* 
(cujas sementes são nuas, isto é, 
não são protegidas pelas paredes de 
um fruto), as angiospermas consti
tuem a divisão embriófita sifonó- 
gama.

Como o próprio termo ressalta, 
as dicotiledoneas são plantas que 
apresentam duas folhas cotiledona- 
res em seus embriões. As dicotile
dôneas se opõem, por assim dizer, 
às monocotiledoneas*, que pos
suem um único cotilédone no em
brião. A função desse órgão pode 
ser de reserva de alimentos, sinteti
zados pela planta-mãe e ali acumu
lados para a nutrição da futura 
plântula. Em outros casos, os ali
mentos são acumulados em outros 
tecidos e as folhas cotiledonares 
têm função fotossintética (sendo 
então bem verdes). As duas meta
des do grão de feijão, de ervilha, ou 
de um caroço de abacate corres
pondem exatamente a esses dois 
cotilédones.

Além dos dois cotilédones, as di
cotiledôneas apresentam diversas 
outras características que permitem 
distingui-las das monocotiledoneas. 
O caule e as raízes geralmente 
apresentam um crescimento secun
dário em espessura, realizado gra- 

as à atividade de um tecido em- 
rionário situado entre a casca e o 

lenho —  o câmbio. Esse cilindro de 
células meristemáticas produz no
vos elementos do lenho para o seu 
interior e novos elementos do líber 
para fora.

A região medular do caule* vai 
sendo envolvida por um cilindro 
cada vez mais espesso de lenho, 
constituído por elementos conduto
res, fibras e parênquima. É essa

A  "K erria japonica". tam b ém  conhecida como rosa-japonesa.
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Betula (à esquerda) e "K ieracium ", plantas da classe das dicotiledôneas.

família das Cactaceas, única a 
compor a ordem Cactales. Entre 
eles, vários gêneros são conhecidos 
no Brasil, como o mandacaru (Ce- 
reus), o xique-xique (Pilocereus), a 
coroa-de-frade (Melocactus) e o fi- 
go-da-índia (Opuntia). Nessa famí
lia, as folhas reduzem-se a espinhos 
e é o caule que toma a funçao clo- 
rofiliana. Elevado grau de suculên
cia caracteriza a maioria dos gêne
ros dessa família, adaptando-os a 
ambientes áridos ou semi-áridos. O 
único gênero que desenvolve nor
malmente folhas é o Pereskia. Flo
res especialmente bonitas são en
contradas no gênero Zygocactus, a 
conhecida flor-de-maio, e no gê
nero Epiphyllum, a rainha-da- 
noite.

Na ordem Magnoliales, além da 
Maçnolia, que dá nome a uma 
família, há inúmeras outras plan
tas, pertencentes a diversas famí
lias. É o caso das frutas-de-conde, 
pinhas, marolos e graviolas, perten
centes ao gênero Annona. Outra 
família importante dessa ordem é a 
das Lauraceas, à qual pertencem 
madeiras de lei como as populares 
canelas (Ocotea, Nectandra) e a 
imbuía (Phoebe). O abacateiro 
(Persea), a canela, usada como 
condimento (Cinnamomum), são 
outros gêneros úteis, como o pró
prio Laurus.

Entre as plantas aquáticas apa
recem muitos gêneros pertencentes 
à família Ninfeaceas, como Nyn- 
phaea, Cabomba e Victoria. Este 
último é bastante conhecido no 
Brasil pela espécie regia que ocorre 
na Amazônia e que chama a aten
ção pelo grande tamanho de suas 
folhas.

Na ordem Guttiferales existem 
várias famílias, algumas delas bem 
representadas nas regiões tropicais 
do globo. Os gêneros Davilla e Cu- 
ratella (lixeira, sambaíba) são bas
tante comuns nos cerrados brasilei
ros. A família Theacea deve ser 
lembrada pelo chá-preto (Thea), 
muito cultivada no sul do Estado 
de São Paulo. O gênero Camélia 
salienta-se pela beleza de suas flo
res. N a família Caryocaraceae en
contra-se o piqui (Caryocar), cujos 
frutos são usados na fabricação de 
um delicioso licor.

A ordem Papaverales inclui al
gumas famílias conhecidas. Entre 
as Papaveraceae, encontra-se a pa
poula (Papaver), de lindas flores e 
de cujas sementes se produz o ópio. 
Na família das Cruciferae si
tuam-se muitas plantas usadas na 
alimentação, como a couve (Bras- 
sica), a mostarda (Sinapsis), o ra
banete (Raphanus), o agrião (Nas- 
turtium). A couve-flor, o repolho, a 
couve-de-bruxelas, o nabo, os bró
colos pertencem todos ao mesmo 
gênero da couve.

A ordem Rosales compreende 
diversas famílias. Duas das mais 
importantes são a das Rosaceas e 
a aas Leguminosas. A primeira in
clui gêneros como Rosa  (rosa), Ma- 
lus (maçã), Pirus (pêra), Cydonia 
(marmelo), Eryobotrya (nespera), 
Prunus (pêssego, ameixa, amêndoa, 
cereja), Fragaria (morango), Rubus 
(framboesa, groselha). A segunda, 
Leguminosas, é uma das maiores 
famílias das dicotiledôneas; tem 
mais de seiscentos gêneros e mais 
de 13 000 espécies. Nessa impor

tante família encontram-se muitas 
plantas conhecidas: feijão (Phaseo- 
lus), ervilha (Pisum), soja (Gly- 
cine), lentilha (Lens), amendoim 
(Arachis), tremoço (Lupinus), pau- 
brasil (Caesalpinia echinata), fede- 

oso (Cassia), unha-de-vaca (Bau- 
inia), cabreúva (Myroxylon), ja 

carandá (Machaerium), jatobá 
(Hymenaea), angico (Piptadenia) 
são alguns exemplos.

Na ordem Geraniales salienta se

a família Euphorbiacea, por seu 
grande tamanho, dos maiores entre 
as dicotiledôneas. Ela se distribui 
principalmente pelas Américas e 
África. No Brasil, é bem represen 
tada: a Hevea brasiliensis, a popu
lar seringueira da  Amazônia, é um 
elemento da família; a mandioca 
(Manihot) e a mamona (Ricinus) 
são outros exemplos.

Muitos gêneros da família Eu 
phorbiacea têm um hábito seme

lhante ao das Cactáceas, sendo 
desprovidos de folhas e corti ca*ules 
suculentos. Todavia, podem ser 
distinguidos daquela família pela 
presença de látex, que é caracterís
tico na maioria dos membros das 
Euphorbiaceas. A flor-de-papagaio 
(Euphorbia pulcherrima), a coroa- 
de-cristo (Euphorbia splendens), a 
Acalypha  são alguns exemplos or
namentais.

O gênero da arruda (Ruta) deu 
o nome a uma ordem e a uma famí 
lia, respectivamente Rutales e Ru- 
tacea. Dentro da família das Rutá 
ceas encontram-se também, entre 
outros, o gênero Citrus, ao qual 
pertencem espécies como o limao e 
a laranja.

A família Anacardiacea, à qual 
pertencem a manga (Mangjfera) e o 
caju (Anacardium), faz parte da  or
dem Sapindales, juntamente com 
diversas outras famílias.

Outra ordem das dicotiledôneas 
é a das Malvales, que inclui diver 
sas famílias, entre as quais as Bom  
bacaceas, as Slerculiaceas e as 
Malvaceas. Na primeira delas in
cluem-se as paineiras (Bambax, 
Chorisia), a barriguda do nordeste 
(Cavanillesia), o baobá africano 
(Adansonia); deste último há um 
espécime cuja idade é estimada em 
mais de 5 000 anos, podendo ser 
considerado como a árvore mais 
velha do mundo. Entre as Stercu- 
liaceas aparece o cacau (Theo 
broma), muito cultivado na Bahia. 
Das Malvaceas merecem destaque 
o algodoeiro (Gossypium), pelo seu 
valor econômico, e o Hibiscus, bas 
tante usado como planta ornamen
tal.

Na ordem Violales destaca se a 
família Passffloracea, com o gênero 
Passiflora, o popular maracujá, que 
possui flores de grande beleza. Na 
família Bixacea encontra-se o 
urucu (Bixa orellana), usado pelos 
índios brasileiros para pintar o 
corpo, e com emprego em culinária 
(colorau). Na família Caricacea há 
o mamão (Cariea). O gênero Begô
nia, que da  o nome a família Bego- 
niacea, é outra planta da mesma 
ordem; seu valor ornamental é 
muito reconhecido pelas íloricul 
turas.

A ordem Cucurbitales deve ser 
salientada por sua única família, 
Cucurbitacea. Alguns representan
tes comuns no Brasil: abobora, jeri
mum (Cucurbita), melancia (Ci- 
trullus), bucha (Luffa), pepino 
(Cucumis), chuchu (Sechium), ca
baça (Lagenaria).

As M yrtiflorae constituem uma 
ordem com diversas famílias, entre 
elas as Myrtaceas, as Lecythida- 
ceas e as Melastomataceas. As p ri
meiras reúnem cerca de cem gene- 
ros e perto de 3 000 espécies, sendo 
a maior família da ordem; no Bra
sil, alguns exemplos são goiaba 
(Psidium), jabuticaba (Myrciaria), 
pitanga, uvaia, grumixama (Euge 
nia), guabiroba (Campomanesia). 
Entre as plantas cultivadas, há o 
Eucalyptus, proveniente da Austrá
lia e introduzido no Brasil. O 
jam bo (Jambosa) é cultivado prin
cipalmente no nordeste, onde é 
muito apreciado.

Entre as Lecythidaceas tem des
taque a castanha*-do-pará, perten
cente à espécie Bertholetia excelsa. 
O jequitibá das matas brasileirasFalso fruto oblongo e ovoidal de uma planta da classe das dicotiledôneas.
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(Couratari)e as sapucaias (Lecy- 
this) são outros exemplos dessa 
família.

As Melastomataceas também 
são bem representadas no Brasil 
pelas quaresmeiras ou manacás-da- 
serra, com inúmeras espécies orna 
mentais (Tibouchina).

Na ordem Umbelliflorae desta
cam-se a família Umbell\ferae, de 
vido a algumas espécies cultivadas, 
como a cenoura (Daucus), a salsa 
(Petroselinum), a erva-doce (Pimpi- 
nella), o cominho (Foeniculum), o 
coentro (Coriandrum).

Na ordem Gentianales salien 
tam-se as famílias Apocynacea, 
Asçlepiadacea e Rubiacea. À pri
meira família pertencem a peroba 
(Aspidosperma), com diversas es
pécies, a mangabeira (Hancornia), 
a espirradeira (Nerium); o gênero 
Rauwolfia é bastante importante 
pelo seu valor medicinal. Entre as 
Asclepiadaceas há gêneros com há
bito suculento, lembrando os cac
tos, como Slapelia, Heurnia, Cero- 
pegia.

A família Rubiacea merece espe
cial destaque: é a ela que pertence 
o café* brasileiro. Todavia, sua ori
gem é africana. No Brasil são co
muns inúmeros outros gêneros 
como a gritadeira (Palicourea), o 
marmelinho (Alibertia), o jenipapo 
(Genipa), a quineira, que produz o 
quinino (Cinchona).

Da ordem Tubiflorae desta
cam-se apenas as Labiatae e as So- 
lanaceas. Com duzentos gêneros e 
3 200 espécies, as Labiatae têm seu 
m aior centro de dispersão na re
gião do Mediterrâneo. No Brasil 
ocorrem freqüentemente os gêneros 
Salvia, Leonotis e Leonurus, co
nhecidos como cordão-de-frade e 
cordão-de-são-francisco. São culti
vadas espécies de Rosmarinus (ale
crim), Origanum (orégão), Melissa 
(erva-cidreira). O gênero Lavan- 
dula é importante pelo óleo essen
cial que produz. E nos jardins bra 
sileiros o gênero Coleus é bastante 
apreciado, pela variedade de suas 
folhagens.

A família Solanacea é especial
mente abundante nas Américas. 
Como gêneros mais importantes 
destacam-se Solanum  (batata, joá, 
fumo, etc.), Lycopersicum  (to
mate), Capsicum  (pimentão), Ces- 
trum, Petunia. Muitas Solanaceas 
possuem alcalóides importantes na 
medicina, como acontece com a be- 
ladona (A tropa).

Da ordem Campanulales salien- 
tam-se apenas as Compositae ou 
Compostas*, com 920 gêneros e 
19 000 espécies, sendo, pois, a 
maior família de todas as angios- 
permas. Nela incluem-se o girassol 
(Helianthus), o crisântemo (Chry- 
santhemum), a dália (Dahlia), a 
chicória (Cichorium), a alcachofra 
(Cynara), a alface (Lactuca), a me
dicinal losna (Artemísia), a guta 
percha (Parthenium). Muitas espé
cies são daninhas e prejudicam as 
culturas: o picão (Bidens), o sené- 
cio (Senecio), o dente de-leão (Ta- 
raxacum).

VEJA TAM BÉM : Café; Cítricas, 
Frutas; Compostas; Gimnosper- 
mas; Leguminosas; Monocotiledô- 
neas.

Didática

“ Didática” designa, dentro do 
vasto campo das disciplinas peda
gógicas, o setor relacionado à dire 
ção do processo de ensino aprendi
zagem, no contexto da educação 
sistematizada. A didática tem sido 
definida de modo mais restrito, seja 
como “ciência e arte de ensinar ’, 
seja como “direção da aprendiza
gem”. C ada um desses conceitos 
acentua um dos elementos da rela
ção didática primordial: o processo 
de ensino-aprendizagem.

Há forte tendência no sentido de 
entender-se como objetivo da didá
tica estudar e orientar o processo 
de interação entre aquele que en 
sina —  o professor —  e aquele que 
aprende —  o aluno. Toda situação 
em que essa relação esteja presente 
constitui um problema didático; 
mas, em sentido estrito, a didática 
enfrenta as situações de ensino- 
aprendizagem dentro da educação 
sistemática, ou seja, crti instituições 
organizadas com a finalidade de 
educar.

Na época atual, em que o con
ceito de educação permanente vem 
se desenvolvendo, não mais se pode 
restringir suas tarefas a orientar a 
interaçao entre professores adultos 
e alunos jovensl  crianças ou adoles
centes. A relaçao didatica apresen
ta-se também entre adultos, e é 
mesmo possível que ao mais jovem 
caiba o papel do professor.

H istórico  
da didática

O adjetivo “didático”, prove 
niente do grego, e que passou não

só às línguas latinas, mas também 
às anglo-germânícas, foi usado 
desde a Antiguidade para qualifi
car certo gênero de obras destina 
das a ensinar, a transmitir um con
teúdo educativo.

O campo de estudos designado 
por didática, entretanto, só foi sis- 
tematizado no século XVII. Essa 
denominação parece ter sido intro
duzida por Ratíquio (Wolfgang 
Ratkej 1571-1635) — que também 
atribuía a si mesmo o título de di- 
dacticus —  e entrou em circulação 
graças a Comeno (Johannes Amos 
Komenskí, 1592-1670), que escre
veu o primeiro tratado sobre o as 
sunto, a Didactica Magna, tendo 
como subtítulo: A  Arte de Ensinar 
todas as Coisas a todos os Ho
mens. A obra desses educadores 
centro-europeus surgiu em época 
de reformas na educação. Procura
ram eles a codificação das normas 
vindas da experiência dos mestres, 
na oportunidade em que o pro
blema metodológico preocupava 
também a filosofia e a ciência.

Comeno estabelece como obje
tivo de sua didática “procurar e en
contrar um método de instrução 
pelo qual os mestres possam ensi
nar menos, mas os alunos possam 
aprender mais” , e isso de modo 
“rápido, agradável e completo”. 
Estava estabelecida a primazia do 
método na didática, método geral 
que a tudo pudesse ser aplicado. 
Pois Comeno não se limitava a 
orientar a instrução escolar: tam 
bém pretendia que seus princípios 
servissem à vida familiar, à educa
ção física e à formação moral e re
ligiosa. Dava pois grande ampli
tude à didática, que abrangia todos 
os problemas educacionais.

Esses representantes do realismo 
pedagógico alemão buscavam os 
fundamentos do método na própria 
natureza. Os princípios gerais que

Comeno defende — por exemplo: 
ir do fácil ao difícil, do simples ao 
complexo, do concreto ao abstrato
— sao procuradosna ordem natu 
ral das coisas. Não obstante, ca
berá a Rousseau*, que escreve o 
Emílio perto de um século depois 
da publicação da DidacticaMagna, 
procurar compreender a própria 
natureza do aluno; é a partir do co
nhecimento do educando e de seus 
interesses que o mestre construirá 
sua atuação. Estava lançado o fun- 
damento da revolução coperni- 
ciana, que transportou o centro do 
processo educacional do mestre 
para o aluno e do ensinar para o 
aprender.

A nova disciplina instaurada por 
Comeno participou do esqueci
mento em que sua obra se manteve 
por cerca de dois séculos, até que 
esta, ao ser redescoberta, foi consi
derada como precursora do movi 
mento da “educação nova” que se 
desenvolveu em fins do século
XIX. Nessa ocasião, Otto Will 
mann procurou restaurar a idéia de 
um a didática como “teoria da for
mação humana” , disciplina irmã 
da pedagogia, considerada como 
“teoria da educação”.

Diz Willmann que os sucessores 
de Comeno foram construindo a 
metodologia, m as perderam de 
vista o trabalho formativo da edu
cação como um todo. O que pre
tende, em 1882, é uma disciplina 
“capaz de investigar e dirigir tanto 
o ensinar como o aprender, em 
grande e pequena escala, na totali
dade e em particular, como esforço 
individual e como atividade cole
tiva, uma ciência que possa reunir 
a teoria do ensino com a teoria da 
formação educativa”. Verifiça-se 
que Willmann já  não dá à didática 
o sentido amplo que lhe era atri
buído por seus fundadores e, ao 
restringi-la, separava-a da pedago
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gia, não obstante afirmasse que 
com esta relacionava-se intima
mente.

Mas essa proposta de autonomia 
da didática não encontra repercus
são, pois na Alemanha mesmo, 
Herbart* já  instituíra uma pedago
gia geral, com fundamentação filo
sófica e científica. Fazendo parte 
de seu campo, estava o método ge
ral que elaborara para  o ensino 
educativo, e que veio a ser conhe
cido como “método dos passos for
mais” . É assim que, como didática 
ou como metodologia, os proble
mas do ensinar e do aprender en
contraram seu lugar como um dos 
setores da pedagogia geral.

Situa-se pois a didática atual
mente entre as disciplinas pedagó
gicas, seja como um setor especial 
de estudos e de atuação prática 
(arte de ensinar, estética pedagó
gica, metodologia ou tecnologia do 
ensino, ou propriamente didatica), 
seja como uma função especial da 
atividade pedagógica, a de ensinar 
ou instruir.

D idática  
e m etodologia

A palavra “didática”  continua 
sendo usada na Alemanha, e é tam 
bém de uso corrente na Itália e 
Suíça, ao lado das expressões “ mé
todo didático” ou “metodologia”. 
Países de língua inglesa preferem 
claramente essas últimas formula
ções. E na França recorre-se à qua
lificação da pedagogia, especifi
cada como pedagogia aplicada, 
pedagogia escolar ou mais recente
mente pedagogia da aprendizagem, 
para indicar conteúdo igual ou se
melhante ao da didática ou meto
dologia.

No Brasil, os cursos de forma
ção de professores primários de há 
muito tinham em seu elenco de dis
ciplinas a “metodologia do ensino 
primário” . Entretanto, quando a 
partir da década de 30 começaram 
a surgir instituições destinadas à 
formação do magistério para o en
sino médio, a disciplina correspon
dente não foi a “metodologia do 
ensino médio”, mas a didática. En
tendeu-se, possivelmente, que esta é 
mais ampla: não se restringe ao 
método didático, mas abrange ou
tras atividades relacionadas ao en
sino e aprendizagem.

Raymond Buyse lamenta não ser 
m ais usado o preciso termo “meto
dologia”, mas sim “didática” , o 
“velho vocábulo equívoco, tão caro 
aos alemães”. Mas, equívoca tam 
bém é a palavra “metodologia” : 
seja porque se entenda p o r metodo 
apenas a sistematizaçao do pro
cesso de pensamento no ensino, o 
que aproxima o método didático do 
método lógico; seja porque o pro
cesso didático fique muito preso às 
determinações da matéria a que se 
aplica, como método científico 
transposto à vida escolar —  mas 
sobretudo porque a metodologia, 
como estudo do método didático, 
foi entendida como a busca do mé
todo único que orientasse o pro
cesso de ensino em todas as oportu
nidades.

Pode-se, entretanto, considerar 
ultrapassada essa fase. Os grandes 
métodos, os métodos gerais, deno
minados segundo seus autores

(como o método Montessori ou o 
Decroly) ou pela atividade princi
pal que os definia (método de pro
jetos, ou de problemas), apresenta- 
vam-se como uma síntese de 
orientações, fundados em determi
nada concepção educacional e, na 
prática, somente eram aplicados 
em sua totalidade por seus autores, 
ou sob seu controle.

Um método geral, como meio 
para atingir certos objetivos educa
cionais, implicava determinada fi 
losofia da educação, e não raro exi
gia medidas específicas de 
organização escolar, abrangendo 
um conjunto completo de decisões 
sobre o currículo, desde seu plane 
jamento até a execução da tarefa 
didática e sua avaliação. Assim, 
entender didática como metodolo
gia não reduzia o campo de estudos 
considerado, todavia focalizava a 
atenção do pesquisador na busca 
de um métoao geral que encerrasse 
todo o processo pedagógico esco 
lar.

As pesquisas realizadas atual
mente deixaram de considerar a 
procura de um método geral como
firedominante em didática, diversi- 
icando a atenção dos estudiosos 

para problemas específicos da vida 
escolar. Procuraram-se métodos e 
não um método que servissem a 
problemas peculiares: alfabetiza
ção*; ensino especial de línguas, 
ciências, história ou outras discipli 
nas; ensino individualizado; ensino 
coletivo etc. Essa mudança de 
orientação tomou inadequado o 
uso da palavra “ método” para de
signar a direção dada a situações 
específicas de ensino-aprendiza- 
gem. E mais preciso incluí-las na 
denominação de “ técnicas de en
sino”, mais conveniente ao uso de 
procedimentos bem definidos, fun
damentados em experimentação e 
em princípios científicos.

Estaria a didática em vias de 
transformar-se de metodologia em 
tecnologia da educação? Seria rele
gado ao passado o problema meto
dológico? É difícil prever como 
será a evolução dessa disciplina. 
Algumas tendências, entretanto, 
cômeçam a se definir. A primeira

é a que reserva o uso da palavra 
“método” às orientações metodoló
gicas gerais, que, sem constituírem 
um metodo único, são princípios, 
fundamentos ou bases que orien
tam a seleção das ações e opera
ções de professores e alunos em si
tuação didática. É nesse sentido 
que se empregam hoje as expres
sões “métodos ativos”, “métodos 
intuitivos” , ou “ métodos tradicio
nais” . Outra tendência é a de reser
var-se o título de “tecnologia da 
educação” , em sentido estrito, ape 
nas à utilização dos recursos m ate
riais que a técnica moderna coloca 
à disposição da escola, como auxi
liares do professor na transmissão 
de informações.

Contrapondo-se a esse entendi
mento, a mesma expressão vem 
sendo usada em sentido amplo; re 
fere-se a todo o elenco de técnicas 
utilizáveis em situação de ensino- 
aprendizagem. Parte delas abrange 
a utilizaçao de recursos para a co- 
municaçao de informações, in
cluindo desde a instrução verbal 
até a manipulação dos recursos au
diovisuais* mais atualizados, como 
a projeção fixa ou animada, a tele
visão e as máquinas de ensinar. 
Outra parte constitui o domínio 
das técnicas de manipulação e 
coordenação de atividades dos alu 
nos, individualmente ou em grupos, 
técnicas estas que vêm senao fun
damentadas nas ciências do com 
portamento humano.

Com relação aos rumos futuros 
que podem ser tomados pela didá 
tica, o que se pode afirmar no mo
mento é que vem declinando a idéia 
de sua identificação com a busca 
de um método único, entendida 
agora a metodologia como o exame 
das dvetrizes gerais da ação didá
tica. E certo também que o con
ceito de “técnicas didáticas” tende 
a substituir as expressões vagas uti
lizadas na linguagem comum ou 
em compêndios, para designar ati
vidades didáticas, ou seja: “ mo
dos”, “meios”, “procedimentos”, 
“processos” e outras. Impõe-se 
portanto um esforço de precisão 
terminológica nesse campo, que 
não se restrinja às expressões cita

das, mas que abranja praticamente 
a totalidade de seu vocabulário. '

O cam po da didática atual

O exame do campo da didática 
modema revela a amplitude e va
riedade de técnicas que as opera
ções didáticas efetivamente realiza
das exigem. Pois a tarefa docente, 
que se realiza de modo cíclico — 
ou seja, numa sucessão de momen
tos, relacionados uns aos outros 
— , não se restringe ao exclusivo 
trabalho do manejo da classe (em 
que as técnicas predominantes se 
referem seja à manipulação de re 
cursos para transmitir informações, 
seja à manipulação do comporta
mento ativo dos alunos para garan
tir sua recepção e transformação 
assimilativa)- Inicia se pelo plane
jamento, que inclui a organização 
e coordenação das atividades curri
culares em termos dos objetivos 
previstos, planejamento esse sem
pre revisto e refeito durante o pró
prio processo de sua execução.

Prossegue ainda aquela tarefa 
pela avaliação contínua do rendi
mento do processo, ou seja, por ve 
rificação constante referente ao 
modo pelo qual estão sendo cum
pridas as metas inicialmente pro
postas, em termos individuais — 
quanto aos alunos —  e globais — 
quanto ao próprio trabalho reali
zado. Os tres conjuntos de técnicas
— de planejamento, de direção do 
ensino e aprendizagem e de avalia 
ção —  desdobram se em muitas 
outras, que orientam tanto o traba
lho em classe quanto extraclasse, 
na medida em que estas últimas 
contribuem p ara  o desenvolvi
mento de atividades curriculares.

As tradicionais perguntas pro 
postas pela didática eram: Quem 
ensina? A quem ensina? Por que 
ou para que ensinar? O que é ensi
nar? e Como ensinar? Atualizar a 
proposição não seria m udar o 
verbo, acentuando o “ aprender” em, 
lugar do “ensinar” . Seria conside
rar as questões não isoladamente, 
mas no contexto das relações didá
ticas fundamentais: a relação hu 
mana professor-aluno, que se apóia 
num a relação entre as atividades 
exercidas pelos personagens cita
dos, ou seja, a interação fundamen 
tal entre ensinar e aprender.

O campo da didática tem sido 
diferenciado conforme o objeto ao 
qual se aplica. Considerando-se a 
seqüência das faixas de escolariza
ção, emergem orientações didáticas 
apropriadas a cada uma delas: edu
cação pré escolar, escola de pri
meiro grau, escola de segundo 
grau, escola superior (ou educação 
de crianças, adolescentes, jovens e 
adultos), o que consiste na introdu
ção do ponto de vista genético-evo- 
lutivo em didática. Mais comum é 
distinguir-se uma didática ^eral — 
que examina a problematica da 
atuação escolar de modo amplo, 
seja qual for o conteúdo de instru
ção a que se apliquem suas diretri
zes — e muitas didáticas especiais, 
voltadas para as situações peculia
res que enfrenta o ensino de uma 
determinada área de estudos.

Cada didática especial constitui 
um campo de estudos interdiscipli- 
nar. Deve apoiar-se na estrutura 
peculiar ao contéudo considerado,Em classes M ontessori a iniciativa da criança 6 respeitada e estim ulada.
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Século X V II:  N ew ton (acim a) e Leibniz descobrem o cálculo diferencial.

para selecionar conceitos e rela
ções, ordem de sucessão e técnicas 
específicas para seu ensino em 
cada faixa de escolaridade conside 
rada. Não deixa, entretanto, de 
constituir uma disciplina pedagó- 

ica, parte integrante do campo da 
id ática, pois cada conteúdo cientí

fico, artístico ou técnico é conside
rado não em si mesmo, mas como 
um meio adequado para a consecu
ção de fins educacionais. Não con
vém perder de vista que o campo 
da didática é unitário, e que tais di
ferenciações constituem subdivi
sões internas desse campo.

É indispensável lembrar, final
mente, as relações da didática com 
os demais campos de estudo e in
vestigação. Vinculada à pedagogia, 
todo o progresso no campo das teo
rias educacionais a afeta (assim 
aconteceu com o movimento das 
“escolas novas” e suas revisões). 
Relaciona-se amplamente com to
das as disciplinas que estudam a 
educação, em seus aspectos filosó
ficos, históricos, comparativos ou 
organizacionais.

Vincula-se ainda às ciências hu
m anas em geral. Em especial, toda 
nova descoberta em biologia*, an
tropologia*, sociologia* e psicolo
gia* pode vir a modificar suas 
orientações. A psicologia e a psico- 
sociologia, sobretudo quando se 
trata  de desenvolvimento e aprendi
zagem, trazem constantes contri
buições às técnicas didáticas.

Outras investigações recentes 
tornam-se extremamente valiosas 
para a melhor análise de problemas 
didáticos, especialmente das prove
nientes de campos de estudo inter- 
disciplinares, como o das comu
nicações, informações ou ci- 
bernetica*. Poderá ser reelabo- 
rada toda a análise da relação pro- 
fessor-aluno à luz do desenvolvi
mento desses estudos. Por outro 
lado, as técnicas de análise de siste
m as podem trazer excelentes con
tribuições aos problemas de plane
jamento, desenvolvimento e 
avaliação de atividades escolares.

Não se suponha, entretanto, que 
a característica abertura da didá
tica às contribuições do campo das 
ciências humanas possa justificar 
as tentativas que têm sido feitas de 
apoiá-la unilateralmente em uma 
delas, como didática psicológica (o 
que já  foi tentado), antropológica 
ou sociológica. Sua fundamentação 
é nitidamente pedagógica, pelas fi
nalidades educacionais que pro
cura atingir. Quando busca os fun
damentos científico-técnicos em 
que deve apoiar-se, como disciplina 
que orienta a ação pedagógica na 
prática escolar, deve reelaborar as 
contribuições científicas por meio 
de experimentação própria. Esta 
será realizada no laboratório que 
lhe é peculiar, a escola, no qual po
derá isolar problemas, levantar hi
póteses, pesquisar soluções e con
cluir dentro dos objetivos a que se 
propõe. Aqui se encontra, talvez, a 
maior fraqueza atual e a maior ta 
refa futura desse campo de estudos: 
a investigação e a experimentação 
especificamente didáticas.

VEJA TAM BÉM : Aprendizagem; 
Educação; Ensino.

Diferencial

O conceito de diferencial conduz 
a métodos de cálculo da maior im
portância, tanto para a matemática 
pura quanto para a matemática 
aplicada. Ele se tom a básico para 
o estudo do modo pelo qual as fun
ções variam.

A função costuma ser represen
tada por y =  f  (x), ou seja, y é fun
ção de x; quando x varia, ocorre 
um a correspondente variação de y. 
Se a variável independente x sofrer 
uma variação Ax, a função sofrerá 
um a variação Ay, ou seja:

y +  A y =  f ( x +  A x). 
Alguns autores chamam À x de 

diferencial da variável indepen
dente e a representam por dx.

Isolando no primeiro membro da 
equação acima a variação Ay, 
tem-se A y =  f  (x +  Ax) — y. D i
vidindo ambos os membros pela 
variação A x. vem: 

í y  f (x +  a x) -  f (x)

A X A X
Em seguida, tomando variações 

cada vez menores de x (a que cor
responderão variações correspon
dentemente menores de y), o limite 
do qyociente acima, quando as va
riações tendem a zero, chama-se de
rivada da função y relativa à variável 
independente x, e se escreve: 
dy f (x +  A x) -  f  (x)
------ =  l i m ------------------------------
dx A x -^ 0  Ax
representando-se a expressão as
sim: f  (x) =  dy/dx. Multiplicando

ambos os termos dessa relação por 
dx, vem: dy =  f(x).dx.

É mais freqüente chamar-se dife
rencial da variável independente a 
dx, sendo dy a diferencial da fun
ção £ou seja, a diferencial de uma 
funçao é igual ao produto de sua 
derivada pela diferencial da variá 
vel independente).

Portanto, chama-se diferencial o 
acréscimo infinitesimal da variável 
independente x, sendo este acrés
cimo independente de x. Também 
se indica a diferencial da função y 
por df (x).

A plicações

Sejam f e g duas funções defini
das pelo menos em uma vizinhança 
de um ponto x0 de um espaço veto- 
rial normado, com valores em ou
tro espaço vetorial. Diz-se que as 
funções f e g são tangentes no 
ponto x„ se, f ( x ) - g ( x )
e somente se, lim -------------------=  0.

x —̂Xo II X —Xo II
Entre as funções definidas em 

um a vizinhança de x , com valores 
num mesmo espaço vetorial, a rela
ção “f  e g são tangentes em x0” é 
um a relação de equivalência. De 
fato, toda função e tangente a si 
mesma, pois f(x) — f(x) =  0, em 
qualquer ponto interior a seu 
campo de definição. Se f  for tan
gente a g, esta e tangente a f  em 
todo ponto onde valer a primeira 
tangência f  (x) — g (x) =  — [ g ( x ) - f  
(x)] e 0 =  -  0.

Finalmente, se f  for tangente a g; 
e se g for tangente a h, então f sera 
tangente a h em todo ponto onde 
valerem ambas as tangencias ante
riores: fl(x) — h(x) =  lf(x) — 

— gÕOl +  lg(x) -  h(x)] e 0 = 0 +  0.

Outra observação é a de que se 
duas funções f e g forem tangentes, 
então f(xj,) =  g(x„) em todo ponto 
xQ-o n d e  valer a tangência.

Dentre todas as funções tangen
tes à função f no ponto xp têm par
ticular importância, se existirem, as 
lineares, isto é, as funções g da 
forma g(x0 +  h) =  f^x,,) +  uh, 
onde u é tal q u e u ía , h , + a 2 h2) 
= a , u(h,) +  a}  u(h2).

Das consideraçoes anteriores 
ressalta que, dada uma função f nas 
condições acima, se existir uma 
função g linear e tangente a f  no 
ponto x0, tal função g será única. 
Nesse caso, diz-se que a função f 
é diferenciável no ponto x0 e que a 
função u é a derivada (total) da 
função f no ponto x. E usual, então, 
representar u por f  (x0).

A função f  —  que a cada ponto 
x0 onde f é diferenciável faz corres 
ponder a função linear F(x.) — é 
chamada função derivada aa  fun 
ção f. A funçao (de duas variáveis) 
df —  que ao par ordenado (x„; 
h)faz corresponder o vetor f  (XjJn
— é chamada diferencial da funçao 
d f(x0;h) =  P(x0)h.

Se em um ponto x0 a diferencial 
de uma função f for nula, diz-se que 
f é estacionária no ponto x„, que x„ 
é um ponto singular crítico de f e 
que o valor f(x0) é um valor singu
lar de f. Os pontos x„ para os quais 
df(x0 ̂ h) só se anula se h = 0 são 
ditos pontos regulares de f. Se o es
paço onde f  estiver definida for de 
dimensão um, existe uma identifi
cação natural entre formas lineares 
e vetores do espaço onde f toma va
lores. De fato, d fíx ^h ) =  h df 
(x0;l)  e é usual dizer, neste caso; 
que a derivada de f no ponto x„ e 
o vetor df x„;l) =  f \x 0).

Se, além disto, a função f tomar 
valores em outro espaço de dimen
são um, existe uma identificação 
natural entre vetores deste espaço e 
números, razão por que, entao, fa
la-se em número derivado de uma 
função em um ponto.

O caso em que f toma valores em 
um espaço real de dimensão um 
apresenta a singularidade de serem 
os valores de f  totalmente ordena
dos. Então podem-se definir extre
m os e extremantes de f.

Diz-se que um ponto x0 é ponto 
de máximo (maximante) de f se 
existir uma vizinhança de x0 tal que 
o valor f(x„) seja maior do que 
qualquer valor assumido por f  na 
referida vizinhança.

Se se exigir que í̂ Xq) seja estrita
mente maior do que o valor f(x) 
para qualquer outro x na vizi
nhança, tem-se um ponto de má
xim o fo r  te.

Se Xj, for o único maximante de 
f em uma de suas vizinhanças, 
diz-se que x0 é um ponto de má
xim o isolado.

O valor f(x5) é chamado valor 
máximo (respectivamente valor 
máximo forte, valor máximo iso
lado) de f.

Se nas definições anteriores tro- 
car-se maior por menor, tem-se um 
ponto  de mínimo (minimante, res
pectivamente, ponto de mínimo 
forte,ponto  de mínimo isolado, va
lor mínimo, valor mínimo forte, va
lor mínimo isolado ) de f.

Um ponto que seja de mínimo ou 
de máximo de f é chamado extre- 
mante (respectivamente, extre-

ffl III
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mante forte, extremante isolado) e 
o valor f(x0) de f num tal ponto x0 
é chamado valor extremo (respecti
vamente, valor extremo forte, valor 
extremo isolado).

Todo extremante isolado é forte 
e em conseqüência todo valor ex
tremo isolado é forte.

Uma condição necessária (mas 
não suficiente) para que um ponto 
x0 —  no qual a funçao f seja dife- 
renciável —  seja um ponto extre
mante é que a derivada (total) r (x 0) 
seja nula.

A função f  está definida nos 
pontos onde f  é diferenciável e 
toma valores no conjunto das apli
cações lineares de um espaço veto- 
rial em outro, conjunto que tem 
uma estrutura natural de espaço ve- 
torial, razão por que pode aconte
cer que F seja diferenciável. Neste 
caso, sua derivada f”(x0) em um 
ponto x0 é uma aplicaçao linear do 
espaço onde f  esta definida no con
junto de aplicações lineares deste 
espaço em outro, razão por que 
pode ser identificada com uma 
aplicação bilinear daquele espaço 
neste outro.

Tal aplicação é chamada deri
vada segunda de f no ponto x0.

Para indicar que f ’(xQ) existe, 
diz-se que f  é duas vezes diferenciá- 
vel no ponto x„. Note-se que f”(Xo) 
é uma aplicaçao bilinear e portanto 
deve ser calculada em um p a r  de 
vetores, (h ,; h?). Tal aplicaçao bili
near é simétrica, isto é f ’(x„) (h ,; 
h2) =  r ( x p)h 2 ;(h ,).

A restrição de uma forma bili
near simétrica aos pares de vetores 
da forma (h; h) é chamada fo rm a  
quadrática. No caso em que o es
paço em que f toma valores tem di
mensão um, a forma quadrática 
diz-se definida se só se anular para 
h =  0.

_Uma condição suficiente (mas 
não necessária) para que um ponto 
crítico x,, seja extremante isolado é 
que f ’( 0  seja definida. Neste caso, 
se F’(x_) for definida positiva 
( f ’(Xp) (n ;  h) >  0  para todo h ^  
^  0), x„ será ponto de mínimo. Se 
ao contrário i (x„) for definida ne
gativa (f” (Xo) (h; h) <  0 para todo 
h ^  0), x„ será ponto de máximo.

Para todo número natural n defi
ne-se, por indução, derivada n-ési- 
ma de uma funcão f  em um ponto 
x„ se a derivada (n-l)-ésima de f  for 
diferenciável neste ponto x„. Repre- 
senta-se a derivada n-ésima de f no 
ponto x0 por

f<"> (x_) =  ^ " - ’ »’ (xo) 
e se a identifica com uma função 
n-linear (multilinear). Para indicar 
que f  (n) (x0) existe, diz-se que f é 
n-vezes diferenciável em x0. A fun
ção f(n) (x„), quando existe, é uma 
função multilinear simétrica.

Voltando ao caso em que o es
paço onde f toma valores é real e 
tem dimensão 1, é de se notar que 
se n for ímpar, f 'nl (x0) nunca será 
uma forma multilinear definida (em 
particular, f(x„) nunca é definida) 
pois se Pnl (x0) (h ; h ; . . . :  h) for di
ferente de zero, r nl (x„) (—h;
— h ; . . . ;  — h) também será dife
rente de zero e terá sinal oposto ao 
anterior quando n for ímpar. Neste 
caso, existem vetores não nulos, 
nos quais a forma tom a valores 
quer estritamente positivos, quer 
estritamente negativos; e a forma 
se diz indefinida.

Nestas condições, considerado 
um ponto x„ no qual f seja diferen
ciável um número suficiente de ve
zes, considera-se a seqüência 

r ( x o);r ( x 0)_;.. . ; ^ ( x Q) ; . . .  
Uma condição necessaria para 

que x„ seja extremante de f é que 
o_primeiro termo da seqüência que 
nao for nulo não seja indefinido (o 
que exige que sua ordem n seja 
par). ‘

Uma condição suficiente para 
que x0 seja extremante de f é que 
o jjrim eiro  termo da seqüência que 
nao for nulo seja definido (o que 
exige novamente que sua ordem n 
seja par). Neste caso, se o termo for 
definido positivo o ponto será de 
mínimo isolado, e será ponto de 
máximo isolado se o termo for defi
nido negativo.

Regra da cadeia

Para o cálculo de derivadas, é 
extremamente importante a cha
mada regra da cadeia. Suponha-se
?ue a função g tome valores onde 

esteja definida: nesse caso, po
de-se então considerar a função 
composta f O  g (leia-se “f  círculo 
g, ou f  bola g”) que a cada ponto 
x0 onde g esteja definida associe o 
ponto fXg (XqP- Se f  e g forem n ve
zes diferenciável (g no ponto x0 e 
f  no ponto g(x0)), então f O  ç tam 
bém será n vezés diferenciável e 
tem-se a relação (regra da cadeia)
(fO g)’(X0)=  « r O g )  (X0))Og’(X0).

Se em particular a função dife
renciável g estiver definida em um 
espaço real de dimensão um, sua 
imagem é cham ada uma curva dife-

renciável, e se g’(x0) ^  0 (g’(x0)^é 
identificada a um vetor) então

(fOg)’(X„)
~~T,—r — é cham ada derivada 

Hg (Xo)!!

parcial ou derivada direcional de f 
na direção (dever-se-ia dizer sen
tido) do vetor g’(x„).

Condição necessária e suficiente 
para que uma função f seja diferen
ciável em um ponto Xp é que neste 
ponto f admita derivada parcial em 
todas as direções. Assim, a deri
vada fica completamente determi
nada quando se conhecerem as de
rivadas parciais nas direções dos 
vetores de uma base.

Se f e g forem duas funções f  ve
zes diferenciáveis em x0 e com va
lores em um mesmo espaço, então 
qualquer combinação linear ( a f  +  
+  /? g) é n vezes diferenciável em 
X. e se tem:
( « f +  /  g) lnl (x0) = a f <"(x0)4 
+  $ g ln,,(x0).

Se, alem disto, f  e g tomam valo
res na mesma álgebra, então a fun
ção (f.g) é n vezes diferenciável e 
tem-se a seguinte fórmula de Leib
niz*:

<f.g)<n > =  2  ( " j )  f(n -J).g (j) 
j  =  0

onde h (0) = h e ( ” ) são os coe
ficientes binomiais.

Em particular, para todo número 
natural p, tem-se (fp)’ =  p(fp— 1).F.

Uma função f  se diz homogênea 
de grau r se ((th) =  ffl(h). Para uma 
tal função sua função derivada é

homogênea de grau (r— 1) e tem-se 
a seguinte relação (teorema de Eu- 
ler):

r !
f(n)<xo)(xo;xo;...;xo) = ---------  f(x0).

( r - n ) !

Em particular, se r=  0 f  resulta 
constante e sua derivada em .x0 se 
anula em x„; se r=  1 o valor da de 
rivada F(x0) no ponto x0 é igual ao 
valor da função.

Uma função constante tem deri
vada nula, pois f(x) =  f(x0) +  0 
(x-x„).

Uma funçao f  linear tem para de
rivada a própria função_f: r  (x„) =  
=  f. Ambas estas funções sao ho
mogêneas, a primeira de grau 0, e 
a segunda de grau 1.

Nas aplicações, é extremamente 
freqüente o caso em que f está defi
nida em um espaço de dimensão 
um e toma valores em um espaço 
de dimensão um. Para esse caso 
particular, é extremamente útil o 
conhecimento (além do das regras 
acima) de algumas derivadas de 
funções elementares: conforme 
aparece na  tabela desta página.

VEJA TAM BÉM : Função.

f(x) f ’(x)

a 0

x 1

1
g(x) * [g(x)]J 8(X)

h(x) h’(x) g(x) -  h(x) g’(x)
g(x) [g(x)l4

l°gag(x) g(x) Ioga 8 (X)

sen g(x) -g’(x) sen g(x)

cos g(x) g’(x) cos g(x)

tg g(x) g’(x) (1 + tg2 g(x))

arc sen g(x) g’(x)
V  1 - [g(x)P

arc cos g(x) g’(x)
-  [g(x)l2

arc tgg(x) g’(x)
1 + [g(x)P

eg(x) g’(x) es,x)

O traçado da tangente  em  um ponto arbitrário de uma curva, correspon
dente ao gráfico cartesiano da função y =  f(x), recebe no cam po geom étrico  
um  tratam ento  simples e in tuitivo. Considerem -se os ponto P, e P2, de coor
denadas (x0. y0) e (x0 +  Ax, y0 +  Ay). respectivam ente. Quando o valor de 
Ax dim inui, aproxim ando-se de zero, isto é. quando se está numa vizinhança  
de x0, o ponto P2 é deslocado ao longo da curva, aproxim ando-se de P, e 
a linha P ,P 2 tende a um a posição tangente  à curva no ponto P ,.
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Difteria

Um pouco de febre, cansaço, di
ficuldade no engolir, faringe verme
lha, amígdalas inchadas —  às ve
zes apresentando uns pontos 
brancos; horas depois, reunidos, es
ses pontos formam um exsudato, 
uma membrana esbranquiçada. 
São esses os sintomas que permi
tem o diagnóstico do médico: difte
ria faríngea, na forma leve, sem 
gravidade.

Entre a infecção do paciente — 
por uma bactéria chamada Coryne 
bacterium diphteriae, que se loca 
liza de preferência na faringe, mas 
pode estender-se até a laringe e a 
mucosa nasal, eventualmente obs
truindo as vias respiratórias —  e o 
aparecimento dos primeiros sinto
mas, decorreram de dois a quatro 
dias, que é o período de incubação 
da doença. Alem de sua ação local, 
o bacilo diftérico produz toxinas 
responsáveis por alterações e possí
vel degeneração dos nervos perifé
ricos e dos músculos, sobretudo da 
m usculatura cardíaca.

O causador dessa moléstia infec 
ciosa, já  descrita como epidemia* 
ao longo da história, foi primeiro 
observado pelo suíço Klebs (1873), 
mas o papel do bacilo só ficou evi
denciado quando LofTer conseguiu 
cultivá-lo (1884). Logo a seguir, a 
toxina foi descoberta por Roux e 
Yersin, cabendo a Von Behring* 
preparar o soro curativo (1890), e 
assim abrir caminho para a criação 
de uma vacina (1913).

Geralmente, os bacilos diftéricos 
encontram abrigo na mucosa das 
amígdalas, o que provoca a degene- 
raçao das células vizinhas. Difun
dida pelas secreções do nariz e da 
garganta de pessoas infectadas, ou 
de modo mais imediato pelas gotí- 
culas de tosse ou espirro, a difteria 
pode ser transmitida mesmo por in
divíduos sãos.

Em crianças pequenas, que 
ainda não sabem reclamar do can
saço, dor e mal-estar, a presença da 
membrana esbranquiçada é o pri
meiro sinal visível da difteria fa rín 
gea ou leve. Em crianças maiores 
e nos adultos, prostração e amígda
las doloridas podem preceder a 
aparição desse exsudato, e só em 
casos excepcionais é que a moléstia 
evoluiu sem ele.

O doente tem um hálito carac
terístico, gue facilita o pronto diag
nóstico. Â medida que a enfermi
dade avança, os gânglios linfáticos 
do pescoço ficam inflamados, e a 
membrana, em alguns casos, se es
tende até o céu da  boca. Apos qua
tro ou cinco dias, com febre man
tendo-se entre 38 e 40° C, surge 
um a vermelhidão em volta do exsu
dato, que começa a desaparecer, 
juntam ente com a tumefaçao local 
e o mal-estar do paciente. Todas es
sas manifestações evoluem para a 
cura.

Na difteria grave ou maligna, o 
quadro e sempre mais delicado, so
bretudo porque só raramente a mo
léstia começa como difteria farín
gea para posteriormente se 
complicar. Desde o início da

doença, os exsudatos têm cor 
parda, com limites bem definidos; 
o céu da boca toma-se inchado, e 
não só os gânglios mas todo o pes
coço está enfartado a tal ponto que 
tom a o aspecto de “pescoço de 
touro”. O paciente fica com o rosto 
pálido e, quando não sofre grande 
prostração, agita-se muito no leito. 
Temperatura acima ou abaixo do 
normal e pulso rápido completam 
o quadro clínico, particularmente 

rave quando for acompanhado de 
emorragias nasais, gastricas ou 

intestinais.
Entre essas duas formas de difte

ria — uma benigna, outra grave — 
há muitos níveis intermediários, 
como a propagação da inflamação 
diftérica à laringe. No caso de 
crianças, com sua laringe estreita, 
as membranas que aparecem difi
cultam a respiração e a deglutição, 
ameaçam a traquéia e os brôn
quios, fazem da asfixia um perigo 
constante: é o crupe.

Outra forma intermediária é a 
difteria nasal, muito comum nas 
crianças. A princípio manifesta-se 
como simples coriza, mas logo a 
secreção se torna serossanguínea e 
as mucosas das asas do nariz ficam 
irritadas e inflamadas.

Tratamento 
e prevenção

Havendo alguma dúvida quanto 
à natureza de uma membrana nas

amígdalas, o melhor é considerá-la 
diftérica e tratá-la como tal. Isso 
porque os sintomas clínicos devem 
ser confirmados por testes bacterio
lógicos, que sempre demoram um 
pouco. E a toxina, depois que entra 
na corrente sanguínea, rapidamente 
se fixa às células, tornando-se 
quase inatacável.

Assim, à menor suspeita deve-se 
aplicar soro antidiftérico, mesmo 
porque a difteria grave acarreta 
complicações geralmente fatais. A 
miocardite, a mais perigosa, princi
palmente nos doentes com afecção 
nasofaríngea, pode ocorrer em 

ualquer fase da moléstia, inclusive 
urante a convalescença. Manifes

ta-se por ruídos cardíacos apaga
dos, pulso irregular —  inicialmente 
acelerado, depois retardado até ses
senta pulsações por minuto, 
quando o normal é entre oitenta e 
cem —  e pode causar a parada to
tal do coração.

Outra conseqüência, a neurite 
tóxica, começa g.eralmente por uma 
perda de movimentos e sensações 
do céu da boca. Enquanto essa pa
ralisia regride, outras podem surgir 
entre a quarta e a oitava semana: 
atingem os membros e depois regri
dem. São mais perigosas, porém, as 
que afetam os músculos respirató
rios, por causarem asfixia.

A prevenção da difteria é feita 
por intermédio da vacinação infan
til. A vacina tríplice (difteria, té
tano, coqueluche) deve ser minis

trada em três doses após o primeiro 
mês de vida; doses de reforço, aos 
dezoito meses, quatro e seis anos. 
Quando falham as medidas de pre
venção e a doença se manifesta, re
corre-se à penicilina ou então à es- 
treptomicina. Por terem efeito 
bactericida, mas não antitóxico, 
elas são aplicadas juntamente com 
o soro específico, ajudando a redu
zir o número de portadores de ger 
mes durante as convalescenças e 
combatendo possíveis infecções as
sociadas, em particular as causa
das por estreptococos.

A imunização passiva, por meio 
do soro antidiftérico, também é 
aplicada quando um indivíduo não 
vacinado entrou em contato com 
um doente. Além disso, por inter
médio de testes, pesquisa-se o ba
cilo no nariz e na garganta, en
quanto se inicia o tratamento com 
penicilina, até confirmação ou não 
do contágio.

Em isolamento, com alimenta
ção bem cuidada passando por exa
mes periódicos e cuidados relativos 
às enfermidades crônicas das vias 
respiratórias (catarro, amigdalite), 
os pacientes de difteria obtem alta 
em 42 dias, mesmo se as bactérias 
não desapareceram completa 
mente.

VEJA TAM BÉM : Infecciosas, 
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Difusionismo

Em antropologia*, a palavra “di
fusão” tem emprego técnico especí
fico, significando a transferência de 
um elemento cultural qualquer de 
uma sociedade* para outra. Assim, 
por exemplo, o sistema numérico 
arabe “difundiu-se” para a cultura* 
européia; outro caso é o do m acar
rão, que teve na China o seu centro 
difusor.

Observando traços de seme
lhança entre diversas culturas, sur
giram as escolas difusionistas. Es
sas escolas tinham a pretensão de 
demonstrar que o paralelismo entre 
essas culturas não se devia a uma 
evolução histórica independente, 
mas tinha origem numa herança 
cultural comum.

Uma concepção um pouco mais 
restrita do difusionismo tomava o 
fenômeno como base para o estudo 
dos problemas de mudança cultural 
e reconstituição histórica das socie
dades. Tratando de culturas que ti
vessem sido geograficamente vizi
nhas, ou que houvessem mantido 
algum tipo de contato, analisavam 
os traços semelhantes encontrados, 
procurando estabelecer a origem 
comum e a trajetória difusora; na 
verdade,' uma tentativa válida de

* reconstituição histórica, em espe
cial tratando-se de sociedades ágra- 
fas (sem escrita), cujo passado 
apresentava-se difícil de desvendar. 
Utilizando o difusionismo, alguns 
antropólogos, em particular o ale
mão Franz Boas*, conseguiram 
proceder a reconstruções históricas 
dignas de confiança, a respeito de 
várias culturas primitivas.

Outra linha de difusionismo en
veredou, contudo, para uma gene
ralização absurda. Defendiam-na 
os ingleses Elliot Smith e W. J. 
Perry, com a tese de que existira 
um único núcleo civilizatório na 
história humana, que se teria loca
lizado no Egito antigo. Todas as 
culturas, incluindo as orientais e as 
da América pré-colombiana se
riam, em última análise, uma de
corrência do “estalo” egípcio. Essa 
tese buscava no difusionismo a sua 
afirmação, apontando pontos de se
melhança entre as várias culturas 
analisadas, e defendendo que isto 
só seria possível devido a uma he
rança comum a todas elas.

Sem dúvida, o mito do dragão 
aparecia tanto na Idade Média oci
dental como na velha tradição chi
nesa; e as pirâmides egípcias eram 
singularmente semelhantes aos mo
numentos construídos pelos aste- 
cas, no México.

Entretanto, apesar de apresentar 
exemplos como esses, a teoria com
portava pesadas críticas. O dragão, 
embora presente em duas culturas 
isoladas entre si, não se encontrava 
no suposto “centro difusor único” : 
o Egito; portanto, era possível a 
evolução cutural paralela, inde 
pendente de um núcleo comum. 
Quanto às pirâmides, assemelha- 
vam-se no formato mas destina
vam-se a usos muito diferentes, 
eram construídas segundo técnicas 
diversas e desempenhavam papéis

completamente distintos nas duas 
civilizações.

A teoria difusionista extremada 
ruiu e seus defensores, por insisti
rem em exemplos como o das pirâ
mides, foram acusados de procurar 
traços culturais apenas na aparên
cia dos objetos.

Mesmo como técnica de pes
quisa antropológica à maneira de 
Franz Boas, o difusionismo foi ul
trapassado, pela verificação de que 
pouco importava para a compreen 
são da história de um povo deter
minar em que momento passara ele 
a contar com qualquer elemento 
novo. Isto é, supondo-se que efeti
vamente os astecas* tivessem rece
bido dos egípcios a idéia da pirâ
mide, e que fosse possível 
determinar o momento em que isso 
ocorrera, nem egípcios nem astecas 
seriam melhor compreendidos a 
partir dessa descoberta.

As escolas modernas de antropo
logia insistem na necessidade de 
determinar as relações entre os di
versos traços culturais de uma 
dada civilização, de maneira que se 
possa chegar a um a visão de con
junto de seu modo de ser e pensar. 
Nesse quadro, muitas vezes in
cluem-se elementos culturais adqui
ridos através da difusão. Contudo, 
o estudo isolado de traços difundi
dos, ou a tentativa de comparar e 
classificar culturas a partir da difu
são de alguns traços constituem 
um a técnica de pesquisa abando
nada pela antropologia.

VEJA TAM BÉM : Antropologia; 
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Digestão

Na escala zoológica há espécies 
ue podem assimilar grande varie- 
ade de alimentos, ao lado de ou

tras que se especializaram em die
tas restritas. A natureza dos 
mecanismos de alimentação parece 
ter sido determinada efetivamente 
pelo habitat e pelo alimento que 
nele se encontra disponível, para 
cada organismo em particular. As
sim, a forma e funçao do aparelho 
digestivo, em muitos casos, estão 
correlacionadas com os tipos de 
alimento utilizados e com os meca
nismos da nutrição. Quanto às for
mas pelas quais os alimentos são 
tomados do meio ambiente, elas 
variam, conforme eles estejam dis
solvidos em águas naturais, encon
trem-se em partículas sólidas, em 
grandes massas, ou tenham caráter 
líquido.

T ipos de apreensão 
dos alim entos

As águas naturais são ricas em 
matéria orgânica em solução, a 
concentraçoes que variam ao redor 
de 2 a 20 mg/ l,e  evidentemente em 
função dos locais onde haja maior 
quantidade de detritos orgânicos. 
Por exemplo, as águas superficiais 
do mar apresentam média de 4,5 
mg de matéria orgânica por litro, 
da qual 1,5 mg possivelmente cons
titui matéria orgânica nitrogenada 
(a quantidade de matéria orgânica

dissolvida nas águas superficiais do 
m ar é muito mais abundSmte* do 
que a do plâncton aí existente). 
Contudo, os cientistas que se dedi
cam a estudos dessa natureza ainda 
não conseguiram obter dados exa 
tos sobre o grau de utilização de 
m atéria organica pelos animais 
aquáticos.

Os endoparasitas, como os ces 
tódios* e determinados protozoá
rios*, podem absorver, do rico 
meio em que vivem, grandes quan
tidades de matéria orgânica e, por
tanto, não necessitam de uma es
trutura digestiva especial. Já  alguns 
celenterados*, ascidias e molus 
cos*, com seus_ sistemas de bom- 
beamento de água, diminuem a 
concentração de solutos orgânicos 
da água que filtram. Entretanto, 
muitos animais com sistemas de fil 
tração não podem reter pequenas 
moléculas e, em condiçoes nor
mais, eliminam mais m atéria orgâ 
nica, que vai se adicionar à que já  
se encontra dissolvida no meio.

É jjossível que haja alguma ab
sorção de substâncias orgânicas, 
porém é improvável que os nutrien
tes dissolvidos sejam adequados 
para o crescimento de qualquer 
animal aquático, exceção feita, po
rém, aos que vivem em um meio 
muito rico, como o sangue ou os 
sucos intestinais.

O alimento em partículas inclui 
detritos orgânicos absorvidos em 
partículas inertes, células planctô- 
nicas mortas e fitoplâncton vivo, 
principalmente algas diatomáceas, 
protozoários flagelados e bacté
rias*. A composição dessa matéria 
orgânica varia com o tipo de água, 
sua profundidade e a latitude geo
gráfica. Assim, diminui rapida
mente com o aumento de profundi 
dade; esse mesmo processo ocorre 
para o fitoplâncton, que além disso 
sofre as influências das estações do 
ano. O fitoplâncton tem enorme 
importância, pois é suficiente para 
alimentar e conservar a reprodução 
de muitos animais filtradores de 
água.

A pinocitose — ou seja, a inclu 
são dos líquidos em vacúolos — é 
um fenômeno celular comum; a di
gestão intracelular em vacúolos ali
mentícios ocorre em protozoários, 
esponjas, celenterados e tubelários. 
Outros animais secretam uma espé
cie de película mucosa, na qual se 
filtram partículas que, ao serem re
tidas, logo poderão ser utilizadas 
como alimento. Assim, o poliqueto 
Chaetopterus, que vive em tubos, o 
Nereis, sob determinadas condi
ções, e o equiuróide Urechis secre
tam um retículo mucoso por cujas 
malhas provocam a passagem  de 
água, impelida através de apêndi
ces posteriores, engolindo a estru
tura com o eventual alimento nela 
preso, com intervalos médios de 
quinze minutos.

Os mecanismos de apreensão de 
alimentos através de cílios* e flage
los são próprios de protozoários ci
liados, esponjas, muitos anelídeos* 
tubícolas, equiuróides, rotíferos, 
endoproctos, ectoproctos, foroní 
deos, braquiópodes, alguns gasteró- 
podes e numerosos lamelibrân- 
quios, além de tunicados e 
cefalocordados. Os protozoários 
ciliados atraem as partículas por 
correntes de água dirigidas a suaO poliqueto A m phitrite  captura o alim ento através de tentáculos ciliados.



Digestão 61

Por ser im óvel, a concha do m ar vive som ente em  águas ricas de alim entos. Os insetos possuem mecanismos especiais de trituração (Eupholidoptera).

“boca”, onde podem selecionar o 
alimento. Nas esponjas, as corren
tes de água são geradas principal
mente por movimentos de células 
flageladas, os coanócitos. Nos la- 
melibrânquios, os filamentos das 
brânquias estão providos de vários 
grupos de cílios, que separam as 
partículas maiores das menores, 
transportando somente aquelas que 
lhes convêm para os palpos labiais.

Em termos gerais, a quantidade 
de água que deve ser movida para 
as necessidades respiratórias é 
muito maior do que a requerida 
para alimentação. Nesse sentido, 
experiências feitas com bivalvos e 
ascídias mostraram que o bombea- 
mento de água era de 10 a 20 litros 
para cada mililitro de oxigênio con
sumido. Como para cada mililitro 
de oxigênio o animal necessita de 
0,8 mg de alimento, cada litro de 
água deve conter 0,5 mg de alimen
tos utilizável.

Alguns poliquetos tubícolas, 
como Amphitrite, capturam o ali
mento com tentáculos ciliados. Já 
o anfioxo promove corrente de 
água através dos cílios branquiais, 
e com o auxílio dos cirros peribu- 
cais faz a seleção das partículas 
maiores, impedindo seu ingresso na 
boca.

Os animais perfuradores de gale 
rias ingerem o material encontrado 
na composição do solo. Assim, por 
exemplo, anelídeos como L u m in 
ous, Arenicola e sipunculídeos va- 
lem-se da faringe, que é projetada 
para  o exterior; o conteúdo orgâ
nico do barro é utilizado, uma vez 
que o resíduo é eliminado como 
material de excreção. No Areni
cola, a ação dos septos ciliados do 
esôfago, junto com os movimentos 
peristálticos, faz progredir o mate
rial ingerido, da boca até o ânus, 
levando para isso, cerca de catorze 
minutos.

Os mecanismos para a tomada 
de alimentos líquidos incluem ór

gãos perfuradores, que podem ter 
função aspiradora, como ocorre em 
sanguessugas, numerosos insetos 
dípteros*, ácaros e peixes ciclósto- 
mos. Órgãos somente aspiradores 
se encontram em vermes nemató- 
dios, insetos lepidópteros adultos, 
alguns dípteros* e alguns tipos de 
mamíferos*.

As térmitas, ruminantes e outros 
animais têm no tubo digestivo 
grande quantidade de protozoários 
e bactérias, ou ambos, dos quais 
eles obtêm compostos orgânicos, 
inclusive proteínas (como no caso 
dos ruminantes). Outros animais se 
associam a algas, zooclorelas e 
zooxantelas, que podem proporcio
nar alimentos.

Um exemplo muito conhecido 
pelos especialistas é encontrado no 
bivalvo gigante Tridacna, que ex
põe ao sol seu grosso manto, em 
cujos tecidos se acham numerosas 
zooxantelas: os amebócitos desses 
tecidos movimentam-se livremente, 
digerindo as zooxantelas carrega
das de carboidratos* que elas sinte
tizam por fotossíntese, e transpor 
tam  os produtos para os tecidos do 
organismo. As estruturas hialinas 
no epitélio do manto concentram a 
luz sobre as algas*, de tal forma 
que poucas zooxantelas são encon
tradas nas zonas escuras.

A s regiões 
funcionais

Os tubos digestivos dos animais, 
analogamente a seus mecanismos 
de alimentação, foram adaptados 
ao caráter dos alimentos e aos há
bitos de nutrição de cada uma das 
espécies. Apesar das muitas varia
ções morfológicas, é possível esta
belecer uma ordenaçao geral das 
regiões funcionais das vias digesti
vas, segundo as diversas fases da 
digestão.

RECEPÇÃO —  Esta fase da

alimentação se processa na boca, 
com sua cavidade, e órgãos acessó
rios. Nela ocorre a seleção de ali
mentos, por intermédio dos senti
dos do gosto, olfato e tato; 
desembocam na cavidade bucal, 
freqüentemente, glândulas que se- 
cretam produtos de lubrificação. 
Nos animais hematófagos, como 
sanguessugas e mosquitos, há se
creção de um anticoaçulante junto 
com a saliva. Os carnívoros que se 
alimentam de animais vivos podem 
secretar toxinas paralisantes contra 
suas presas.

CONDUÇÃO E ARM AZENA
M ENTO —  Essas fases ocorrem 
no esôfago e no papo, cujas pare
des geralmente sao musculares. 
Nesse trajeto diminuem as glându
las digestivas.

TRITURAÇÃO INTERNA E 
DIGESTÃO INICIAL —  Meca
nismos especiais de trituração são 
comumente encontrados nos rotífe- 
ros, anelídeos, crustáceos*, inse
tos* e aves*. Âs enzimas* digesti- 
vas_ podem ser secretadas no 
estômago por glândulas unicelula
res da mucosa ou por verdadeiros 
divertículos glandulares. Nestes 
pode ocorrer digestão intracelular, 
a exemplo do hepatopâncreas de 
branquiopodes e estrelas-do-mar.

DIGESTÃO FIN AL E AB
SORÇÃO — Essa fase tem lugar 
nos intestinos anterior ou médio, 
podendo sobrepor-se à região ante
rior, no que se refere à absorção. A 
digestão pode prosseguir empre
gando as enzimas liberadas na  re
gião anterior, como ocorre na 
maioria dos insetos, ou através de 
glândulas, como acontece com os 
vertebrados.

FORM AÇÃO DOS EX CRE
TAS —  Essa fase é considerada 
uma das mais importantes em mui

tos animais terrestres nos quais a 
absorção de água do material fecal 
é imprescindível, sendo equivalente 
ao que sucede no cólon dos verte
brados. O intestino de crustáceos e 
muitos moluscos compreende esta 
região; já  nos pelecípodes e vários 
gastrópodes, o material não dige
rido se mistura com muco para for
mar um fio de material fecal, que 
é impelido por movimento ciliar e 
movimentos peristálticos ao longo 
do intestino. Em animais com me
canismo de filtração, o envolvi
mento do material fecal por uma 
capa de muco impede sua reinges- 
tão pelo organismo.

Os m ecanism os da digestão

A proteção do trato digestivo 
dos animais cuja digestão é basica
mente extracelular ocorre por 
conta de um epitélio de revesti
mento que secreta uma camada de 
muco, como nos holoturóides, gas
trópodes e vertebrados; nos insetos 
e em alguns poliquetos, o epitélio 
é revestido de uma fina capa quiti- 
no-protéica. Além disso, verifica-se 
em certos casos que as células epi- 
teliais não são permeáveis às enzi
mas digestivas.

Uma vez ingeridos os alimentos, 
estes são impelidos ao longo das 
vias digestivas, a uma velocidade 
adequada, por movimentos ciliares, 
atividade muscular e, freqüente
mente, por ambas as ações. Ôs mo
vimentos da musculatura somática, 
principalmente da  locomoção, po
dem auxiliar a propulsão do mate
rial alimentício, complementando a 
musculatura intestinal pouco de
senvolvida como se pode observar 
em vermes e holoturóides. Ade
mais, a atividade muscular au
menta a trituração e promove a 
mistura dos alimentos com os líqui
dos digestivos.

O início da atividade mecânica 
dos músculos viscerais é, geral-
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mente, intrínseco (artrópodes, ver
tebrados), se bem que possa ser re
gulado pelos sistemas nervoso e 
endócrino. Nos mamíferos, por 
exemplo, os nervos simpáticos di
minuem a mobilidade intestinal, ao 
passo que os parassimpáticos ace- 
leram-na. Por outro lado, o tubo di 
gestivo contém sua própria rede 
nervosa reguladora. Quanto aos 
músculos, os da trituração interna 
podem ser estriados, porém os do 
peristaltismo são lisos.

O tempo de retenção dos alimen
tos no tubo digestivo é_ inversa
mente proporcional à eficiência dos 
processos de digestão; nos animais 
nomeotermos a digestão é mais rá
pida (o alimento permanece no es
tômago humano de três a quatro 
horas em média, sendo que os car- 
boidratos ficam muito menos 
tempo do que as proteínas). Existe 
um equilíbrio muito bem estabele
cido entre o tipo de alimento, o 
tempo de sua digestão e a veloci
dade de propulsão ao longo do 
trato digestivo. Parte da  regulação 
pode ser local, entretanto a maior 
parte do processo é de caráter re
flexo.

Em muitos animais, existe tanto 
digestão intracelular (considerada 
a mais primitiva) como extracelu- 
lar, mas em alguns ocorre um a es
pecialização para uma ou para ou
tra. Nos metazoários, a digestão 
extracehilar está relacionada com o 
aparecimento de mecanismos para

• a trituração interna e para a desin
tegração química de pequenas 
partículas ou agregados molecula
res. Parece que a digestão extrace- 
lular evolui como uma adaptação 
para incorporar grandes partículas, 
de modo a reduzi-las ao tamanho 
adequado à digestão intracelular. A 
digestão é predominantemente ex- 
tracelular nos anelídeos, crustá
ceos, insetos, cefalópodes, tunica- 
dos e cordados (com exceção do 
anfioxo).

Todos os vertebrados apresen
tam digestão extracelular, se bem 
que muitos órgãos —  como fígado, 
baço e rins —  contêm enzimas in
tracelulares com capacidade de hi- 
drolisar os alimentos. Os grupos 
animais com digestão extracelular 
são os mais ativos e, sob vários as
pectos, os que mais êxito apresen
tam. Estão dotados de mecanismos 
para quebrar os alimentos nos seus 
constituintes moleculares básicos; 
além disso, podem digerir e elimi
nar resíduos com maior rapidez do 
que os animais de digestão intrace
lular.

Embora a digestão extracelular 
tenha evoluído em diversas dire
ções, nem sempre se desenvolveu 
no sentido de adaptar o mesmo ani
mal a vários tipos de alimentos si
multaneamente; a seleção dos ali
mentos específicos portanto parece 
depender do sentido do gosto.

Geralmente se correlaciona a 
conduta alimentícia; existe uma 
correlação bem ampla entre as en
zimas digestivas e o tipo de ali
mento. Os animais onívoros pos
suem grande variedade de enzimas; 
os herbívoros, por sua vez, costu
mam apresentar carboidratases 
mais ativas e os carnívoros, protea- 
ses mais enérgicas.

Em geral, a seleção de alimentos 
e os hábitos de nutrição são os fa

tores mais importantes na separa-
f:ão dos grupos animais. As corre- 
ações entre enzimas digestivas e 

regime alimentar têm sido objeto 
de estudo de muitos pesquisadores, 
se bem que suas caracterizações em 
diferentes animais permaneçam 
ainda como interessantes e comple
xas questões.

O aparelho digestivo  
humano

O aparelho digestivo humano _é 
formado pela boca*, fafinge, esô
fago, estômago, intestino delgado, 
intestino grosso e mais as glandu- 
las anexas.

BOCA, FA RIN G E E ESÔ
FA G O  — O processo de digestão 
inicia-se na boca, pela mastigação 
e pela ação da saliva. A saliva é se- 
cretada por três pares de glândulas 
salivares: duas parótidas, duas sub- 
mandibulares ou sublinguais e duas 
submaxilares. As parótidas estão 
situadas embaixo do ouvido e 
abrem-se na cavidade bucal pelo 
conduto de Stennon, próximo ao 
segundo molar superior; as sub- 
mandibulares ou sublinguais locali
zam-se próximo à linha mediana, 
sob a língua, abrindo-se na boca 
através dos condutos de Rivinus e 
de Bartholin. A saliva secretada pe
las glândulas submaxilares chega à 
boca através do conduto de War- 
ton.

Essas glândulas são formadas 
por grupos de células que rodeiam 
um a cavidade, que por sua vez dá 
origem a um canalículo; a reunião 
destes, num mais calibroso, forma 
o conduto. A secreção que essas

glândulas produzem está sujeita a 
controle do sistema nervoso autô
nomo (simpático e parassimpá- 
tico), exercido por reflexo à estimu
lação de fibras gustativas (reflexo 
incondicionado) ou então provo
cado por reflexo à visão ou ao 
cheiro de alimentos (reflexo condi
cionado). Além desses dois reflexos 
normais, a salivação pode ainda 
ocorrer em resposta a diversos estí
mulos na cavidade bucal, tais como 
dor, calor, etc. Uma das funções da 
saliva decorre da presença na 
mesma de uma enzima, a ptialina, 
que é uma amilase: ou seja, um fer
mento que provoca a quebra do 
amido em pequenas moléculas de 
açúcar*.

Graças à saliva, ocorre a umidi- 
ficação da mucosa bucal e dos ali
mentos, permitindo que eles sejam 
transformados em pasta pela m asti
gação e embebiçâo na saHva. Além 
disso, é pela solubilização das di
versas substâncias alimentares fei
tas pela saliva que se torna possível 
ao homem sentir o gosto dos ali
mentos, uma vez que a gustação só 
é possível com as substâncias dis
solvidas.

Quanto à mastigação, quando é 
demorada e bem feita, resulta em 
boa trituração dos alimentos, o que 
diminui muito o trabalho do estô
mago, um a vez que o alimento só 
deixa o estômago e ganha o intes 
tino após adquirir consistência 
líquida. Além disso, a mastigação 
permite uma mistura adequada dos 
alimentos com a saliva, o que de
termina uma maior ação da ami
lase salivar.

Após a mastigação e embebi- 
mento dos alimentos com a saliva,

eles são conduzidos, através da  fa
ringe, para o esôfago e a -seguir 
para o estômago, num processo 
chamado deglutição. Esta com
preende um movimento extrema
mente complexo, que exige perfeita 
coordenaçao de grande número de 
músculos, e é controlada reflexa- 
mente. Ela pode ser dividida em 
três fases: na primeira, o alimento 
é  empurrado pela língua e ganha a 
faringe; na segunda, ele atravessa a 
faringe; na terceira, ele é impulsio
nado através do esôfago, chegando 
ao estômago. Qualquer perturba
ção nesse mecanismo origina sin
tom a importante em clínica, a dis- 
fagia.

ESTÔMAGO — Após a deglu
tição, inicia-se outra fase impor
tante da  digestão: a  gástrica, ó rgão  
em forma de “J”, o estômago se si 
tua abaixo do diafragma, tendo na 
parte superior do “J ’ uma dilata
f:ão chamada fundo gástrico; ao 
ado deste fica_ a abertura do esô 

fago (essa porção é chamada região 
do cardia). A parte vertical do “J ” 
é o corpo do estômago, ao qual se 
segue um a região estreita, o antro; 
após o antro, vem a região de sepa
ração entre o estômago e o duo 
deno, que recebe o nome de região 
pilórica.

A pàrede do estômago é for
mada, de dentro para fora, por uma 
cam ada mucosa, uma submucosa, 
um a muscular e uma serosa. A ca
m ada muscular constitui-se de três 
capas de disposição diferente, que 
são, de dentro para fora: camadas 
longitudinal, circular e oblíqua. A 
cam ada mucosa apresenta-se com 
rugosidades onde se alojam as 
glandulas gástricas.

No estomago humano existem 
aproximadamente 30 milhões de 
glândulas, distribuídas por toda a 
mucosa, existindo entretanto maior 
concentração em_ determinados 
pontos dela. As glândulas são for 
madas por três tipos distintos de 
células: mucosas (secretam muco), 
principais (secretam enzimas ou 
fermentos) e parietais (secretam 
ácido clorídrico). O conjunto de se
creção dessas glândulas form a o 
suco gástrico, que contém, por
tanto, muco (mucina), ácido clorí
drico e fermentos.

As principais enzimas ou fer
mentos do suco gástrico são a pep- 
sina e a lipase. A pepsina age sobre 
proteínas desnaturadas pelo ácido 
clorídrico e tem um pH ótimo em 
torno de 1,5. A lipase desdobra 
gorduras, porém tem pouca impor
tância no processo digestivo gás
trico.

A secreção de suco gástrico é 
controlada por mecanismo hormo
nal e pelo sistema nervoso autô
nomo. A visualização de alimentos 
e a mastigação deles, antes de che
garem ao estômago, determina se
creção de suco gástrico. Quando 
chegam ao estômago, eles caem na 
região do antro. A distensão das 
paredes do antro determina a pro
dução, por células localizadas 
nessa mesma região, de um hormô
nio chamado gastrina, o qual é lan
çado na corrente circulatória e por 
meio desta chega às glândulas loca
lizadas nas outras partes do estô
mago, determinando a produção de 
suco gástrico.Entre os m am íferos, a digestão é um longo processo que com eça pela boca.
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Antes de chegar ao estôm ago, o alim ento  percorre o tubo digestivo: a) boca; b, c) faringe; d, e, f, g) esôfago.

Assim que o alimento adquire 
consistência líquida e está comple
tamente digerido pelo suco gás
trico, parte desse alimento é lan
çada no duodeno (que 
normalmente tem pH mais alcalino 
que o estômago). A acidez do ali
mento (por causa do ácido clorí
drico gástrico) determina o fecha
mento do piloro e portanto impede 
a passagem de mais alimento do es
tômago para o duodeno. Quando o 
alimento deixa o duodeno, o pH  do 
meio novamente torna-se mais al
calino, o que determina a abertura 
do piloro e conseqüentemente a 
passagem de mais alimento. Além 
desse tipo de controle, existem 
ainda numerosos outros fatores que 
regulam o esvaziamento gástrico.

INTESTINOS E PÂ N 
CREAS —  Em continuação ao es
tômago, encontra-se o duodeno, 
que mede aproximadamente 25 
centímetros de comprimento, e tem 
a forma de um a letra “U ” (com 
um a das extremidades ligada ao es
tômago e a outra ao jejuno). O “U” 
formado pelo duodeno rodeia a ca
beça do pâncreas. Este é uma glân
dula mista, que produz uma secre
ção endócrina (direto na corrente 
circulatória) e um a secreção exó- 
crina (suco pancreático), lançada 
no duodeno. O pâncreas tem a 
forma aproximada de uma pêra: 
sua parte mais volumosa é a ca
beça, à qual se segue o corpo e de
pois a cauda.

A cabeça do pâncreas está si

tuada do lado direito da linha me
diana do abdome, enquanto a 
cauda está do lado esquerdo, pró
ximo ao baço. O principal canal 
para escoamento da secreção exó- 
crina é o canal de Wirsung, que se 
abre no duodeno, juntamente com 
o canal biliar, formando uma dila
tação, a ampola de Vater.

Ao duodeno segue-se o intestino 
delgado, dividido em duas partes: 
jejuno (compreende os 2/5 proxi- 
mais) e íleo (3/5 distais). Ao intes
tino delgado (que tem aproximada
mente 6,5 metros) segue-se o 
intestino grosso (cerca de 1,5 me
tro) dividido em ceco, cólon (ascen- 
dente; transverso, descendente e 
sigmoide), reto e canal anal. O íleo 
abre-se no intestino grosso, na jun

ção entre o ceco e o cólon ascen
dente e o apêndice vermiforme,-um 
pouco abaixo, no ceco.

A digestão intestinal iniçia-se 
com a ação do suco pancreático, 
que contém várias enzimas, das 
quais as mais importantes são: trip- 
sina, amilase e lipase. A tripsina 
tem por função continuar a quebra 
das proteínas iniciada pela pepsina 
do suco gástrico. Assim, pela ação 
da pepsina as proteínas transfor
mam-se em proteoses e pcptonas. 
Estas, por sua vez, pela ação da 
tripsina são transformadas em poli 
peptídeos, que posteriormente so
frerão a açao das peptidases do 
suco intestinal, sendo decompostos 
nas unidades estruturais das proteí 
nas (os aminoácidos). A amilase 
pancreática tem ação bastante se 
melhante à ptialina da saliva, po
rém mais potente; além disso, ela 
dispõe de mais tempo jiara agir do 
que a ptialina. Quanto à lipase, sua 
principal função é a de desdobrar 
as gorduras em ácidos graxos e gli- 
cerol.

Após sofrer a ação dessas enzi
mas, o bolo alimentar passa para o 
jejuno e íleo, onde sofre a ação do 
suco intestinal, secretado pelas 

lândulas intestinais de Lieber 
ühn, localizadas na mucosa intes

tinal. Esse suco contém peptidases 
e também dissacaridases; estas são 
enzimas que quebram determina
das moléculas de açúcar (dissacarí- 
deos) em moléculas ainda menores 
(monossacarídeos), então absorvi 
das pela mucosa intestinal. Pratica 
mente toda a absorção se processa 
ao nível da  mucosa intestinal, em
bora os demais órgãos do tubo di
gestivo possam ter uma absorção 
insignificante. A absorção de água 
é feita principalmente no intestino 
grosso, onde os alimentos que vie 
ram do delgado com consistência 
líquida passam para a pastosa, pela 
retirada da águav

A finalidade última da digestão 
é decompor os alimentos em molé
culas menores, que podem então 
permear a mucosa intestinal e ser
vir de matéria-prima para a síntese 
das substâncias do próprio orga 
nismo.

D oenças 
do esôfago

Dentre as principais moléstias 
que atingem o esôfago humano es
tão o câncer*, a hérnia diafragmá- 
tica, os divertículos, os esofagites e 
a acalásia.

CÂNCER DO ESÔFA
GO  —  O primeiro sintoma do 
câncer do esôfago, e um dos de 
maior importância clínica, é a dis- 
fagia (dificuldade de passagem do 
alimento da boca para o estô
mago). Inicialmente a disfagia é 
suave e intermitente, porém é rapi
damente progressiva; a princípio 
ela se manifesta somente com os 
alimentos sólidos e finalmente com 
os líquidos. Outros sintomas co
muns são dor retroestemal, sangra- 
mento do tubo digestivo alto e dor 
retroestemal em queimação (pi- 
rose). Quando o tumor e desco
berto, em 75% dos casos ele já  deu 
metástases ganglionares, embora 
só 5% delas estejam em gânglios 
acessíveis à palpação.



64 Digestão

Desde que o tumor seja operável 
(sem metástases a distância), o tra
tamento de escolha é a cirurgia. 
Quando o tumor está no terço dis
tai do órgão, os resultados sao me
lhores, porque a cirurgia é bem 
mais fácil do que nos tumores das 
outras porções. Os tumores com 
metástases, e portanto inoperáveis, 
são tratados com rádio e cobaltote- 
rapia. O prognóstico desses doen
tes não é bom: apenas 10% dos pa
cientes tratados sobrevivem cinco 
anos.

A maior incidência da doença se 
verifica em pacientes entre qua
renta e sessenta anos de idade; é 
quatro vezes mais freqüente no ho
mem do que na mulher, sendo dez 
vezes mais raro que o câncer do es
tômago.

Os três métodos mais importan
tes para o diagnóstico dessa doença 
são: a) a radiologia, que possibilita 
o reconhecimento de alteração da 
luz do esôfago; b) a esofagoscopia,
3ue permite a visualizaçao direta 

o tumor através do esofagoscópio;
c) a biopsia, que permite, pelo 
exame anatomopatológico do frag
mento obtido, o diagnostico de cer

teza do tipo de tumor. Além desses 
métodos, a lavagem esofagiana, 
com exame citológico do material 
obtido, dá  uma positividade de 
75% nos casos de câncer do esô
fago.

HÉRNIA DIAFRAGM ÁTI 
C A  —  Trata-se; na realidade, de 
uma doença gastrica, mas tem 
grande repercussão sobre o esô
fago. Também conhecida como 
hérnia de hiato, é uma invaginação 
de parte do estômago, através do 
diafragma. Pode ser causada por 
inflamação e encurtamento do esô
fago, ou então por invasão da bolsa 
gástrica através de um anel diafrag 
mático fraco (normalmente, ele im
pede a passagem do estômago ou 
de parte dele para a cavidade torá
cica). Mais de 50% das pessoas 
idosas (acima dos sessenta anos) 
apresentam hérnia diafragmática 
com ou sem sintomatologia. Os 
sintomas, quando presentes, são 
determinados por irritação da 
bolsa gástrica herniada, ou, quando 
ela é suficientemente grande, por 
alteração da função de uma víscera 
vizinha. O principal sintoma é a

dor retroesternal ou epigástrica 
alta, principalmente após as refei
ções, embora a eructação também 
seja um sintoma freqüente (regurgi
tação do conteúdo gástrico).

O diagnóstico do mal é feito pelo 
exame contrastado do estômago ao 
raio X, que mostra uma parte do 
estômago atravessando o dia 
fragma. O tratamento em geral é 
clínico, consistindo em diminuir o 
número de refeições, evitar alimen
tos que retardem o esvaziamento 
gástrico (gorduras) e, nos casos 
mais rebeldes, adotar uma posição 
ortostática após as refeições, para 
que o peso tenda a manter o estô
mago dentro da cavidade abdomi
nal.

DIVERTÍC ULOS —  São dila
tações do esôfago, formando um 
saco. Encontrados em 5% dos pa
cientes idosos, ocorrem principal 
mente no esôfago médio e distai, 
sendo em geral pequenos e assinto- 
máticos. Além dos divertículos co
muns que aumentam a freqüência 
com a idade, existe um congênito, 
que aparece na parte proximal do 
esôfago: chamado divertículo de

Zencker, ele tende a provçcar_dis- 
fagia, porque o alimento deglutido 
pode acumular-se em seu interior, 
dilatando ou comprimindo o esô
fago e provocando grande dificul 
dade de deglutição. O único trata
mento para divertículos de esôfago, 
quando necessário, é o cirúrgico.

ESOFAGITES —  A esofagite 
aguda é geralmente conseqüência 
de infecções do trato respiratório, 
ou então de debilidade extrema. In
divíduos debilitados que tomam al 
tas doses de antibióticos por tempo 
prolongado podem apresentar eso
fagite pormonília (fungo). A inges 
tão de álcalis (soda caustica) tam 
bém é seguida de esofagite aguda 
grave, que geralmente leva a este- 
nose do esofago. O tratamento da 
esofagite aguda depende da causa
?[ue a provoca. Nos casos das eso- 
agites químicas, o tratamento é an- 

tibioticoterapia na fase aguda, se 
guida de altas doses de corticóides, 
com o objetivo de diminuir a rea
ção inflamatória, que i  responsável 
pela estenose.

A esofagite crônica é provocada 
na grande maioria dos casos por

Os intestinos são im portantes órgãos da digestão hum ana. As paredes do intestino grosso (à esquerda) tdm  com o uma de suas funções reabsorver a água 
do conteúdo que nele se encontra. O intestino delgado (à direita) adapta-se à cavidade abdom inal, dobrando-se em  alças; uma prega peritoneal, constituída  
pelo m esentério, im pede o deslocam ento excessivo das alças. No desenho, c é a cárdia; e, o estôm ago; p, o piloro: d, o je juno; i, o íleo.
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No hom em , o m esentério (m ) tem  a form a de um leque que se abre. (vci 
=  veia cava inferior; su =  supra-renal; r =  rim ; d =  duodeno; p =  pâncreas; 
a =  aorta; are =  artéria celíaca; pep -  peritônio parietal.)

refluxo crônico de suco gástrico, 
que, por sua vez, geralmente é con- 
seqüencia de hérnia diafragmática. 
O sintoma mais freqüente é a pi- 
rose (queimação retroesternal); 
quando a esofagite é severa, pode 
ser acompanhada de úlcera péptica 
do esôfago. O tratam ento objetiva 
combater a acidez gástrica (usando 
antiácidos) e a hérnia ‘diafragmá
tica que na maioria dos casos vem 
associada.

ACALASIA — É a estenose 
da porção distai do esôfago (esfínc- 
ter do cardia), provocando uma di
latação do esôfago a montante da 
estenose. Essa dilatação pode atin
gir grau extremo (mega-esôfago), 
acusando sintomas de pirose e a di
ficuldade de passagem do alimento 
do esôfago para o estômago. A 
etiologia é controversa, sendo ad
m itida por alguns uma etiologia 
chagásica (Trypanosoma) e por ou
tros que se trate de uma anomalia 
congénita que se manifesta tardia
mente. O tratamento clínico não dá 
bons resultados; em geral o pa
ciente é submetido a cirurgia, que 
consiste em dilatar ou destruir o 
esfíncter do cardia.

D oenças do estôm ago

As principais patologias do estô 
mago são úlcera*, tumores, gas
trite, dispepsia funcional e anoma
lias congênitas.

TUMORES GÁSTRICOS — 
Entre os tumores gástricos malig
nos, o mais importante é o câncer, 
duas vezes mais freqüente na  raça 
branca do que na  amarela e muito 
mais freqüente nos homens do que 
nas mulheres (a maior incidência é 
depois dos cinqüenta anos). Existe 
uma predisposição familial de na
tureza genética para o câncer gás
trico, m as certas patologias são 
mais freqüentemente acompanha 
das de tumores dessa natureza. É o 
caso, por exemplo, da anemia per
niciosa, que provoca alteração em 
numerosos órgãos: no estomago, 
além da presença de auto-anticor- 
pos, aparece entao uma maior inci
dência de câncer gástrico. Também 
os pacientes com gastrite atrófica, 
com hipo ou acloridria, têm maior 
susceptibilidade ao cân cer.

Os sintomas do câncer gástrico 
são em geral tardios, quando já  
pouco ou nada se pode fazer pelo 
paciente. São sintomas inespecífi- 
cos, sendo mais freqüentes — além 
daqueles também encontrados na 
úlcera gástrica — os de peso e des
conforto gástrico constantes. O pa
ciente começa a perda peso por 
falta de apetite e finalmente apare
cem os sinais de dificuldade de es
vaziamento gástrico —  como vô
mito de estase e dor imediata após 
a alimentação.

O sangram ento abundante 
ocorre em pequena porcentagem 
dos pacientes, por invasão de um 
vaso grande do estômago pelo tu
m or; nos estágios finais, o paciente 
apresenta tumoração palpável na 
região epigástrica. Além desses sin
tomas e sinais, o diagnóstico ba
seia-se em: a) exame radiológico, 
que pode apresentar imagens sus
peitas; b) gastroscopia e visualiza
ção direta do tumor; c) citologia do

raspado de mucosa gástrica da  re 
gião doente identificada por meio 
da gastroscopia; d) biopsia e exame 
anatomopatológico do material ob
tido.

Nos casos operáveis, o tra ta 
mento é sempre cirúrgico, onde se 
obtém uma “cura” por mais de 
cinco anos em 10% dos casos. O 
fator decisivo no sucesso do tra ta 
mento é a presença e o número de 
metástases (quanto maior, tanto 
menor a sobrevida). A cirurgia é 
realizada no sentido da retirada 
parcial ou, mais freqüentemente, 
total do estômago.

Além do câncer, outros tipos de 
tumores malignos podem aparecer 
no estômago, como sarcomas e lin- 
fomas; entretanto, eles ocorrem em 
incidência muito menor. Já os tu
mores benignos são encontrados 
em 0,4% da população adulta, 
sendo em geral de origem epitelial. 
São adenomas pedunculados (póli
pos) únicos ou múltiplos e em geral 
assintomáticos, embora possam 
dar sangramento e dor. Quando 
diagnosticados, devem ser ressec- 
cionados, em virtude da  possibili
dade de transformação maligna. O 
diagnóstico em geral é feito pelo 
raio X.

GASTRITES —  São inflama 
ções, agudas ou crônicas, da mu
cosa gastrica. A gastrite aguda 
pode ser causada por infecções (es 
tafilococos, tipos de salmoneloses, 
viroses, etc.), por alcoolismo, por 
ação medicamentosa (aspirina e 
grande parte dos medicamentos são 
irritantes gástricos) ou ainda por 
um grande número de agentes quí
micos. Os sintomas mais freqüen
tes são náuseas, vômitos, descon
forto gástrico, dor após a 
alimentação e, nos casos mais gra
ves, sangramento que pode ser 
abundante (o sangramento origi
na-se por erosão da mucosa gas- 
tricaj. O tratamento consiste em re
moção da causa e repouso gástrico, 
conseguido por suspensão da ali
mentação e mais a ação de antiáci 
dos, antiespasmódicos e, nos casos 
de vômitos profusos, por reposição 
de água e eletrólitos. Nas gastrites 
infecciosas, indica-se o uso de anti
bióticos. A sintòmatologia em ge
ral regride em apenas dois dias.

A gastrite crônica ocorre sob 
duas formas principais: atrófica e 
hipertrófica. Ambas apresentam as 
mesmas manifestações clínicas as 
(dor-pós-prandial, pirose, digestão 
difícil, eructações), porém, labora

torialmente e por outros processos 
de diagnóstico, podem sei' diferen 
ciadas. N a gastrite atrófica encon- 
tra-se hipo ou acloridria histamino- 
resistentes (secreção insuficiente de 
ácido clorídrico pelas células parie
tais,,após estimulação pela hista- 
mina) e em determinados pacientes 
notam-se anemia perniciosa e 
auto-anticorpos contra a mucosa 
gástíica e contra constituintes do 
suco gástrico. O exame da mucosa 
gástrica obtido por biopsia revela 
atrofia acentuada das vilosidades 
da mucosa gástrica, diminuição do 
número das glândulas e infiltração 
línfd^itário da parede gástrica. Ad
mite-se atualmente que ela possa 
ser uma doença auto-imune, onde o 
doente fabrica anticorpos contra 
constituintes do próprio estômago.

A gastrite hipertrófica, embora 
apresente os mesmos sintomas da 
atrófica, ocorre com hipertrofia da 
mucosa (que pode inclusive ser 
vista através do raio X) e a secre
ção clorídrica  ̂após estimulação 
pela histamina é normal, ou inclu 
sive aumentada.

Os dois tipos de gastrite estão 
freqüentemente associados à ulcera 
gastroduodenal. O tratamento é ba 
seado em dieta, evitando-se alimen
tos irritantes da mucosa e antiáci- 
dos quando existe hipercloridria.

DISPEPSIA FU NCIONAL — 
Muitos pacientes apresentam os 
sintomas de gastrite, sem contudo 
m ostrar qualquer alteração anatô
m ica que possa ser responsabili
zada pela sintomatologia. Freqüen
temente, esta é agravada pelas 
tensões emocionais. Tais casos são 
atribuídos a distúrbios funcionais 
motores e secretórios do estômago, 
provocados por problemas psíqui 
cos. Nesses casos, o tratam ento é 
feito à base de sedativos, amparo 
psíquico e mudança dos hábitos 
alimentares do paciente, que na 
maioria das vezes não são muito 
saudáveis.

ANOMALIAS CON G ÈN I 
TAS — Não são freqüentes, e 
têm pouca importância clínica no 
adulto. As mais comuns são a este
nose hipertrófica de piloro, que se
manifesta com três semanas de[: • •

U m a das m uitas enferm idades do 
aparelho digestivo é a úlcera.
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M uitos não sabem , mas em  geral as perturbações digestivas são apenas resultado de fa lta  de educação alim entar.

vida ou pouco mais, e os divertícu 
los de estômago (embora raros di 
vertículos possam ser adquiridos).

D oenças do duodeno  
e do intestino delgado

Entre as principais doenças 
dessa porção do tubo digestivo po
dem ser diagnosticados os divertí- 
culos, a obstrução intestinal aguda, 
a apendicite* aguda, a duodenite 
(que é geralmente estudada com a 
ulcera* gastroduodenal) e infec
ções, perturbações motoras e per
turbações na absorção (estas três 
últimas doenças, bastante comuns 
na maioria das pessoas, são estuda
das sob o título de diarréias* e di
senterias).

DIVERTÍCULOS — . São dila
tações saculares da parede do duo
deno, mais comuns nas pessoas 
idosas. Podem ser congênitos ou 
adquiridos por inflamacao e retra
ção. Freqüentes no duodeno e raros 
no resto do intestino delgado, po
dem ser únicos ou múltiplos e em

geral são assintomáticos. Quando 
dão sintomas, estes decorrem da in- 
flamaço do divertículo ou da obs
trução da luz intestinal. Caracteri
zam-se geralmente por dor, 
sangramento e obstrução intestinal. 
Merece também consideração espe 
ciai o divertículo de Meckel, que se 
localiza no íleo terminai, no bordo 
antimesentérico, e é resultante da 
persistência do dueto onfalomesen- 
térico do feto.

OBSTRUÇÃO INTESTINAL 
AGUDA —  Pode ocorrer por 
obstrução mecânica da luz intesti
nal ou por falta de atividade mus
cular. A obstrução por falta de ati
vidade muscular em geral é 
denominada íleo, e pode ser dinâ
m ica e adinâmica. O íleo dinâmico 
é raro: é provocado por uma hipe- 
ratividade incoordenada do intes
tino, que não consegue fazer o bolo 
alimentar caminhar. Já o íleo adi- 
nâmico ou paralítico é uma parada 
dos movimentos intestinais, e pode 
ser causado por: a) distúrbios ele- 
trolíticos; b) peritonites; c) reflexo

a trações cirúrgicas; d) anóxia. O 
íleo e uma obstrução geralmente 
tratável por meios clínicos, en
quanto nas obstruções mecânicas o 
tratam ento em geral é cirúrgico. A 
obstrução mecanica pode ocorrer 
por torções, vólvulos, invagina- 
ções, vermes, etc.

Os sintomas da  obstrução aguda 
são : dor em cólica intensa, que di
minui com o progredir da obstru
ção; náuseas e vomitos; distensão 
abdominal por acúmulo de gases; 
:onstipaçâo intestinal provocada 
pela falta de progressão do bolo 
alimentar. O diagnóstico é feito 
pela história, pelos achados clíni
cos (dor à palpação, distensão ab
dominal, aumento ou diminuição 
dos ruídos intestinais, etc.) e pela 
radiologia (distensão das alças in
testinais, com nível líquido dentro 
das alças). O tratam ento depende 
da etiologia.

D oenças do có lon  e do reto

As principais doenças do cólon 
e do reto sao: megacolon, divertí-

culos, distúrbios motores, infec
ções* e inflamações, tumofes, he
morróidas.

M EGACÓLON — É uma 
doença congênita, embora em al
guns casos possa ser adquirida 
(doença de Chagas*). Consiste 
numa dilatação exagerada do sig 
mó ide, com acúmulo de fezes no 
seu interior, que se tornam endure
cidas, adquirindo' as proporções de 
uma grande tumoração. Acompa 
nha-se sempre de constipação in
testinal intensa. O tratamento, além 
de dieta e laxantes, só pode ser ci
rúrgico.

DIVERTÍCULOS — Ocorrem 
em aproximadamente 10% dos pa
cientes idosos, e podem ser únicos 
ou múltiplos. Podem inflamar se, 
provocando dor, diarréia e hemor
ragia. Mas de maneira geral são as
sintomáticos.

Quando os divertículos são 
muito numerosos, ou com sintoma
tologia significativa, o tratamento 
deve ser feito por intermédio de in 
teívenção cirúrgica.

PÓLIPOS —  São tumores be 
nignos, pedunculados, congênitos 
ou adquiridos e geralmente de ori
gem epitelial. Em geral são assinto
máticos e o tratamento é cirúrgico 
(ressecção endoscópica ou laparo
tomia).

TUMORES MALIGNOS —  
São muito freqüentes (42% dos tu
mores malignos formam-se no tubo 
digestivo), incidindo igualmente no 
homem e na mulher. Em geral são 
de natureza epitelial (câncer) e ma
nifestam-se por: alteração do há
bito intestinal; sangramento; dor 
na portão inferior do abdome; tu 
moraçao palpável. O diagnóstico é 
feito pela história, palpação do tu
mor, toque retal, radiologia e reto 
sigmoidoscopia acompanhada de 
biopsia. O tratamento consiste em 
ressecção cirúrgica, seguida de ra
dioterapia.

HEM ORRÓIDAS —  Podem 
ser internas e externas. Na hemor- 
róida interna ocorre aumento do 
plexo hemorroidário interno e au
mento do tecido de sustentação em 
torno dele; já  a hemorróida externa 
ocorre por dilatação e/ou trombose 
das veias do plexo hemorroidário 
externo.

São geralmente provocadas por 
aumento da pressão hidrostática 
(como, por exemplo, na gravidez), 
ou então por causas que aumentam 
o número ou o esforço de evacua
ção (constipação, diarréias, etc.). 
Os principais sintomas são sangra
mento e dor (que, em geral, falta na 
hemorróida interna). A dor pode 
aumentar muito, quando ocorre 
trombose e infecção da veia trom- 
bosada. O tratamento inicial é clí
nico, com banhos de assento, corre
ção do ritmo intestinal e repouso; 
quando não existem sinais de me
lhora, existe a alternativa do trata
mento cirúrgico

VEJA TAM BÉM : Alimentação; 
Boca; Dentes; Gastrenterologia; 
Paladar; Ulcera; Vômitos.
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Dilatação

Sólidos, líquidos e gases, ao so- 
.frerem mudanças de temperatura, 
sofrem correspondentes variações 
em suas dimensões: é o fenômeno 
físico da dilatação térmica. Mais 
propriamente: fala-se em dilatação 
referindo-se ao aumento das dimen
sões causado por aumento da tem
peratura, e de contração, quando a 
temperatura abaixa. Todos os cor
pos, em quaisquer estados —  sóli
dos, líquidos ou gasosos — , estão 
sujeitos à dilatação térmica, mas 
em alguns deles ela é tão pequena 
que pode ser considerada pratica
mente desprezível.

O aumento da temperatura de 
um corpo é conseqüência do forne
cimento de calor. As moléculas* 
que constituem este corpo estão 
animadas de um movimento desor
denado, que consiste em vibrações 
e deslocamentos: fornecendo-se ca
lor ao corpo, esses movimentos 
crescem acentuadamente, aumen
tando a energia cinética média das 
partículas que o compõe. Dessa 
maneira, a conseqüência do forne
cimento de calor a um corpo é o 
aumento de sua energia cinética, 
que acarreta, por sua vez, um incre
mento na amplitude da oscilação

molecular. As moléculas utilizarão, 
portanto, uma porção maior de es
paço para seus movimentos, “ em
purrando-se” umas às outras, am
pliando, desse modo, suas 
distâncias mútuas. O efeito ma
croscópico desse fato é a dilatação 
do corpo aquecido.

Sabe-se que para desatarraxar a 
tam pa de certos recipientes feitos 
de vidro, é conveniente mergulhá- 
los em água quente; isto porque, 
aquecendo-os, a tam pa metalica di 
lata-se mais que o vidro, com o que 
é mais facilmente desenroscada. 
D a mesma forma, sabe se que der 
ram ar água muito quente numa va
silha de vidro grosso pode rachá-lo, 
porque as camadas superficiais in
ternas da vasilha dilatam-se bem 
mais rapidamente que as camadas 
externas.

A dilatação corresponde, por
tanto, ao aumento de volume de um 
corpo aquecido (a dilatação é sem
pre maior nos gases que nos líqui
dos; e maior nos líquidos que nos 
sólidos). No entanto^ quando por 
exemplo uma das três dimensões 
do corpo é muito pequena relativa
mente às outras, de modo a sofrer 
uma dilatação muito menor t)ue a 
sofrida pelas outras duas dimen
sões, assume nomes especiais a  di
latação sofrida pelo corpo. Assim, 
diz-se dilatação linear quando se 
considera apenas o aumento de 
comprimento do corpo: um fio me
tálico, por exemplo, sofre dilatação

linear quando aquecido; a ponte 
Golden Gate, em San Francisco, 
Estados Unidos, tem cabos de aço 
que no verão abaixam 1,50 m, rela
tivamente à posição que possuem 
no inverno, devido à dilatação li
near. Já  quando se considera a dila
tação do comprimento e da largura 
de um corpo, tomando se a da es
pessura como desprezível, fala-se 
em dilatação superficial. Isto 
ocorre quando, por exemplo, uma 
chapa metálica e aquecida. Consi
derando-se como efetivas as dilata
ções das três dimensões do corpo, 
tem-se a dilatação volumétrica, 
também cham ada dilatação cúbica.

M edida da dilatação

A experiência demonstra que, 
quando ocorre a dilatação linear, o 
aumento de comprimento A 1 de 
um a barra de metal de compri
mento 1„ é proporcional ao au
mento de temperatura A t e  ao 
comprimento 10 que possuía antes 
de a temperatura ser aumentada. 
Uma lei das proporcionalidades diz 
que, se uma grandeza for propor
cional a outras duas, também o 
será ao produto destas grandezas. 
Como A 1 é proporcional simulta
neamente a A t e a 10, é também 
proporcional a 10. A t .

O coeficiente que transforma 
essa proporcionalidade em igual
dade recebe a denominação de coe
ficiente de dilatação linear médio

do metal que constitui a barra. Este 
coeficiente de transformação é indi
cado por am.

A relaçao entre a variação do 
comprimento e da  temperatura, na 
dilatação linear, é portanto ex
pressa por uma fórmula simples:
A l =  c^-lg-At, onde 10, como foi 
visto, é a medida do comprimento 
que uma barra possui à tempera
tura t0, A t a variação da tempera
tura e A 1 a variação do compri
mento. Como A 1 =  1 — 10, ou 
seja, a diferença entre o compri 
mento I que a barra possui à tem 
per atura t e o comprimcnto 1„ à 
temperatura inicial t0, ê como a va 
riaçao de temperatura A t é igual 
a t — t4, a fórmula acima também 
pode ser escrita 1 -  10 -  u„. 1„ ( t -

coeficiente de dilatação linear 
qiédio entre as temperaturas t  ̂ e t 
tem, portanto, expressão

Ele é pois a variação de compri 
mento sofrida por um comprimento 
unitário para cada grau de tempe
ratura.

Para as dilatações superficial e 
volumétrica existem fórmulas aná 
Iogas. Assim, o coejiciente de dila
tação superficial médio é dado por

/L  =  > onde A S =  S — S0 
S0.A t

A diferença " b "  -  "a "  (que se deve à dilatação linear do cubo de ferro, por 
aquecim ento) cresce proporcionalm ente ao com prim ento da aresta.

Os efeitos da dilatação sobre os diversos m ateriais são da m aior im portân
c ia. devendo ser previstos em  todas as construções. Em geral, nas e9tradas 
de ferro deixa-se um intervalo entre os trilhos (a " junta  de dila tação"). Nas 
pontes de concreto, são colocados, sobre os apoios, roletes de aço que per
m item  a m ovim entação das vigas, quando se dilatam .
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é a variação na medida da área de 
uma superfície com uma variação 
de temperatura A t. Daí, vem que o 
coeficiente de dilatação volumé
trica médio é

AV
Ym = -----------

V0 AT
Os coeficientes de dilatação va

riam com a temperatura (por exem
plo, y é geralmente função cres
cente da temperatura). No entànto, 
para pequenas variações de tempe
ratura, os coeficientes de dilataçao, 
por serem praticamente desprezí
veis, podem ser considerados cons
tantes.

Os coeficientes de dilatação tam-

Constitufdas por duas placas de di
ferentes m etais ligadas rigida
m ente entre  si. as lâm inas b im etá li- 
cas têm  a propriedade de se 
encurvar Ao serem subm etidas a 
aquecim ento. Isso ocorre porque 
os m etais que as form am  dila
tam -se  desigualm ente para a 
m esm a variação de tem peratura. 
Essas lim in a s  com põem  os regula
dores de tem peratura , onde a dila
tação e contração são utilizadas 
para abrir e fechar au tom atica
m ente circuitos elétricos.

De m aneira geral, os líquidos apresentam  m aior dilatação qu e  os sólidos. 
Com  o aum ento da tem peratura  e o conseqüente increm ento da velocidade  
de agitação das m oléculas, estas distanciam -se umas das outras, causando 
a dilatação. Para m edir a ocorrência desse fenóm eno em  um liquido, este 
é colocado em  um recipiente especial, constituído por um tubo capilar finali
zado em  bulbo, que é m ergulhado no interior de um bécker com água. Po
de-se verificar s com parar, com o auxilio de dois desses dispositivos ( i  es
querda) a dilatação da água e do álcool. Para tanto , os bulbos e parte dos 
capilares são enchidos, cada um deles, com um a dessas substâncias. Com  
o aum ento da tem peratura , observa-se quanto os Ifquidos subiram  noa capi
lares ( i  d ireita). Um  m esm o aum ento de tem peratura produz m aior d ila ta
ção no álcool (bulbo da esquerda) que na água (bulbo da direita). Consta- 
ta -se  então que. enquanto a água tem  seu volum e aum entado em  apeiSas 
0 ,2 0 7  partes por m il, para cada grau Celsius a mais na tem peratura , o álcool 
apresenta uma variação m aior de 1 .1 2  partes em  mil.

bém variam com a mudança de 
pressão. As tabelas costumam 
mostrá-los à temperatura de 0o C e 
pressão atmosférica normal. Entre 
os três coeficientes de dilatação 
existem as seguintes relações: o 
coeficiente de dilatação volumé
trica vale o triplo do de dilatação 
linear, e o coeficiente de dilatação 
superficial vale -o dobro do dé dila
tação linear.

Aparelhos simples como o piró
metro de quadrante e o anel de 
Gravezande são utilizados para 
evidenciar a dilatação. O primeiro 
consta de uma haste de metal com 
um a extremidade fixa e a outra en
costada a um ponteiro; ocorrendo 
a dilatação, o ponteiro é empur
rado e um quadrante graduado in 
dica quantitativamente a dilatação. 
Já  o anel de Gravezande consta de 
um anel e de uma esfera metálica. 
Esta, que à temperatura normal 
passa livremente pelo anel, não 
mais consegue fazê-lo após ser 
aquecida.

Medidas da dilatação dos sóli
dos são feitas com instrumentos 
como, por exemplo, os comparado- 
res, munidos de microscópios mi- 
crométricos, e os dilatômetros de 
peso.

Com os cristais anisotrópicos 
ocorre um fato interessante: o coe
ficiente de dilatação linear depende 
da direção em que é examinado, ou 
seja, é diferente para cada compri
mento localizado em diferentes po
sições no cristal. Já  o exame d a  di
latação de um líquido deve levar 
em conta a dilatação do recipiente 
que o contém. Nesse caso, costu
ma-se, para facilidade de estudo, 
introduzir um outro coeficiente de 
dilatação, denominado coeficiente 
de dilatação aparente, que é igual 
à diferença entre os coeficientes de 
dilatação volumétricos do líquido e 
do recipiente, ou seja, y ap =  y liq
— J  rec-Entre os vários métodos de me
dição do coeficiente de dilatação 
dos líquidos estão, além dos que 
são feitos por meio dos dilatôme
tros de peso e de volume, os méto
dos de Mattiensen e de Dulong-Pe- 
tit. Este último consiste no 
seguinte: dois tubos verticais são 
colocados em comunicação por 
meio de um tubo capilar. Um deles 
é envolvido por gelo (0o C) e outro 
por uma camisa de água à tempera
tura t, que pode ser a da ebulição 
(100° C). Depois de introduzir ne
les o líquido cujo coeficiente de di
latação se pretende determinar, me
de-se a diferença de altura de 
líquido .entre os dois tubos, A h . O 
coeficiente será dado pela fórmula

onde h0 é a altura do tubo a 0o C. 
A diferença entre os volumes de 
líquido pode ser computada como 
igual à variação de alturas, já  que 
o diâmetro dos capilares é cons
tante.

A água apresenta um comporta
mento anômalo quanto à dilatação: 
os líquidos aumentam de volume 
quando aquecidos; a água, no en
tanto, de 0” C até 4o C se contrai. A
fjartir daí, se dilata como os outros 
íquidos.

Dilatação de fluidos

Nos líquidos e nos gases a dila
tação é volumétrica. No estudo da 
relação entre o aumento de volume 
de um gás provocado por um au 
mento de temperatura, deve se le
var em conta se a pressão à qual 
o gás está sujeito permanece cons
tante ou não, pois, contrariamente 
aos sólidos e líquidos, variações de 
pressão provocam variações relati
vamente grandes no volume ga 
soso. Assim, uma das leis que re
gem o comportamento dos gases, 
denominada primeira lei de Gay- 
Lussac-Charles, estabelece uma re
lação de proporcionalidade entre o 
volume t a  temperatura de um gás. 
Essa lei é expressa com a seguinte 
fórmula: Vt =  V0 (1 +  at), onde 
Vt é o volume do gás à tempera
tura t, V0 o seu volume a 0o C, ou 
seja, à temperatura do gelo fun
dente. A constante a é o coeficiente 
de dilatarão do gás.

Um gas é chamado gás ideal ou 
perfeito  quando obedece rigida
mente a todas as leis que o regem. 
O coeficiente de dilatação de um 
gás ideal, a pressão constante, é 
igual a

______  °C-1
273,15

quando a temperatura t, na 
formula de Gay-Lussac, foi medida 
em graus Celsius.

Esta constante tem o mesmo va
lor para todos os gases e depende 
somente da escala de temperatura 
utilizada. Assim, se estiver sendo 
usada a escala Fahrenheit, o seu

valor será igual a — !— °F_1 
459,6

A primeira determinação do seu 
valor foi feita em 1802, por J . L. 
Gay-Lussac".

Ó fenômeno da dilatação encon
tra inúmeras aplicações. Lâminas 
de dois metais diferentes (que se 
curvam ao serem aquecidas, devido 
à diferente dilataçao dos dois me 
tais) são utilizadas nos termôme
tros bimetálicos, nos reguladores 
de temperatura, onde a dilatação e 
a contração são utilizadas para fe
char ou abrir automaticamente cir
cuitos elétricos. Também os siste
mas de aquecimento elétrico, como 
ferros de engomar, fomos, etc., uti
lizam a dilatação em termostatos, 
para manter constante a tempera 
tura. Nas rodas de carroça, os aros. 
metálicos, antes de colocados, são 
aquecidos. Ao esfriar, diminuem de 
diâmetro, apertando firmemente os 
raios da roda.

VEJA TAM BÉM : Calor; Gases: 
Temperatura.
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Situada na entrada do porto, a estátua da "Sere iazinha". inspirada num per
sonagem de H .C . Andersen, é um elem ento característico de Copenhague.

Dinamarca

S U M Á R IO

Localização: noroeste da Europa 
Lim ites: R.F.A. (S); M ar B á ltico  e es

tre ito  de Kattegat (L); estre ito  de 
Skagerrak (N); Mar do Norte  (0) 

Superfície: 43  069  k m 2 (não in 
c lu indo a Groenlândia e as Ilhas 
Faroe)

População: 5 0 3 0  0 0 0  hab. (sem 
Groenlândia e Ilhas Faroe)

Cidades principais:
Copenhague (capital - 1 3 62  158 
hab.); A rhus (2 43  4 9 6  hab.);
Odense (167 3 24  hab.); A lb o rg ....
(1 55  4 2 4  hab.)

Id iom a: dinam arquês 
Religiões: Luterana (97% ), católica, 

batista e judaica 
Portos principais: Copenhague, A l

borg, Arhus, Esbjerg 
Aeroporto principal: Copenhague 
Ro dovias: 64  9 0 0  km 
Ferrovias: 2 5 2 2  km 
Unidade m onetária: coroa d inam ar

quesa

Embora a Jutlândia (Jylland) 
seja um prolongamento natural do 
território alemao, a Dinamarca, 
por causa de sua formação étnica 
(raça nórdica), história e cultura, 
aparece muito mais vinculada aos 
países situados na península escan
dinava (Suécia e Noruega), dos 
quais, aliás, só a separam os escas
sos quilômetros de largura dos es
treitos de Skagerrak e Kattegat, no 
mar Báltico.

A história antiga da Dinamarca, 
que em boa medida confunde-se 
com as da  Noruega e Suécia, é a 
história dos vikings, que chegaram 
a unir num só império a Escandiná
via e a Inglaterra. A decadência 
dos vikings fragmentou o império e 
deu lugar a uma sociedade feudal. 
Mas, em 1387, a Rainha Margrethe 
da Dinamarca conseguiu anexar a 
seus domínios tanto a Suécia como 
a Noruega.

Uma revolta, em 1523, consegue 
libertar a Suécia; contudo a No
ruega só se tornaria uma nação in
dependente em 1814, em conse- 
qüencia das guerras napoleônicas. 
Ainda no século XIX , o governo 
dinamarquês assumiu a forma de 
monarquia constitucional, e uma 
guerra com a Prússia e a Áustria 
levou os condados germânicos do 
sul a se libertarem da suserania di
namarquesa, ganhando o país o seu 
contorno atual.

A Dinamarca manteve-se neutra 
durante a Primeira* Guerra Mun
dial (1914/18), mas foi invadida 
pela Alemanha em abril de 1940, 
permanecendo durante cinco anos 
sob ocupação nazista. Ao terminar 
a guerra, recobrada a liberdade, su
biu ao trono Frederico IX, que rei
naria até sua morte em 1972, sendo

então substituído por sua filha 
Margrethe.

Atualmente, a vida política da 
Dinamarca é regida pela reforma 
constitucional de 1953, que aboliu 
um a das câmaras legislativas exis
tentes (o landsting), instituindo um 
parlamento unicameral de 179 ca

deiras, o folketing. O sistema de re
presentação proporcional instituído 
pela reforma constitucional tem di
ficultado bastante a obtenção de 
maioria param entar por um único 
partido. Em conseqüência desse 
fato, os vários partidos dinam ar
queses têm sido obrigados a formar

governos de coalizão ou mesmo de 
minorias representativas.

Terra e povo

A Dinamarca é composta de ter
ras baixas (média de 30 metros); 
seu ponto culminante eleva-se a 
apenas 173 metros do nível do mar. 
0  espaço territorial — que inclui 
a península da Jutlândia (Jylland) 
e mais 483 ilhas do mar Báltico — 
apresenta se quase que totalmente 
aproveitado por algum tipo de ex 
ploraçào econômica. A densidade 
demográfica é alta, mas, à exceção 
da área de Cogenhague, não há 
uma concentração urbana exces 
siva. A presença da capital leva o 
maior índice demográfico a regis
trar-se na ilha de Sjaelland (255 
h ab /k m J), onde também se encon
tram áreas rurais densamente p o 
voadas e as cidades de Roskilde, 
Hillerod eHolbaek.

Densidades demográficas inter 
mediárias vão aparecer nas ilhas 
Fionia (onde se situa Odense — 
167 324 habitantes —  cidade an
tiga e importante centro turístico, 
comercial e portuário), Lolland e 
outras. O menor índice demográ 
fico cabe à Jutlândia (65 
hab./km 2). Entre as ilhas, devido a 
seu tamanho, constituição do solo 
ou características climáticas, ape
nas 97 são habitadas.

Quanto ao clima, a despeito da 
localização bastante setentrional 
(ao norte do paralelo 55°) a  D ina
m arca em geral não sofre o rigor 
de invernos glaciais (a temperatura 
cai pouco abaixo de 0“ C), sendo o 
verao bastante ameno (médias de 
16° C).

O regime das chuvas é instável

A  ilha de S jaelland, onde se localiza a C apital, é a região que apresenta a m aior densidade dem ográfica do pais.
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dústria metalúrgica e siderúrgica 
de vulto. Os ramos industriàis rrtais 
expressivos são os de calçados, ali
mentos, bebidas, tecidos, cerâmica, 
vidro, cimento e produtos quími
cos. No setor da indústria pesada, 
destaca-se a construção naval, com 
estaleiros em Copenhague, Helsin- 
gor e Nakshov, cuja produção 
atende em boa medida à demanda 
internacional. No setor de trans
portes, há também linhas de mon
tagem de automóveis e uma intensa 
produção de bicicletas.

Por outro lado, a posiçãò .que a 
agricultura ocupa no conjunto da 
economia é relativamente mais des
tacada do que na maioria dos paí
ses da Europa. Considerada uma 
das mais desenvolvidas do mundo, 
a agricultura dinamarquesa deve 
seu elevado índice de produtividade 
em grande parte à formação de 
cooperativas de pequenos e médios 
proprietários. Ocupando cerca de 
70% da área cultivada, essas coo
perativas são responsáveis também 
pela elevação da renda do trabalha
dor do campo, evitando o êxodo ru 
ral e fazendo da Dinamarca um 
dos países de maior renda per ca
pita do mundo. A importância das 
atividades' agrícolas, longe de refle 
tir uma situação de subdesenvolvi
mento, indica, nesse caso, um alto 
grau de prosperidade.

Até o século XIX, o país desta 
cava se na produção de cereais, em 
grande parte exportados para toda 
a Europa. Mais tarde, ocoíreu uma 
diversificação de culturas, com a 
pecuária passando a ocupar uma 
parcela significativa das terras dis 
poníveis. Entretanto, as cifras de 
produção mais importantes .ainda 
aparecem na cultura de cereais, be
terraba, batatas, legumes e frutas. 
Os produtos de origem animal 
(leite, queijo, manteiga, ovos e car 
nes), considerados do mais alto pa
drão de qualidade, alcançam ex 
celentes preços no mercado inter
nacional.

Entre as atividades econômicas 
dinamarquesas vale também men
cionar a pesca, executada por uma 
frota moderna e bem aparelhada, 
que fornece matéria prim a para os 
quinhentos estabelecimentos indus
triais que fabricam conservas ou 
farinha de peixe.

Os pesqueiros têm sua sede nos 
portos de Esbjerg, Ska^en, Hirts- 
hals e Thyboron, mas ha outros oi
tenta portos marítimos e fluviais no 
país. A frota mercante da Dina 
m arca (3 284 navios que desloca 
vam 4,2 milhões de toneladas em 
1973) é uma das maiores do 
mundo. Além das bem servidas co- 
rfiunicações marítimas e fluviais, o 
transporte interno conta com 2 522 
quilômetros de ferrovias e 64 900 
quilômetros de rodovias (quase to 
das asfaltadas).

Groenlândia 
e ilhas Faroe

Com a independência da Islân
dia (1944), a Groenlândia e as ilhas 
Faroe permaneceram como rema
nescentes do antigo império colo
nial dinamarquês, que controlou 
durante séculos territórios euro
peus desde o Oceano Glacial Ár
tico ao m ar do Norte.

As 22 ilhas Faroe formam um

por causa da atuação das diversas 
correntes aéreas que se deslocam 
sobre o território dinamarquês; a 
precipitação oscila anualmente en
tre 400 e 800 mm.

A s atividades 
econôm icas

A indústria dinamarquesa vem 
se desenvolvendo de maneira consi
derável a partir de 1945. No princí
pio dos anos setenta, chegou a con
tribuir cinco vezes mais do que a 
agricultura para o PNB, além de 
ser responsável por dois terços das 
exportações do país. Entretanto, a 
D inamarca ainda não alcançou o 
mesmo índice de industrialização 
de outros países europeus, como a 
Inglaterra ou a Alemanha.
_ Isso se deve, por um lado, à ca

rência de minerais em seu solo, o 
que a obriga a importar vários de
les (carvão, petroleo, minério de 
ferro, alumínio e outros) para satis
fazer às necessidades internas, difi
cultando a implantação de um a in- A  guarda real dinam arquesa sim boliza a permanência da monarquia.
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Alborg, segundo porto da D inam arca, é tam bém  um grande centro da indústria de navios, de cim ento e de bebidas.

arquipélago de origem vulcânica a 
sudeste da Islândia. Sua área .total 
é de 1399 km2 com uma população 
de 38 612 habitantes em 1970. 
Quase todas as ilhas são habitadas; 
na maior delas, Stromo (373 km 2), 
localiza-se a capital, Thorshavn 
(38 612 hab. em 1972).

Os escandinavos chegaram a es 
sas ilhas no século VIII, ali encon
trando habitantes de origem celta. 
Passando à posse da Dinamarca 
desde 1380, elas receberam número 
maior de imigrantes noruegueses. 
A despeito de o dinamarquês ter 
sempre sido a língua oficial, o povo 
das ilhas desenvolveu um dialeto 
próprio, que é o mais falado no ar
quipélago. Desde 1948, o conjunto 
das ilhas Faroe desfruta de autogo 
verno, e faz se representar por dois 
deputados no Parlamento dinamar
quês.

Quanto à Groenlândia, a maior 
ilha do mundo (2_ 175 600 kmz), si 
tua se entre a Islândia e a America 
do Norte, com suas porções seten
trionais acima do Círculo Polar 
Ártico. O norueguês Eric, o ruivo, 
iniciou a colonização (984 d.C.) e 
deu ao lugar o nome de Groenlan- 
dia (Terra Verde) para atrair os 
imigrantes.

Os colonizadores nórdicos aca 
barain por perder o contato com a 
Europa; miscigenando se com os 
esquimós*, com os quais formaram 
um a cultura isolada. O contato só 
foi retomado em caráter perma
nente a partir dc 1721, com o esta 
belecimento de uma missão, que 
era chefiada por missionários no
ruegueses.

Quase todo o território groenlan- 
dês (84% do total) é recoberto por 
uma espessa camada de gelo que se 
mantém durante o ano todo. O su
doeste da ilha é a região mais po 
voada. Aí se situa a capital, Godt- 
haab, que possui aproximadamente 
8 600 habitantes. A Groenlândia 
conta com uma população total de
48 581 habitantes constituída por 
um pequeno número de escandina
vos (principalmente dínamarque 
ses) e [jor uma imensa maioria de 
esquimós, que se dedicam à pesca 
e a indústria do pescado. Mas há 
também exploração mineral 
(chumbo, zinco, criolita, grafita, 
cobre e carvão), além de criações 
de carneiros nas pastagens existen
tes no extremo sul da ilha.

Desde 1953, os habitantes da 
Groenlândia elegem dois represen
tantes seus ao parlamento dinamar-
3uès, embora a ilha esteja anexada 

esde 1814 ao território dinam ar
quês. Nesse ano, por decisão das 
potências européias vencedoras das 
guerras napoleônicas, a Noruega 
tornou-se independente da D ina
marca. Apesar de ter sido coloni
zada pelos noruegueses, a. Groen
lândia não foi incluída no acordo 
de independência, permanecendo 
sob o domínio dinamarquês. Desde 
então, a Noruega passou a reivindi
car a posse da ilha. A questão so
mente seria resolvida em 1938, 
com o veredicto da Corte Interna 
cional de Haia a favor da incorpo
ração definitiva da Groenlândia à 
Dinamarca.

VEJA TAM BÉM : Europa.
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72 Dinossauro

O "Allosaurus frag ilis" —  7 m de com prim ento —  é um representante característico dos terópodes (bípedes), dotado de patas posteriores fortes e velozes.

Dinossauro

A Era Mesozóica iniciou-se há 
225 milhões de anos, quando a 
Terra possuía imensas florestas de 
coníferas* e todas as classes de ani
mais vertebrados já  existiam, ex
ceto os mamíferos* e as aves*. 
Nessa era, que duraria 150 milhões 
de anos, o planeta assistiu a uma 
grande disseminação dos répteis*, 
que dominariam toda a ecologia*.

Nos mares, predominavam os íc- 
tiossauros; as altas montanhas ser
viam de abrigo aos pterossauros, 
répteis voadores. Em terra firme, 
ou em ambiente aquático, viviam 
os dinossauros, que se desenvolve
ram em duas ordens distintas (clas
sificadas em Saurísquios e Ornitís-

<juios, segundo a conformação da 
cintura pálvica) e centenas de espé 
cies.

Os fósseis mais antigos de dinos
sauros fazem remontar sua origem 
ao Período Carbonífero, ainda no 
Paleozóico, há uns 350 milhões de 
anos. Sua rápida expansão no Me
sozóico provavelmente se relaciona 
com as alterações da flora, tanto a 
marinha como a de superfície. O 
aparecimento dos sáurios (uma das 
ordens dos répteis) como animais 
terrestres começa no Mesozóico 
antigo (Período Triássico), mas 
eles só se disseminaram realmente 
com o surgimento de numerosas e 
prósperas espécies nos períodos se 
guintes, o Jurássico (há uns 185 
milhões de anos) e o Cretáceo (há 
140 milhões de anos). No princípio 
do Paleoceno (há 75 milhões de 
anos), os dinossauros já  estavam 
em acentuada decadência, extin
guindo-se depois.

As mais diversas razões foram 
indicadas para o rápido declínio 
dos dinossauros. Sugeriu-se que 
modificações cataclísmicas tives
sem alterado rapidamente a flora e 
a conformação do terreno, incapa
citando-os a sobrevivência. Con
tudo, essa hipótese não leva em 
conta a extinção simultânea dos 
répteis aquáticos e dos répteis aé
reos, que não poderiam ser igual
mente afetados por modificações 
ecológicas na superfície e nas zo
nas pantanosas.

Outra teoria atribuía a extinção 
daqueles animais a uma forte gla- 
ciação que teria ocorrido na Terra. 
Contudo, e descobriu mais tarde, 
a glaciação só viria a ocorrer no 
Eoceno, 50 milhões de anos depois 
da morte do último dinossauro. 
Além disso, as plantas fósseis con
temporâneas ao fim dos grandes

répteis indicam um clima tempe 
rado ou tropical.

Radiações e epidemias, também 
apontadas como causadoras da de
cadência dos grandes répteis, de
pendem de difícil comprovação. 
Parece mais razoável supor que 
lentas mudanças ecológicas — 
como o aparecimento, ainda no 
Cretáceo, da flora atual — foram 
tornando os répteis mesozóicos me 
nos adaptados. As espécies de 
enormes dimensões, necessitando 
de grandes quantidades de ali
mento, já  não podiam suprir-se 
com facilidade, dando origem a 
um a competição feroz pela sobrevi
vência. Da decadência dos herbívo
ros, segue-se a decadência dos 
carnívoros que deles se alimenta
vam.

Do processo, sobreviveram 
aqueles que revelaram maior poder 
de adaptação, entre os quais não se 
enquadravam os grandes répteis. 
Algumas das especies de repteis 
iriam, já  no Paleoceno, dar origem 
a uma nova forma de vida: os 
mamíferos; enquanto que, de ou
tras espécies de répteis teriam evo
luído as aves.

Os grupos
secundários

Os Pseudosucos foram os Arcos- 
sauros mais primitivos. Eram pe
quenos, anfíbios e bípedes, tendo 
maior difusão durante o Permiano. 
Os Fitossauros, derivados prova
velmente dos Pseudosucos, apare
ceram no Triássico, com formas se
melhantes às dos crocodilos atuais 
e também eram anfíbios. Os Pte
rossauros, que surgiram no início 
do Jurássico, tentaram penetrar no 
ambiente aéreo, graças ao excep
cional desenvolvimento do quarto

dedo das patas dianteiras, de onde 
se estendia uma grande memtfrana 
alar.

A s cinturas de aves

Os dinossauros são classificados 
em duas ordens: os Saurísquios 
possuíam ossos pélvicos típicos da 
conformação reptiliana; ia os Or 
nitísquios tinham a apófise poste
rior paralela ao íleo, estrutura 
típica dos pássaros; é possível que 
os Omitísquios tenham de algum 
modq parentesco com as aves (que 
começaram a surgir no Jurássico, 
mesmo período em que aparecem 
os mais antigos fósseis de Ornitís- 
quios).

ORNITÍSQUIOS — São subdi
vididos em quatro subordens: os 
Ornitopódeos, os Estegossauros, os 
Anquilossauros e os Ceratopsí 
deos, todos de hábitos herbívoros.

O camptossauro —  4 m de com
primento, andadura bípede, mas 
com as patas anteriores bastante 
desenvolvidas —  é o mais antigo 
omitopódeo conhecido, tendo apa 
recido no Jurássico. No período se
guinte, no entanto, é que a subor- 
dem atingiria seu máximo 
desenvolvimento, com o iguano- 
donte, muito semelhante morfologi
camente ao camptossauro, mas 
com o dobro do tamanho e um a al
tura de cerca de 5 m.

Nos depósitos fósseis do Cretá
ceo Superjor, na América setentrio
nal e na Ásia, aparecem restos dos 
Trachodon, dinossauros com bico, 
de pés palmados, próprios para o 
nado. Possuíam cerca de 2 000 
dentes, dispostos em séries de cin
qüenta, implantados nas maxilas. 
Gêneros próximos ao Trachodon 
mostravam cristas cranianas dota-

Classifi cação

Reino: Anim alia  
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Classe: Reptilia 
Subclasse: Diapsidae 
Superordem : Archosauria 
Ordem : Pseudosuchia 
Ordem : Phytosauria 
O rdem : Saurischia 
Subordens: Theropoda, Sauro- 

poda
Ordem : Ornith isch ia 
Subordens: O rn ithopod ia , Ste- 

gosauria, Ceratopsidae e A n - 
chilosauria 

Ordem : Pterosauria
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das de canais que se comunicavam 
com o osso nasal, o que deveria 
permitir ao animal permanecer e se 
alimentar sob a água. O exemplar 
mais conhecido dentre estes é o Pa- 
rasaurolophus, comum no C retá
ceo Superior.

Ao contrário dos ornitopódeos, 
os estegossauros eram quadrúpe
des, tendo contudo as patas ante 
riores menores que as posteriores. 
Como características, o grupo pos
suía uma cabeça muito reduzida 
em relação ao corpo, com denta 
dura pouco desenvolvida; e, nas 
costas, uma armadura dorsal de 
origem dérmica, com placas ou es
pinhas ossificadas. O gênero mais 
antigo que se conhece e o Sceliodo- 
saurus, mas no Cretáceo Superior 
aparecem com freqüência fósseis 
de Stegosaurus (6 m de compri
mento, 10 t de peso). Neste mesmo 
período apareceram os Anquilos- 
sauros, mais pesados e maciços que 
os Estegossauros sendo o gênero 
típico o Ankylosaurus, com placas 
ósseas sobre todo o crânio e a parte 
dorsal do corpo que contava ainda 
com um estrato comeo muito resis-

s ceratopsídeos, quadrúpedes 
do Cretáceo Superior —  com fós
seis registrados na América seten
trional e na  Mongólia — , tiram seu 
nome do fato de ostentarem chifres 
bastante desenvolvidos. Aparecem 
apenas no Cretáceo Superior. Entre 
eles, os de maior destaque são os 
Protoceratops (provavelmente os 
mais antigos), os Monoclonius 
(com um chifre supranasal e outros 
sobre as órbitas) e os Triceratops, 
gigantes dè 5 m, com três chifres e 
um a ampla crista óssea protegendo 
o crânio e o pescoço.

O s carnívoros

SAURÍSQUIOS —  Da subor 
dem mais antiga —  Terópodes —  
originaram-se não só os Ornitís- 
quios, mas também a outra subor- 
dem dos Saurísquios: os Saurópo- 
des.

Os Terópodes tinham todos duas 
características em comum: eram 
bípedes e carnívoros. Surgem e 
prosperam no Triássico, parecendo 
ter derivado de uma forma ainda 
mais antiga de répteis bípedes, os 
tecodontes. O fóssil mais remoto 
registrado é o do Coelophysis, en
contrado no Novo México, em de
pósitos do Triássico Superior.

Mas, na Europa, quase na 
mesma época, já  vivia o Haltico- 
saurus, 5,5 m de comprimento, pa
tas posteriores bem desenvolvidas e 
dotadas de três dedos, crânio alon
gado. Como os outros terópodes, 
possuía patas anteriores diminutas 
e pentadactilas.

De épocas posteriores são o pe- 
uenino Compsognathus (o menor 
irtossauro, com 60 cm de compri

mento), encontrado na Baviera, em 
depósitos do Jurássico Superior; e 
o Struthiomimus (do Cretáceo Su
perior canadense), sem dentes, com 
um grande bico córneo e patas pos
teriores adaptadas para a corrida. 
O regime alimentar desse gênero 
constitui um mistério, uma vez que 
não possuía a forma de animal pre
dador. Talvez se alimentasse de pe
quenos animais e ovos.

Os maiores terópodes foram se

Diplomaciá *

Diplomacia significa, basica
mente, a arte ou prática de condu
zir negociações internacionais. Na
turalmente, quem negocia alguma 
coisa deseja manter ou alcançar 
formas de relacionamento pacífico. 
Daí o sentido derivado do termo, 
designando habilidade em conduzir 
negociações sem despertar hostili
dade.

A atividade diplomática organi
zada, profissional, caracteriza-se 
externamente por certos hábitos de 
“suavidade convencional”. Essa 
característica desenvolve-se a par
tir da própria necessidade de man
ter relações regulares e contínuas, 
marcadas por um misto de con
fiança e respeito, sem prejuízo da 
capacidade de realizar negociações 
precisas e realistas^ durante as 

uais a divergência e freqüente. O 
iplomata não profissional ilude-se 

freqüentemente com a expectativa 
do exito rápido, ou se piostra inca
paz de controlar devidamente suas 
emoções, positivas ou .negativas, 
em relação aos negociadores do 
país onde se encontra.

Na época do absolutismo* e 
mesmo durante todo o século XIX, 
o embaixador era visto como um 
representante pessoal do monarca e 
as comunicações internacionais 
eram lentas e precárias. Os com
promissos que o diplomata era 
obrigado a assumir em nome de; seu 
país podiam ser extremamente im
portantes, não raro envolvendo 
mesmo participação em acordos 
militares. Entende-se, portanto, a 
crescente profissionalização da ati
vidade diplomática, novamente a 
partir do Congresso de Viena 
(1815).

D iplom acia e política  
exterior

Não se deve confundir diploma
cia com política exterior. A pri
meira consiste na prática da nego
ciação internacional, dentro das 
linhas gerais de política exterior 
traçadas pelos governos.

Naturalmente, um representante 
inglês na corte russa, no século 
XVIII, via-se obrigado a conduzir 
suas atividades com base em ape
nas algumas instruções gerais — 
por exemplo, convencer a Impera 
triz Catarina* a aliar-se à Grã Bre 
tanha.

Atualmente, entretanto, a prática 
da política exterior envolve grande 
número de aspectos, além de servi
ços regulares bastante extensos que 
são mantidos no exterior, em cará
ter permanente; ao mesmo tempo, 
se necessário, o diplomata pode co 
municar-se instantaneamente com 
seu país e solicitar novas instru
ções. Nesse sentido, ele tem um 
campo de decisões políticas bem 
mais restrito que seus colegas de 
outros tempos.

A origem do serviço diplomático 
profissional encontra-se no costume 
de conceder aos negociadores pri
vilégios e imunidades que se nega
vam aos guerreiros. Como afirma

O tipo mais evoluído de ceratopsideo: o "Triceratops''. de cerca de 5 m.

desenvolvendo nos dois últimos pe
ríodos do Mesozóico, passando a 
apresentar características notavel
mente especializadas: crânio 
grande e alto, capaz de conter os 
enormes maxilares, munidos de 
presas agudas; patas dianteiras 
atrofiadas, mas munidas de garras 
recurvas, funcionais, para segurar a 
presa; patas traseiras maciças, para 
suportar o enorme peso.

No Jurássico Superior, domina
vam os megalossauros (3 a 7 m de 
comprimento), os alossauros (da 
America — chegavam aos 10 m de 
comprimento e possuíam três aber
turas orbitais no crânio) e os cera- 
tossauros (também americanos, ti
nham um chifre implantado sobre 
o osscr nasal). O gigante dos teró
podes, e o maior animal predador 
que jam ais existiu, foi o Tyranno- 
saurus. O maior deles, da espécie 
T. rex, media 16 m de comprimento 
e 6 m de altura. O crânio (1,5 m) 
fornecia suporte para maxilares de 
dentes agudos e cônicos que chega 
vam a 20 cm de comprimento.

A despeito do enorme tamanho 
do crânio, o tiranossauro —  como, 
aliás, todos os outros dinossauros
—  era çlotado de um cérebro mi
núsculo, de diâmetro comumente 
até dez vezes inferior ao da coluna 
dorsal.

O tiranossauro não era, contudo, 
o maior dos dinossauros. Vários 
gêneros da subordem dos saurópo- 
des superavam-no em tamanho. 
M as não em ferocidade.

Os saurópodes, mesmo os maio
res, eram pacíficos herbívoros qua 
drúpedes. Surgidos no Jurássico 
Médio, caracterizavam-se por pos 
suir dentes em espátula (apenas na 
parte antçrior e mediana da boca), 
especializados em cortar a vegeta- 
çao. O crânio pequeno (com cére

bro reduzidíssimo) quase sempre se 
situava na extremidade de um 
longo pescoço. Nas espécies maio
res, as patas, que deviam sustentar 
um peso de até 35 t, eram verdadei 
ras pilastras, formadas por ossos 
sói iaos. Também as vertebras, para 
suportar o peso, ossificavam-se 
junto às linhas de maior esforço 
mecânico.

Todos esses grandes herbívoros 
preferiam regiões paludosas para 
melhor distribuir seu peso. Em 
terra firme, movimentavam-se com 
lentidão, tomando-se presas fáceis 

a ra  os ferozes terópodes. Em am- 
iente semi-aquático, contudo, po

diam mover-se e defender-se muito 
bem.

Os gêneros mais conhecidos re
montam ao Jurássico. Entre eles, o 
braquiossauro (América, Africa, 
Portugal), com patas dianteiras me
dindo 4 m, e um comprimento to
tal, do focinho à ponta da cauda, 
superior a 20 m (suas narinas 
abriam-se na parte superior da ca 
beça, o que lhe permitia ficar quase 
inteiramente submerso); o brontos 
sauro, com até 18 m, chegando a 
pesar 40 t; e o diplodoco, o maior 
dos animais terrestres conhecidos, 
cuja extensão chegava aos 26 m de 
comprimento.

O tamanho exagerado desses 
animais e os terrenos_ lamacentos 
favorecem a conservação de alguns 
deles como fósseis. Para o estudo 
atual conta-se com esses fósseis e 
restos de ovos.

VEJA TAM BÉM : Animais; A ves; 
Cobras; Cordados; Crocodilianos; 
Evolução; Fóssil; Lagartos; Quelô- 
nios; Répteis; Seleção Natural; 
Vertebrados.
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Rio Branco, o prim eiro dos nomes im portantes da diplom acja brasileira.

Na busca da coexistência pacífica. Callaghan, Kissinger, Genscher e Sau 
vagnargues abordam  problemas da Europa central (Paris. 1 97 5 ).

H. Nicolson, “deve ter havido, 
mesmo na pré-história, momentos 
em que um grupo de selvagens de
sejasse negociar com outro grupo 
de selvagens nem que fosse apenas 
para inaicar-lhes que já  se acha
vam esgotados com a luta do dia, 
e que desejariam uma trégua du
rante a qual pudessem recolher 
seus feridos e enterrar seus mortos.

Em muitos casos, mesmo no lm 
pério Bizantino* e nas cidades ita
lianas da Renascença*, o contato 
com estrangeiros era às vezes visto 
como prejudicial, havendo puni
ções diversas para quem os manti
vesse. Conta-se que, quando Basí- 
lio II enviou embaixadores a 
negociar com os seljúcidas turcos, 
fê-los submeter-se à purificação, a 
fim de exorcizar qualquer má in
fluência. É nessa atitude face ao es
trangeiro que se pode encontrar a 
origem do papel especial desempe
nhado, na antiguidade clássica, 
pelo heraldo da tribo ou da cidade, 
investido de autoridade semi-reli 
giosa.

Os gregos colocavam-no sob a 
tutela do deus Hermes, patrono dos 
viajantes, comerciantes e ladrões, e 
símbolo da esperteza. Dele teriam 
os heraldos obtido as duas qualida 
des de que mais necessitavam: uma 
voz possante e boa memória.

Com a crescente complexidade 
das relações políticas e comerciais 
entre as cidades-Estados, tornou-se 
necessário elevar o nível desse ser
viço diplomático rudimentar. Além 
de serem agentes acreditados para 
negociar, essas pessoas tinham 
também funções de administrar a 
casa real, manter a ordem nas as
sembléias e ainda dirigir determi
nados ritos religiosos. A partir do 
século VI, surgiu o costume de es
colher como embaixadores os ora
dores mais eloqüentes, os advoga
dos mais hábeis da comunidade.

Tucídides* descreve em sua his
tória a conferência realizada em 
Esparta no ano 432 a.C. Nessa 
conferência, os aliados deveriam 
decidir se Atenas havia violado 
seus tratados, e se devia ser casti
gada com a guerra. Esse relato his
tórico permite verificar o elevado 
grau de importância em que se en
contrava, ja  nesse período, o con
ceito de representaçao diplomática. 
Permitiu se a uma missão comer
cial ateniense presente na cidade 
não somente que assistisse à confe
rência, mas que participasse dos 
debates e, mesmo após a declara
ção de guerra, que ficasse na ci 
dade até acabar suas atividades.

A contribuição romana à teori. 
e à prática diplomática como ta i ; 
é escassa, embora tenha sido 
enorme no campo do direito inter
nacional. Marca, além disso, a pas
sagem de uma concepção ainda 
parcial e tribalista a uma mais uni
versal da comunidade dos povos, 
como se pode inferir na própria dis
tinção que faziam entre o ius civile 
(o direito aplicável aos cidadãos 
romanos), o ius geniium  (entre ci
dadãos e estrangeiros) e o ius natu- 
rale (o direito comum a todo o gê
nero humano). Porém, a orientaçao 
externa do império romano é mais 
colonial e administrativa, com base 
na expansão militar realizada. Sur
giu ai, com efeito, a profissão de ar
quivista, especialista em preceden

tes e documentação (o termo 
diplomacia, aliás vem do grego di 
ploun =  dobrar, donde papel do
brado, passaporte, documentação 
oficial), mas não um corpo de ne 
gociadores experimentados.

Ao que tudo indica, é no período 
bizantino que aparece um novo pa
pel do diplomata, como observador 
especializado que recolhe informa
ções sobre as condições internas de 
outro país, e envia relatórios deta
lhados a seu governo. Esse ele
mento novo surgiu do esforço dos 
imperadores bizantinos para man

ter sua decadente força imperial 
através de negociações e acordos, e 
fomentando a rivalidade entre seus 
inimigos.

Passa se, assim, do heraldo ao 
orador e ao arquivista romano; 
destes, ao observador especiali
zado. Porém, é somente no século 
XV, nos Estados italianos, que 
surge o costume de nomear embai
xadores permanentes, origem efe
tiva da diplomacia como uma pro
fissão organizada. Contudo, até o 
final do século XVIII, o termo di
plomacia continuava associado à

conservação dos arquivos,.à aná
lise de antigos tratados e ao estudo 
das negociações internacionais. 
Embora esse aspecto permaneça 
importante na organizaçao de todo 
serviço diplomático, o emprego do 
termo para designar a direção e o 
manejo das relações internacionais 
é relativamente recente. Somente a 
partir do Congresso de Viena de 
18 15 se reconheceu o serviço diplo
mático como uma profissão dis
tinta da atividade do político ou es
tadista, definindo se de forma 
precisa suas regras, convenções e 
prescrições próprias.

D iplom acia  
no Brasil

No Brasil, o Instituto Rio 
Branco foi criado por um Decreto- 
lei do presidente Getúlio Vargas, 
em abril de 1945, quando era mi
nistro das Relações Exteriores o 
embaixador José Roberto de Ma
cedo Soares. As primeiras ativida
des do Instituto foram cursos de ex 
tensão, destinados ao aperfeiçoa
mento dos funcionários da carreira 
de diplomata e à difusão de conhe
cimentos relativos à geografia e à 
cartografia do Brasil.

No ano seguinte, um novo De
creto-lei, baixado pelo presidente 
Eurico Gaspar Dutra, conferiu ao 
Instituto Rio Branco, com caráter 
de exclusividade, a missão de re
crutar e selecionar os aspirantes ao 
serviço externo do país, ao mesmo 
tempo que lhe concedeu instruções' 
para executar as tare fa i relaciona 
das com a formação e o adestra
mento dos funcionários diplomáti 
cos; com o decreto, ficaram criados 
os cursos de preparação à carreira 
de diplomata e de aperfeiçoamento 
de diplomatas.

Em 1959, o Decreto-Lei n.° 
45 535 procurou alargar a área 
geográfica de recrutamento dos 
candidatos, passando a permitir 
que os exames de admissão ao Ins
tituto se processassem em duas eta
pas: provas de seleção prévia reali
zadas —  concomitantemente e 
com caráter eliminatório-—  no Rio 
de Janeiro e nas capitais de maior 
densidade demográfica da União; e 
provas vestibulares finais, efetua
das no Rio de Janeiro.

Em 1961, a Lei n.° 3 917 criou 
no Instituto o curso de altos estu 
dos e estabeleceu o princípio de 
que, decorridos cinco anos de ins 
talação desse curso, só poderiam 
ser promovidos a ministros de pri 
meira classe, ou comissionados na 
função de embaixador, os ministros 
de segunda classe que o tivessem 
concluído.

A organização atual do Instituto 
Rio Branco tem regimentos e regu 
lamentos próprios, aprovados pelos 
decretos citados, alem dos de n.° 
24 883, de 1948, e.60 3S5,de 1967. 
Em 1970, o Ministério das Rela
ções Exteriores transferiu-se para 
Brasília. Em conseqüência, foram 
baixados decretos prevendo a mu
dança, em 1971, ao Instituto Rio 
Branco para o Palácio do Itama- 
rati, na capital federal.

VEJA TAM BÉM : Política Interna
cional.
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Dipteros

Classificação

Reino: Anim al 
Filo: A rth ro  poda 
C la s s e : Insecta 
Subclasse: Pterygota 
Ordem : Diptera 
Subordem : Nem atocera 
Principais fam ílias: Tipuledae, 

Culicidae, Psychodidae, Si- 
m uliidae e C eratopogonidae 

Subordem : Brachycera 
Principais fam ílias: Tabanidae, 

Asilidae, Mydaidae, Cutere- 
bridae, Calliphoridae, M usci- 
dae e D rosophilidae

Os dipteros são insetos* que se 
distinguem fisicamente dos demais 
por possuírem apenas um par de 
asas: o par de asas posterior foi 
modificado, transformando-se em 
pequenos órgãos de equilíbrio de
nominados halteres (conhecidos 
também como balancins). Outra 
característica dos insetos dipteros é 
o aparelho bucal do tipo sugador, 
apropriado para recolher alimento 
(matéria orgânica líquida). Nas es
pécies que perfuram a pele de ou
tros animais para obter nutrição, o 
aparelho bucal é do tipo pungitivo- 
sugador.

Em todo o mundo já  foram iden
tificadas por volta de 100 000 espé
cies de dipteros; entre elas estão os 
mosquitos e as moscas. Consti
tuindo uma das mais numerosas or
dens dos insetos, os dipteros são 
encontrados em todas as regiões do 
planeta, inclusive nas de condições 
climáticas extremas: há espécies 
que vivem a menos de 1 000 km do 
pólo Norte, outras mantêm se nos 
desertos e algumas, finalmente, ha
bitam locais situados a mais de
4 000 m de altitude.

Características
gerais

Os dipteros adultos são geral
mente pequenos — de 1 milímetro 
a 5 centímetros — , têm o corpo 
mole e quase sempre cilíndrico, re
sultante da união de 21 segmentos, 
como na maioria dos insetos. A ca
beça destaca-se como um todo, sem 
que se consiga distinguir os seus 
sete segmentos originais. O toráx 
apresenta três segmentos bem visí
veis; em algumas espécies os seg
mentos são desiguais, conforme o 
desenvolvimento da musculatura 
alar contida no segmento mesoto- 
rácico. O abdome e integrado por 
onze segmentos e solda-se ao tórax 
diretamente ou por intermédio de 
um pecíolo.

Os órgãos da visão são bem de
senvolvidos, e ocupam grande 
parte da cabeça; compreendem 
olhos compostos e, às vezes, tam 
bém ocelos. Por outro lado, as an
tenas são geralmente muito peque
nas e pouco vistosas, contendo um 
máximo de 39 artículos.

com pernas extremamente longas e 
finas, encontrados em lugares úmi
dos e de muita vegetação. As lar
vas, aquáticas ou semi-aquáticas, 
alimentam-se de m atéria vegetal 
em decomposição e, algumas espé
cies, de vegetais vivos, causando 
danos à agricultura.

A família dos Culicídeos, uma 
das maiores, compreende pernilon
gos, mosquitos, carapanãs e muri
çocas. As fêmeas são hematófagas
— alimentam-se de sangue — , po
dendo transmitir moléstias graves: 
o gênero Anopheles é transmissor 
da m alária ou maleita, doença cau 
sada por um protozoário; o Aedes 
transmite a febre amarela e o den
gue, devidas a vírus; o Culex é 
transmissor da filariose, causada 
por um verme. Os ovos são postos 
perto da água (Aedés) ou na sua su
perfície, em “jangada” (Culex) ou 
isoladamente (Anopheles). As lar 
vas e pupas desenvolvem-se em 
água estagnada, alimentando se de 
algas, detritos orgânicos ou outras 
larvas.

A família dos Psicodídeos é inte
grada por pequenos dipteros que 
têm o corpo recoberto de pêlos e 
assemelham-se bastante á  pequenas 
mariposas. As espécies do gênero 
Flebotomus —  mosquito-palha ou 
birigui — são hematófagas e trans
mitem doenças como a “febre de 
três dias” e a leishmaniose visceral, 
causadas por vírus e protozoários.

Os “borrachudos”, também pe
quenos, de cor escura, pernas cur
tas e asas largas, são dipteros da 
família dos Simulídeos. As fêmeas 
são hematófagas e, atacando em 
grupos, causam inchações, proyo- 
cando hemorragias de conseqüên 
cias até mesmo fatais. As larvas 
prendem-se às pedras, nos cursos 
de água.

Os mosquitos-polvora, facil 
mente encontráveis à beira-mar e ao 
longo de rios, pertencem à família 
dos Ceratopogonídeos; diversas es
pécies atacam outros insetos, su
gando-lhes o sangue.

ORTORRAFOS —  Este grupo 
compreende dipteros de antenas 
curtas, compostas de cinco artícu
los ou menos. Algumas espécies de 
dipteros apresentam estilos nas ex 
tremidades das antenas. As larvas 
têm cabeça bastante reduzida e 
suas mandíbulas movem-se no sen
tido vertical. As pupas são do tipo 
coarctata, ou seja, elas desenvol 
vem-se no pupário, cuja abertura é 
em linha longitudinal e dorsal.

Na família dos Tabanídeos es
tão as chamadas “motucas” , espé
cies de tamanho médio ou grande; 
as fêmeas são hematófagas e os 
machos alimentam-se basicamente 
de pólen e néctar; as larvas são 
aquaticas e também predadoras. 
Os gêneros mais comuns são Taba- 
nus e Chrysops, este um eventual 
transmissor de doenças.

Os dipteros da numerosa família 
dos Asilídios são predadores ati
vos: apresentando tórax robusto e 
pernas longas e fortes, adequados 
ao seu modo de vida, atacam quase 
todos os insetos. As larvas são en
contradas na madeira em decom
posição.

Os maiores dipteros conhecidos 
pertencem à família dos Midaí- 
deos: o M ydas heros é o maior de-

Encontrados em  todas as regiões do m undo, os dipteros se diferenciam  dos 
outros insetos por te rem  apenas um par de asas. ("Volucella zonaria".)

O único par de asas, ligado ao 
mesotórax, e constituído por uma 
fina membrana, translúcida e man
chada em formas variadas. Comu- 
mente, há pequenos pêlos em am
bas as faces das asas. O formato é 
muito constante em toda a ordem 
e se apresenta com dois tipos bási
cos: asa em “raquete” , lenta no 
voar e típica dos dipteros mais pri
mitivos; asa em “bandeira” (eixo 
ao longo do lado externo da asa), 
com capacidade para vôos mais rá
pidos. Esta última é própria dos 
dipteros evoluídos.

Os dipteros são insetos essen
cialmente ovíparos: a fêmea desova 
logo depois da fecundarão. As lar
vas deixam os ovos apos a desova, 
mas há casos em que, pela demora 
na desova, a fêmea deposita larvas 
em vez de ovos.

O processo de 
m etamorfose

A metamorfose dos dipteros é 
completa. São insetos holometabó- 
licos: do ovo desenvolve-se uma 
larva, a seguir uma pupa e desta, 
finalmente, o inseto adulto. As lar
vas são vermiformes e mudam de 
“pele” três ou mais vezes, até che
gar à fase de pupa.

O desenvolvimento da larva é re
lacionado às condições microam- 
bientais, que devem ser precisas 
para cada espécie. O período larval 
geralmente tem duraçao proporcio
nal às dimensões do inseto: na pe
quena Drosophila melanogaster 
(mosca de frutas) dura menos de 
um a semana; contudo, na grande 
Hermetia illuscens prolonga-se por 
alguns-meses. Certamente a quanti
dade e a qualidade dos alimentos 
disponíveis também influem nessa 
duração.

A passagem da fase de larva 
para  a fase de pupa, na  metamor

fose dos dipteros (como na de to
dos os insetos holometabólicos' 
constitui um período crítico, com
parável a um novo nascimento. 
Com efeito, as mudanças são bas
tante profundas: órgãos internos 
são alterados, como o tubo diges
tivo, a musculatura, parte do sis
tem a nervoso central; aparecem ór
gãos externos, como os olhos, as 
asas, as patas e também apêndices 
do aparelho genital.

Em algumas espécies (subordem, 
dos Nematôceros) essas transfor
mações se realizam dentro de um 
casulo, tecido com materiais diver
sos; outras espécies utilizam como 
casulo a “pele da  última muda lar
val —  o pupário — , deixando uma 
linha de abertura longitudinal (su
bordem dos Braquiceros, grupo dos 
Ortorrafos) ou circular (subordem 
dos Braquiceros, grupo dos Ciclor- 
rafos) para a saída do inseto.

A s principais famílias 
de dipteros

Os dipteros dividem-se em duas 
subordens: os Nematôceros são os 
normalmente conhecidos como 
mosquitos; os Braquiceros são 
mais conhecidos como moscas e di
videm-se em dois grupos: os Ortor
rafos e os Ciclorrafos; a diferença 
mais evidente entre esses dois gru
pos de dipteros é a forma de aber
tura do pupário.

NEMATÔCEROS —  Os dípte 
ros mais primitivos pertencem a 
esta subordem. Dispõem de ante
nas multissegmentadas, apresen
tando mais de dez artículos. As lar
vas possuem a cabeça bem 
desenvolvida, com mandíbulas que 
se movem transversalmente, e as 
pupas desenvolvem-se em casulos. 
Nessa subordem situa-se a família 
Tipulídeos, de grandes mosquitos
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Direção ' *

Em teatro, cinema, rádio ou tele
visão, a expressão “direção” supõe 
basicamente uma idéia de co
mando, orientação, supervisão de 
atividades. Mas ao lado desse traço 
comum ela ganha, em cada um da
queles meios de expressão, um sig
nificado bem específico, coerente 
com o tipo de manifestação artís
tica em que atua.

A  direção no teatro

Em teatro, o diretor é o respon
sável pela orientação geral da ence
nação, em todos os seus aspectos: 
cenografia* no mais amplo sentido, 
trabalho dos atores, harmonia do 
conjunto, iluminação, música; en
fim, tudo.

Nem sempre, porém, foi assim. 
Só a partir aas últimas décadas do 
século X IX  é que o cargo de dire
tor teatral, ou encenador —  que 
equivale ao termo francês meileur 
en scène — , começou a ganhar no 
toriedade. Até entao, os atores se 
arranjavam entre si, preocupan
do-se apenas em adaptar seu de
sempenho e movimentação ao tra
balho dos que entre . eles 
desempenhavam os papéis princi
pais. Ocasionalmente havia um di
retor que intervinha nesse ou na
quele aspecto como ensaiador; do 
mesmo modo, o autor da peça 
eventualmente assistia aos ensaios 
e dava sugestões. Nenhum dos 
dois, entretanto, possuía competên
cia técnica ou autoridade para as
segurar a necessária homogenei
dade da representação.

Por ocasião da Segunda* Guerra 
Mundial, o eixo teatral já  havia se 
deslocado para o diretor, que pas
sou a submeter a seu arbítrio tanto 
obra como atores, cabendo-lhe or
ganizar a unidade total do espetá
culo, eliminando as arestas confli
tuosas entre os vários elementos da 
montagem em benefício da concep
ção desejada.

De m aneira geral, os encenado
res podem ser divididos em dois 
grupos: os què procuram valorizar 
o texto e os que o encaram apenas 
como ponto de partida para suas 
próprias criações. Os primeiros 
acreditam na palavra do autor 
como elemento fundamental do 
teatro, concordando em se mante
rem apagados, numa modéstia 
consciente do efêmero de seu traba
lho. Não se sentem, enfim, mais 
que mero veículo para as afirma
ções do dramaturgo. Estão mais 
próximos, portanto, de um teatro li
terário.

Já  os diretores do segundo grupo 
rebelam-se contra o texto, respon
sabilizando o jugo da literatura 
pela decadência gradativa da arte 
cênica. Preocupados em libertar o 
espetáculo da presença “ sufocante” 
da palavra, revalorizam o desempe
nho, estimulando os atores para o 
canto, a dança e acrobacias, num 
aproveitamento o mais intenso 
possível do corpo do ator como 
instrumento de arte.

Na prática, as duas atitudes, em-

"A nthrax velutinus" "Sarcophaga" "T ipula"

"Echinom iya""Tabanus" "Eristalis tenax"

"Calliphora erythrocephala"

les, atingindo 6 cm de compri
mento.

CICLORRAFOS —  É o grupo 
mais evoluído entre os dípteros, 
onde estão incluídas as moscas co
muns. Como nos Ortorrafos, as lar 
vas têm cabeça reduzida e peças 
bucais que se movem vertical
mente. As pupas são também do 
tipo coarctata, mas é circular a 
abertura por onde sai o inseto.

A família dos Drosofilídeos é 
constituída por moscas pequenas, 
sendo mais conhecida a Droso
phila, sempre presente onde há fru
tas em decomposição. Essas mos-

"C ulex pipiens"

cas têm grande importância nos 
estudos de genética: nas células das 
glândulas salivares possuem cromos
somos gigantes (politênicos) muito 
usados nos estudos de genética.

A mosca doméstica e a mosca 
tsé-tsé fazem parte da família dos 
Muscídeos, dípteros médios de co
res uniformes e opacas. As larvas 
são saprófagas, isto é, alimen- 
tam-se de matéria orgânica em pu
trefação; os adultos nutrem-se de 
líquidos orgânicos diversos e os 
mais evoluídos são hematófagos. 
Um destes últimos é a mosca tsé- 
tsé, da África, e transmissora da 
doença do sono.

Os dípteros da família dos Cali- 
forídeos têm corpo semelhante ao 
dos muscídeos, porém suas cores 
são brilhantes.

A mosca do berne (Dermatobia 
hominis) é a principal represen
tante da família dos Cuterebrídeos; 
em uma certa parte do período lar
val essa mosca vive sob a pele dos 
mamíferos ou como parasita de 
ovos de anfíbios e de formas inci
pientes de formigas.

VEJA TAM BÉM : Animais: For
miga; Insetos.
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bora antagônicas, -não se mantêm 
contudo tão radicais, verifican
do se mesmo uma interação entre 
os dois comportamentos. Assim, 
qualquer que seja a linha do ence
nador, a ele está conferido o direito 
de coordenar os vários elementos 
do espetáculo pa.ru a concretização 
da unidade artística e harmonia fi
nal da montagem. Alguns distin
guem-se pela compreensão do texto 
e capacidade de despertar as Vir- 
tualidades dos intérpretes. Outros 
não valorizam o desempenho, mas 
se caracterizam pelas soluções prá
ticas e pela facilidade em ordenar 
um grande espetáculo. Os mais 
bem sucedidos são, é claro, aqueles 
que reúnem todos esses méritos.

Segundo alguns críticos, a me
lhor direção é aquela que “não apa 
rece” : a montagem é tao bem feita, 
tão conveniente, que o espectador 
não “sente” a mao do diretor; a 
harmonia do conjunto não se preju
dica por virtuosismos que atrapa
lhem a percepção total e intensa do 
espetáculo.

Em busca 
da autenticidade

“ O teatro morrerá, se não se tor
nar moderno e realista” , afirmava 
Emile Zola* em 1873. Naquela 
época, a arte cênica realmente se 
fechara num universo de conven
cionalismos sem perspectivas: era a 
fase dos melodramas românticos, 
da falsidade decorativa, da decla- 
mação monocórdica. Zola foi bem 
claro em seu manifesto: “ Não de
verá haver mais escolas, fórmulas 
ou modelos, seja de que espécie fo
rem. Há apenas a vida, a própria 
vida, um campo imenso onde cada 
um poderá estudar e criar à sua 
m aneira”.

Tais premissas foram realizadas 
pela primeira vez pelo diretor fran
cês André Antoine* que, reprodu
zindo fotograficamente a realidade, 
trouxe inovações decisivas para a 
arte teatral. Desobedecendo às an
tigas convenções, o ator passou a 
mover-se com maior liberdade no 
palco, como se estivesse sendo 
visto pelo buraco de uma fecha
dura: se a verdade da cena o exi
gisse, ele podia dar as costas ao pú
blico, por exemplo.

A busca do real, iniciada por 
Antoine, seria continuada pelo 
russo Constantin Stanislávski*, que 
tentou obter uma total identifica
ção do autor com a personagem.

Mas logo começaram a surgir 
preocupaçoes no sentido de confe
rir ao palco uma característica pró
pria. Assim, Adolphe Appia 
(1862-1928) elimina da cena a mi
nuciosa fidelidade ao real, abrin
do-a para a libertação da  música e 
da' poesia. Para ele, a cenografia 
devia ser regulada pela presença do 
corpo vivo — que o teatro tradicio
nal transformara em mero porta- 
voz do texto. Appia era radical
mente contra as grandes arquitetu
ras e achava sem sentido o especifi
car as funções de dramaturgo e en
cenador.

Seguindo a trilha de Appia, o in
glês Gordon Craig* radicalizou 
ainda mais o repúdio à literatura, 
chegando a afirmar que a obra de 
Shakespeare* era irrepresentável, 
considerando as peças do grande

Eisenstein colocou sua dram aturgia a serviço de uma tem ática  popular.

À direção cabe dotar o texto  teatral dos recursos cinem atográficos. (Orson 
W elles dirigindo seu "Fa lls ta f" , extraído da peça de Shakespeare.)

Glauber Rocha, um diretor que se ocupa de todos os detalhes da film agem .

dramaturgo inglês enfadonhas para 
o público. Num diálogo 'entris um 
diretor e um aficionado de teatro, 
Craig põe na boca do primeiro: “A 
arte do teatro não é nem a interpre
tação dos atores, nem a peça, nem 
a encenação, nem a dança; ela é 
formada pelos elementos que a 
compõem: o gesto, que é a alma da 
representação; as palavras, que são 
o corpo da peça; as linhas e cores, 
que sao a realidade do cenário; o 
ritmo, que é a essência da dança”. 
Craig vai mais longe ainda, ao 
reivindicar para o diretor, como co
rolário de seu raciocínio, a verda
deira autoria da arte teatral em si.

Continuando o trabalho pela au
tonomia do diretor —  e também do 
teatro, cada vez menos definido 
como um ramo da literatura —  o 
russo Meyerhold*, discípulo de 
Stanislávski*, traçou o princípio da 
biomecânica, a partir do ator com 
conhecimentos de acrobacia e 
dança, conseguindo levar ao má
ximo a técnica de expressão corpo
ral. Pouco a pouco, o teatro avan
çava em busca da própria essência.

A primeira metade do século 
X X  viu se confrontarem as mais 
contraditórias tendências. O aus
tríaco Max Reinhardt*, assimi
lando as conquistas precedentes 
aplicou-as no grande espetáculo. 
Para montar uma tragédia grega ou 
um mistério medieval, Reinhardt 
mobilizava, no p a lco  ou na praça 
pública, multidões de intérpretes e 
figurantes, fazendo com que a obra 
se impusesse pela grandiosidade, 
pelo impacto de um comício.

Opondo-se a ele, o francês Jac- 
ques Copeau* colocou-se a serviço 
do dramaturgo, procurando, acima 
de tudo, revelar da melhor maneira 
possível a mensagem do autor. O 
palco se tomou austero: um dispo
sitivo cênico permanente, com um 
jogo de escadas substituindo as an
tigas rampas, dava flexibilidade 
aos movimentos dos intérpretes.

Defendendo a volta ao teatro 
completo, indo contra o teatro 
“parcial”, psicológico ou burguês, 
Jean Louis Barrault (1910- ) 
representa uma síntese de novas 
teorias de encenação. Para ele, 
“nesse teatro completo o pé do ho
mem é utilizado ao máximo pelo 
autor, a mão do homem, o peito do 
homem, seu abdome, sua respira
ção, seus gritos, sua voz, os olhos, 
a expressão de seu pescoço, infle
xões de sua coluna, sua glote, etc.”.

Vão mais longe ainda, o francês 
Jean Villar (1912-1971) e o alemão 
Bertolt Brecht*: sentindo a inocui
dade das pesquisas formais, abrem 
o palco para o mundo, tentando 
contribuir para a tarefa de cons
cientização coletiva.

Mas as pesquisas não pararam 
por aí. Hoje, encenadores do 
mundo inteiro continuam procu
rando soluções para o teatro, che
gando mesmo a questionar sua pró
pria validade como meio de 
expressão artística.

A  direção no cinem a

Costuma-se ver o cinema como 
um trabalho de equipe. Na hora de 
fazer um filme todos os membros 
da equipe são coordenados pelo di
retor, que muitos associam à fi
gura de um regente de orquestra.
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Luchino Visconti levou sua experiência na direção de teatro ao cinem a.

Tal comparação, porém, parece 
insuficiente para vários cineastas. 
Um deles chegou a declarar: “ O di
retor não é um regente de orques 
tra, pois não se contenta em apenas 
dirigir os elementos que lhe trazem. 
Ele trabalha com todos os especia
listas, vê tudo. Colabora com os ar- 
gumentistas, redige com os roteiris
tas, prevê os movimentos dos 
atores e a ordem das cenas, con
cede ao diálogo o lugar que lhe pa
rece mais conveniente; explica ao 
cenógrafo a atmosfera de seu en 
redo, vê as maquetes, aprova os de 
senhos, examina com o diretor de 
fotografia a melhor maneira de ilu
minar cada cena; é ele quem esco
lhe os atores, convoca figurinistas, 
analisa os modelos ( . . . )  Regente 
de orquestra? Eu diria um homem- 
orquestra!”

Inicialmente, o francês Georges 
Meliès* batizou esse “ homem-or- 
questra” de encenador (metteur en 
scène), mas na França atual cha 
mam-no realizador (réalisateur); 
diretor é o nome comum nos países 
de língua inglesa (director); já  na 
Rússia, Itália e Alemanha, aparece 
como “regente” . No Brasil, o termo 
usado é “diretor” .

O que diferencia um diretor cine
matográfico de outro não é seu mé
todo de trabalho, mas o lugar que 
ele ocupa em relação à produção. 
O trabalho de um diretor norte- 
americano, por exemplo, difere 
muito do de um francês ou italiano.

• O cinema fortemente industriali
zado, do tipo hollywoodiano, tende 
a valorizar duas funções: o produ
tor (que cuida da  parte financeira 
e comercial, além de escolher o ar
gumento, compor o elenco e a 
equipe, e fazer o plano de trabalho) 
e o ator. O público praticamente 
não toma conhecimento do nome 
do diretor que, nesse esquema, 
tende a ser somente um dos muitos 
técnicos pelos quais passa o filme 
no decorrer de sua realização. Li
gado por contrato a uma grande 
firma produtora, o diretor é convo
cado pelo chefe geral da empresa 
que pode lhe falar nos seguintes ter
mos: “O negócio foi fechado. Você 
vai dirigir nosso próximo filme. O 
argumento já  foi escrito, o roteiro 
está terminado, já  contratamos ato
res, operadores e técnicos; os cená
rios estão quase prontos. Começa
mos a filmar depois de amanhã. 
Aqui está uma cópia do roteiro; 
còmo ainda lhe sobram 48 horas, 
aproveite-as para lê-lo. Examinarei 
com a maior boa vontade suas 
eventuais sugestões”. Como se vê, 
nessas condições é difícil encaixar 
o termo “ homem-orquestra” .

Mas, mesmo não participando 
do roteiro e da montagem, o cargo 
de diretor é fundamental, nos Esta
dos Unidos, existindo muitos inclu
sive que, apesar do esquema, con
seguiram imprimir um estilo 
proprio aos filmes que dirigiram, 
chegando a uma expressão pessoal.

Ao contrário dos americanos, os 
diretores europeus em geral não es
tão subordinados ao regime de con
tratos pelas produtoras. Têm liber
dade para escolher enredos, elenco, 
roteiristas, diretor de fotografia, ce
nógrafo, figurinista, etc. Enquanto 
dura a filmagem, suas atribuições 
não se limitam a dirigir atores, 
como sucede em Hollywood; a pre

sença do diretor se projeta em mil 
e um outros detalhes.

Na França, po r exemplo, a im
portância do diretor é reconhecida 
na prática. Tanto que se lhe atribui, 
muitas vezes, o fracasso financeiro 
de um filme, enquanto nos Estados 
Unidos o produtor geralmente é 
que é responsabilizado.

Alguns diretores que trabalha
ram no sistema industrial holly
woodiano reagiram contra ele, pro
curando ter maior domínio sobre 
seu trabalho, desejando se respon
sabilizar também pelo roteiro e 
pela montagem do filme. Orson 
Welles*, por exemplo, que havia 
montado Cidadão k a n e , inconfor
m ado em não poder montar seus 
demais filmes, acabou rompendo 
com o sistema.

Há ainda, a produção chamada 
“ independente” (que não se vin
cula as grandes produtoras): o dire
tor não só tem maior autonomia, 
como se torna a figura principal do 
processo de produção. Além de di
rigir o filme, é o autor do roteiro, 
da montagem, sendo também pro
dutor ou, pelo menos, co-produtor. 
Em sistemas pobres (como ocorre 
em países subdesenvolvidos ou em 
produções marginais de países in
dustrializados), o diretor cuida da 
publicidade e segue o filme até o 
momento da sua exibição, como 
acontece, por exemplo, no Brasil. A 
esse tipo de diretor costuma-se cha
m ar autor.

A partir de meados da década de 
50, em resposta à superioridade 
americana do produtor, desenvol- 
veu-se na França, alastrando-se 
posteriormente por todo o mundo, 
a política dos autores: o diretor de
veria ter tanta autonomia na reali
zação de seus filmes como tinha o

escritor para escrever seus roman 
ces. Hoje, o diretor-autor é impor
tante para levar ao cinema uma 
certa camada do público (tão im
portante quanto o são os nomes 
dos astros do filme, para outras ca
madas do público). Além disso, o 
cineasta reivindica o direito e os 
meios de exteriorizar em seus fil
mes uma “visão do mundo”. Anto- 
nioni, Bergman, Godard, Fellini, 
Visconti, Pasolini ou o brasileiro 
Glauber Rocha têm tanto poder 
junto a certos públicos como Mar 
lon Brando ou Brigitte Bardot, 
junto a outros. Independentes para 
decidir tudo sobre o trabalho que 
irão realizar, esses diretores podem 
efetivamente ser definidos como 
homens-orquestra.

A  direção no rádio

Quando se fala em produção 
(termo que equivale à direção em 
teatro ou cinema) de rádio enten
de-se como tal todo o processo 
para a criação de um programa, 
que implica o trabalho de uma 
equipe, em toda a sua complexi
dade, desde a idéia original até a 
total execução.

No Brasil, porém, nunca aconte
ceu assim. A carência de profissio
nais especializados levou as emis
soras a soluções e esquemas nem 
sempre aconselháveis, mas segui
dos por todas.

Antigamente, era comum encon
trar-se um produtor de programas 
que, além de escrever suas idéias, 
escalava pessoalmente o elenco que 
iria interpretá-las, ensaiava os ar
tistas, dirigia à audição e, não raro, 
dela participava como locutor, nar
rador ou intérprete. Isso podia 
acontecer —  e acontece até hoje,

em alguns casos —  com progra
mas de radioteatro, humorísticos 
ou de informações.

No início do rádio brasileiro era 
também possível ver-se o criador 
do programa vendendo sua idéia a 
um anunciante, cuidando, assim, 
também da parte comercial. 
Quando surgiram as primeiras 
emissoras, os diretores artísticos 
encarregavam-se de todo o pro
cesso da produção dos programas, 
só não participando de todos por 
ser absolutamente impossível.

Se, por um lado, foi um benefício 
para alguns profissionais terem 
passado pelo “faz tudo” do início 
do rádio, aquele esquemaporém foi 
sempre um empecilho, nao permi
tindo uma melhor distribuição de 
serviços, no instante em que as 
emissoras iniciaram a especializa
ção de seus diferentes departamen 
tos: setores de radioteatro. noticiá
rio, esportes, etc.

Quando isso aconteceu, aqueles 
que cuidavam da venda de progra
mas (departamento comercial) pas
saram a ter poder de decisão em 
suas mãos, porém nem sempre op
taram pelas melhores formas artís
ticas. O imediatismo era uma obri
gação já  que o faturamento é que 
contava (e ainda conta).

A partir do momento em que o 
rádio conseguiu vida própria, im 
pondo-se a uma apdiência que pas
sou a ser considerável, as coisas fo
ram se definindo. Contudo, o 
chamado “homem de rádio” sem
pre foi e continua sendo capaz de 
exercer mais de uma função, no mi
crofone ou fora dele. Algumas ten 
tativas foram feitas, no sentido de 
que a produção fosse planejada, 
quando apâreceu no Brasil o cha 
mado “diretor de broadcasting”, 

ue acumulava os cargos de chefe 
e produção e responsável pela 

execução aos programas.
No rádio, desentendimentos en

tre os departamentos artístico e co
mercial sempre causaram proble
m as: faltava ao artista a clareza 
suficiente para entender as necessi
dades comerciais, e aos homens de 
propaganda a sensibilidade neces
sária para entender o tempera
mento artístico. Resultado: a úl
tim a palavra sempre foi dada em 
nome de interesses imediatos.

Em virtude da complexidade de 
seus meios de realizaçao, cinema e 
TV sempre dependeram, depois da 
idéia, de' inúmeros processos (ro
teiro, cenários, ensaios, etc.), en
quanto no rádio, a maior parte das 
vezes, são necessários apenas mi
crofones, mesa de som e toca-dis
cos. Donde se conclui que, embora 
sabendo que a produção de um 
programa é um processo criativo 
num todo, o rádio brasileiro sem
pre dependeu, e depende até hoje, 
muito mais do indivíduo que da 
equipe.

A  direção na TV

Para se compreender o trabalho 
de quem dirige um programa de te
levisão (produtor), o melhor é to
m ar como ponto de referência uma 
produção complexa — por exem
plo, uma telenovela —  que envolve 
a construção de cenários, seleção 
de elenco, escolha de guarda-roupa, 
adaptação de textos, ensaios e
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O caráter coercitivo distingue o direito das dem ais normas reguladoras da 
vida social. (Página de um código de direito feudal; século X II I .)

eventual utilização da unidade de 
gravações externas. A organização 

ara  a realização de todo esse tra- 
alho pode variar de emissora para 

emissora, ou conforme as preferên
cias do responsável pelo programa.

De maneira geral, podem-se 
classificar em três tipos os esque
m as de produção de uma telenovela. 
No primeiro, o produtor-diretor as
sume todas as responsabilidades 
administrativas, técnicas e artísti
cas. Sua atuação compreende: defi
nição da linha que a produção terá, 
escolha dos atores, direção do 
elenco e das câmaras durante os 
ensaios, comando das gravações e 
da montagem em vídeo tape. O 
produtor dirige a equipe envolvida 
em todos os estágios da produção, 
o que normalmente exige um dia de 
trabalho de doze horas, no mínimo, 
com o auxílio de um assistente. 
Dado o acúmulo de responsabilida
des e preocupações, sao raros os 
profissionais de TV que trabalham 
dessa forma.

No segundo esquema, há a divi 
são de trabalho entre o produtor e 
o diretor, atuando cada um na sua 
área, mas de comum acordo 
quanto às intenções do programa e 
interpretação das cenas que serão 
gravadas e transmitidas. Nesse 
caso, a função do produtor é seme
lhante à do produtor de cinema, 
embora -ále não seja responsável 
pelo financiamento, sempre a cargo 
da estação. Sua função e cuidar da 
organização do trabalho realizado 
pela equipe, tomar providências ad
ministrativas, manter-se em con
tato com cenógrafos, iluminadores, 
pessoal de som e técnico; enfim, re
tirar do diretor todàs as preocupa
ções que estejam fora da area pura
mente de criação artística. Este 
último assume, então, o controle no 
estúdio, os ensaios, a gravação e a 
montagem.

Finalmente, o terceiro esquema
— o mais comum —  apresenta a 
divisão do trabalho entre três pes
soas: um produtor, um diretor de 
cena e um diretor de TV. O produ
tor ocupa-se do trabalho ja  des
crito, em apoio ao diretor de cena 
e ao diretor de TV. Delegando a 
ambos a responsabilidade pela gra

vação, pode cuidar de mais de uma 
produção, simultaneamente. O di
retor de cena cuida da marcação 
dos movimentos dos atores no estú
dio ou em “externas” (gravações 
fora do estúdio), num trabalho inte
grado com o do diretor de TV, este 
incumbido de determinar as posi
ções e os ângulos das câmaras e 
microfones.

Durante a gravação, da sala de 
corte (switcher), tendo à sua frente 
várias telas de televisão (monito
res), o script (roteiro e diálogos da 
novela) e uma mesa cheia de bo
tões, o diretor de TV comanda 
através de fones toda a equipe que 
participa do programa. Acompa
nhando tudo pelas telas e pelo 
script, ele orienta os operadores de 
câm aras para que se coloquem nos 
lugares determinados' durante os 
ensaios, indica ao sonoplasta a mú
sica que deve entrar neste e naquele 
momento, os efeitos sonoros que 
devem anteceder ou acompanhar 
determinadas cenas, etc. Para aten
der ao comando do diretor de TV, 
cada elemento da equipe também 
usa fones.

Ao lado do diretor de TV, o dire
tor de cena, ou o produtor, supervi
siona toda a operação, livre de 
preocupações técnicas, podendo in
terferir quando o resultado ime
diato não estiver correspondendo à 
sua interpretação da cena.

É difícil identificar numa só pes
soa a direção de um program a de 
TV. A produção (direção) na televi
são constitui um trabalho de 
equipe, que pode ser dividido em 
varios estágios, cada um sob res
ponsabilidade de pessoas diferen
tes. No entanto, a direção de cada 
estágio está sempre subordinada a 
uma orientação comum, estabele
cida desde o momento em que a 
produção foi pela primeira vez dis
cutida. Essa orientação, que vai dar 
também a responsabilidade final 
pelo sucesso ou fracasso do pro
grama, é, em geral, definida pplo 
produtor.

VEJA TAM BÉM : Ator; Cinema; 
Rádio; Teatro; Televisão.

Direito

Direito é o conjunto de normas 
reguladorasda vida social, dotadas 
de uma sanção coercitiva. O conví
vio humano seria impossível, não 
fosse esse conjunto de regras que 
pauta a conduta recíproca entre os 
integrantes de um determinado 
grupo social. Daí a existência de 
um corpo de normas, mais ou me
nos desenvolvido, expresso de 
modo mais formal e explícito, ou 
menos formal e mais implícito, que 
estabelece os limites para o com
portamento dos indivíduos e do 
grupo social, exigindo, de modo 
obrigatório, a obediência a certos 
ditames.

O traço característico das nor
mas jurídicas — que as diferencia 
das demais normas sociais, tais 
como as de cortesia, etiqueta, mo
ral e religião —  é o seu caráter 
coercitivo: o seu descumprimento 
pode vir a acarretar a aplicação de 
um a coerção material, praticada 
pela força do Estado*. Pelo contrá
rio, o aesrespeito de uma norma 
moral pode causar um remorso 
(sanção individual e interna), ou a

desconsideração social (sanção ex
terna, mas de natureza simples
mente ética), porém nunca uma res
trição à esfera de direitos do 
infrator, imposta pela força física, 
se necessário, como no caso das 
normas jurídicas.

Normas jurídicas morais podem 
concordar entre sj, mas isto nem 
sempre acontece. As vezes, estabe
lecem-se contradições entre elas, 
conforme os países, os meios so
ciais, as épocas históricas. Um 
exemplo típico é o da escravidão. 
Durante varios séculos, a escravi
dão foi legal no Brasil e tampouco 
era imoral ter escravos. Direito e 
moral coincidiam. No entanto, 
para os europeus que visitaram o 
Brasil no século passado, a escravi
dão se afigurava profundamente 
imoral.

Nos seus países — França, In
glaterra e outros — , a escravidão 
deixara de existir há muito tempo 
e a própria lei já  estabelecera a 
igualdade jurídica entre todos os 
homens. Mas, também no Brasil, 
no decurso da segunda metade do 
século XIX , cresceu rapidamente o 
número de homens livres que con
denavam a escravidão como insti
tuição imoral. Os próprios escra
vistas, sobretudo depois da Lei do 
Ventre Livre (28 de setembro de 
1871), deixaram de invocar argu-Do "sw itcher" o diretor com anda a equipe durante a gravação do program a.
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mentos de ordem moral para defen
der sua situação de proprietários de 
escravos. Invocavam o seu direito, 
pois a lei vigente protegia a pro
priedade sobre a pessoa de outros 
seres humanos. Finalmente, sob 
pressão do movimento abolicio
nista, a lei de 13 de maio de 1888 
declarou extinta a escravidão. Em 
nossa sociedade atual, o ato de 
manter uma pessoa em estado de 
escravidão é, ao mesmo tempo, 
imoral e ilegal, constituindo crime 
passível de punição jurídica.

Caráter social 
do direito

As normas do direito só têm sig
nificado para homens inter-relacio- 
nados, em convívio social. Se o ho
mem não fosse um animal social, 
como o definiu Aristóteles*, não 
precisaria de normas do direito

fiara regular estavelmente suas re
ações com outros homens.

No entanto, nem todas as rela
ções entre os homens caem no 
domínio das regras jurídicas. Aqui
—  adverte o jurista  alemão Sa- 
vigny — , cabe distinguir três ca
sos: o da relação inteiramente do
minada pela regra do direito, o da 
relação dominada apenas em parte 
e o da relação de todo excluída do 
domínio desta regra. Exemplos des
ses três casos, menciona o mesmo 
jurista, são respectivamente, a pro
priedade, o casamento e a amizade.

• O direito regula relações entre 
pessoas mesmo quando, na aparên
cia, se trata  de relações entre pes
soas e coisas. O direito de proprie
dade indica, à primeira vista, 
apenas uma relação entre determi
nado indivíduo — o proprietário
—  e determinada coisa —  uma 
casa, um automóvel, etc. Na essên
cia, porém, trata-se de uma relação 
entre o proprietário e todas as de
mais pessoas. O direito de proprie
dade significa que somente seu titu
lar legítimo está capacitado a 
dispor da coisa apropriada, dentro 
das limitações estabelecidas pelas 
leis em vigor. Em contrapartida, to
das as demais pessoas estão obriga
das a abster-se de dispor dessa 
mesma coisa apropriada.

A norma jurídica estabelece uma 
relação entre direitos e deveres de 
diferentes indivíduos. Ao crédito de 
um indivíduo corresponde o débito 
de outro. Entre comprador e vende
dor, patrão e empregado, locador e 
locatário, marido e mulher —  esta- 
belecem-se vínculos de direitos e 
deveres recíprocos. Esses vínculos 
denominam-se relação jurídica ou 
relações de direito. Mas, para ter 
vigência, a relação de direito de
pende de uma regra ou norma so
cialmente aceita, a partir da qual se 
deduzem direitos e deveres nos ca
sos individuais concretos.

D ireito objetivo e 
direito subjetivo

Ao conjunto de todas as normas 
destinadas a regular a vida dos ho
mens em sociedade, dotadas de 
força obrigatória e asseguradas 
pelo Estado, dá-se o nome de di
reito positivo. Entretanto, nesse di
reito positivo, uma distinção funda
mental é feita. De um lado, é 
possível considerar a norma em si

mesma; de outro, a faculdade que 
ela confere às pessoas que se en
quadram sob sua hipótese. Existe, 
pois, à margem da norma que disci
plina a açao (norma agendi), a fa
culdade de agir de conformidade 
com o que ela dispõe (facultas 
agendi).

Uma coisa é a norma que dispõe 
em caráter genérico que o devedor 
deve saldar seus compromissos; 
outra, é o direito de um determi
nado indivíduo invocar em seu be
neficio a proteção da norma, para 
exigir de seu devedor o pagamento 
da obrigação contraída.

Assim, existem duas realidades: 
um a prescrição, de um lado, e uma

faculdade, de outro. Ali, uma ex
pressão da vontade geral, aqui, um 
poder de ação, cujo exercício de
pende da vontade do próprio" titu
lar. Esse exercício poderá dar-se a 
qualquer tempo, enquanto persistir 
a eficácia da norma que o funda
menta; e esse exercício poderá 
ocorrer ainda depois da cessação 
da vigência da norma, desde que os 
poderes por ela conferidos, a seus 
destinatários tenham se incorpo
rado ao patrimônio do titular do di
reito subjetivo, quando então pas
sam a integrar seu patrimônio, na 
qualidade de direito* adquirido.

O mandamento que existe inde
pendentemente da  pessoa titular da

faculdade outorgada, chama-se di
reito objetivo; a faculdade, que ria 
pessoa do titular se realiza, forma 
o direito subjetivo.

Direito costum eiro e 
direito legislado

As normas que constituem o di
reito positivo •podem ser de duas 
naturezas: legisladas ou costumei
ras. A norma costumeira é definida 
pelo jurista brasileiro Vicente Rao 
como “a regra de conduta criada 
espontaneamente pela consciência 
comum do povo, que a observa por 
modo constante e uniforme e sob a 
convicção de corresponder a uma 
necessidade jurídica . Convém res
saltar que o costume assim enten
dido contém, em si mesmo, a regra 
da sua obrigatoriedade. Entretanto, 
quando passa a conviver com o di
reito legislado, o direito costumeiro 
só se tom a obrigatório por força da 
própria lei, que manda aplicá-lo em 
certos casos, normalmente pela 
omissão da  lei.

Originariamente, o direito era 
todo ele costumeiro. Posterior
mente, foi sendo substituído pelo 
legislado, que prevalece de modo 
quase integral na  atualidade (so
mente os países anglo-saxões ainda 
adotam um sistema de direito em 
grande parte dominado pelos cos
tumes). No sistema brasileiro, os 
costumes são aplicados apenas em 
alguns ramos jurídicos, e em cará
ter de extrema excepcionalidade. 
Afirma Bandeira de Mello: “O que 
diferencia o costume do direito le
gislado não é o fato de este último 
ser escrito e o primeiro não. Com 
efeito, os costumes podem ser escri
tos, registrados, e não perdem, por 
isso, o caráter de direito costu
meiro. O que os distingue é o modo 
através do qual surgem. O costume 
tem um nascimento informal, es
pontâneo, e vale pela força com 
que se impõe na sociedade. O di
reito legislado nasce de modo for
mal; produzido por um órgão en
carregado de estabelecer as normas 
jurídicas”.

Conclui-se que um costume que 
venha a ganhar forma escrita, não 
adquire, necessariamente, a quali
dade de direito legislado, visto que 
o relevante é a sua origem. Ga
nhará tal caráter se vier a ser for
malmente imposto através da via 
legislativa.

D ireito público e 
direito privado

A noção de que o ordenamento 
jurídico se compõe de um grupo de 
normas que interessa mais direta
mente ao próprio Estado, ao lado 
de um outro grupo constituído de 
regras que pautam a vida dos in
divíduos nas suas relações particu
lares, data dos romanos. Diziam 
eles: “O direito público versa sobre 
o modo de ser ao  Estado romano; 
o privado, sobre o interesse dos 
particulares. Com efeito, algumas 
coisas são úteis publicamente, ou
tras privadamente”. (Ulpiano, em 
Digesto e Instituías.)

A divisão feita pelos romanos 
mantém-se até hoje. Continua-se a 
diferenciar o direito público do pri
vado. Aquele regula e disciplina a 
organização do Estado e a sua ati-

A justiça, vidente e arm ada, na figuração idealizada do pintor Pollaiuolo
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vidade, assim como das entidades 
administrativas ou políticas por ele 
criadas. Regula também as rela
ções mantidas por essas entidades 
com os indivíduos e ainda os meios 
tendentes a assegurar a defesa da 
ordem jurídica. Ja  o direito privado 
regula as relações que os indiví
duos mantêm entre si, ou com o Es
tado e seus desdobramentos, 
quando estes não atuam no exercí
cio de suas prerrogativas de poder 
público.

Assim, são de direito privado as 
normas çjue dispõem sobre os atos 
do comercio que os particulares 
praticam entre si, as que regulam 
as compras, vendas, doações, em
préstimos, heranças, casamento, 
contratos de trabalho, constituição 
de sociedades, etc. E são de direito 
público as relativas aos,impostos, 
a prestação de serviço militar, as 
que organizam os serviços públi
cos, as que definem e delimitam os 
poderes do Estado.

A área do direito público com
preende os seguintes ramos: consti
tucional, administrativo, judiciário, 
penal e internacional público. O 
privado abarca os direitos civil, co
mercial, do trabalho e internacio
nal privado.

D ireito positivo e 
direito natural

Direito positivo é o ordenamento 
jurídico em vigor em determinado 
país, numa determinada época. 
Afirma o jurista Anacleto de Oli
veira Faria: “É o_conjunto de nor
mas que se impõe à conduta hu
m ana . A Constituição*, o Código 
Civil, a Lei do Inquilinato, por 
exemplo, são normas de direito po
sitivo; trata-se de regras em princí
pio editadas pelo poder publico. 
Entretanto, pode-se considerar 
também como pertencendo ao di
reito positivo as normas dos grupos 
sociais, desde que se entrosem com 
as regras oriundas do Estado. E o 
caso de estatutos de firmas, de clu
bes, etc.

Direito natural, para alguns pen
sadores, é o conjunto de normas 
anteriores e superiores ao direito 
positivo: um conjunto de caráter 
imutável, universal e reconhecido 
pela razão humana. O direito natu
ral, assim, decorreria da evidência 
dos primeiros princípios do conhe
cimento humano, resultando de 
um a análise objetiva da natureza 
racional do homem. Limitar-se-ia, 
portanto, a princípios muito gerais 
(como: é necessário praticar o bem 
e evitar o mal; não se deve lesar os 
outros, etc.).

Tal concepção é tão velha 
quanto o próprio direito. Sófocles*, 
na peça Antígona, levanta o pro
blema resultante da existência de 
um a lei positiva contrária ao orde
namento natural. Plutarco* alude à 
lei natural, que se impõe à regra 
editada pelo príncipe. Cícero* refe- 
re-se à lei natural como sendo a 
verdadeira lei, conforme à razão e 
à natureza, difundida entre todos, 
sempre eterna.

VEJA TAM BÉM : Canônico, D i
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Direito Adquirido

O conceito de direito adquirido 
está ligado ao problema da eficácia 
da lei* no tempo, ou seja, à questão 
da retroatividade ou irretroativi- 
dade da lei. Consiste no seguinte: 
editada a lei, deve ela, retroagindo, 
regular atos ocorridos no passado, 
ou deve limitar-se à regulação dos 
atos ocorridos após ter ela entrado 
em vigor? Dito de outra maneira: 
existem certos atos que, embora 
ocorridos em tempo pretérito, con
tinuam produzindo seus efeitos 
além do tempo de seu surgimento, 
até serem surpreendidos por nova 
disposição normativa que os tom a 
incompatíveis, no todo ou em 
parte, com o novo ordenamento 
jurídico. O que deverá prevalecer: 
os efeitos do ato tais como regula
dos pela lei revogada, ou se deverá 
submeter o cumprimento do ato 
jurídico segundo o disposto na 
nova lei?

A solução do problema não é 
uniforme: varia de país para país, 
de tempo para tempo. Assim, o 
Brasil, durante o império, vedava a 
retroatividade da lei, por força de 
sua própria Constituição*. Quando 
a vedação, como nesse exemplo, 
consta do próprio texto constitu
cional, o legislador comum vê-se 
proibido de editar leis com força 
retroativa; uma lei nessas condi
ções será inconstitucional, e daí 
nula, sem efeito algum.

Há países, entretanto, que não 
admitem a retroatividade da lei por 
força da existência de lei comum 
ou ordinária que assim dispõe. 
Nesse caso, uma lei de tal natureza 
não vincula o legislador no que se 
refere ao futuro; a lei proibitiva da 
retroatividade poderá ser revogada 
a qualquer tempo.

Existem sistemas, ainda, como é 
o caso do sistema brasileiro atual, 
que não vedam diretamente a exis- 
tencia de leis retroativas, mas limi
tam-se a impedir a retroatividade 
da lei nova, somente no que se re
fere a algumas espécies de atos.

Apenas excluem da incidência da 
lei nova as situações jurídicas que 
configurem ato jurídico perfeito, 
coisa julgada e direito adquirido. 
Na concepção do eminente doutri- 
nador e jurisconsulto Clóvis Bevi- 
lacqua, no direito brasileiro, a não 
retroatividade das leis atinge tão 
somente os direitos adquiridos, os 
atos jurídicos perfeitos e também o 
caso julgado.

A teoria de Gabba, um dos prin
cipais estudiosos do direito adqui
rido, não se preocupa com os atos 
que tenham sido realizados e cum
pridos no passado, isto é, os que 
não são pendentes, por não se en
contrarem em fase atual de produ
ção de efeitos. Por exemplo, um 
contrato* cujas cláusulas foram 
cumpridas por ambas as partes 
contratantes não constitui, segundo 
ele, um problema de direito adqui
rido. Este resguardaria apenas os 
atos celebrados no passado, mas de 
efeitos ainda a serem cumpridos. 
Portanto, o grande mérito da teoria 
do direito adquirido não reside na 
proposta da salvaguarda do que já  
se venceu mas, precisamente, em 
indicar quando a  lei nova tem que 
respeitar o que ainda não se reali
zou plenamente.

Segundo Gabba, entende-se por 
direito adquirido todo aquele que 
surge em conseqüência de um fato 
idôneo a produzi-lo, em virtude da 
lei do tempo em gue foi cumprido, 
ainda que a ocasiao de fazer valê-lo 
não se apresente antes da atuação 
de uma lei nova referente ao 
mesmo e que tenha imediatamente 
passado a fazer parte do patrim ô
nio de quem o adquiriu, por força 
da lei sob cujo império tenha ocor
rido o fato.

Pode-se tomar por exemplo um 
funcionário que tenha completado 
35 anos de serviço público. Ele tem 
direito adquirido à aposentadoria, 
desde que assim disponha a lei do 
tempo em que ele completou os re
quisitos legais da concessão do be
neficio, mesmo que posteriormente 
a lei venha a dispor que a aposenta
doria somente seja concedida de
pois de quarenta anos de serviço 
público.

Não se deve porém confundir di
reito adquirido com expectativa de

direito. Esta se verifica, naquele 
mesmo exemplo, enquanto o  fun
cionário não perfez os 35 anos de 
serviço. Nesse período, ele tinha 
uma mera expectativa de direito, 
isto é, a previsão de que, se não 
houver modificação do texto legal, 
virá a adquirir o direito à aposenta
doria, uma vez implementada a 
condição legal. Entretanto, não 
está abrigado pelo direito adqui
rido. O Estado* não está obrigado 
a respeitar a sua mera expectativa 
de vir a adquirir o direito ae causa, 
como de resto não o faz, visto não 
ser tal situação amparada pelo di
reito*.

No sistema brasileiro, a garantia 
do direito adquirido vem consa
grada constitucionalmente: “ A lei 
não prejudicará o direito adquirido, 
o ato jurídico perfeito e a coisa ju l
gada . (§ 3.° do Art. 153 da Consti
tuição.) Por outro lado, a Lei de In
trodução ao Código Civil dispõe: 
“A lei em vigor tera efeito imediato 
e geral, respeitados o ato jurídico 
perfeito, o direito adquirido e a 
coisa julgada”. (Art. 6.°.) O pará
grafo 2.° desse mesmo artigo define 
o que seja direito adquirido: “Con
sideram-se adquiridos assim os di
reitos que o seu titular, ou alguém
{>or ele, possa exercer, como aque- 
es cujo começo do exercício tenha 

termo prefixo, ou condição preesta
belecida inalterável, a arbítrio de 
outrem” .

Constata-se pois que se adquire 
um direito, em regra, no momento 
em que se está em condições de 
exercê-lo, isto é, de exigi-lo. Mas 
adquire-se igualmente um direito 
quando, embora impedido de exer- 
cê-lo no momento, esta impossibili
dade deva-se a um dos seguintes fa
tos: a) quando, do próprio ato que 
investiu o interessado na disposi
ção de um determinado direito, 
conste que este somente será exigí
vel a partir da data fixada no ato* 
jurídico (é o que se chama termo). 
Assim, um ato jurídico que de
penda da superveniência de uma 
data ou de fato certo no futuro, 
constitui seu beneficiário na posse 
de um direito adquirido, ao abrigo 
pois de modificações legais poste
riores; b) adquire-se também um 
direito quando o cumprimento 
deste dependa somente de uma con
dição que, diferentemente do 
termo, é fato incerto, embora tam 
bém do futuro.

Exemplo de ato submetido a 
condição é uma doação que esti
pule: Dar-te-ei minha fazenda, se 
nevar no próximo ano” . A nevada 
é incerta; será forçoso esperar, para 
atestar a sua ocorrência. Mesmo 
esse tipo de direito está a salvo das 
modificações posteriores por força 
da lei.

Em resumo, o direito adquirido 
é um dos expedientes do Estado, 
em princípio estabelecido na pró
pria Constituição do país, para as
segurar o cidadão contra as oscila
ções legais, permitindo-lhe que 
consolide, que capitalize em seu be
neficio certas situações jurídicas, 
como meio de garantir-lhe integral
mente a segurança individual.

VEJA TAM BÉM : A to  Jurídico; 
Direito; Lei.
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Com panhias de com ércio: um a das prim eiras form as do dirigism o estatal. (Com panhia das índias na Bretanha.)

Dirigismo

A Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918) e especialmente a 
crise* econômica de 1929 acentua
ram e tornaram irreversível uma 
tendência que se delineava desde o 
final-do século XIX, no seio do Es
tado* liberal: a crescente participa 
ção deste nas atividades econômi 
cas. Diversos fatores contribuíram 
para essa mudança, do Estado ab- 
senteísta ao Estado intervencio
nista e planejador. Diversas, tam 
bém, as formas concretas que essa 
participação assumiu — desde o 
controle apenas indireto das ativi
dades privadas por meio de instru
mentos de política fiscal e monetá
ria, até a planificação quase total 
da produção.

Essa diversidade de formas e 
graus de intervenção, por sua vez, 
e o reflexo de diferenças existentes, 
não somente quanto ao regime* 
político manifesto, mas — e talvez 
mais basicamente — quanto à pró 
pria estrutura* econômica e social 
dos países afetados por tal transfor- 
maçao.

Em todas as grandes transform a
ções históricas, as mudanças são às 
vezes mais facilmente perceptíveis 
ao 'nível das crenças e imagens 

“existentes na sociedade- a respeito 
de sua própria organização social 
e econômica, do que ao nível dos 
fatos. Dessa forma, o surgimento 
do Estado “dirigista” evidencia-se 
em termos de contraposição ao 
“àbsenteísmo” do Estado liberal. 
Porém, a compreensão do processo 
não pode ser adequada se não se 
distingue a parcela de mito que 
existe no conceito do Estado absen- 
teísta.

A teoria liberal, sob esse as
pecto, refere-se a um Estado que 
apenas interviria na atividade eco- 
nomica como o construtor e garan- 
tidor de uma ordem jurídica. Essa 
ordem, geral e neutra, teria como 
pedra angular a instituição do con
trato*. Uma vez estabelecida tal or
dem jurídica, cada empreendedor 
de atividades econômicas teria am
pla liberdade. O “progresso” resul
taria, precisamente, dessa liber
dade; a concorrência entre pro
dutores levaria à distribuição ade
quada e eficiente dos recursos e- 
xistentes na sociedade entre as di
versas atividades produtivas.

Naturalmente, esse conceito do 
Estado liberal — ou mais precisa
mente, do papel do Estado no pe
ríodo do capitalismo* laissez-faire
—  é, em grande medida, um mito. 
Na verdade, desde os primórdios 
do capitalismo, as companhias* de 
comércio, por exemplo, já  consti
tuíam uma forma pela qual os mo
narcas promoviam as atividades 
econômicas. E, mesmo durante os 
séculos XVIII e XIX, o absen
teísmo, se existiu de fato, foi de 
curta duração e não pode ser en
contrado senão em alguns países, 
em particular na Inglaterra.

O desenvolvimento industrial de 
países como a Alemanha, o Japão, 
a França, a Itália, e mesmo os Es
tados Unidos, certamente não cor-

respondeu à concepção abstrata do 
capitalismo laissez-faire, mas, ao 
contrário, contou com a participa
ção, sob várias formas, do Estado, 
protegendo ou subsidiando interes
ses privados. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, essa participação se 
fez sentir principalmente através da 
proteção tarifária.

Isso não significa que a relação 
entre o Estado e a economia per-

rnaneceu a mesma em todo esse pe
ríodo, desde a formação do capita
lismo até as grandes transforma
ções ocorridas no século XX.

Em todos os países, a esfera 
de atuação estatal tornou-se mais 
complexa e diversificada, abran 
gendo maior número de atividades. 
Adquiriu formas diversas, desde o 
controle e a regulamentação ape
nas geral e indireta, através dos có

digos jurídicos, e da política finan
ceira em geral, dos impostos e da 
manipulação do câmbio e das tari
fas, até a promoção direta de ativi
dades produtivas, seja pela planifi
cação, seja através de empresas 
estatais e de economia mista.

Finalmente, ao lado do enorme 
aperfeiçoamento dos instrumentos 
de controle e intervenção sobre a 
economia, tomaram-se gigantescos 
os recursos de que o Estado mo
derno dispõe para exercê-los. 
Como conseqüência de todos esses 
processos, e mesmo nos países 
onde o capitalismo é preservado 
com maior pureza de formas em re
lação ao período clássico, o peso 
relativo do Estado em face da eco
nomia privada alterou-se substan
cialmente e de maneira irreversível.

Dirigism o e planejamento

O aspecto mais interessante do 
conceito de dirigismo como uma 

-forma particular de atuação do Es
tado, porém, é que ele entrou em 
desuso, após certa voga na década 
de 30 e mesmo nos anos imediata
mente seguintes à Segunda Guerra 
Mundial. O declínio em seu em
prego permite estabelecer, precisa
mente, o mito que ele contém, em 
contraposição ao mito do absen
teísmo laissez-faire.

Após a Primeira Guerra Mun
dial e a crise de 1929, tomou-se 
nítida, entre os governos e entre os 
especialistas, a necessidade de 
aperfeiçoar e sistematizar os instru
mentos de planejamento e interven
ção sobre a economia. A adoção 
dos planos qüinqüenais, na União 
Soviética, provocara uma associa
ção entre o conceito de uma econo
mia centralmente planejada e a or
ganização economica de tipo 
socialista. Por outro lado, em mui
tos países afetados pela crise, pro- 
curava-se, ao contrário, dissociar 
da organização econômica exis
tente (efetivamente capitalista) 
a imagem ideológica do Estado 
liberal.O Estado tam bém  atua através de empresas. (Petrobrás/Pres. Bernardes.)
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Devia-se esse anseio a algumas 
preocupações básicas. A primeira, 
reflexo imediato da crise e de suas 
conseqüências sociais (como o de 
semprego em massa), era colocar 
de lado a imagem da organização 
econômica existente como algo au
tomático, que poderia levar, em de
corrência da falta de controles cen
trais, a crises de tipo cíclico. Além 
disso, em países como a Itália e a 
Alemanha, que adotaram organiza
ção política autoritária, desejava se 
também afastar o correlato político 
do capitalismo laissez-faire, que 
era o regime democrático liberal- 
burguês.

Concebia-se, dessa forma, um 
Estado não diretamente ligado aos 
grupos sociais dominantes na orga
nização econômica (que permane
cia capitalista, na medida em que 
o Estado não assumia diretamente 
o controle das atividades produti 
vas), mas que, ao contrário, coloca 
va-os sob sua direção. Esse Estado, 
assim, deixava de ser o Estado 
“político” a serviço do capitalismo 
privado, como no liberalismo* lais
sez-faire. Ao mesmo tempo não se
ria um Estado socialista, nem do
minado pelas organizações 
sindicais. Através, sobretudo, da 
doutrina corporativista, procura- 
va-se contrapor à crítica socialista 
do capitalismo uma forma de orga- 
nizaçao em que as entidades traba
lhistas seriam parte do Estado e 
não organizaçoes privadas, como 
a i  empresas. Ã ênfase liberal na de
mocracia* política opunha-se, ou 
se acrescentava, uma enfase na de
mocracia social e econômica.

Porém, no após-guerra, a neces
sidade de amplos programas de re
construção econômica nos países 
industrializados que participaram 
do conflito, e sobretudo o surgi
mento das chamadas “ nações no
vas”, transformaram o “desenvol
vimento econômico” em clamor 
generalizado. Dessa forma, alte
rou-se radicalmente a atmosfera 
dos grandes debates ideológicos do 
período entre as duas guerras. Em 
particular, generalizou-se o con
ceito de planejamento*, que deixou 
de corresponder a um regime polí
tico ou_ econômico-social especí
fico. Não se afirma com isso que 
o planejamento seja o mesmo em 
todos os países, independentemente 
de seu regime; ao contrário, ele di
fere de um país a outro, não so
mente quanto à sua forma e abran
gência, mas também quanto aos 
instrumentos de política econômica 
e de controle que as autoridades 
centrais utilizam.

Tão importante, talvez, quanto 
essa generalização do conceito de 
planejamento, foi a aceitação do 
fato de que uma economia menos 
planejada (em termos formais, ou 
seja, através de diretrizes explícitas 
e coordenadas) não é necessaria
mente menos sujeita a controles 
por parte do Estado. Com tudo 
isso, desapareceu também o con
ceito do Estado dirigista e corpora
tivo como uma forma particular de 
organização, associada aos regimes 
autoritários.

VEJA TAM BÉM : Capitalismo; 
Estado; Liberalismo; Socialismo.

Dirigíveis

Desde a época da invenção dos 
primeiros balões ou aeróstatos*, no 
século XVlII, colocou-se o pro
blema de sua dirigibilidade. Em 
1783, Joseph Michel Montgolfier 
(1740-1810) comunicou à Acade
mia de Lyon, na França; sua idéia 
sobre o controle do aerostato, ba
seada no princípio de ação e rea
ção: o controle seria realizado pelo 
próprio gás que fornecia ao balão 
a força ascensional.

Entre 1783 e 1852 foram tenta
das novas soluções, mas nenhuma 
deu resultado.

O primeiro controle razoável de 
um aeróstato foi conseguido por 
Henri Giffard (1825-1882), inven
tor do injetor a vapor. Adaptando 
um engenho a vapor num balão de 
hidrogênio, Giffard ascendeu em 
setembro de 1852. Vinte anos de
pois, o engenheiro alemão Paul 
Haenlein utilizou _pela primeira vez 
o motor a explosão, alimentando-o 
com o próprio gás do balão. Em 
1883 e 1884 os irmãos Albert e 
Gaston Tissandier empregaram um 
motor elétrico em seu aeróstato.

Foi também com um motor elé
trico, de 8 HP, que Charles Renard 
e Arthur Krebs executaram, em 
1884, o primeiro vôo que realmente 
pode ser chamado de controlado” : 
voltaram ao ponto de partida após 
um vôo circular de cerca de 5 
milhas.

Em 1897 foi elaborado, por Da- 
vid Scharz, o primeiro dirigível do 
tipo rígido. No ano seguinte, o bra
sileiro Alberto Santos* Dumont, 
que posteriormente inventaria o 
avião , construiu o primeiro de 
uma série de catorze dirigíveis não- 
rígidos.

Batendo recordes com seus vôos 
sobre a cidade de Paris, Santos Du
mont demonstrou que os aeróstatos 
podiam ser fácil e perfeitamente di 
rigidos, ganhando, com isso, fama 
mundial e também grande impor
tância histórica.

Classificação

Chama-se aeróstato um balão de 
volume extremamente grande, in
flado com um gás mais leve que o 
ar. Recebe este nome porque sua 
sustentação na atmosfera é garan
tida por meio de forças aerostáti- 
cas. O balão dirigível, ou simples 
mente “dirigível’ , é o aeróstato 
que, além de subir, pode também 
ser pilotado. É constituído das se-

uintes partes: aeróstato, que é o 
alão propriamente dito, sendo, na 

maioria das vezes, elipsóide; su 
perfícies de estabilização e con 
trole, localizadas na popa do aerós
tato; sistema propulsor, que se 
encontra em gôndolas suspensas 
sob o ventre do aeróstato; final
mente, a barquinha, também locali
zada sob o ventre, mais um pouco 
à frente, onde ficam o equipamento 
necessário e a carga. Os gases utili
zados para inflar o balão são quase 
sempre hidrogênio ou hélio, sendo 
que o primeiro consegue maior 
força ascensional, embora com a 
desvantagem de ser altamente infla
mável.

Os dirigíveis são classificados 
em três tipos, conforme sua estru
tura: não-ríj>idos ou flexíveis, semi- 
rígidos e rígidos. Nos não-rígidos
—  os tipos mais antigos —  a esta
bilidade da  forma do balão é obtida 
pelo gás, que se mantém a uma 
pressão convenientemente relacio
nada com a pressão exterior e com 
as influências ambientais: era pre 
ciso, portanto, levar em conta os 
fatores “deformantes”, como o 
vento, a velocidade do aparelho em 
relação ao ar, etc.

A necessidade de distribuir o 
peso da carga uniformemente sob o 
aeróstato levou à construção dos 
dirigíveis semi-rígidos. Como nos 
flexíveis, a forma do balão se man 
tém pelo relacionamento da pres
são do gás do aeróstato com a pres
são atmosférica externa. A unica 
diferença entre os dois tipos está 
num eixo de metal, disposto longi
tudinalmente na base do aeróstato, 
no qual ficam presas as várias car
gas. Como ambos dependem do re
lacionamento de pressões (a interna 
e a externa) para manutenção da 
forma, ficaram conhecidos como 
“dirigíveis de pressão”.

O terceiro tipo de dirigível, cha
mado rígido, foi desenvolvido na 
Alemanha pelo Conde Ferdinand 
von Zeppelin (1838-1917). Carac
teriza-se por um “esqueleto” —  es
trutura em metal leve ou mesmo 
aço —  que dá forma rígida e cons
tante ao balão, independentemente 
da pressão do gás; seu volume pode 
atingir até 200 000 m3.

Os materiais utilizados para o 
invólucro foram, por ordem crono
lógica, os seguintes: algodão e lá
tex, algodão e neoprene, raiom e 
neoprene, náilon e neoprene, da- 
cron e neoprene. A fim de aumen
tar a impermeabilidade e garantir 
maior proteção térmica, a superfí
cie do invólucro é coberta por uma 
camada de verniz.

Só dirigíveis de porte pequeno 
contêm o gás “diretamente ’ no in
terior do invólucro. Geralmente, ele 
fica em pequenos balões, localiza
dos dentro do balão, ou ocupa ape
nas parte dele. O espaço “livre” 
serve como uma câmara de ar, cujo 
papel é muito importante no con
trole do aparelho: ela permite va
riar a pressão interna, possibili
tando ao piloto o controle da força 
ascensional. Nos primeiros aerós
tatos construídos, essa função era 
realizada de outra maneira: pela di
minuição do peso, jogando-se fora 
lastros de areia, o balao subia; dei
xando escapar uma pequena quan
tidade de gás, através de uma vál
vula, ele descia.

Dirigível sem i-rígido "La France", construído em  1 8 8 5  (no alto) e o incêndio  
do dirigível "H indenburg". modelo Zeppelin. ocorrido em  m aio de 193 7 .
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Mas a câm ara de ar tem ainda 
outras funções importantes. Impe
dindo o acúmulo excessivo de gás 
nas extremidades posterior e ante
rior do aeróstato, ela fornece um 
meio de se controlar a estabilidade, 
segundo a direção longitudinal. 
Exerce, ainda, o papel de isol ante 
térmico, uma vez que “ protege” a 
temperatura do gás de camadas de 
ar quente que o dirigível porven
tura encontre em seu caminho.

Nos dirigíveis não-rígidos, a bar
quinha e os propulsores ficam pre 
sos ao aeróstato por meio de cor
das que envolvem externamente o 
balão. Nos semi-rígidos, a suspen
são é radial, fazendo-se segundo o 
eixo metálico. Finalmente, nos di
rigíveis rígidos, barquinha e carga 
ligam-se diretamente à estrutura do 
aeróstato. O controle de altitude 
nesses últimos tipos, é realizado 
por meio de barbatanas ligadas a 
estabilizadores horizontais: para 
subir, as barbatanas são erguidas; 
o fluxo de ar faz com que a cauda 
do aparelho abaixe e a frente se 
levante. Graças aos motores pro
pulsores, o dirigível, assim voltado 
para cima, sobe.

O fam oso Zeppelin

O primeiro modelo Zeppelin 
realizou seu vôo inaugural em 
1900, sendo desenvolvido e apri
morado, ininterruptamente, ate o 

.  fim da Primeira Guerra Mundial.
Nos primeiros dez anos do sé

culo XX, construíram-se dirigíveis 
em quase todas as grandes cidades 
do mundo. Mas ainda eram, ape
nas, fruto da iniciativa privada e 
curiosidade de inventores isolados 
ou esportistas.

Mas na Primeira Guerra Mun
dial, o Zeppelin passou a ser usado 
em missões bélicas, navais e milita
res. Nessa época, chegou-se a pro
duzir dirigíveis ao ritmo de um a 
cada duas semanas.

Com o Tratado de Versalhes, no 
entanto, a fábrica Zeppelin foi obri
gada a fechar e os aparelhos ainda 
existentes foram entregues às po
tências aliadas.

De 1920 a 1930, França, Esta
dos Unidos e Inglaterra conferiram 
um papel importante aos dirigíveis. 
Apos três catástrofes, ocorridas 
com aparelhos daqueles três países, 
sua utilização foi abandonada. Em 
1924, porém, a fábrica Zeppelin ti
nha voltado a funcionar, produ
zindo dirigíveis rígidos —  modelo 
“Los Angeles” —  para a marinha 
norte-americana e dois outros tipos 
para fins comerciais: o “ G raf Zep
pelin”, que chegou a servir o Brasil, 
e o “Hindenburg” .

O incêndio de um “Hinden
burg”, ocorrido em maio de 1937, 
contribuiu para o desaparecimento 
definitivo dos Zeppelins, que só fo
ram utilizados, depois disso, pelos 
alemães, durante a Segunda Guerra 
Mundial.

Somente os dirigíveis do tipo 
não-rígido continuaram a ser usa
dos, nos Estados Unidos, para ope
rações militares e observações aé
reas a grande distância.

VEJA TAM BÉM : Aeronavegação; 
Aeróstato; Aviação; Avião.

Disciplina

Originariamente, disciplina é 
“o que se aprende” e “ a maneira 
pela qual se aprende” . Com o 
tempo, altera-se esse significado e 
disciplina chega a designar “ um 
meio para a formação do caráter”, 
e de modo mais geral, “ todo o tipo 
de atividade humana regrada”.

Referente ao trabalho escolar, na 
sua forma tradicional a disciplina 
é autoritária e coercitiva. Fundada 
numa concepção heterônoma da 
educação — concepção que dá pri
mazia ao mestre e a tudo o que ele 
representa — , essa disciplina en
tende ser o educando a criatura 
que, por uma força externa, deve 
aprender certos mecanismos, ad
quirir certos conhecimentos e do- 
brar-se a certas regras da vida. Po 
deria, desta forma, ser definida 
como um conjunto rígido de autori
zações e proibições, destinado a 
obter do aluno o silêncio, a obe
diência, o respeito, a atenção e o 
esforço. Tal disciplina vale-se do 
temor, pela aplicação de castigos e 
punições, ou dos incentivos não 
menos poderosos da vaidade e do 
espírito de competição, pela aplíca- 
çao das recompensas, dos prémios 
e elogios.

Do século XVI em diante não se 
abrandaram, em certas escolas, os 
recursos disciplinares medievais. 
Considerando-se —  como propu
nham algumas correntes pedagogi 
cas da época —  que com as crian 
ças más é preciso “tomar uma boa 
lasca de carvalho e com ela alisar- 
lhes o pêlo”, admite-se, então, que 
as punições são “obras de cari
dade” e, por isso, “um linimento es
piritual contra as doenças da 
alma”. Com mais rigor, aconselha
va-se ainda: “Quebrai a vontade de 
vosso filho, para que ele não pe 
reça. Forçai-o a fazer o que lhe or
denardes, embora devais açoitá-lo 
dez vezes. Quebrai-lhe a vontade, 
para que sua alma viva”.

Muitos colégios introduziram as 
cruzes, as fitas, as insígnias, os 
quadros de honra, as felicitações 
públicas e outros estimulantes ex
ternos para conseguir de seus alu
nos bom rendimento escolar e boa 
conduta. Sobre eles não deixaram 
de exercer, todavia, uma vigilância 
estreita e minuciosa, vigilância que, 
por seu caráter coercitivo e autori
tário, era tão odiosa quanto os cas
tigos corporais apenas empregados 
excepcionalmente.

A escola brasileira conheceu, 
por sua vez, a palm atória e as va
ras, além de toda a gama variada 
de punições.

No Brasil, nem a proclamação 
dos princípios liberais da “escola 
nova ’ impediu que se endossassem 
fórmulas disciplinares ríspidas e ar
bitrárias. Acreditando-se na virtude 
de conformismo e da obediência 
em si mesma, o controle autoritário 
da sala de aula é, ainda, importante 
traço da escola brasileira: “O pro
fessor será tão melhor, quanto mais 
enérgico e severo for, quanto mais 
silêncio conseguir em sua classe”. 
Nessas condiçoes, a disciplina es-

No Balão " N .°  5 " , Santos D um ont faz suas experiftncias de aeronavegação.
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A "charge", antiga critica à disciplina brutal das escolas do século X IX .

A disciplina é decorrência da responsabilidade individual despertada.

colar, no país, visa tão-somente a 
impedir a má conduta, sem a preo
cupação de ajudar o estudante a al
cançar atitudes e comportamentos 
desejáveis. Essa disciplina não sig
nifica, como deveria significar, um 
“planejamento” de vida escolar efi
ciente. Num clima de acentuado 
constrangimento, inseguro e com 
receio de perder sua posição e acei
tação no grupo, o aluno brasileiro, 
em regra, não tem oportunidade de 
aprender, de experimentar melho
res formas de comportamento.

Nessa época de grandes refor
m as estruturais do ensino*, quando 
todos os esforços se orientam para 
a concretização de um sistema na
cional de educação, efetivamente 
unificado e democrático, a disci
plina das salas de aula brasileiras 
continua sendo apenas punição ou 
prêmio.

Sabe-se atualmente que a 
ameaça de castigo e a rigidez da 
aplicação das ordens não educam 
e que e bem restrito, senão discutí
vel, o valor formativo da recom
pensa e da emulação.

A astúcia, a mentira, a hipocri
sia encontram, freqüentemente, as 
suas causas na coerção. Médicos e 
psicólogos estão atentos para as 
graves conseqüências dos instru
mentos disciplinares que se funda
mentam na sujeição da criança e 
do adolescente. A este respeito ob
servam os educadores contemporâ
neos que “ impondo (ou fazendo im
por) as crianças esse verdadeiro 
amestramento, que deles faz ‘esco
lares’, exigindo-lhes atitudes, silên
cio, imobilidade, esforço prolon
gado, vai-se contra disposições de 
sua natureza, excedem-se suas pos
sibilidades. O medo paralisa, en
louquece ou enraivece; pode influir 
profundamente na personalidade 
inteira. A brutalidade dos castigos 
corporais, a severidade implacavel 
das punições, ou até simplesmente 
das repreensões, podem chocar, 
magoar, desequilibrar a sensibili
dade e toda a vida psíquica. O mes
tre ignora muitas vezes a intensi
dade do sofrimento escondido 
(dissimulado, por vezes, em atitude 
superficial de indiferença ou de fan
farronice) que pode devastar o co
ração de uma criança”.

Se a censura, a repreensão, o 
ridículo, o sarcasmo e a vergonha 
promovem a ordem na sala de aula, 
da mesma forma acentuam o anta
gonismo entre o aluno e o profes
sor, antagonismo que destrói o que 
é básico em educação, isto é, a pos
sibilidade de relações harmoniosas 
entre ambos. Como processo de 
mudar as atitudes fundamentais, 
necessárias para mudanças de 
comportamento, o castigo, nas suas 
várias formas, é realmente inefi
ciente. Aplicado, na maioria das 
vezes, por professor encolerizado, 
estimula o aluno a defender-se, sem 
condições para concluir se a puni
ção é ou não devida à falta come
tida. A negação de certas vanta
gens ao aluno, como outra 
modalidade de castigo, pode signi
ficar, também, ausência de oportu
nidade para a aprendizagem de 
comportamentos mais eficiente s.

Para a falta de atenção e atraso, 
ou até para a insolência e desobe
diência, é comum a retenção do 
aluno na escola, além do horário

previsto. Essa punição cria mais 
ressentimento do que aprendiza
gem*. Queixando-se, então, do es
tudante para o diretor ou para os 
pais, o professor perde seu prestígio 
perante a classe: os alunos tendem 
a_ não respeitar o professor que 
não é capaz de solucionar os seus 
problemas sem auxílio de outras 
pessoas.

Nem mesmo o cuidado de adap
tar a criança à vida social, onde há 
hierarquia, rivalidades e concorrên
cias, pode justificar uma pedagogia 
que se apoia em motivos extrínse

cos. Os resultados morais desses 
mecanismos não podem ser outros 
senão a inveja, o ciúme e a compe
tição. Conquanto haja otimistas a 
propósito da aplicaçao dos prêmios 
e das recompensas, a verdade é que 
severas críticas recaem sobre esses 
processos disciplinadores que têm 
por objetivo Suscitar indireta e arti
ficialmente o esforço e o interesse 
do educando. Segundo essas criti
cas, dos estimulantes externos só 
pode resultar, como afirma a mo
derna teoria pedagógica, “uma ten
são factícia ( . . . )  que traz sempre

certo esgotamento. Nessas c.ondi- 
ções, nao apenas o esforço não 
contribui em nada para a educação 
moral como ainda desempenha pa
pel positivamente im o ra l'. A von
tade de agir bem é, então, substi
tuída pelo gosto da luta e da 
vaidade.

É preciso reconhecer que desde 
o Renascimento essas medidas dis
ciplinares dos prêmios e dos casti
gos são condenadas.

Rabelais*,_em Gargântua e Pan- 
tagruel, propõe a espontaneidade e 
o interesse do educando como 
substitutos para o formalismo e a 
autoridade da tradição escolar. O 
senso de honra, alicerçado na bon 
dade da natureza humana, guiará a 
criança e o jovem no sentido de 
uma conduta adequada.

Montaigne-*, nos Ensaios, acusa 
com indignação os colégios de seu 
tempo: “São meras prisões, onde os 
jovens são corrompidos, sendo cas
tigados antes de terem feito qual
quer coisa errada. Entrai em uma 
aessas instituições durante as horas 
de aula, e ouvireis somente os gri
tos dosm eninos’sendo castigados e 
o trovejar dos pedagogos ébrios de 
fúria. Um belo modo este de sedu
zir estas almas tenras e tímidas a 
amar seus livros — um semblante 
furioso, açoite em punho. O h ! mau 
e corrupto modo de ensinar!” Con
siderando que o educando está 
“destinado a honra e à liberdade”, 
Montaigne insiste em que não deve 
sofrer violências.

É com Jean Jacques Rousseau* 
que se- processa a verdadeira luta 
contra a tradição, os preconceitos, 
as idéias falsas e os artigos de fé 
que sustentam os métodos da “edu
cação positiva” — educação dos 
prêmios e dos castigos, educação 
verbalista e intelectualista que su
foca as manifestações do corpo e 
não forma as da alma”. A bondade 
original do homem, a radical dife
rença entre a natureza da criança 
e a natureza do adulto, as idades 
sucessivas do desenvolvimento, a 
liberdade física como garantia da 
liberdade moral e civil são núcleos 
de reflexão que levam o genebrino 
a declarar, ao século XVIII, os di
reitos da infância. O constrangi
mento e toda sorte de sanção artifi
cial devem ser suprimidos da 
educação infantil.

Emílio, o educando imaginário 
de Rousseau, não é acostumado a 
dobrar-se, a-submeter-se a normas 
convencionais, externas e autoritá
rias. Fora da influência da socie
dade, da negligência ou ternura 
exagerada da família, tem liberdade 
de ser criança e esgotar com espon
taneidade suas disposições natu
rais. Vive o presente, vive a infân
cia sem os prejuízos da civilização. 
Por meio de experiências agradá
veis ou desagradaveis, sente apenas 
a imposição das coisas que o cer
cam e das necessidades de sua na
tureza infantil. Submete-se natural 
mente a todas essas imposições, 
aceitando os limites da própria 
força e os castigos corporais que 
sofre quando tenta ultrapassá-los. 
Querendo apenas o que pode reali
zar e fazendo o que lhe agrada, 
Emílio é uma criança feliz.

Ao defender, assim, os princí
pios de uma “educação negativa” 
para a infância — educaçao que
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"Treinar" crianças antes da hora: um exem plo de disciplina m al aplicada.

não consiste, absolutamente, “em 
ensinar a virtude ou a verdade, mas 
em proteger o coração do vicio e 
a mente do erro” ; ao admitir a “li
berdade bem regrada” como único 
instrumento disciplinar adequado 
ao homem; ao aceitar, enfim, o ca
minho da coerção natural e sadia 
das coisas e das necessidades, 
Rousseau quer apenas evitar “o 
choque entre a vontade imperativa 
do mestre e a vontade nascente do 
aluno”. Não renuncia, de fato, a 
uma educação formativa quando 
aconselha: “Nada façais e nada 
permiti que se faça”. A proibição 
e, aqui, dirigida somente contra o 
procedimento tradicional, pois que 

não fazendo nada” — nada que 
possa abastardar a criança do 
ponto de vista físico, emocional, in
telectual e moral —  o educador 
“faz tudo” . Orientando a criança, 
prepara-a, fundamentalmente, para 
inventar a ciência e descobrir os 
preceitos morais. Crescendo, essa 
criança será o homem, o cidadão 
para quem a liberdade significará, 
então, obediência à razão e às leis.

A  melhor disciplina

Graças ao trabalho realizado pe
los pioneiros da “educação nova”
—  Maria Montessori*, Kerschens- 
teiner (1854-1932), John Dewey*, 
Cousinet, C. Freinet e outros — e 
ao arrojado empreendimento de A. 
S. Neill em Summerhill (Ingla
terra), a escola contemporânea re
conhece que, do ponto de vista inte
lectual, a melhor disciplina é a que 
faz amar os estudos, que ensina a 
pensar e que conduz ao trabalho 
pessoal e voluntário. E do ponto de 
vista moral, é aquela que instrui a 
criança e o adolescente, sobretudo, 
pelas conseqüências naturais de 
seus atos, pela experiência própria 
do bem e do mal. Dinâmica, essa 
disciplina, nascida por solicitação 
do próprio meio escolar, não visa, 
entao, à aula, mas à formação de

pessoas capazes de regrar a sua 
conduta por decisões refletidas, 
tomadas com sentimento de res
ponsabilidade e conhecimento de 
causa.

Vinculado à linha humanista de 
Rabelais, Montaigne e Rousseau, o 
ideal dos sistemas educacionais 
modernos é, pois, uma forma libe
ral e construtiva de disciplina cujas 
bases, firmadas numa concepção 
autônoma de educação, dão pree
minência à atividade e ao desenvol 
vimento livre do educando, conci
liando a sua individualidade com 
as necessidades e ideais da socie
dade a que pertence. Com a inten
ção de que a velha autoridade exte
rior venha a se converter “em 
responsabilidade pessoal, isto é, em 
autêntico exercício da liberdade”, 
esses sistemas devem voltar-se para 
o mundo e atualizar-se permanen
temente, procurando compreender 
os interesses dos seres em forma 
ção para acompanhá-los na com
plexidade de sua evolução. É fun
damental realçar, então, que “a 
educação para a liberdade”, como 
programa disciplinar moderno, não 
exclui a tarefa do mestre. Pelo con
trário, amplia a responsabilidade 
de sua missão, uma vez que é mais 
difícil “guiar” e “ sugerir’ numa es
cola renovada do que “m andar” 
num a escola autoritária.

O mestre deve,_por conseguinte, 
estar preparado nao só para proje
tar atividades como também para 
escolher os meios de ajudar o ser 
imaturo a encontrar a sua própria 
autonomia.

Mas, para muitos, “o grande de
safio da liberdade e da disciplina é 
a estruturação de teorias, institui
ções e práticas educacionais que 
expressem e apóiem as melhores 
aspirações existentes no homem”.

VEJA TAM BÉM : Educação; En
sino; Escola.

Disco

As primeiras técnicas para gra
var e posteriormente reproduzir de
terminados sons foram desenvolvi
das nas últimas décadas do século 
X IX  por Thomas Edison*, nos Es
tados Unidos e Charles Bathé, na 
França. Essas gravações, feitas so
bre um cilindro, tinham uma dura
ção limitada a alguns segundos e a 
reprodução sonora era bastante 
ruim. Registraram se nos cilindros 
algumas marchas militares, can 
çoes de café-con certo e fragmentos 
de óperas, cuja dívulgaçao teve 
mais o caráter de curiosidade, do 
que propriamente de forma estabe
lecida de expressão sonora.

Em 1895, surgiram os primeiros 
discos, confeccionados com goma- 
laca e providos de sucos espirais 
ondulados. A vibração de uma agu
lha ao percorrer os sulcos era am
plificada e convertida em sons por 
um alto-falante.

A forma circular significou um 
grande avanço em relação à ante
rior forma cilíndrica. Com diâme 
tro padrão de 30 centímetros e gi
rando a uma velocidade de 78 
r.p.m. (rotações por minuto), os 
discos dispunham de superfície útil 
muito maior, possibilitando grava
ções de até cerca de cinco minutos, 
isto é, o suficiente para o registro 
integral da maioria das canções. 
Além disso, trabalhando apenas no 
plano horizontal, garantiam repro
dução muito mais fiel dos sons re
gistrados.

No princípio do século, começa
vam a ser fabricados em escala co
mercial os gramofones de manivela 
providos de corneta acústjca, que 
se destinavam a fazer tocar os dis
cos, cuja produção principiava a 
ter como finalidade o consumo do

público. Nessa fase pioneira, q_ue 
perduraria até 1925, evitava se a 
gravação de instrumentos solistas, 
que nao davam boa reprodução. E 
os registros de maior sucesso eram 
feitos não com músicas, mas atra
vés de trechos de peças dramáticas. 
Algumas atrizes, em especial Sarah 
Bernhardt*, notabilizaram se em 
interpretações especiais para disco. 
Uma das gravações de maior su
cesso no período foi a peça El Cid, 
de Corneille*, realizada pela Co- 
médie Française em 1912.

A partir de 1925, o progresso 
dos processos elétricos de gravação 
e de reprodução aprimorou a quali 
dade do registro; as músicas passa 
ram então a destacar se. São dessa 
época as primeiras gravações de 
instrumentos solistas, particular 
mente nas execuções de Arturo 
Toscanini*.

As gravações em 78 r.p.m. per
maneceram em voga até a década 
de 50, quando a invenção do mi
cro sulco veio introduzir uma total 
revolução na indústria do disco. 
Com o- micro-sulco, as gravações 
ganharam em fidelidade, desapare 
cendo os ruídos de fundo. Além 
disso, trabalhando em rotação mais 
lenta (45 ou 33 rotações por mi 
nuto), o disco continha tempo bem 
maior de gravação.

Surgiram então os LPs (long- 
playing, isto é, “ longa duração ). 
Face à economia de material (sobre 
a mesma superfície, o LP de 33 
r.p.m. permitia seis ou sete vezes 
mais tempo de gravação) e aos pro
gressos da  industria de plásticos, 
foi possível também substituir o 
material quebradiço dos antigos 78 
r.p.m. pela vinilite, que tem a van
tagem de ser inquebrável.

Em poucos anos a gravação tra
dicional de 78 r.p.m. virtualmente 
desapareceu do mercado. Mesmo 
as gravações em 45 r.p.m. torna 
ram  se raras, superadas pelas de 33 
r.p.m. Os registros de curta dura 
çao passaram a ser feitos em discos

M esm o após o advento do disco, a transmissão ao vivo continuou a consti
tu ir a base da program ação radiofónica, durante toda a década de 4 0 .
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de 33 r.p.m., fabricados com um 
diâmetro menor. Assim, surgiram 
os chamados “compactos” (discos 
de 7 polegadas de diâmetro), convi
vendo com os LPs de 10 ou 12 pol.

As primeiras tentativas de disco 
estereofônico foram realizadas em 
1949 e atingiram relativa perfeição 
em 1964.

A  técnica de gravação

A primeira fase de uma grava
ção é feita em fita magnética com 
trilhas separadas, cada uma das 
quais registra instrumentos ou gru 
pos de instrumentos que possuam o 
mesmo tipo de sons. Um técnico de 
gravação, operando numa mesa de 
controle, é responsável pela quali 
dade do som registrado, verifi
cando o funcionamento dos micro
fones, tomadas, pré-amplificadores, 
amplificadores de potência e toma
das especiais para a câm ara de eco.

Com as trilhas gravadas em se
parado, tom a se possível controlar 
rigidamente a qualidade de cada 
um dos tipos de som que vão com
por o disco. No Brasil, a gravação 
original costuma ser feita utili
zando quatro faixas de sons dife
rentes, mas nos Estados Unidos, 
valendo-se de fitas de até 2 pol de 
largura, os originais chegam a ocu
par 32 trilhas diferentes. O traba
lho seguinte é a mixagem, onde as 
diversas trilhas reúnem-se em ape 
nas duas, por superposição sonora. 
A seguir, passa se a confecção do 
disco propriamente dito, com a 
transferência da gravação para 
um a chapa de substância plástica, 
geralmente o acetato de polivinila.

A fita gravada aciona eletronica
mente um mecanismo que, através 
de uma agulha aquecida ao rubro, 
vai abrindo no acetato um sulco em 
espiral. Nessa fase, de acordo com 
o processo utilizado, diferen
ciam-se os discos mono, estéreo e 
alta-fidelidade. Em qualquer deles; 
porém, o trabalho da agulha e 
acompanhado através de um mi- 
croscopio, pois o desvio de um mi
lionésimo de polegada arruina a 
qualidade da gravação.

Pronto o acetato, ele é recoberto 
com uma fina camada de prata e 
a seguir, por via eletrolítica, com 
outra de níquel. Quando a chapa de 
acetato é separada, os sulcos que 
nela estavam aparecem na chapa 
de níquel mas ao contrário: o que 
era reentrância aparece como proe
minência. É esta chapa que consti
tui a matriz.

Na primeira matriz, chamada 
madre, testa-se a qualidade dos 
sons. Se tudo estiver em ordem, fa
bricam se outras matrizes, até a 
quantidade suficiente para obter a 
tiragem prevista para o disco (cada 
matriz produz um número determi
nado de cópias, depois do que, co
meça a perder qualidade).

Duas matrizes —  cada uma cor
respondente a um dos lados do 
disco que se está produzindo — 
são encaixadas numa prensa hi 
dráulica, capaz de exercer pressão 
de até 9 0 1. Entre elas, coloca-se vi 
nilite (a substância de que são fei
tos os discos) em grãos aquecidos. 
A prensagem passa os sulcos das 
matrizes para a vinilite, enquanto 
navalhas cortam as rebarbas do fu
turo disco. As operações seguintes

se resumem ao acabamento do 
disco, rotulagem e controle de qua 
lidade. Todos os discos da tiragem 
são revistos visualmente (com o 
auxílio de aparelhos) e um entre 
cem é tocado para uma verificação 
auditiva.

As diversas trilhas sonoras que com porão o disco são reunidas através da 
m ixagem . (No alto, a cabeça de gravação; acim a, sala de m ixagem .)

Os su lcos e a agulha

Os discos de 78 r.p.m. podiam 
conter cerca de 125 sulcos por cm 
de largura. Eram os sulcos cham a
dos largos ou normais, abandona
dos quando os micro-sulcos vieram 
permitir a inclusão de 275 sulcos

rr cm nos discos de 45 e 33 r.p.m. 
possível chegar se ainda a mais: 
quinhentos sulcos por cm, com os 

sulcos ultrafinos das gravações em 
16 r.p.m. Mas estes discos não se 
generalizaram, porque determinam 
uma elevada perda de qualidade 
sonora.

A gravação propriamente dita é 
obtida através de incisões feitas nos 
sulcos. Podem ter o sentido hori
zontal (isto é, são feitas nas laterais 
do sulco) ou vertical (no fundo do 
sulco). Ás incisões laterais estão 
hoje generalizadas, pois oferecem 
perspectivas de uma melhor repro
dução do som.

O processo de uma dupla trilha 
de incisões (uma horizontal, outra 
vertical) começou a ser empregado 
em 1958, dando origem aos discos 
estereofônicos. Estes necessitam de 
agulha especial que execute a dupla 
captação, dirigindo cada faixa para 
um canal de som diferente.

As agulhas são dotadas de uma 
“pontà de leitura” que deve estar 
em contato com a parte intermedia 
ria das paredes do sulco. Se a agu
lha for muito fina, entrará em con 
tato com o fundo do sulco; se 
muito grossa, não penetrará o sufi
ciente. Nos dois casos, a “ponta de 
leitura” receberá impressões da pe
riferia das incisões de gravação e,‘ 
em conseqüência, a reprodução 
será imperfeita, com a ocorrência
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O acetato gravado é lavado em  solução desengraxante e m ergulhado num a m istura de nitratos de prata e amónio.
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de distorções e chiados. Além 
disso, uma ponta muito grossa 
tende a saltar dos sulcos, o que 
acaba estragando o disco.

Outro ponto importante a res
peito da agulha é a pressão que 
exerce sobre o disco. Nos toca-ais- 
cos mais simples, isso significa 
simplesmente o peso do braço e da 
agulha, mas os aparelhos mais mo
dernos contam com mecanismos 
para regular essa pressão.

Para discos 78 r.p.m., a pressão 
sobre o disco deve corresponder de 
20 até 25 g. Quanto aos micro-sul- 
cos, a pressão deve se estabelecer 
entre 7 e 10 g. Uma força maior 
leva ao rápido desgaste do disco e 
da agulha, e peso inferior terá 
como conseqüência uma aderência 
imperfeita, com a agulha saindo 
dos sulcos e provocando excessiva 
distorção sonora.

Nas agulhas de estéreo, a “ponta 
de leitura” precisa ter liberdade nos 
dois sentidos para receber os estí
mulos feitos pelas incisões tanto la
terais como no fundo do sulco. 
Como norma, o raio de ação das 
“pontas de leitura” para estereo va
ria entre 0,012 e 0,017 mm. Agu 
lhas estéreo, desde que tenham uma 
ligação entre os dois canais do sis
tema, podem ser usadas em discos 
monofonicos. Os discos estéreo 
exigem uma pressão menor, entre 4 
e 6 g apenas.

O disco no Brasil

A primeira notícia de uma gra
vação fonográfica no Brasil, ainda 
com o uso de cilindros de grava
ção, remonta ao período final do 
império. Norte-americanos, para 
demonstrar a invenção de Edison, 
gravaram as vozes da Princesa Isa
bel* e do Conde D’Eu.

Em termos comerciais, os pri

meiros discos brasileiros (gravados 
no Brasil, mas fabricados na Ale
manha) apareceram em 1902.

Foi em 1913 que uma fábrica de 
discos, a Odeon, se instalou no 
Brasil, passando a executar traba
lhos para diversas casas gravado
ras. Até 1926 tinham sido gravados 
aproximadamente 3 000 discos, en
tre eles os primeiros registros de 
Vicente Celestino, Francisco Alves 
e Pixinguinha.

Em 1928, introduziu-se no Brasil 
a gravação por processos elétricos. 
Aliada à radiodifusão que come
çava a generalizar se, originou a 
década de ouro” do disco brasi

leiro, como ficou conhecido o pe 
ríodode 1930/39.

Ao lado dos sucessos populares 
de artistas como Carmem Miranda, 
Lamartine Babo e Noel Rosa, ini
ciaram se as gravações eruditas 
(Bidu Saião, Carmem Gomes, Reis 
e Silva, Francisco Braga, Tomás 
Terán e Villa-Lobos), que encon 
traram  ampla repercussão.

No pós-guerra, a indústria fono
gráfica brasileira seguiu os progres
sos das similares estrangeiras, pas
sando, na década de 50, a trabalhar 
com o micro sulco.

O disco e o rádio

Quando as emissoras comerciais 
de rádio surgiram, o gramofone 
perdeu um pouco do seu prestígio, 
preocupando as fábricas de discos. 
Entretanto, logo se verificou que o 
rádio seria um poderoso propagan
dista do disco. A indústria da gra 
vação, longe de prejudicar se, pros
perou.

Mas, até 1950, a grande atração 
dos programas radiofônicos eram 
os espetáculos “ao vivo” realizados 
em auditório, com a presença dos 
intérpretes. Havia musicais, hu
morísticos, radioteatros, progra 
mas de variedades e informativos, 
levados ao ar no “horário nobre” 
(entre 20 e 23 horas). Fora dessas 
faixas de maior audiência, a maio 
ria das emissoras completava a 
programação com seleções de dis
cos, apresentados pelo locutor 
comercial.

Com o advento da televisão, os 
programas “ao vivo” feitos pelo rá
dio perderam o sentido: a maior 
parte do horário do rádio passou a 
ser coberta com gravações.

Contudo, os discos estavam 
igualmente disponíveis para todas 
as emissoras, e na luta pela audiên
cia novos recursos tiveram que ser 
mobilizados. De um lado, surgiram 
as “paradas de sucessos” e progra
mas semelhantes, que buscavam 
orientar a seleção de discos se
gundo o presumido gosto do pú
blico. De outro, para apresentá-los, 
apareceram os animadores radiofô
nicos especializados em discos, que 
passariam a receber o nome de 

disc-jóqueis” .

Os disc-jóqueis e as 
“paradas de su cessos”

A expressão disc-jóquei na sua 
origem norte-americana é uma iro
nia dirigida à maneira como se or
ganizavam os programas de disco, 
e tinha um sentido literal. D iskjoc- 
key  era o indivíduo que “cavalgava 
discos”. Isso porque uma mesma

Na gravação do acetato, o trabalho da agulha 6 acom panhado por um m i
croscópio, pois qualquer desvio pode arruinar a qualidade da m atriz.

A  etapa final de fabricação é fe ita  em  prensas hidráulicas, com duas m atrizes —  um a para cada face do disco.
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Retirado da prensa (à esquerda), o disco é colocado na cortadeira, para que se e lim inem  as rebarbas. É então revisado 6. finalm ente, em balado (à direita)

pessoa recebia todas as tarefas do
Íirograma. Incumbia-lhe fazer a se- 
eção, ler inclusive os textos comer

ciais, ligar o toca discos, substituir 
o disco depois de tocado (falando 
ao mesmo tempo no microfone), 
etc. A impressão geral entre os pro
fissionais do rádio é que o apresen
tador “cavalgava” o disco. Daí, o 
surgimento da curiosa expressão 
que se generalizou. Mais tarde, 
ocorreram escândalos envolvendo 
programadores, que recebiam pro
pinas para divulgar determinadas 
músicas; como em inglês o termo 
jockey  também significa “embus
teiro , “trapaceiro , a expressão 
disk-jockey adquiriu conotação pe
jorativa. Até hoje, muitos progra
madores não gostam de ser cham a
dos de disc-jóqueis, mas o termo, já  
extremamente difundido, é apli
cado aos homens de rádio que fa
zem a seleção de discos e apresen
tam  programas musicais.

No Brasil, os disc-jóqueis come
çaram a aparecer a partir de 1950, 
ganhando maior importância no 
princípio da década seguinte. De
senvolveram estilos proprios, diri
gindo-se diretamente aos ouvintes, 
a quem permitiam uma participa
ção constante (através de telefone
mas, cartas ou, em raros casos, pre
sença no auditório). Alguns dentre 
eles, na ausência de uma efetiva 
pesquisa de mercado, passaram a 
organizar suas “ paradas de suces
sos” , com base em dados coletados 
por eles mesmos. Outros faziam a 
pesquisa no próprio programa, que 
se transformava numa competição 
entre várias músicas, com os ouvin
tes votando por telefone.

Ao mesmo tempo em que se 
transformavam nas maiores atra
ções das emissoras em que traba
lhavam, foi ficando claro o seu de
sempenho como moldadores da 
opinião do discófilo. O disco in

cluído numa “parada de sucessos” 
tendia a ter sua vendagem aumen
tada. Da mesma forma, os lança
mentos feitos através dos disc-jó- 
queis garantiam uma projeção 
maior e mais rápida ao disco.

No princípio, os disc-jóqueis 
precisavam procurar os lançamen
tos fonográfícos ou valer-se da gen
tileza das gravadoras. Entretanto, 
uma vez constatada sua importân
cia como veículo de vendas, a si
tuação se inverteu. As gravadoras, 
através de seus divulgadores, intér
pretes 4 cantores, passaram a fre
qüentar com assiduidade os disc- 
joqueisi Nos Estados Unidos, essa 
situação levou ao chamado 
“payola” , onde os disc-jóqueis 
mais famosos tornaram-se indefjen- 
dentes, passando a alugar horário 
nas estações de rádio, cobrando 
das gravadoras pela execução das 
músicas. O “payola” teve fim com 
um grande escandalo, pois traba 
lhava em muitos casos com pesqui
sas forjadas, em prejuízo da opi
nião publica.

No Brasil, a degeneração do tra 
balho dos disc-jóqueis constituiu o 
chamado “jabaculê”. Além das 
propinas, incluía sociedades entre 
disc-jóqueis e gravadoras, recebi
mento de parceria em músicas gra
vadas (em especial na época do 
carnaval), espetáculos com a parti
cipação de cantores e intérpretes 
interessados, cuja renda revertia ao 
disc-jóquei, etc.

Enfim, autores, cantores, intér
pretes, sociedades arrecadadoras 
de direitos de execução e gravado
ras passaram a pagar, comprar ou 
oferecer vantagens de toda espécie 
aos disc-jóqueis, que aceitavam ou 
não tais ofertas. Com isso, e na au
sência de pesquisas neutras e equi
libradas, as “paradas de sucessos” 
transformaram-se muitas vezes em 
máquina para atender aos interes

ses de alguns, impingindo-se ao pú
blico, à custa de maciça divulga
ção, discos de baixa qualidade 
artística e técnica.
, Evidentemente, o “jabaculê” não 
se generalizou entre todos os disc- 
jóqueis. No entanto, formou-se um 
círculo vicioso: à custa de pressões, 
o disco passava a ser muito tocado; 
a vendagem aumentava o suficiente 
para permitir a inclusão em uma 

parada de sucessos” ; isso forçava 
ainda mais a vendagem; até que o 
disco realmente se incluía nas “ pa 
radas”, momento em que os pro 
gramadores imparciais acabavam 
também aderindo a sua divulgação 
maciça.

Contudo, essa fase de grande im
portância do disc jóquei foi sendo 
superada. As grandes editoras mu
sicais de todo o mundo, dispondo 
de amplos meios de divulgação, 
controlam as “paradas” internacio
nais, e quase ao mesmo tempo suas 
representantes lançam o disco no 
mercado brasileiro. Para não per
der audiência, os disc-jóqueis são 
obrigados a ater-se aos “sucessos” 
internacionais, de maneira que sua 
importância individual fica muito 
reduzida junto às gravadoras.

Mesmo no que tange aos discos 
brasileiros, os disc-joqueis sofre
ram uma relativa queda de prestí
gio. Entre os fatores que para isso 
contribuíram talvez se deva incluir 
o fato de que a música brasileira 
tem vivido de alguns nomes de 
prestígio fixo. Os novos cantores, 
autores e intérpretes, em seus lan 
çamentos, valem se mais da televi
são ou shows realizados em teatros 
e boates.

De qualquer modo, é patente que 
a opinião dos programadores ou a 
inclusão da musica nas “paradas” 
radiofónicas tem hoje um efeito 
muito menor na promoção do disco 
do que teve na decada de 60.

Passado aquele período eufórico, 
o disc-jóquei tendeu contudo a es
tabilizar-se como um dos elemen 
tos mais importantes do rádio, que 
tem ainda nos discos a fonte de 
maior interesse em toda a sua 
programação.

A  d isco teca

Quanto ao aspecto técnico, a or
ganização de uma discoteca pouco 
difere da de uma biblioteca*. Os 
discos, como os livros, são registra
dos (em folhas ou fichas), classifi
cados* e catalogados. Nos estabe
lecimentos mistos, que comportam 
bibliotecas e discotecas, a classifi 
cação só é diferente pela aposição 
da letra “ D” nas fichas de discos 
(“ DA ” para discos em álbuns, “F” 
para fitas gravadas).

Para as discotecas, dá-se prefe
rência aos catálogos do tipo dicio
nário (autores, títulos e assuntos, 
segundo a ordem alfabética). Além 
desses itens, a ficha catalográfica 
registra o diâmetro, número de ro
tações, tempo de duração e número 
de código (indicado pela grava 
dora) do disco; data e local da gra 
vação e nome da companhia edi
tora. Em notas abaixo, colocam-se 
o nome das diversas composições 
(quando há várias), instrumentos 
principais, executantes ou cantores. 
Quando todo o disco se destina a 
um só intérprete, seu nome é indi
cado como autor” incluindo-se na 
seqüência alfabética própria. Nesse 
caso, em que há comumente várias 
músicas, cada uma delas recebe 
uma ficha catalográfica (para ar 
quivo no item “títulos”), com nota 
mencionando o LP a que pertence. 
O mesmo procedimento, é claro, 
adota-se quanto a diversos autores 
e compositores.

Praticamente todas as grandes 
bibliotecas do mundo incluíram em
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seu acervo uma seção de discos. 
Além disso, há numerosas discote
cas particulares, em especial as or
ganizadas pelas emissoras de rádio.

A primeira discoteca pública do 
mundo foi a Discoteca Nacional da 
Bélgica, fundada em 1956. Hoje em 
dia, sozinhas ou associadas as bi 
bliotecas, as discotecas se generali
zaram. Existem, inclusive, as disco
tecas circulantes, de onde os 
usuários retiram por um período 
determinado os discos de sua prefe
rência. Em São Paulo, há uma 
desse tipo, mas de caráter particu
lar (pertence à União Cultural 
Brasil-Estados Unidos). Mas há 
também a Discoteca Pública Muni
cipal de São Paulo, possuidora de 
um grande acervo, que os interessa
dos devem ouvir no local, servin
do-se de cabinas apropriadas.

Em 1965, foi fundado no Rio de 
Janeiro o Museu da Imagem e do 
Som. Não foi organizado como 
uma discoteca, mas para fins de 
pesquisa e registro sonoro dos as
pectos mais representativos da cul
tura brasileira. O trabalho de pes
quisa levou à regravação de vários 
clássicos da discografia brasileira 
(antes só disponíveis em velhos 78 
r.p.m.), como foi o caso, por exem
plo, de Noel Rosa. Quanto ao re
gistro, o Museu gravou depoimen 
tos de personalidades brasileiras 
não só no campo da música, mas 
também de todas as artes, ciências 
e esportes.

Outros usos do disco

Consagrado como veículo divul
gador de música, o disco tem sido 
usado em escala industrial também 
para o registro de poesias, estórias 
infantis, textos de teatro e festas 
folclóricas. Mais recentemente, sua 
utilização estendeu-se ao aprendi
zado ae línguas, dada a ênfase da 
didática moderna, que insiste na 
necessidade de primeiro se falar um 
idioma para depois lê-lo. E, ainda 
sem atingir uma escala industrial,
o disco tem encontrado também 
outras aplicações no campo de en
sino, pois se coaduna perfeitamente 
com as técnicas audiovisuais*.

Os cientistas valem-se de regis
tros fonográficos para reproduzir, 
por exemplo, ruídos do coração 
(medicina), zumbido de insetos 
voando (zoologia), expressões so
noras —  música e palavras — de 
culturas sem tradiçao escrita (an 
tropologia).

Èm todos esses campos, e inclu
sive na música, contudo, o disco 
vem sofrendo uma competição 
cada vez mais forte da fita magné 
tica. Na verdade, ele sempre preva
leceu devido não só à superior qua
lidade da gravação que oferecia, 
como tambem pelo fato de os toca- 
discos se encontrarem muito mais 
difundidos do que os gravadores- 
reprodutores (as fitas magnéticas 
desenvolveram-se muito depois). 
Contudo, o aparecimento do sis
tema “cassette ’ e o aprimoramento 
das técnicas de gravação em fita 
tendem a trazer um certo equilíbrio 
entre ambos os processos.

VEJA TAM BÉM : Estúdio; Grava 
çSo; Platéia; Rádio; Som.

Discriminação

Muito raramente um estímulo ao 
qual o organismo aprendeu a res
ponder reaparecerá com a mesmís
sima forma, pois o ambiente está 
sempre se modificando. Logo, é im
portante que o organismo não res
trinja rigidamente sua resposta ao 
estímulo com o qual se deu o 
aprendizado inicial, mas reaja tam 
bem a estímulos semelhantes. A ca
pacidade apresentada pelo orga
nismo, uma vez condicionado, de 
responder a estímulos que tenham 
propriedades em comum com o ori
ginal chama-se generalização. E 
xemplo de resposta generalizada é 
chamar de “homem qualquer or
ganismo que apresente certas ca
racterísticas em comum, indepen
dentemente de outras parti
cularidades como voz, cor, etc.).

Por outro lado, seria muito in
conveniente que os organismos res
pondessem de uma única forma aos 
mais diferentes estímulos; ou seja, 
se em todas as respostas ocorresse 
generalização. Seria o caso de uma 
criança chamar qualquer homem 
de “pai” ou de um gato fugir de ra
tos como costuma fazer em relação 
aos cães.

Essa necessária reação particu
lar dos organismos a cada estímulo 
diferente chama-se discriminação.

Discrim inação respondente 
e operante

Um cão faminto é condicionado 
a salivar diante de um som de
1 000 ciclos, através do procedi
mento de condicionamento respon
dente. Quando outros sons forem 
apresentados, o cão salivará tam 
bem, em maior ou menor grau — 
3U seja, o condicionamento será ge
neralizado. Escolhe-se então um 
estímulo —  por exemplo, um som 
de 1 000 ciclos —  como “positivo” 
(será seguido de alimento), e outro
— por exemplo, um som de 900 ci
clos —  como “negativo” (nunca 
será seguido de alimento). Os dois 
estímulos são apresentados em or
dem casual, em várias ocasiões. O 
resultado é que a resposta ocorrerá 
diante do som de 1 000 ciclos, mas 
não diante do som de 900 ciclos. 
Forma-se assim uma discriminação 
respondente.

Suponha-se agora que, numa si- 
tuaçao de condicionamento da res
posta de pressão à barra por parte 
de um rato branco, existam dois 
estímulos: uma luz intensa e outra 
fraca. Suponha-se ainda que a res
posta de pressão à barra seja se
guida de alimento (reforço) quando 
a luz intensa está acesa, mas nunca 
seja seguida de alimento se ocorrer 
nos períodos em que a luz fraca 
está presente. O resultado desse 
tipo de treino, naturalmente, é que 
o rato aprenderá a responder so
mente quando está acesa a luz in
tensa —  formou-se. como no caso

anterior, uma discriminaç.ão, mas a 
chamada discriminação operante. 
Apenas, aqui, o estímulo (luz) não 
provoca a resposta, como faz o 
som no condicionamento respon
dente, mas apenas indica a ocasião 
em que a resposta será seguida de 
reforço. Trata se de um estímulo 
discriminativo.

Falou se até aqui do processo de 
discriminação; mas o estudo da 
discriminação envolve também a 
investigação das capacidades dis
criminativas dos organismos.

Um dos primeiros dados que im
pressionam quem estuda o compor 
tamento animal é o fato de que o 
funcionamento dos órgãos dos sen 
tidos dos animais não é igual ao 
dos humanos. Por exemplo, muitos 
animais, como a estrela do mar e o 
caracol, são completamente sur 
dos; outros são cegos, ou quase ce 
gos. Mas,_ por outro lado, alguns 
animais são capazes de ouvir sons 
que para o homem são inaudíveis 
(morcegos), ou sentir odores a ele 
inteiramente imperceptíveis (mui
tos mamíferos, mariposas). Um es
tudo cuidadoso das capacidades 
sensoriais revela que não há prati
camente duas especies que tenham 
exatamente as mesmas capacidades 
sensoriais.

Ao medir as capacidades senso
riais, em geral buscam-se basica
mente dois tipos de informações. O 
primeiro é o menor valor de um 
estímulo ao qual um animal reage
—  o som mais fraco, a luz menos 
intensa, o toque mais leve. Em ter 
mos do processo de discriminaçao, 
trata  se do menor estímulo que 
possa ser discriminado da ausência 
de estímulos, de modo que seja im
possível condicionar a resposta a 
um valor mais baixo. Esses valores 
mínimos dos estímulos são chama
dos limiares absolutos.

O segundo tipo é a menor dife
rença entre dois estímulos, ambos 
acima do limiar absoluto, que 
possa ser discriminada. Esse valor 
de estímulo é denominado limiar 
diferencial.

Muitos estudos de capacidades 
discriminativas têm tido como ob
jeto a visão de cores. A maior parte 
deles se limita à questão de saber 
se um animal é capaz de ver cores, 
e não chega a verificar se é capaz 
de distinguir várias cores diferentes 
entre si. No entanto, em alguns ca
sos, o grau de poder discriminativo 
foi estudado sistematicamente. 
Descobriu se assim que vários ma
cacos têm capacidades discrimi
nativas em relação a cores bastante 
semelhantes às do homem. Em abe
lhas melíferas sabe se que a visão 
de cores alcança o ultravioleta, que 
é distinguido por elas como dife
rente de outras cores.

Além de discriminações qualita 
tivas, como no caso da visão de co
res, estudam-se também discrimi
nações de intensidade. Existem 
pesquisas feitas em várias áreas; 
sabe-se, por exemplo, que os ca
chorros são muito superiores 
ao homem na discriminação de 
odores.

VEJA TAM BÉM : Behaviorismo; 
Condicionamento; Emoções; Estí
mulo e Resposta.

A capacidade de discrim inar sons é fundam ental para a vida dos morcegos.
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Dispnéia

Um grupo de células nervosas 
localizadas no encéfalo comanda a 
movimentação dos músculos torá 
cicos e pulmonares, determinando 
o ritmo e a intensidade da respira
ção. Recebendo informações de ou 
tros centros nervosos com os quais 
se comunica, esse grupo de células 
faz com que a inalação de ar se in
tensifique ou diminua, de acordo 
com a temperatura do organismo, 
o pH  (índice de acidez) e a pressão 
parcial do oxigênio do sangue.

Em condiçoes normais, a atua
ção das células e músculos ajus- 
ta-se automaticamente às necessi
dades orgânicas de oxigênio: o 
processo não chega a ser cons
ciente, isto é, o esforço respiratório 
não chega a ser percebido pelo 
indivíduo.

No entanto, no curso de exercí
cios físicos, quando os pulmões so
licitam maior quantidade de ar, a 
pessoa adquire consciência do es
forço respiratório, sente o ar atra
vessando o tubo respiratório e mo
vimentando a parede torácica. 
Então, faz esforços conscientes 
para aprimorar a respiração. Entre
tanto, durante tais exercícios, não 
chega a ocorrer uma “falta de ar”, 
um a vez que cada uma das profun
das inspirações satisfaz o orga
nismo durante alguns instantes.

Quando essa consciência do es
forço respiratório não aparece em 
conseqüência de fortes exercícios, 
mas, ao contrário, durante o re
pouso ou no transcurso de movi
mentos leves, chama-se dispnéia e 
é em geral descrita como uma sen
sação de “falta de ar”.

A dispnéia leve obriga o indiví
duo apenas a respirar proposital 
mente. Parece-lhe que, se não se 
ocupar conscientemente da respira
ção, o ar não penetrará até os pul
mões. Ou, ainda, tem a sensação de 
que o ar ambiente é pobre e não o 
satisfaz, achando que deve inspirar 
profundamente para obter a quanti
dade normal dos gases de que ne
cessita. Em outros casos, ocorre 
um a perda de fôlego no decurso de 
exercícios leves, e muitas vezes isso 
é atribuído a um processo normal 
de envelhecimento.

Caracterizando-se antes de tudo 
como um a sensayão, a dispnéia 
nem sempre significa um distúrbio 
respiratório real. Freqüentemente, 
aparece associada a estados emo
cionais específicos (angústias, ten
são, etc.), fadiga, quadros neuróti
cos, ou outros fatores psíquicos.

Á dispnéia com causas orgâni
cas indica uma carência real de ar 
nos pulmões. Isso pode significar 
uma diminuição na capacidade de 
inalar a quantidade normal de ar, 
ou ainda um imperfeito aproveita
mento do oxigênio inspirado, le
vando o organismo a solicitar um 
volume maior de ar do que seria 
normal.

Independente da causa, a disp
néia manifesta-se durante os exercí
cios, só aparecendo em estado de 
repouso quando o comprometi
mento funcional do aparelho respi

ratório já  é bastante acentuado.
Entre os fatores que levam a 

um a redução na capacidade de ab
sorver o ar, incluem-se as doenças 
que debilitam o sistema muscular, 
reduzindo a contratilidade dos 
músculos da caixa torácica e dos 
pulmões; e também as que dimi
nuem a elasticidade pulmonar ou, 
ainda, inflamações, espasmos brôn 
quicos ou outras afecções que colo
quem obstáculos no caminho que o 
ar deve percorrer.

O comprimento de alguns mús 
culos leva o indivíduo a procurar 
servir-se de outros, sugando o ar 
com o auxílio da  musculatura da 
boca e garganta. Se os pulmões têm 
sua elasticidade diminuída, os mús
culos são chamados a trabalhar 
mais rapidamente, tentando am
pliar o ritmo da respiração. Final
mente, se há obstrução, a tentativa 
é de “forçar” a passagem do ar até 
os pulmões.

Quanto ao menor aproveita
mento de uma quantidade “ nor
m al” de ar inspirado, decorre de fi
broses, edemas ou doenças nos 
alvéolos pulmonares, que dificul
tam £s trocas de oxigênio por gás 
carbônico. No momento da expira
ção, uma parte do oxigênio inspi
rado, e que seria necessária ao or
ganismo, ainda não foi absorvida e 
e devolvida à atmosfera. E torna-se 
necessário aumentar o fluxo de ar 
aos pulmões, dado que uma parte 
do oxigênio estâ sendo desperdi 
çada. Dentre todas as causas da 
dispnéia — algumas passageiras e 
de pouca importância, outras indi 
cando distúrbios graves — , as de 
maior destaque, por sua fregüência 
e gravidade, são as afecções que 
acometem os pulmões e o coraçao.

VEJA TA M BÉM : Respiração.

Disraeli

Enquanto tentava introduzir-se 
na agitada política inglesa, Benja- 
min Disraeh (1804-1871) colocava 
em forma literária suas idéias, pu
blicando em 1836 as sátiras Ixion  
no Céu e Casamento Infernal, bem 
como a novela amorosa Henrieta 
Temple. No ano seguinte publica 
Venetia, onde apresenta os princi 
ais episódios da vida de Byron* e 
helley* de forma romanceada.

Em 1832, D izzy  (assim era cha
mado pelos íntimos) havia procu 
rado por duas vezes eleger-se para 
o Parlamento, mas não obtivera su
cesso. Por essa época, a política in
glesa estava em grande efervescên
cia. O povo começava a rebelar se 
contra as leis que estendiam apenas 
à burguesia* o direito de voto. Sur
gia o movimento “cartista” , reu
nindo as camadas populares em 
torno de um programa (a “C arta 
do Povo”), que reivindicava, entre 
outras coisas, o sufrágio universal 
e eleições anuais para a renovação 
do Parlamento.

Disraeli apresentava se como ra 
dical, mas associou-se à publicação 
de um manifesto antiliberal. .Ape 
sar de suas manobras, só conseguiu 
ser eleito em 1837, quando a Rai
nha Vitória* subiu ao trono e o 
Parlamento foi renovado.

D epois de um discurso, a fama

O jovem Disraeli, pela educação 
e origem social, estava fora das ca
madas poderosas. Ambicioso, os 
únicos meios de que dispunha para 
realizar seus projetos eram a inteli
gência e a audácia.

Seu primeiro discurso foi um fra
casso. Mas quando em março de 
1838 pronunciou outro, em que de
fendia a “ Lei dos Cereais”, sua re
putação começou a crescer. Na de
fesa dessa lei (que impedia a 
importação de cereais), Disraeli co 
locava-se ao lado dos interesses 
dos proprietários rurais.

Em 1841, após solicitar sem 
êxito um cargo junto ao Gabinete 
conservador de Robert Peei 
(1788-1850), Disraeli dedicou-se a 
defender a causa de cunho eminen 
temente feudal, que se tornou co
nhecida como “Jovem Inglaterra” . 
Juntamente com seus companhei 
ros tories (conservadores), Disraeli 
aspirava a uma aliança entre aris
tocracia* e povo, contra os whigs 
(liberais) e a burguesia industrial.

A “Jovem Inglaterra” formulava 
uma teoria da história na qual as 
revoluções inglesa, americana e 
francesa apareciam como calami 
dades. Nas críticas que fazia à so
ciedade, o movimento demonstrava 
maior simpatia pelas vítimas do ca 
pitalismo* industrial do que pelos 
desamparados pela aristocracia 
fundiária.

Em 1844, Disraeli publica Co- 
ningsby ou a Jovem Geração, a pri
meira de uma série de tres novelas 
políticas. No ano seguinte aparece 
Sybill ou as Duas Nações. Com 
Tancredo ou a N ova Cruzada, de 
1847, encerra se a trilogia, que 
m arca o surgimento do romance 
político na literatura ocidental.

Em 1846 foi revogada a lei dos 
cereais. Originou se daí uma crise, 
que acarretaria muitos anos de lu
tas internas nos partidos políticos. 
Durante o período 1846-1860, Dis
raeli liderou uma facção tory.

Os novos partidos políticos

Na década de 1860, surgiram 
dois novos partidos: o Liberal, que 
reunia whigs e radicais, sob a lide
rança de William E. Gladstone*; e 
o Conservador, constituído por to 
ries e também por whigs dissiden 
tes, chefiado por Disraeli. Ambos 
apresentavam programas bastante 
vagos. Em linhas gerais, os conser
vadores, embora comprometidos 
com as instituições vigentes, propu 
nham algumas reformas; os liberais 
apresentavam como_ programa a 
extinção da escravidão, a liberdade 
religiosa e reformas políticas.

Em 1867, Disraeli apresentou e 
fez ser aprovado um projeto de re
forma eleitoral, esperando obter em 
troca os votos da população ur
bana, na primeira eleição sob a 
nova lei. No entanto, foi Gladstone 
quem obteve a maioria dos votos. 
E, em 1868, Disraeli perdeu o 
cargo de primeiro-ministro, que 
ocupava desde o ano anterior.

A reforma de 1867 transformou 
radicalmente a organização parti
dária e o sistema eleitoral: os mem
bros dos partidos não podiam mu
dar de grupo, a não ser que se 
demitissem da Casa dos Comuns. 
Assim, quem vencesse as eleições 
teria garantida a maioria no Parla
mento. O líder do partido vencedor 
era automaticamente indicado 
como primeiro-ministro pela rai
nha; 58 cadeiras da Câm ara dos 
Comuns foram transferidas para as 
cidades industriais, ampliandoAlguns contem porâneos ridicularizam  o arquiteto do im perialism o inglês.
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enormemente o número de eleito
res, que passou de 1 300 000 a 
2 500 000, dos quais 800 000 eram 
artesãos e operários qualificados.

No período que vai de 1867 a 
1885, o cargo de primeiro-ministro 
foi ocupado alternadamente por 
Gladstone (1868-1874; 1880-1885) 
e Disraeli (1867-1868; 1874-1880). 
É na política externa que reside a 
principal diferença entre esses polí
ticos. Enquanto o liberal Gladstone 
preocupou-se sobretudo em manter 
o equilíbrio entre as grandes potên 
cias, Disraeli dedicou-se a expandir 
o Império, através de uma política 
externa agressiva.

O segundo ministério de Disraeli 
m arca o apogeu do imperialismo 
inglês no século XIX. Anexa as 
ilhas Fidji (1874), compra a maio
ria das açoes do canal de Suez 
(1875), controlando o acesso ao 
Oriente. Luta contra os bôeres (ho
landeses) na África do Sul, com o 
objetivo de conquistar seus territó
rios, ricos em diamantes. Para  im
pedir que a Rússia consiga uma 
passagem para o Mediterrâneo, 
pressiona para que seja firmado o 
Tratado de Berlim (1878), através 
do qual a Rússia devolve à Turquia 
os territórios conquistados durante 
a guerra de 1877-1878. A atitude 
agressiva dos conservadores, justa
mente com o envolvimento na 
guerra russo-turca, acabou provo
cando a derrota do partido, no ano 
de 1880.

Mesmo fora do Gabinete, Dis
raeli continua a dirigir seu partido, 
encontrando ainda tempo para es
crever mais um romancer Endi- 
mião.

Em 1881, Disraeli morre, osten
tando o título de Conde de Bea 
consfield. Recebera essa honraria 
da Rainha Vitória em 1876, um 
ano antes de o ex-primeiro-ministro 
haver feito conceder à rainha o 
título de “Imperatriz das índias”, 
como símbolo do poderio colonial 
da Inglaterra.

VEJA TAM BÉM : Comunidade 
Britânica de Nações; Grã-Breta- 
nha.

Disraeli: o político conservador. 
(Retrato d e T . M illa is , Londres.)
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figura 4
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Distribuições

Consideremos um experimento 
cujos resultados possíveis são ape
nas de dois tipos, mutuamente ex
clusivos: sucesso ou insucesso. Se 
o experimento consistir no lança
mento de uma moeda, por exemplo, 
os resultados possíveis serão 
“cara” ou “coroa ; tratando-se da 
extração de uma bola de dentro de 
um a urna que contenha apenas bo
las brancas e pretas, os resultados 
possíveis para a cor da bola reti
rada serão “branca” ou “preta” ;no 
lance de um dado, os resultados 
possíveis serão “ numero par” ou 

número ímpar” ; se o experimento 
consistir em selecionar, ao acaso, 
um brasileiro, este pode ser “anal
fabeto” ou “não-analfabeto” ; a ex
periência também pode consistir na 
observação de um indivíduo com 
febre-tifóide, cujo tratamento pelo 
cloranfenicol pode resultar na 
“morte” ou na “ sobrevida”, etc.

Enfim são inúmeros os exemplos 
de situações em que os resultados 
possíveis de um experimento ou de 
uma observação são apenas dois 
que se excluem mutuamente, ou 
seja, são dois resultados comple
mentares.

Seja p  a probabilidade* conhe
cida de sucesso de um determinado 
resultado (evento) em uma única 
tentativa e q a probabilidade de in
sucesso (p 4- q = 1). Suponhamos 
que o experimento seja repetido n 
vezes, em condições idênticas, isto 
é, de tal maneira que a probabili
dade p  de sucesso não se altere em 
cada tentativa. Seja x  o número de 
sucessos em n tentativas (x<n). 
Nestas condições, a distribuição de 
probabilidades da variável aleató
ria x t  dada p o r : .

P (x =  r) =  (J ,) .p r.q"-r (1) 
para r =  0,1..... . n.

Isto significa que a probabili
dade de que o número de sucessos 
em n tentativas seja igual a r é  dada 
pelo produto de três fatores: combi
nações de n em grupos de r, potên
cia r d e p e  potência (n-r) de q.

Quando r —0, a equação (1) dá 
a probabilidade de nenhum sucesso

em n tentativas; se r =  3, a (1; dá 
a probabilidade de três sucessos em 
h tentativas e assim por diante, até 
o caso extremo da probabilidade de 
n sucessos em n tentativas, isto é, 
quando r= n. A soma dos (n +  1) 
valores que a relação (1) pode assu
mir, quando r varia de zero até n, 
é igual à unidade (teorema da soma 
de eventos mutuamente exclusivos 
da Teoria das Probabilidades), 
isto é,

n
£  ( " )  pr qn‘r ~  1 ^

r= 0

Acontece porém que o primeiro 
membro da equação (2) nada mais 
é do que (p + q f'\  logo, as probabili
dades individuais dadas pela (1) 
nada mais são do que os termos do 
desenvolvimento da potência n dó 
binômio (p+ q). Daí, esse tipo de 
distribuição ser chamado de distri
buição binomial.

No caso particular de uma 
moeda perfeita ser lançada cinco 
vezes, em idênticas condições, a 
distribuição de probabilidades da 
variável x  —  número de caras em 
cinco tentativas —  pode ser obtida
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pela equação (1), onde se faz 
n = 5 e p =  1/2:
P(x =  0 ou 0 sucessos) =

= (g).(-Ljo(_£.)5 =  0.031250 
P(x =  1 ou 1 sucesso) =

=  ( ? ) . ( + ) '( - * - ) 4 =  0.156250 
P(x =  2 ou 2 sucessos) =

= ( i ) . ( - f ) 2 ( - f ) 3 =  0.312500 
P(x =  3 ou 3 sucessos) =

= ( I )■ <4“) 3 (4-) 2 =  0.312500 
/’(ar =  4 ou 4 sucessos) =

=  ( 5 ) . ( - f ) 4(-J-) =  0.156250 
P(x =  5 ou 5 sucessos) =

=  ( 1) ■ (4~)5 <4-)0 =  0.031250

Portanto, a soma destas probabi
lidades é igual à unidade. E impor
tante notar que, uma vez fixados n 
e p , a (1) fornece todos os valores 
de P (x =  r) para cada r. Em outras 
palavras, a distribuição binomial 
fica completamente individualizada 
pelo conhecimento de n e p, que 
são seus dois parâmetros. De fato, 
no exemplo da moeda basta conhe
cer n =  5 e p  = 1/2 para calcular 
todos os valores de P  (x  =  r). Por 
esta razão, para se indicar que uma 
variável tem distribuição binomial, 
é comum escrever-se B (x: n; p).

Para p  fixo, à medida que n 
cresce, a distribuição binomial vai 
se aproximando da _ distribuição 
normal ou de Gauss. A medida que 
n cresce, p  tende a zero, e a distri
buição binomial vai se aproxi
mando da distribuição de Poisson.

A distribuição binomial é devida 
a Jacob Bemoulli (1654-1705), e 
por isso também é chamada de dis
tribuição de Bemoulli.

Aplicação da distribuição 
binomial

Uma das mais importantes cau
sas de morte de prematuros são as 
infecções que esses organismos 
ainda são incapazes de enfrentar. 
Assim, como medida preventiva, os 

rematuros são tratados com anti- 
ióticos, como parte dos cuidados 

de rotina nos seus primeiros dias de 
vida. Continuamente são realiza
das pesquisas com o fim de deter
minar condições ótimas para a so
brevivência dos prematuros e, 
nesses casos, as drogas usadas são 
comparadas em termos da propor
ção de sobreviventes. O cientista 
norte-americano W.A. Silverman 
(da Columbia University, .Nova 
York) e seus colaboradores, após 
longos anos de experiência, encon
traram, para prematuros pesando 
1500 gramas ou mais, tratados 
com terramicina, uma sobrevivên
cia, após 120 horas, da ordem de 
80%. Isto significa que, se um pe
diatra tivesse a seu cuidado um 
certo número de prematuros nessas 
condições, tratados com a mesma 
terapia usada por Silverman, ele 
poderia conhecer a chance de so
brevivência, às primeiras 120 ho
ras, de um certo número de prema
turos. A tabela 1 apresenta as 
probabilidades de sobrevivência de 
dez prematuros sujeitos a um trata
mento cuja sobrevida é de 80%, 
isto é, os valores de B (x: 10; 0.80). 
Como se vê, o valor mais provável 
é oito sobreviventes e os menos 
prováveis são zero, um, dois ou três 
sobreviventes. Caso o pesquisador 
tivesse verificado em sua amostra 
de dez prematuros que apenas

cinco sobreviveram às 120 primei
ras horas, ele passaria a rever todas 
as etapas e pressuposições de seu 
ensaio clínico, uma vez que obteve 
um resultado muito pouco provável.

Form as de cálculo

Na distribuição binomial o nú
mero médio de sucessos é igual a 
np. Assim, numa B (x:5\0.5), o nú
mero médio esperado de sucessos é 
2,5. Para B (x: 10; 0.8), o número 
médio esperado de sucessos é oito. 
A dispersão dos valores de x  em 
torno de np é igual a V npq- Sem
pre que a probabilidade p  de su
cesso for igual a 1/2, isto é, 50%, 
a distribuição binomial será simé
trica em torno da média aritmética 
np. Quando p  se afastar de 50% a 
simetria dependerá do valor de n; 
se p <  1/2 a distribuição poderá ser 
considerada praticamente simétrica 
para valores de n tais que n p > 5; 
se p>  1/2 a simetria se dará para

valores de n tais que nq>  5 (figuras
1, 2, 3 e 4).

Em certos experimentos reve
la-se da maior utilidade a conside
ração não da variável x  mas da va
riável xln, isto é, da proporção de 
sucessos em n tentativas. Neste 
caso, B (x/n: p ; pq/n), isto é, a va
riável x/n  tem distribuição bino
mial com média aritmética p  e dis
persão em torno da média igual a

^Na prática, quando n é grande, 
torna-se bastante laborioso o cál
culo dos valores de P  (x = r) para
r =  0 , 1 , ........... n. Por esta razão
surgiram tabelas que apresentam 
os valores de P  (x  =  r) para várias 
combinações de n e p. A tabela pre
parada por H. G. Romig (50-100 
Binomial Tables, New York, John 
Wiley & Sons, 1953) apresenta, si 
multaneamente, os valores dos ter
mos individuais de P  (x =  r) c as 
somas £  P (x = r) para n = 

r =  0

50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 
100 e p  = 0,01; 0,02; . . .0 ,5 0 .'A 
tabela feita pelo National Bureau 
of Standards (Tables o f  the Bino
mial Probability Distribution, Na
tional Bureau of Standards, Ap- 

lied Mathematics Series, 6, United 
tates Government Printing Office, 

Washington D.C. 1949) apresenta 
também os valores de P (x = r) e 

y  P(x = r) para n = 1, 2, 3, . . . 
r =  0
49 e p  =  0,01; 0 ,0 2 ;___ ; 0,50.

A variabilidade constitui uma 
característica inevitável da grande 
maioria das variáveis, nos mais di
ferentes campos do conhecimento. 
Portanto, ela não pode ser ignorada 
quando se pretende, a partir da ob
servação de uma amostra de valo
res de certa variável, inferir para  a 
população correspondente. Assim, 
quando se deseja saber quanto pesa 
um determinado recém-nascido, 
basta pesá-lo e tem-se a resposta; 
mas se a pergunta não se referir a 
um caso específico, mas aos recém- 
nascidos em geral, é preciso medir 
um certo número deles e ver como 
se distribuem, isto é, quão variáveis 
são as suas medidas. Neste caso, as 
informações relativas a um certo 
conjunto de recém-nascidos tam 
bém são relevantes; quando se de 
seja tirar conclusões sobre nascitu
ros brancos, por exemplo, pesagens 
feitas em chineses não fornecem in
formações pertinentes. Além disso, 
é importante que a amostra sobre 
a qual repousará a conclusão seja 
probabilística.

Outro aspecto a ser considerado 
diz respeito ao modo pelo qual se 
deve dispor os pesos dos recém- 
nascidos. Embora a variável peso 
seja de natureza contínua, as medi
das feitas apresentar-se-ão de 
forma discreta, uma vez que os ins 
trumentos de medida só alcançam 
um certo grau de aproximação. A 
fim de manter a_continuidade da 
variável em questão, são utilizadas 
classes de pesos: assim, um recém- 
nascido estará na classe 3 300 | — 
3 700 se o seu peso for qualquer 
número compreendido entre 3 300 
e 3 700 gramas. A tabela 2 apre
senta a distribuição de pesos obser
vada em 9 651 recem-nascidos, 
masculinos e brancos, cujos pesos 
também foram representados grafi
camente na figura 5; eles estão as
sinalados no eixo das abscissas, en
quanto que o percentual de 
recém-nascidos fica representado 
no eixo das ordenadas. Para repre
sentar cada uma das classes 
usou-se um retângulo, cuja base re
presenta sua amplitude e cuja al
tura indica o número de recém-nas- 
cidos desta (histograma). O gráfico 
dá uma boa idéia da variabilidade 
dos pesos entre os recém-nascidos: 
pouca freqüência nas classes extre
mas (com pesos muito pequenos ou 
muito grandes), maior concentra- 

ão nas classes do centro (com 
300 a 3 700 gramas) e as demais 

classes ficando progressivamente 
menos freqüentes à medida que os 
pesos se afastam da classe central. 
Esse gráfico pode ser usado, ainda 
que de forma restrita e grosseira, 
para prever que a probabilidade de 
o peso de um nascituro masculino 
e branco pertencer, por exemplo, à 
classe 4 100 |—  4 500 é da ordem 
de 7,98%. E claro que esta estima-

figura 6
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Tabela 3

Ordenadas da curva  norm al reduzida e va lo res  de A

y P A

• • •
• • •
• • •

0,3967 0,36875 0,30841
0,3968 0,36873 0,30848
0,3969 0,36872 0,30856

0,3970 0,36871 0.30863

• • •
• • •
• • •

0,7141 0,30916 0,52483
0,7142 0,30913 0,52490
0,7143 0,30911 0,52496

0,7144 0,30909 0,52502

• • •
• • •
• • •

1,031 0,23477 0,69746
1,032 0,23423 0,69793

1,033 0,23399 0,69840

• • •
• • •
• • •

Pesos de 9 651

Tabela 2

recém -nascidos m ascu linos brancos

PÊSO EM G RAM AS
NÚMERO DE 

RECÉM-NASCIDOS
%  DE 

RECÉM-NASCIDOS

500 —  900 5 0.05
900 —  1 300 39 0.40

1 300 —  1 700 98 1.01
1 700 —  2 100 136 1.41
2 100 —  2 500 285 2.95
2 500 —  2 900 897 9.29
2 900 —  3 300 2 240 23.21
3 300 —  3 700 2 727 28.26
3 700 —  4 100 2 051 21.25
4 100 —  4 500 770 7.98
4 500 —  4 900 310 3.21
4 900 —  5 300 73 0,76
5 300 —  5 700 17 0.19
5 700 —  6 100 2 0.02
6 100 —  6 500 1 0.01

TOTAL 9 651 100.00

Tabela 1
Distribuição Binominal para n =  10 e p =  0,80

VALORES DE B PROBABILIDADE
DE x =  r

0 0.000
1 0.000
2 0.000
3 0.000
4 0.005
5 0.026
6 0.088
7 0.201
8 0.301
9 0.268

10 0.107

tiva dependeu da maneira como as 
classes foram construídas e tam 
bém da flutuação de amostragem a 
que estão sujeitas as freqüências 
observadas nas classes da distribui
ção da tabela 2.

Quando um item está sujeito à 
variabilidade, como conseqüência 
da ação de inúmeros fatores distin
tos, cada um dos quais dando a sua 
contribuição independente para a 
manifestação daquele item, as fre-
âüèncias observadas de cada uma 

essas diferentes manifestações to
mam, muito comumente, uma 
forma matemática específica, co
nhecida çomo curva normal ou de 
Gauss. É de se esperar que isso 
ocorra com os pesos de recém-nas
cidos, pois a variabilidade em pe
sos é influenciada por vários fato
res distintos, tanto ambientais 
quanto genéticos. De fato, a variá
vel peso pode ser considerada 
como de distribuição normal.

A fim de se entender o signifi
cado da distribuição normal, seja x  
o peso (medido em qualquer uni 
dade conveniente), que varia conti
nuamente, podendo tomar qualquer 
valor que se queira. Seja p  a pro
porção de indivíduos que apresen
tam o peso x  na população (a qual 
é suposta muito grande, de tal 
forma que p  possa variar continua 
mente). Nestas condições, a equa
ção que relaciona p  com x:

p ,  >
ü V  2ll

é a equação da curva normal ou da 
distribuição normal; p é  a probabi
lidade de que um recem nascido se
lecionado da população tenha peso 
x. Na expressão (1), n  e e são cons
tantes matemáticas bem conheci
das ( n  é a relação entre o diâmetro 
e a circunferência de um círculo, 
igual a 3,1415926. . . ;  e é a base 
dos logaritmos naturais e pode ser 
substituída por seu valor que é
2,718259................. ). Quanto a // e
<7, são os parâmetros da distribui
ção, isto é, mudam de uma distri
buição normal a outra, mas são 
constantes dentro de uma mesma 
distribuição: u e u  são, respectiva
mente, a média e o desvio padrão 
da variável x  e, uma vez conheci
dos, a distribuição fica totalmente 
individualizada. Por esta razão, N  
(x: n \a ) representa abreviadamente, 
que uma variável aleatória x  tem 
distribuição normal com média // e 
desvio padrão cr. A representação 
gráfica da equação (1) dá lugar a 
uma curva em forma de sino (fi
gura 6), tendo um máximo para 
x=  fi, dois pontos de inflexão para 
x  =  fi — o e x  = n  + a, e assintó- 
tica em relação ao eixo do x.

Os valores de p  acham-se tabela
dos para diferentes valores de x. 
Também existem tabelas para as 
probabilidades de x  estar com
preendido entre dois valores conhe
cidos, digamos a e b. Estas tabelas 
aparecem em praticamente todos 
os livros de texto de estatística. 
Mais detalhadas são as Tables o f  
Norm al Probability Functions, U. 
S. Departament of Commerce, Na
tional Bureau of Standards Applied 
Mathematics, Series. Para o uso de 
todas estas tabelas, a variável x  
deve ser transformada em outra va
riável, digam osy ,  assim definida:

y  =
X  -  ß .

Com isto, a nova variável y será 
N (y: 0; 1), isto é, terá distribuição 
normal com média igual a zero e 
desvio padrão igual à unidade; 
diz-se, neste caso, que y  tem distri
buição normal reduzida. Por exem 
pio, para calcular a probabilidade 
de x  -  3 900, que é o ponto médio 
da classe 3 700 | —  4 100 da tabela 
2, precisa-se antes estimar /j e cr. 
Calculando-se a média aritmética e 
o desvio padrão dos dados da ta
bela 2, obtém-se, respectivamente, 
3 450 e 630 gramas. Portanto,
y  _  3 9 0 0  — 3 4 5 0  4 JQ . q  7 2 4 3  
y 6 3 0  f i i n  o , '630
Pela tabela 3, vê-se que o valor de 
p  em correspondência a y  — 
=  0,7143 é 0,30911.

Para calcular a probabilidade de 
que um recém-nascido selecionado 
ao acaso da população de recém- 
nascidos masculinos e brancos te
nha seu peso compreendido entre 
3 700 e 4 100 gramas, determi
nam-se os dois valores correspon
dentes de y, isto é,

y =  37006~ ^ 450 =  0,3969

y =  4L0O - q345O =  1032

Pela tabela 3 vê.-se que para y = 
0,3969, a área compreendida entre 
= 0,3969, a área compreendida en
tre —0,3969 e 0,3969 é igual a 
é simétrica em torno da média zero, 
então 0,30856/2 =  0,15428 é a 
área compreendida entre 0 e 
0,3969. Por outro lado, para y =  
1,032, a área compreendida entre
— 1,032 e 1,032 é dada por 
0,69793; pela mesma razão ante
rior, a área entre 0 e 1,032 é 
0,34896. Logo a área compreendi 
da entre 0,3969 e 1,032 é igual
0 ,34896-0,15428=0,19468, isto 
é, a probabilidade de que o recém- 
nascido tenha seu peso entre 3 700 
e 4 100, supondo que a distribuição 
da variável peso seja normal, é 
igual a 19,47%. O valor empírico 
correspondente foi 21,25%, isto é, 
uma diferença de 1,78% entre o va 
lor teórico e o observado. Atravé 
do confronto das freqüências ob 
servadas e das teóricas dadas pela 
curva normal, e usando-se métodos 
apropriados de medida da aderên
cia, pode-se julgar se a distribuição 
de certa variável x  pode ou não ser 
considerada estatisticamente como 
normal.

A distribuição normal foi pri
meiramente encontrada em 1/33, 
pelo matemático De Moivre, em 
conexão com sua discussão da 
forma limitante da distribuição bi 
nomial. A descoberta passou des
percebida e só em 1812 foi redesco- 
berta por Karl F. Gauss*. Com 
Pierre S. Laplace*, Gauss chegou à 
concepção da distribuição normal 
estudando a distribuição dos erros 
de observação.

VEJA TAM BÉM : Amostra; Coefi
cientes; Jogos, Teoria dos; Proba
bilidades, Teoria das.
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Em  1 9 6 0  â inaugurada a nova capital: Brasília. F inalm ente concretiza-se o velho sonho de transferência do governo brasileiro para o interior do pais.

Distrito Federal

Para evitar a possibilidade de 
conflitos administrativos entre o 
executivo nacional e o local, mui
tos países optaram por estabelecer 
um a legislação específica para suas 
capitais, cujas autoridades passa
ram  a ser indicadas segundo pro
cessos excepcionais previstos pela 
Constituição. Assim, por exemplo, 
na França, todas as cidades elegem
o seu prefeito, exceto a capital, Pa
ris, onde o administrador é no
meado pelo primeiro-ministro.

Nos países em que há três esca
lões executivos (nacional, regional 
e local), o nível intermediário (o re
gional) foi suprimido na sede do 
governo da nação. No Brasil-Impé- 
rio, a capital, Rio de Janeiro, não 
pertencia a nenhuma das provín
cias, mas constituía o “município 
neutro da corte” .

Em federações, formadas por um 
conjunto de Estados com relativa 
autonomia, a capital passou a loca- 
lizar-se em um distrito federal, isto 
é, numa unidade administrativa 
não vinculada a nenhum dos Esta
dos em particular, mas diretamente 
ao governo da República.

No Brasil, esse distrito federal si
tuou-se a princípio no Rio de Ja 

neiro. Contudo, a necessidade de 
localizar-se a capital mais próxima 
ao centro geográfico do país, idéia 
defendida por José Bonifácio e 
aceita ainda durante o Império, foi 
consagrada pela primeira Consti
tuição republicana que, em 1891, 
determinava: “Fica pertencendo à 
União, no planalto Central da Re
pública, uma zona de 14 400 km 2, 
que será oportunamente demar 
cada, para nela se estabelecer a fu
tura capital federal”.

Seguindo o que aí se dispunha, 
Floriano Peixoto nomeou uma co
missão, chefiada pelo cientista Luís 
Cruls, para demarcar o território 
do distrito federal. O relatório re
sultante, entregue e aprovado em 
1894, aconselhava a construção da 
capital em um quadrilátero situado 
no sudeste de Goiás, próximo aos 
limites de Minas Gerais. A área es
colhida, conforme o preconizado 
pelo historiador Varnhagen, cin 
qiienta anos antes, ficava num pia 
nalto elevado (altitude média de
1 100 m) que divide as águas das 
principais redes fluviais brasileiras. 
Ao norte e a oeste, as correntes 
procuram o Araguaia-Tocantins, e 
daí até as proximidades do sistema 
amazônico; ao sul, correm para a 
bacia do Paraná; a leste, pertencem 
à rede do São Francisco.

Em 1922, o presidente Epitácio 
Pessoa lançou, em Planaltina, a pe
dra fundamental da nova sede do 
governo. Entretanto, somente em

1955 é que, no governo Café Filho, 
a área foi definitivamente aprovada 
e tomaram se as primeiras medidas 
para a efetiva construção de uma 
capital.

Erigindo Brasília, o presidente 
Jusceuno Kubitschek para ali 
transferiu a sede do governo (21 de 
abril de 1960).

População e núcleos urbanos
Em 1955, não existia nenhuma 

residência na área de Brasília, e ha
via muito poucas no distrito fede
ral. O primeiro censo após o início 
das obras de construção da capital 
concluiu pela presença de 12 700 
pessoas, número que duplicou em 
seis meses. Com o afluxo de traba
lhadores oriundos de outros Esta
dos, antes da conclusão de Brasília, 
numerosas cidades satélites foram 
surgindo.

Em um raio de 40 km à volta da 
área reservada ao Plano Piloto de 
Brasília apareceram nove localida
des. A maior delas, o Núcleo Ban
deirante (antiga Cidade Livre), des
tinava-se a ter vida efêmera, 
servindo de abrigo provisório aos 
trabalhadores da capital. No en
tanto, acabou por se consolidar e, 
juntamente com outra cidade saté 
lite, Taguatinga, recebe a maior 
parte das novas indústrias da re
gião (materiais de construção, ali
mentos e bebidas).

O distrito federal está dividido

em oito regiões administrativas que 
são: Brasília (incluindo o Plano Pi
loto, Guará e ainda o Núcleo Ban
deirante), Gama, Taguatinga, Bra- 
silândia, Sobradinho, Planaltina, 
Paranoá e Jardim. Todas essas 
áreas administrativas subordi
nam-se diretamente ao governo 
centrai do distrito.

Quanto ao aspecto urbanístico, 
características de povoamento e 
atividades econômicas, o distrito 
federal pode ser dividido em três 
sucessivos anéis abrangendo res
pectivamente o Plano Piloto, as ci
dades satélites e a zona rural.

O Plano Piloto, a Brasília pro
priamente dita, é a área planejada, 
de grande beleza urbana, que 
abriga os edifícios oficiais e cuja 
população (funcionários em sua 
grande maioria) habita as super- 
quadras. As cidades-satélites, tanto 
as comerciais como as industriais, 
cresceram com muita rapidez e sem 
controle adequado em seu desen
volvimento urbano. Abrigam ope
rários e outros trabalhadores mi
grados de várias unidades da 
federação. A zona rural é ainda 
pouco desenvolvida e praticamente 
despovoada, já  que cerca de 96% 
da população se concentra nas 
áreas urbanas.

VEJA TAM BÉM : Brasília; Cen- 
tro-Oeste Brasileiro.
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Diuréticos

Ao contrário do que ocorre na produção industrial, a divisão de trabalho na agricultura é ainda m uito pequena.

Diuréticos são substâncias que 
aumentam a produção de urina. 
Apesar dessa definição simplifi
cada, um grande número de fatores 
fisiológicos e farmacológicos são 
envolvidos nesse processo. O 
termo, em geral, restringe-se aos 
agentes que favorecem a elimina- 
çao do excesso de líquidos do orga
nismo por via renal, embora a água 
e vários eletrólitos possam atuar 
como diuréticos. O excesso de 
líquidos no organismo é caracterís
tica de certos distúrbios renais, car
díacos ou hepáticos.

Entre os diuréticos mais usados 
destacam-se os sulfonamídicos, o 

fursemida, o ácido etacrínico e os 
compostos mercuriais orgânicos. 
Os sulfonamídicos tiveram largo 
emprego a partir de 1957, após o 
lançamento da clorotiazida. Outros 
sulfonamídicos bastante usados 
são a hidroclorotiazida, a flumetia- 
zida, a hidroflumetiazida, etc. O 
fursemida e o ácido etacrínico (MK
- 595) são duas drogas de ação rá
pida introduzidas no mercado na 
década de 60. Os diuréticos mercu
riais orgânicos tiveram seu uso di
fundido a partir de 1920. Até então 
eram usados os compostos mercu
riais inorgânicos, entre os quais o

• calomelano (cloreto mercuroso - 
HgCl) que, por seus efeitos purgati 
vos e a sua deficiente absorção in
testinal, foi abandonado.

As drogas, como a adrenalina e 
a efedrina, utilizadas para aumen
tar a pressão sanguínea, produzem 
um aumento na quantidade de 
urina. O mesmo pode ser dito a res- 
peito'dos derivados de xantina, que 
dilatam os vasos sanguíneos sem 
diminuir a pressão, resultando em 
maior volume de sangue para os 
rins.

Diversos açúcares são utilizados 
como diuréticos: glicose (dextrose), 
sucrose, sorbitol e manitol. Em 
grandes quantidades, desidratam os 
tecidos, atraindo água para a circu
lação. Ao serem eliminados, os 
açúcares podem também agir ini
bindo a reabsorção pelo organismo 
de parte do produto filtrado.

Há ainda uma série de outros 
produtos freqüentemente utilizados 
para provocar a -diurese, entre os 
quais se destacam o potássio, os 
sais acidificantes, a aminofilina e 
muitos outros.

Além de sua aplicação em casos 
de continência urinária, o maior in
teresse clínico dos diuréticos é a 
mobilização do edema, que é o re
sultado do balanço negativo do 
fluido extracelular. Mas esses me
dicamentos devem ser usados sob 
supervisão constante, porque exer
cem efeitos colaterais, potencial
mente perigosos, como a tendência 
de alterar o teor de potássio no or- 

anismo, de modo a causar distúr- 
ios de condução cardíaca ou 

mesmo a parada do coração.

VEJA TAM BÉM : Urinário, A pa
relho.

Divisão do Trabalho

A produção social numa socie
dade moderna é realizada mediante 
a participação de uma grande 
quantidade de pessoas que desem
penham funções especializadas e 
complementares. Da construção de 
um prédio, por exemplo, partici
pam arquitetos, engenheiros, calcu
listas, desenhistas, pedreiros e ele
tricistas, sem falar do pessoal 
burocrático (secretárias, compra
dores, tesoureiros, cobradores, etc.) 
das firmas que realizam o empreen 
dimento. Mesmo uma empresa de 
porte mais simples, como um res
taurante, por exemplo, conta com 
diversos especialistas: cozinheiro, 
ajudantes, garçom, ç^ixa, contador, 
e assim por diante. E bastante rara 
uma atividade produtiva em que to
das as tarefas sejam executadas 
apenas por um único indivíduo.

A adoção da divisão do trabalho 
já  é bastante antiga, tendo sua ori- 

em na repartição de tarefas entre 
omens e mulheres e entre jovens, 

adultos e velhos, nas sociedades 
mais primitivas. Na medida em que 
as forças produtivas foram se de
senvolvendo, a divisão do trabalho 
foi sendo estendida mediante a 
multiplicação de especialistas. Por 
esse motivo, com o surgimento da 
agricultura sedentária e da domes
ticação de certos animais, surgem 
as funções especializadas de lavra
dor e pastor. O excedente alimentar 
produzido por estes indivíduos per
mitiu o surgimento dos artesaos, 
especializados na transformação de 
diferentes matérias-primas: o fer

reiro, o carpinteiro, o ceramista, o 
ourives, o cesteiro, o tecelão, etc. 
Estes artesãos passaram a viver em 
cidades, junto com os mercadores 
(outra função especializada), dando 
origem à divisão de trabalho entre 
campo e cidade. Ao mesmo tempo, 
o culto religioso, a cura das doen
ças e a observação dos astros tor- 
naram-se outras tantas funções es
pecializadas, o que originou a 
divisão entre trabalho manual e 
trabalho intelectual. Com a Revo
lução Industrial*, surgiu uma 
enorme variedade de máquinas es- 
peciálizadas, o que determinou a 
especialização do trabalho humano 
para atender à crescente especiali
zação implicada no avanço tecno
lógico.

Causa e efeito
A divisão do trabalho não foi 

apenas conseqüência dos efeitos do 
rogresso tecnológico —  ela tam 
ém contribuiu poderosamente 

para esse desenvolvimento. Graças 
a divisão, a produtividade do traba 
lho pôde ser multiplicada, devido a 
diversos fatores.

O trabalhador especializado não 
perde tempo ao passar de uma ta
refa a outra, como acontece com 
aquele que realiza vários trabalhos 
diferentes; dedicando-se a uma ta
refa apenas, o especialista apro
veita de forma integral o tempo de 
trabalho. Além disso, ao se espe
cializar em determinada atividade, 
adquire grande destreza, que lhe 
permite um desempenho superior 
ao não-especializado tanto em 
quantidade quanto em qualidade. 
Trabalhos como os do cirurgião, 
do pianista, do jurisconsulto, do 
trapezista, etc. somente tornam-se 
possíveis graças à longa prática

que a especialização pode propor
cionar.

Com a especialização do traba
lho, as ferramentas e as máquinas 
também passam a ser especializa
das, o que leva à descoberta de no
vos métodos de produção e à cria
ção de novos produtos. A divisão 
entre o trabalho manual e o intelec
tual permitiu o surgimento das ati
vidades científicas especializadas, 
cujo resultado foi um conheci
mento mais amplo da natureza, da 
sociedade e do homem. Conheci
mento esse que pôde ser aplicado 
às técnicas de produção, fazendo-a 
progredir imensamente.

Níveis de 
divisão do trabalho

Distinguem-se dois níveis na di
visão do trabalho: a divisão social 
do trabalho entre diferentes empre
sas e a divisão do trabalho dentro 
de cada empresa. Em princípio, 
cada empresa dedica-se a um pro
duto ou a uma linha de produtos. 
O conjunto destes produtos forma 
a produção social, que deve atender 
às necessidades de consumo inter
mediário e de consumo final da so
ciedade. Desta maneira, a divisão 
social do trabalho dá lugar a uma 
complexa rede de relações de troca 
das empresas entre si e com o pú
blico. Esta rede de trocas tem au
mentado na medida em que se ex
pande a quantidade de bens e 
serviços.

Homens 
e máquinas

Dentro das empresas, o pro
gresso tecnológico contribui para 
multiplicar o numero de funções es
pecializadas, o que requer seu
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contínuo crescimento. Como em
presas peguenas não comportam 
grande numero de especialistas, 
elas tendem a apresentar tecnologia 
menos avançada que as grandes e, 
em conseqüencia, menor produtivi
dade.

Até o início do século XX, as 
atividades industriais não eram 
muito especializadas. Geralmente 
os operários conheciam a fabrica
ção dos produtos em suas várias 
etapas; so os administradores eram 
obrigados a conhecer todos os de
talhes da operação das empresas e 
poucos homens eram necessários 
para dirigi-las.

Frederick W. Taylor*, enge
nheiro norte-americano, foi um dos 
primeiros a perceber que haveria 
grande vantagem em dividir as ta
refas de elaboração do produto em 
grupos pequenos, simples e repetiti
vos. Com isso a produtividade po
deria ser muito maior. Cada grupo 
de tarefas seria executado por um 
operário diferente, treinado espe
cialmente para isso.

Dessa forma, cada trabalhador 
precisaria de muito menos conheci
mento para exercer sua função e o 
tempo gasto no aprendizado seria 
bastante menor. Por outro lado, de
vido ao grande número de repeti
ções de cada movimento, no traba
lho, menos erros seriam cometidos 
e menos tempo seria gasto em sua 
execução.

Para a empresa, esse processo 
resultaria em produtividade maior 
(isto é, maior produção com o 
mesmo número de operários), e me
nor custo da mão-de-obra, pois po
deriam ser empregados operários 
com menos conhecimento (e, por

tanto, com salário menor). Além 
disso, o produto final seria mais 
homogêneo, pois cada opáração se
ria executada, da mesma maneira, 
com pequeno risco de erro.

Esse conceito de especialização 
permitiu, mais tarde, o estabeleci
mento de linhas de montagem para 
produção em série e em massa de 
artigos de consumo e até mesmo de 
alguns artigos industriais.

A especialização não se limitou 
à mão-de-obra, mas foi também es
tendida ás máquinas. Assim, as fá
bricas que produzem grandes quan
tidades do mesmo produto 
costumam ter máquinas especial
mente concebidaspara efetuar uma 
parte das operaçoes necessárias à 
fabricação de poucos ou mesmo de 
um único produto. Essas máquinas, 
por servirem a uma só finalidade, 
costumam ser mais baratas do que 
as máquinas universais, além de te
rem maior produtividade.

Divisão em 
alto nível

À medida que as empresas fo
ram crescendo e tendo necessidade 
de aplicar tecnologia mais sofísti 
cada, seu funcionamento tornou-se 
mais complexo, não sendo mais 
possível a um administrador dirigi- 
las sozinho.

Henry Fayol (1841-1925) foi um 
dos primeiros a sugerir que se apli
casse a especialização também nos 
níveis mais altos da administração, 
deixando a cargo de um homem ou 
de um grupo a supervisão de cada 
um dos setores. Dessa forma, cada 
um poderia conhecer profunda
mente seu setor e assim fazer com 
que ele chegasse a render o máximo 
para a empresa.

Modernamente, todas as empre
sas adotam algum tipo de divisão 
de trabalho na alta administração. 
Essa divisão da empresa, ou depar- 
tamentalização, pode ser feita se
gundo vários critérios:

a) por função  —  é o caso mais 
comum, no qual as atividades co
muns são divididas em departa
mentos de vendas, compras, finan
ças, produção, etc.;

b) por produtos  —  quando a 
produção e suficientemente diferen
ciada para  exigir equipamentos es
pecializados (uma firma pode pro
duzir automóveis num local, 
caminhões em outro e motores num 
terceiro, cada um deles consti
tuindo uma unidade autônoma);

c) por territórios —  mais co
mum nas áreas de vendas, que não 
se distribuem de maneira uniforme, 
para facilitar a supervisão;

d) por clientes —  muito usada 
quanao há vários tipos de clientes, 
como em firmas de autopeças, que 
vendem tanto para grandes m onta
doras como para concessionárias e 
oficinas; e

e) por processos —  utilizada 
para dividir seções das fábricas: 
preparação, fabricação, embala
gem, etc.

A departamentalização pode ser 
feita simultaneamente por vários 
critérios, tanto vertical como hori
zontalmente. Ganha corpo, atual
mente, um novo critério para divi
são: por projetos. E utilizada nos 
casos em que há projetos suficien
temente grandes para justificar o

A lto nfvel de especialização é fundam ental para o êxito de um a cirurgia.

Tarefas excessivam ente repetitivas podem  causar fadiga nervosa e queda da produtividade dos trabalhadores.
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trabalho de uma equipe em tempo 
integral.

A empresa complexa 
e o indivíduo entediado

A divisão do trabalho não apre
senta só vantagens —  acarreta 
também certo ônus, tanto no plano 
individual como no social.

Para o indivíduo, a divisão de
trabalho produz certa alienação do 
significado do processo produtivo 
do qual ele participa. Desempe
nhando apenas uma função espe
cializada, o trabalhador perde de 
vista o resultado do esforço cole
tivo, não se sentindo estimulado a 
adotar uma atitude criadora em sua 
atividade.

A monotonia de certos trabalhos 
repetitivos resulta em fadiga ner
vosa, que prejudica o desempenho 
produtivo.

Em conseqüencia disso, o traba
lhador moderno nem sempre reco
nhece no produto final um fruto de 
seu esforço, prazer de que desfru
tava, por exemplo, o artesão medie
val. Essa situação (e, concomitan- 
temente, a crítica dela) foi levada a 
seus extremos no filme Tempos 
Modernos (1936), onde Charles 
Chaplin* representa um operário 
que, como todos seus robotizados 
companheiros, deixa a fábrica repe
tindo mecanicamente os gestos que 
fizera durante o dia: martelando, 
parafusando, etc.

Para a empresa, a divisão do tra
balho impõe funções de coordena
ção das múltiplas atividades espe-' 
cializadas. Estas funções de 
coordenação tornam-se mais am
plas e complexas na medida em que 
o número e a diversidade das ativi
dades especializadas aumentam. A 
partir de certos graus de complexi
dade da organização produtiva, 
mesmo as funções de coordenação 
precisam ser especializadas, tor
nando necessária sua própria coor
denação por novas atividades. As
sim, cresce o número de pessoas 
ocupadas em funções burocráticas 
e improdutivas, cujo custo deve ser 
compensado pelo aumento da pro
dutividade daqueles que participam 
diretamente da produção de bens e 
serviços.

O mesmo se verifica no nível da 
divisão social do trabalho: a coor
denação das atividades de uma 
grande quantidade de empresas é 
feita, em princípio, pelos mecanis
mos de mercado; estes, no entanto, 
precisam ser controlados por ativi
dades de planejamento, tanto nos 
diferentes níveis governamentais 
como no âmbito das empresas. Sur
gem deste modo escritórios de pes
quisa de mercado, centros de aná
lise da conjuntura, firmas de 
consultoria econômica, setores de 
programação econômica em nume
rosos órgãos públicos, etc., cuja 
função, em última análise, é ajudar 
as empresas especializadas na pro
dução de diferentes tipos de merca
dorias a ajustar suas atividades às 
necessidades do conjunto delas e 
do público.

VEJA TAM BÉM : Fadiga e M ono
tonia; Indústria; Mao-de-Obra; 
Trabalho, Força de.

Divisibilidade

Sejam a e b dois números intei
ros; diz-se que b é um divisor de 
a se —  e somente se —  existir um 
número inteiro c, tal que a =  b X 
c. Quando b é um divisor de a, 
diz-se também que b divide a, ou 
que b é um fator de a, ou ainda que 
a é múltiplo de b. A relação "o é 
divisor de a ” é denominada relação 
de divisibilidade.

No estudo da divisibilidade, dois 
problemas são considerados parti
cularmente importantes. Um deles 
é o estabelecimento de critérios (ou 
regras, ou ainda caracteres) de divi
sibilidade, que permitem determi
nar se, num dado sistema de nume
ração, certo número inteiro* é 
divisível (ou não) por outros núme
ros inteiros prefixados; e, no caso 
de o número não ser divisível, esta
belecer qual o resto da divisão. O 
segundo consiste na procura dos 
divisores comuns a dois ou mais 
números inteiros, ou então na de 
seus múltiplos comuns, interes
sando particularmente o cálculo do 
maior (e o do menor) desses diviso
res ou múltiplos comuns, ou seja, 
seu M.D.C. e seu M.M.C.

Os critérios de divisibilidade per
mitem estabelecer, por exemplo, se 
um número inteiro é divisível por
2, por 3, por 11, etc. Todos os ca
sos particulares podem, no entanto, 
derivar de um método geral, ba
seado na teoria das congruências. 
Dois números inteiros a e b são 
côngruos entre si, com respeito a 
um módulo n (inteiro), se a dife

rença entre eles for divisível por n, 
e se escreve dessa forma: a =b 
(mod n). Então, pode-se dizer que 
um número N  é divisível por b se 
for côngruo a O módulo b: N = 0  
(mod b). Um número N  qualquer é 
representado no sistema decimal 
pela expressão: N  =  a„10n +  a„ ,
10-iJ +  ........  +  a fb*  +  a,TÓ
+ a 0. O número 5 7J1, por exem
plo, é escrito, nesta notação, da se- 
;uinte forma: 5 731 =  5.103 +  
. IO2 +  3.10 +  1. Com estes ele

mentos podem-se deduzir os diver
sos critérios de divisibilidade.

ü

DIVISIBILIDADE POR 2 —
Se o número N  for divisível por 2, 
então <j lOn +  a n_ ,1 0 n- ’ +  .... +  
+  a 2102 a ,1 0 + a  =  0 (mod 2). As
sim, pode-se ver Tacilmente que to
das as potências de 10 são divisí
veis por 2, ou seja 10 = 0  (mod 
2), para qualquer i> 0 . Portanto, 
para que N seja divisível por 2, de- 
ve-se ter N = a 0 (mod 2). Em outras 
palavras, um número qualquer N  é 
divisível por 2 se, e somente se, o 
algarismo das unidades de N for di
visível por 2.

DIVISIBILIDADE POR 4 —
Sabe-se que 102 é divisível por 4, 
ou seja, 102 = 0  (mod 4), de onde 
se conclui que, para qualquer 
i>  2, 1 0 ' =  0 (mod 4). Portanto, 
para que N  seja divisível por 4, de
ve-se ter N a ,1 0  +  a 0 (mod 4). 
Disso resulta que um número qual
quer N  é divisível por 4 se, e so
mente se, o número formado pelos 
dois últimos algarismos de N  for 
divisível por 4.

DIVISIBILIDADE POR 3 —  É 
imediato que 10 =  1 (mod 3), de 
onde se segue, por uma proprie

dade da relação de congruência, 
que para qualquer i>  1, 10' $  1 
(mod 3). Portanto N =  a +  a 
+  . . .  +  a2 +  a +  a 0 (mod 3). 
Ou seja, o numero N  é divisível por 
3 se, e somente se, a soma de todos 
os seus algarismos for um múltiplo 
de 3.

DIVISIBILIDADE POR 9 —
Como 10 é côngruo a 1 módulo 9, 
ou seja, 10 =  1 (mod 9), conclui-se, 
do mesmo modo que na divisibili
dade por 3, que o número N  é di
visível por 9 se, e somente se, a 
soma de seus algarismos for divisí
vel por 9.

DIVISIBILIDADE POR 5 — 
Como 10= 0  (mod 5), segue-se, 
analogamente ao caso da divisibili
dade por 2, que o número N  só é 
divisível por 5 se, e somente se, seu 
último algarismo for divisível por

tao: N = a„ + Ja, + l a ,  — (< 
3a 4 +  2a J  +  . .  . (mod 7) 
seja, N é divisível por 7 se,

5.

DIVISIBILIDADE POR 11 — 
Como 10 = - 1  (mod 11) e 102 =  1 
(mod 11) e, portanto, 102 - ’ =  — 1 
(mod l l ) e  102 =1 (mod 11), para 
todo i >  1, resulta N  = ao ~  ai 
+  a3L — a3 +  . . . (mod 11). Ou 
seja, o número N é divisível por 11 
se, e somente se, a diferença entre 
a soma de seus algarismos de or
dem par e a soma de seus algaris
mos de ordem ímpar for um múlti
plo de 11.

DIVISIBILIDADE POR 7 —  0
encontro de um critério de divisibi
lidade por 7 é menos simples: 
têm-se as seguintes congruências: 
10s 3  (mod 7), 102 =  2 (mod 7), 
103 =  —1 (mod 7), 104=  —3 (mod 
7), 10s =  —2 (mod 7), 106 =  1 (mod 
7). A seguir, os restos passam a se 
repetir periodicamente. Tem-se en
tão: N = a„ +  3 a, +  2a , — (a , +  

7). Ou 
e, e so

mente se, o número a .  +  3a, +  
2 a , — (a , +  3a , +  2a j  +  . . .  
for múltiplo de 7.

De uma maneira geral, pode-se 
concluir também que um número N 
é divisível por 2n ou por 5n se, e 
somente se, o número formado pe
los n últimos algarismos de n for 
múltiplo respectivamente de 2" ou 
de 5n.

Números primos
Um número inteiro m, diferente 

de 0 e de ±  1, é primo  quando os 
únicos divisores que possui são 1,
— 1, m e —m, chamados divisores 
impróprios. Por outro lado, um nú
mero inteiro diz-se composto 
quando, sendo diferente de 0 e de 
±  1, admitir pelo menos um divisor 
não impróprio. Um número posi
tivo é primo se seus únicos diviso
res positivos forem 1 e ele próprio.

Entre os teoremas relativos a nú
meros primos, estão os seguintes:

1.°) Todo número inteiro, dife
rente de 0 e de ±  1, é igual a um 
produto de números primos. Este 
teorema indica que todo número in
teiro maior do que 1 é representá 
vel univocamente por um produto 
de números primos; ele é denomi
nado teorema fundam ental da arit
mética e permite a decomposição 
de um número qualquer em fatores 
primos.

Os estudos sobre a divisibilidade constituem  um a das im portantes contribui
ções deixadas pelo m atem ático francês Pierre de Ferm ât (1 6 0 1 -1 6 6 5 ).
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2.°) Existem infinitos números 
primos.

Para se obter os números primos 
de 1 a 100 excluem-se, inicial 
mente, todos os múltiplos de 2, ou 
seja, todos os números pares até 
100, com exceção do próprio 2 ; em 
seguida excluem-se todos os núme
ros divisíveis por 5, com exceção 
do próprio 5; depois, todos os múl
tiplos de 3, com exçeção do 
mesmo, o que eliminará também 
todos os múltiplos de 9 (com a eli
minação dos múltiplos de 2, fica
ram também eliminados todos os 
múltiplos de 6, 8 e 10); finalmente, 
eliminam-se todos os múltiplos de 
7. Todos os inteiros compostos es
tarão, então, eliminados, pois todo 
número divisível por 11 ou mais 
será também divisível por um dos 
dez primeiros números. O conjunto 
restante abrange números primos 
de 1 a 100: 1, 2 , 3, 5, 7, 11, 13, 
17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 
53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 
97.

A utilização de números primos 
fornece uma importante regra prá 
tica para o cálculo de raízes qua
dradas: decompõe-se o número de 
que se quer extrair a raiz em seus 
fatores primos, reduzindo o cálculo 
à determ inaçla dexaízes mais sim
ples, como V2, v3 ou v5 .

Máximo 
divisor comum

Um número inteiro d  é dito má
xim o divisor comum  (M.D.C.) de 
dois números inteiros m e n, se, e 
somente se, obedecer às duas se
guintes condições: 1.°) ser divisor 
de m  e de n; e 2.°) ser divisível por 
qualquer outro divisor de m  e de n. 
Ou seja, d  é o maior dos números 
inteiros que dividem m  e n. Caso 
m  e n sejam nulos, é imediato que 
seu M.D.C. também é igual a 0.

Entre os teoremas relativos ao 
M.D.C. tem-se que, se m  e n são 
dois números inteiros quaisquer, 
seu máximo divisor comum pode 
ser expresso sob a forma A m  + 
Bn, onde A  e B  constituem núme
ros inteiros.

Em outras palavras, o máximo 
divisor comum de dois números in
teiros pode ser expresso sob a 
forma de uma combinação linear 
desses números.

Dois números m e n são primos 
entre si se, e somente se, seu m á
ximo divisor comum for 1.

Existe um método, denominado 
processo das divisões sucessivas, 
para a determinação do máximo di
visor comum de dois números: o 
algoritmo da divisão mostra que 
uma divisão entre dois números a 
e a ,  pode ser expressa da seguinte 
forma:
a =  g ,a, +  a2, onde 0 < 0^ < a . .  
Se 0, aplica-se novamente o al
goritmo da divisão e obtém-se a, =  
q2a,  +  a3, com 0 < a 3, <a^,\ se 
a3?= 0, repete-se o processo ate che- 
gar-se a uma divisão exata. O divi
sor desta última divisão será o 
M.D.C. de a e a,.

Este processo das divisões suces
sivas fornece também um método 
para determinar os inteiros A  e B 
tais que A m  +  Bn seja igual ao 
M.D.C. de m e  n. Fornece também 
um método de resolver a chamada 
equação diofantina de primeiro

grau a duas incógnitas: ax + by  = 
c, onde a, b e c são três números 
inteiros dados, e * ,e y  constituem 
as incógnitas.

Mínimo 
múltiplo comum

Chama-se mínimo múltiplo co
mum ou M.M.C. de dois números 
a e b ao número m  que satisfaz às 
duas seguintes condiçoes: 1.°) é di
visível por a e b ou seja, é múltiplo 
comum a s e i ;  2.°) e o menor de 
todos os múltiplos comuns de a e
b, ou seja, é o menor dos números 
inteiros divisíveis por a e b.

Tem-se a seguinte propriedade 
fundamental do M.M .C.: o mínimo 
múltiplo comum de dois números 
inteiros não nulos a e b tem como 
seus múltiplos todos os múltiplos 
comuns de a e de b e somente estes.

O cálculo do M.D.C. e do 
M.M.C. de vários números é seme
lhante. Dados finitos números a, b,
c, ... não nulos, seu mínimo múlti
plo comum m  está ligado a seu má
ximo divisor comum d  pela

. - a. b. c . . . „ , .
relaçao: m  =  -  Se vanos

números inteiros a, b, c , ... são p ri
mos entre si, seu mínimo múltiplo 
comum é, simplesmente, o produto 
de todos eles.

O teorema fundam ental da divi
sibilidade, cuja demonstração uti
liza o conceito de M.D.C., diz que, 
se um número inteiro k  divide o 
produto a .b e e  primo com a, então 
divide b.

VEJA TAM BÉM : Aritmética; N ú
meros, Teoria dos.

Djakarta

Djakarta, capital da Indonésia*, 
é uma das maiores cidades do he
misfério sul. Situada na populosa 
ilha de Java, seu núcleo principal 
abriga 4 576 009 habitantes (1971), 
mas a extensa área metropoli
tana mais do que duplica essa 
população.

A origem do povoado javanês de 
D jakarta (palavra que em sânscrito 
significa “glória” , “fortaleza”) per- 
de-se no tempo. Um incêndio des
truiu a velha aldeia em 1620, e os 
holandeses, que haviam construído 
um forte na região (1619), procede
ram à reconstrução; rebatizando-a 
com o nome de Batavia (1657). Se
ria no decorrer dos séculos seguin
tes a sede jlo império colonial ho
landês na Ásia e o principal porto 
de toda a região.

Ao escolherem o local para a re
construção da aldeia incendiada, os 
holandeses deram preferência ao 
terreno que mais se assemelhava ao 
das cidades flamengas: terras bai
xas, pantanosas e junto à costa. O 
pântano foi drenado, implantan- 
do-se uma rede de canais, entre os 
quais se erigiram habitações típi
cas, no estilo holandês. Contudo, 
esse estilo urbano, bem sucedido na 
Europa e em outros núcleos de co
lonização holandesa (como em Re
cife, por exemplp), mostrou-se ina
dequado na Ásia. Os nativos 
tinham por hábito servir-se dos 
cursos de água, tanto para con
sumo como na qualidade de via de 
despejo. Esse uso poluiu os canais

e quase toda a água da cidade, o 
que, aliado ao clima quente e muito 
umido, redundou numa extrema in
salubridade. Em pouco tempo, Ba 
távia possuía um dos njaiores índi
ces de mortalidade da Ásia: chegou 
a ser apelidada “cemitério do ho
mem branco”.

Somente no século XIX , diante 
da ameaça de um ataque inglês à 
colônia, e que os holandeses resol
vem instalar-se mais para o inte
rior. A 5 quilômetros do núcleo ini
cial, ergueu-se o distrito de 
Weltevreden, em terreno mais ele
vado (10 m de altitude) e seco, des
tinado em princípio a alojar apenas 
os serviços governamentais. Três 
quilômetros ao sul de Weltevreden, 
a 8 ou 9 km da costa, foram cos- 
truídos os quartéis, em torno dos 
quais se localizou um novo centro 
urbano: MeesterCornelis.

A população européia logo 
àbandonou a cidade velha (que se 
transformaria no bairro dos imi
grantes chineses), preferindo Welte
vreden, que se tornaria o centro da 
Batávia. Ainda mais tarde, com o 
desenvolvimento das atividades co
merciais no centro, os europeus 
deslocar-se-iam para Meester Cor- 
nelis (hoje, Djatinagara), que se 
tornaria o bairro residencial aristo
crático.

Os três núcleos originais fizeram 
com que a cidade se expandisse no 
sentido norte— sul, por uma exten
são de 15 km, e os aspectos carac
terísticos da ocupação humana em
prestaram a cada um deles uma 
aparência bastante diferenciada.

No norte, junto à foz do rio Tji- 
liwnngj encontra-se a cidade velha, 
onde ja  se realizaram obras de sa
neamento, e que por efeito da sedi
mentação costeira hoje se encontra
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1,5 km afastada das praias, em vez 
de à beira-mar, como original
mente. Abriga uma população chi
nesa e árabe, em casas de estilo ho
landês colonial, num traçado 
urbano apertado, cheio de ruas pe
quenas, estreitas e sinuosas.

A antiga Weltevreden, na zona 
central da cidade, apresenta paisa
gem totalmente distinta, repleta de 
avenidas e jardins, contando com 
edifícios modernos e complexos co
merciais.

Entre os três núcleos, distantes 
entre si, construíram-se bairros 
novos de residências contíguas, 
destinadas ao estrato médio da 
sociedade. Entre elas, Gondangdia, 
Menteng, etc.

Na periferia da cidade, e em al
guns vazios ainda existentes entre 
os núcleos originais, desaparece o 
aspecto moderno e o colonial da 

aisagem. É onde se localizam os 
airros tipicamente indonésios, 

cuja forma difere muito pouco das 
aldeias rurais tradicionais, os kam- 
pong.

Os portos
Situada no interior de uma am

pla baía, a cidade velha possuía um 
porto natural que foi, durante três 
séculosj o mais movimentado do 
sul da Ásia. Após a abertura do ca
nal de Suez (1869), perdeu seu 
posto para Cingapura*, melhor lo-

* calizada nas novas rotas de nave
gação. Com a sedimentação cres
cente, o porto antigo entrou em 
desuso.

Um novo porto foi providen
ciado em Tandjungpriok.a 8 km da 
cidade. No século X X , os holande
ses cuidaram de modernizá-lo, 
transformando-o numa estrutura de 
quatro amplas bacias protegidas 
por diques. Bem equipado, ligan
do-se a cidade propriamente dita
Íior um canal, uma rodovia e uma 
èrrovia, Tandjungpriok qualifi- 

cou-se plenamente para desempe
nhar sua função de grande empório 
marítimo, de âmbito tanto interna
cional como nacional (a Indonésia 
é composta de vários arquipélagos
—  mais de 3 000 ilhas — , sendo 
o transporte marítimo essencial nas 
suas relações internas).

Quando da independência da In
donésia (1945-49), D jakarta rece
beu de volta seu nome nativo e o 
termo Batávia foi esquecido. 
Transformou-se na capital ao país; 
isto, aliado a sua condição de cen
tro econômico e comercial, garan
tiu-lhe um crescimento rápido: a 
população duplicou em quinze 
anos.

Sede administrativa de um país 
de grande população, contando 
com excelente porto e ostentando 
condição de extrema importância 
como centro da vida nacional, D ja
karta é sede também de destacado 
complexo industrial. Embora ainda 
tenha que importar produtos manu
faturados, carvão e petróleo, a ci
dade exporta uma grande variedade 
de produtos tropicais (borracha, 
açúcar, fumo, café, chá, quina, 
entre outros).

Além de ser o centro de comuni
cações da Indonésia (serviços de 
radiotelefonia, correios, telégrafos e 
telefones), D jakarta possuí uma 
universidade, fundada em 1950, e

várias faculdades particulares, bem 
como inúmeros estabelecimentos 
de ensino primário e secundário.

A capital da Indonésia sobressai 
também por suas atividades íu lth - 
rais: seu museu de arqueologia, por 
exemplo, é considerado um dos 
mais completos do gênero. Desta
cam-se ainda a Sociedade de Artes 
e Ciências, a Sociedade de Agricul
tura e Indústria, a Sociedade Geo
gráfica, Etnográfica e Filológica, a 
Sociedade de História Natural, bi
bliotecas e teatros.

Sob o governo de Sukarno, a ci
dade ganhou suas primeiras aveni
das e grandes obras (o estádio na
cional, o Hotel Indonésio de 
Turismo, o centro comercial Mu- 
santara, a cidade olímpica, o palá
cio do parlamento, etc.), perdendo 
sua configuração provinciana para 
transformar-se numa das metropo- 
les da Ásia.

VEJA TAM BÉM : Indonésia.

Documentação

Até 1930, a palavra documenta
ção designava o conjunto de docu
mentos ou ação de informar ou 
comprovar através de documentos. 
Depois, seu sentido ampliou-se, 
significando também o conjunto de 
processos que visam à produção, 
classificação, distribuição e utiliza
ção de documentos.

A evolução da documentação
Para o autor do primeiro tratado 

de documentação —  o belga Paul 
Otlet (1868-1944) —  documento é 
qualquer objeto que contenha al
guma informação que possa ser in
terpretada: manuscrito, livro, re
vista, jornal, estampa, partitura 
musical, selo, medalha, moeda, 
filme, disco, objetos de museus,

monumentos históricos e até 
mesmo espécies animais e vegetais 
classificadas e catalogadas em par
ques zoobotânicos. Esse conceito 
amplo implica a existência de vá
rias documentações: bibliográfica, 
iconográfica, fonográfica, etc. Mas, 
como qualquer documento depende 
da palavra escrita para ser identifi
cado, catalogado, analisado e di
vulgado, a documentação se res
tringe. nos . tempos atuais aos 
documentos bibliográficos. E a or
ganização encarregada de proces
sar as informações neles contidas 
denomina-se centro documentador, 
ou serviço de documentação.

O grande progresso da ciência e 
da tecnologia a partir do século 
XIX  e o conseqüente aumento da 
produção escrita criou dificuldades 
crescentes aos estudiosos, que não 
tinham condições de acompanhar 
todas as publicações e não dispu
nham de meios para realizar levan
tamentos de dados e informações 
necessários a estudos, trabalhos e 
pesquisas de várias naturezas. Para 
atender a essa necessidade surgiu a 
documentação que, para a bibliote
cária francesa Louise-Noêlle Mal- 
clès, não passa da bibliografia 
ampliada (inclui documentos des
prezados pela bibliografia tradi
cional) e acelerada (procura supri
mir o hiato entre o momento em 
que os fatos são publicados nos pe
riódicos e aquele em que as biblio
grafias os divulgam).

Em 1841, na Inglaterra, fez-se a 
primeira tentativa de organização 
da bibliografia com a publicação 
das 91 regras de catalogação pelo 
Museu Britânico. Mas os primeiros 
sistemas eficientes de classificação 
surgiram em 1876, quando Melvil 
Dewey* publicou sua Classificação 
Decimal, e Charles A. Cutter 
(1837-1903) lançou suas Regras 
para o Catálogo Dicionário. Nes
sas duas obras é que a Biblioteca 
do Congrèsso, nos EUA, se baseia 

ara desenvolver um sistema de bi- 
liotecas de grande porte.

Ainda em 1876, bibliotecários 
norte-americanos reuniram-se para 
discutir o problema da organização 
de arquivos e classificaçao de jor
nais. Mas esse assunto ja  fora estu
dado na obra de William Frederick 
Poole, A n Alphabetical Index to 
SubjeCts Treated in the Reviews 
and Others Periodicals (Um índice 
Alfabético para Assuntos Tratados 
nas Revistas e em Outros Periódi
cos). Em 1855, a Associação Britâ
nica p a ra  o Progresso da Ciência 
propos a organização de um C atá
logo de Publicações Científicas, 
que, iniciado em 1867, cobria 1555 
periódicos de todo o mundo.

Classificação 
Decimal Universal

Em 1895, por iniciativa dos bel
gas Paul Otlet e Henri La Fontaine 
(1854-1943), organizou-se em Bru
xelas o Instituto Internacional de 
Bibliografia, cujo objetivo princi
pal era a “organização racional da 
informação e da documentação”. A 
primeira providência foi preparar 
um catálogo da produção biblio
gráfica mundial, adotando, para a 
ordenação temática das fichas, o 
sistema de classificação Decimal 
de Dewey. Esse sistema, atualizado
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e aperfeiçoado, foi aprovado pela 
Conferência Internacional de Do
cumentação (Bruxelas, 1895), pro
movida por Otlet e La Fontaine, 
passando a chamar-se Classifica
ção Decimal Universal (CDU).

O Instituto enfrentou grandes di
ficuldades, principalmente financei
ras. Superou os obstáculos graças 
à dedicação de Donker Duyvis, 
amigo e continuador da obra de La 
Fontaine e Otlet, secretário-geral 
da Federação por mais de cin
qüenta anos.

Em 1931, após a X  Conferência 
de Bibliografia em Haia, essa enti
dade passou a denominar-se Insti
tuto Internacional de Documenta
ção, adotando, a partir de sua 
transferência para a Holanda em 
1937, o nome atual: Federação In
ternacional de Documentação 
(FID). Na 25.a Conferência Geral 
desse órgão em Varsóvia (1959) 
aprovou-se um plano de ampliação 
da rede de informação em todo o 
mundo. E na 26.a Conferência, rea
lizada no Rio de Janeiro, em 1960, 
foi criada a Comissão Latino-Ame
ricana da FID  (FID /CLA). A FID 
coordena cerca de cinqüenta cen
tros nacionais de documentação. 
Os objetivos da FID , de acordo 
com seus estatutos, são: coordenar, 
internacionalmente, os esforços dos 
que se interessam por documenta- 
çãç; promover o estudo e a organi
zação da documentação em todas 
as suas formas; criar uma rede in
ternacional de documentação e es
tabelecer princípios que facilitem o 
intercâmbio de informações entre 
as organizações membros; realizar 
conferências ou congressos interna
cionais sobre problemas da docu
mentação; editar e distribuir publi
cações que tratam desse assunto; 
cooperar com organizações inter
nacionais cujas finalidades estejam 
de alguma forma ligadas à docu
mentação; estimular a formação de 
documentaristas.

Outro órgão internacional que 
muito tem contribuído para o de
senvolvimento da documentação é 
a Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cul
tura (UNESCO), cujos trabalhos 
são realizados em cooperação com 
a FID  e com outras entidades de 
biblioteconomia e bibliografia.

A documentação preocupa-se 
também com a normalização da 
produção de documentos, a  fim de 
tornar internacionalmente acessí
veis as informações neles contidas. 
Assim, foi criada na Organização 
Internacional de Normalização 
(ISO) uma comissão para estabele
cer —- seguindo o processo ado
tado para as normas industriais — 
recomendações que, adaptadas, são 
transformadas em normas nacio
nais pelas associações de normas 
técnicas de cada país. Assim, orga
nizou-se um código internacional 
para a abreviação de títulos de pu
blicações periódicas; sistemas in
ternacionais para a transliteração 
de caracteres cirílicos, árabes e gre
gos, e normas para sumário de pu
blicações, legendas e referências bi
bliográficas, etc, O membro brasi
leiro da ISO é a Associação Brasi
leira de Normas Técnicas (AbNT), 
estando sua sede na cidade do 
Rio de Janeiro.

Boa iniciativa no campo da nor

malização de documentos foi a pu
blicação do “Código de boa prática 
em matéria de publicações científi
cas” (1964), feito por quatro orga
nizações internacionais (Federação 
Internacional de Documentação, 
Conselho Internacional de Uniões 
Científicas, Federação Internacio
nal de Assopiações de Bibliotecá
rios e Organização Internacional 
de Unificação de Normas).

Seleção e catalogação
De acordo com a técnica da do

cumentação, os livros, artigos, rela
tórios, comunicações, etc. são do
cumentos primários: para a difusão 
das informações neles contidas, os 
centros ou serviços de documenta
ção produzem documentos secun
dários: bibliografias comentadas 
ou críticas, resumos, traduções.

Para selecionar e catalogar in
formações empregam-se processos 
manuais, semimecânicos, eletrome- 
cânicos, fotelétricos e eletrônicos. 
Os manuais e semimecânicos ope
ram com fichas perfuradas nas 
margens (Keysort, Flexisort, Zato
coding e E-Z Sort System), fichas 
superpostas (Cordonnier, Batten, 
Uniterm e Peek-a-boo) ou cartões 
de perfuração central (Findex, Sé- 
lectri-Détrec e Dequeker). Os ele- 
tromecânicos utilizam fichas IBM, 
Remington, Buli e Samas. Os fote
létricos são o Rapid Selector, Fil- 
morex e Mimcard; os de natureza 
eletrônica foram desenvolvidos 
pela IBM e a UNIVAC.

Oevido ao seu custo, só os países 
industrializados podem contar com

as técnicas mais recentes em docu
mentação. Nesses países, o docu- 
mentarista precisa entender de 
computação, análise de sistemas, 
calculadoras, metodologia da infor
m ação e informática.

Documentação no Brasil
Deve-se a iniciativa de criar o 

primeiro centro de documentação 
no Brasil a Manuel Cícero Pere
grino da Silva (1866-1956), diretor 
aa  Biblioteca Nacional do Rio de 
Janeiro nos períodos de 1900-1915 
e 1919-1921, gue ao reformar a es
trutura desse orgão, em 1911, orga
nizou um Serviço de Bibliografia e 
Documentação, “ em correspondên
cia com o Instituto Internacional 
de Bibliografia de Bruxelas”.

Posteriormente, surgiram servi
ços de documentação nos ministé
rios e autarquias para coletar e di
vulgar textos, relatórios, decretos, 
portarias, dados estatísticos e ou
tros elementos de informação.

Em 1954, por proposta conjunta 
da Fundação Getúlio Vargas e do 
Conselho Nacional de Pesquisas
—  e atendendo a sugestões da 
UNESCO — , o governo brasileiro 
criou o Instituto Brasileiro de 
Bibliografia e Documentação 
(IBBD), com a finalidade de coor
denar e desenvolver a informação 
científica em todo o país.
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Documentário

Na literatura sobre cinema, a pa
lavra “documentário” é usada co- 
mumente para se referir a filmes 

ue não contam histórias inventa- 
as. Nesse sentido, a câmara do 

documentarista filmaria o que se 
encontra a sua frente, sem que isso 
tenha sido especialmente elaborado 
para a filmagem.

Assim, parece muito fácil definir 
o que seja documentário. Mas, na 
verdade, a questão é muito mais 
complexa. O crítico John Howard 
Lawson, por exemplo, encontra 
grandes dificuldades para definir 
esse gênero de cinema. Nas conclu
sões de uma longa pesquisa sobre 
linguagem e estrutura audiovisuais, 
realizada em 1964, Lawson es
creve: “É um gênero tão amplo, 
que se tom a difícil de defini-lo: 
pode abarcar tudo o que existe na 
terra, nos céus ou nas profundezas 
do mar. Seus temas potenciais am
pliam-se a cada novo progresso do 
conhecimento humano: as câmaras 
viajam com os cosmonautas ou ob
servam os detalhes infinitamente 
pequenos da vida dos insetos”.

Lawson observou também que, 
embora não haja grande dificul
dade em se estabelecer distinção 
entre documentário e outras formas 
cinematográficas, a linha de de
marcação não pode ser rigorosa. 
Para ele, o emprego de reportagens 
autênticas ao lado de material de 
ficção geralmente confunde a dis
tinção entre um e outro. Em Cida
dão Kane, por exemplo, as seqüên
cias de reportagens fictícias sobre 
a vida do milionário são habil
mente tratadas a fim de parecerem 
realidade autêntica, mas, retiradas 
do filme e usadas em outro es
quema de referência, estas cenas 
poderiam ser confundidas com jo r
nais cinematográficos da época.

Lawson afirma ainda que, se a 
distinção entre ficção e realidade é 
essencial, não se pode também res
tringir o campo do documentário 
ao da reportagen in loco. Estrita
mente falando, o filme de informa
ções não seria, assim, um autêntico 
documentário. Na verdade, os 
grandes artistas que se dedicam a 
esse gênero não se mostram funda
mentalmente interessados em co
municar uma informação ou em 
auxiliar a pesquisa futura, mas na 
interpretação criadora da reali
dade. Lawson conclui que a função 
da interpretação, aliada à observa
ção, revela-se na criatividade da 
imaginação humana, planejando e 
organizando o que o olho viu, dan
do-lhe forma, sentido, emoção.

A informação pela montagem
Um documentário pode perfeita

mente transmitir informações fal
sas, não só pela explicaçao verbal 
que costuma acompanhar as ima
gens, como por sua construção, 
muito embora use apenas imagens 
do que realmente existe. A série 
M ondo Cane, por exemplo, ao con
siderar igualmente monstruosos 
comportamentos da alta sociedadeA m icrofilm adora acim a codifica vários documentos em  grande velocidade.
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nova-iorquina ou de alguma comu
nidade subdesenvolvida da África, 
entrecruza significações, apresen
tando um mundo caótico e dando 
uma informação errônea sobre a 
sociedade. Para ser compreendida, 
a sociedade precisa ser inteipretada 
e essa interpretação não se faz pela 
simples filmagem, mas pela seleção 
do que se vai filmar e pela m onta
gem, isto é, pela ordenação do ma
terial filmado. Assim, o que real
mente informa sobre a sociedade 
num documentário não é a simples 
exposição de imagens verídicas, 
mas sobretudo a interpretação que 
o filme fornece através de sua cons
trução geral.

Um sonho freqüente dos doeu- 
mentaristas tem sido apresentar o 
mundo sem intervenção do ci
neasta, ideologia retomada pelo 
“cinema-verdade” : o pequeno e 
leve equipamento de filmagem e 
gravaçao fortalece, aqui, a ilusão 
de que ao se filmar é a própria vida 
que se surpreende. Mas vários ci
neastas chegaram à conclusão de 
que o “ cinema-verdade” é princi
palmente uma técnica que em si 
não garante a “verdade do filme 
e que esta só pode nascer da cons
trução do filme. No Brasil, os me
lhores exemplos do uso dessas téc
nicas bem compreendidas são os 
filmes Opinião Pública (1967), de 
Arnaldo Jabor, e Maioria Absoluta 
(1964), de Leon Hirzman.

Uma vez que na estrutura do 
filme reside o seu maior signifi
cado, documentário e ficção ten
dem a interpenetrar-se, nao só na 
obra de um mesmo cineasta como 
também num mesmo filme. Alain 
Resnais, por exemplo, trata os mes-

mos temas na ficção (Hiroxima, 
M eu Am or) e nos documentários 
(Noite e Neblina): a possibilidade 
de o homem esquecer ou não um 
passado terrível e opressor. E Fran- 
çois Truffaut, ao realizar o filme 
Os Incompreendidos, inseriu uma 
entrevista, feita por uma psicóloga, 
com o garoto-ator e não com o ga- 
roto-personagem.

Procura-se atualmente superar 
tanto o documentário quanto a fic
ção como gêneros estanques, objeti
vando-se uma expressão cinemato
gráfica mais maleável. Seria 
alcançado então o cinema-ensaio, 
capaz de abordar qualquer assunto. 
Essa tendência tem pelo menos um 
grande antecedente: A  Feitiçaria 
Através dos Séculos, filme sueco 
realizado em 1920 por Benjamin 
Christensen, que consiste numa re
visão dos fenômenos de bruxaria 
dos séculos XVI e XVII, à luz do 
conceito de histeria de Jean Martin 
Charcot*. Esse filme recorria a to
dos os meios então possíveis: fic
ção, documentário, explicação ver
bal, cinema de animação, indi
cando um amplo caminho de pes
quisa, que pode possibilitar ao ci
nema o enriquecimento de suas 
técnicas de analise da sociedade.

Com ele nasceu o cinema
A indústria cinematográfica 

sempre orientou a produção para o 
filme de ficção. O documentário 
passou, assim, à condição de gê
nero secundário, apesar de oferecer 
grandes possibilidades criativas. 
Embora ocupando essa posição 
marginal em relação ao filme de 
ficção, o documentário tem sido

Um  docum entário pode ser sim plesm ente didático ("A nim ais  da Á frica") ou 
cientifico (superfície terrestre vista de um a cápsula espacial).

Resnais usou partes de seu "N o ite  e N eb lina", documentário sobre campos 
de concentração nazista, em  "H irox im a, M eu A m or", um film e de ficção.

constantemente produzido no de
correr da história do cinema. Esta, 
aliás, teve início com os “regis
tros” , expressão que se costuma 
empregar para designar o docu
mentário primitivo.

Desse modo, quando os irmãos 
Lumière* filmaram a chegada de 
um trem à estação ou a saída de 
operários de uma fábrica, estavam 
realizando os primeiros documen
tários do cinema. Nas primeiras 
sessões públicas do cinematógrafo, 
as “atualidades” , precursoras dos 
noticiários semanais, eram já  bas
tante solicitadas. E até a década de 
20, o documentário cinematográ
fico restringiu-se ao “registro” de 
fatos de interesse apenas local, 
como festas e paradas militares, e 
de aspectos da realidade então con
siderados exóticos: os “caçadores 
de imagens” percorriam q  mundo 
focalizando regiões da Ásia, da 
Rússia e da América, o que contri 
buiu para ampliar o universo visual 
dos espectadores.

Ao mesmo tempo, fenômenos de 
interesse internacional, como a Pri
meira* Guerra Mundial, foram am
plamente filmados, contribuindo 
tanto para maior informação do 
público, quanto para o desenvolvi
mento das técnicas cinematográfi

cas: eram filmagens extremamente
§erigosas, que exigiam grande mo- 

ilidade dos documentaristas, além 
de rapidez e manipulação quase 
virtuosísticas do rústico equipa
mento. Nesse sentido, foi da maior 
importância o trabalho feito na 
URSS durante a guerra civil: du
rante vários anos, uma imensa rede 
de cinegrafistas cobriu quase a to
talidade do país, enviando o mate
rial a uma central dirigida por 
Dziga Vertov*.

No Brasil, nessa fase, o docu
mentário representou um gênero de 
grande importância, uma vez que 
os produtores estrangeiros, que do
minavam o mercado cinematográ
fico, não puderam, na época, cobrir 
ocorrências locais. Assim, prolife
raram  documentários sobre carna
val, futebol, paradas militares, au
toridades civis, militares e 
eclesiásticas, revoluções (1924, 
1930, 1932), inundações, desaba
mentos, filmes de publicidade indi
reta e de propaganda política. O 
gênero de sen volveu-se a tal ponto 
que chegou a proporcionar equilí
brio financeiro a firmas como Ros- 
si-Film, Independência-Omnia, 
Santa Terezinha-Film, em São 
Paulo, e Botelho-Film, no Rio. E 
não foi por acaso que a primeira
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do brasileiro Alberto Cavalcanti) e 
Berlim, Sirtfonia de uma Grande 
Cidade (Ruttmann, 1927). No Bra
sil, apenas um filme ligou-se a essa 
tendencia: São Paulo, Sinfonia da 
Metrópole (Lustig e Kemeny, 
1929). M as é Jean Vigo, na França, 
que mais se destaca com seu anar 
quizante A Propósito de Nice 
(1929), documentário poético que 
critica acerbamente a burguesia* 
francesa da época.

Foi também com o documentá
rio rítmico e poético gue se proje
tou o holandês Joris Ivens (A 
Chuva, 1921). Mas a partir de 
1933, quando realiza Zuyderzee, 
focalizando o trabalho dos operá
rios na construção de um grande 
dique, Joris Ivens, cineasta itine 
rante, vai documentando e interpre 
tando as lutas e as guerras contra 
a opressão e por melhores condi
ções de vida na Europa, na Amé- 
rjca Latina e, particularmente, na 
Asia.

Na Inglaterra, a partir de 1929, 
o documentário adquire função so
cial mais precisa com John Grier- 
son* e seu grupo. Sem contar ainda 
com a concorrência da televisão, o 
cinema era preciosa fonte de infor
mação, sobretudo com o documen
tário. A vida e os problemas diá
rios dos trabalhadores, por 
exemplo, passaram a ser tarefas do 
documentário. Com o Partido Tra
balhista no poder, não foi difícil a 
Grierson lançar-se ao empreendi
mento, abrinao caminho para a es
cola britânica de documentário, 
que se prolongou até a Segunda* 
Guerra Mundial.

Foi num espírito semelhante, 
embora sem relacionamento com o 
governo, que se desenvolveu na Ar
gentina, por volta de 1960, uma 
das mais importantes escolas de 
documentários da América Latina: 
a de Santa Fé, dirigida por Fer
nando Birri, cujo filme principal foi 
Tire Dié.

A grande evolução do equipa
mento técnico possibilitou^ filma
gens em quaisquer condições, fa
zendo evoluir rapidamente este 
gênero, que é um dos melhores 
meios para formar futuros cineas
tas. No Brasil, por exemplo, muitos 
representantes do cinema novo ini
ciaram suas carreiras como docu- 
mentaristas, entre eles Joaquim Pe
dro de Andrade e Paulo César 
Sarraceni. Foi o documentário, 
também, que lançou a diversidade 
de estilo e de temática que marca
ria o cinema novo, com filmes 
como Aruanda, Arraial do Cabo e 
O Poeta do Castelo.

Diversos organismos estudantis, 
sindicais e políticos costumam re
correr ao cinema para documenta
ção e divulgação de acontecimen
tos, procurando informar um 
público determinado sobre assun
tos determinados. Foi assim que a 
gFande crise francesa de m aio/ju
nho de 1968 pôde ser registrada. 
Atualmente, trabalha neste sentido 
o “Grupo Dziga Vertov”, liderado 
por Jean-Luc Godard*, com a pro
dução exibida fora dos circuitos 
comerciais.

Produção de T. Farkas e direção de M . Capovila, "Subterrâneos do Futebol" m ostra a face oculta desse esporte.
VEJA TAM BÉM : Cinema; Comu
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medida tomada por Getúlio Var
gas*, em 1933, para proteger o ci
nema brasileiro, cónsistiu na exibi
ção obrigatória de um filme 
brasileiro de curta duração antes 
da projeção de qualquer filme es
trangeiro de longa metragem. Esse 
filme curto sempre foi um jornal de 
cinema ou um documentário.

O social e o lírico
Nos anos 20, o documentário 

passou a ser visto como um gênero 
tão criativo quanto qualquer outro, 
sem contudo atingir o grosso da 
produção. Nesse período, tornou-se 
extraordinário o trabalho de alguns 
cineastas na URSS, França, Ale
manha, Holanda e Inglaterra.

Na URSS, Dziga Vertov, entu
siasmado com as possibilidades de 
o “ olho mecânico reproduzir as
pectos do mundo sem alterá-lo, ele
geu o documentário como o gênero 
cinematográfico por excelência. 
Mas, apesar de sua teoria sobre a 
captaçao da vida tal qual ela é, a 
montagem —  ou seja, a organiza
ção das imagens —  é que faz de 
seus filmes grandes filmes. E a es
trutura de A  Sexta Parte do M undo  
(1926), por exemplo, e não só as 
imagens, que informa, ao apresen
tar uma interpretação da sociedade 
soviética da época.

Na França e na Alemanha, sur
giu o documentário menos preocu
pado com a interpretação global da 
sociedade e mais em traduzir, por 
intermédio dos recursos ritmicos 
da montagem, a agitação de gran
des centros urbanos geralmente um 
dia de vida de uma cidade. É o caso 
de Somente as Horas (1926, filme "A rte  Popular", de Paulo Gil Soares: as rendeiras do N ordeste brasileiro.
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A ópera "M oisés  e A rão", um a das im portantes obras de A . Schõnberg.
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"Seis Bagatelas", de A. W ebern, o m ais austero autor de música serial.

Dodecafonismo

No tempo de Bach* e Beetho- 
ven*, a construção formal da mú
sica baseava-se na harmonia. Nas 
obras daqueles compositores, cada 
elemento do tema constituía apenas 
um dos aspectos de determinada 
peça, e não a base de uma técnica 
de composição*. No decorrer do 
século XIX , porém, ao mesmo 
tempo que ganhava maior força de 
colorido, a harmonia ia perdendo a 
função de determinar a estrutura 
formal.

Em busca de novas soluções, os 
músicos do século X IX  tentaram, 
cada vez mais, fazer do tema o ele
mento básico, deixando ao mesmo 
tempo que a harmonia fosse se de
sintegrando como força constru
tiva. O exemplo mais antigo dessa 
tendência encontra-se no tema 
principal do primeiro andamento 
da sinfonia Fausto, de Liszt* 
(1854), que consiste em quatro 
acordes de quinta aumentada, po
rém interpretados tonalmente, ou 
seja, ainda dependentes da harmo
nia. Segundo alguns especialistas, a 
obra Tristão e Isolda, de Wagner*, 
marca o início do processo de de
sintegração do sistema fonal, que 
conduziria, mais de meio século de
pois, ao dodecafonismo.

Um som 
desconcertante

Pela complexidade cromática — 
melódica e harmônica —  a escrita 
de Wagner evitava a sensação to
nal. Levando a experiência daquele 
mestre às últimas conseqüências, 
Arnold Schõnberg* desintegrou 
completamente o antigo sistema de 
composição baseado na harmonia, 
aceitando uma igualdade absoluta 
de todas as notas e libertando-as, 
conseqüentemente, de sua função 
tonal. Através de estudos e análises 
apoiados no cromatismo (sistema 
que usa a escala de semitons), 
Schõnberg encontrou as bases de 
uma total renovação na linguagem 
musical: o sistema dodecafônico.

A base da composição dodecafô- 
nica é a série, escolhida livremente: 
0  compositor parte de uma suces
são dos doze meios-tons da escala 
cromática, mas na ordem que bem 
entender. Para garantir à música a 
máxima variedade de graus, a série 
deve conter, ainda, uma grande di
versidade de intervalos, ou mar
cante propensão para determinados 
intervalos. A partir do “ total cro
mático” (os doze semitons do sis
tema musical tradicional), mas en
carando cada som segundo seu 
próprio valor e desprezando sua re- 
laçao com os demais, Schõnberg 
organizou um sistema exatamente 
oposto ao tonal. Ao suprimir-se a 
harmonia, todas as associações e 
sons tradicionais, surgiu o dodeca
fonismo, técnica cjue, pelo que ti
nha de revolucionário e novo, des
concertava os ouvidos menos 
preparados.

Á chamada série é, na realidade, 
uma sucessão de sons, musical
mente abstrata, da qual se podem

tirar todas as notas de uma compo- n  
sição. O artista dela se utiliza a fim 
de fixar a priori as relações entre 
os sons —  e não para fixar a al
tura, como, erradamente, alguns 
supõem. Na música dodecafônica, 
altura não é determinada antecipa
damente, pois cada nota, isolada, 
pode ser apresentada em qualquer 
oitava. Por outro lado, a posição 
fundamental da série pode ser 
transformada nas seguintes varian
tes contrapontísticas: inversão, mo
vimento retrógrado e inversão do 
retrógrado. O resultado é modifi
car-se a altura dos sons, mas não 
a sucessão dos intervalos. Cada 
umas das quatro formas da série — 
fundamental, inversão, retrógrado e 
inversão do retrógrado —  pode ser 
transposta em cada um dos doze 
graus cromáticos. Resultam, assim, 
ao todo, quarenta e oito formas ou 
posições da série.

Série, 
uma abstração

Estabelecidos o ritmq, a altura e 
a forma, a série pode se transfor

mar numa melodia; da mesma ma
neira, formam-se, se se deseja, ou
tras vozes, em contraponto. 
Através de uma disposição vertical 
pode-se produzir agregados de 
sons, ou seja, acordes. Combinan
do-se os dois processos, algumas 
notas determinam a melodia en
quanto outras, organizando-se em 
partes secundárias, constituem o 
acompanhamento. O sistema dode
cafônico tem ainda, como princípio 
básico, a não-repetição de ne
nhuma nota tirada da série, antes 
que todas as outras tenham sido 
utilizadas.

Ao analisar uma obra dodecafô
nica, é preciso distinguir a série 
propriamente dita das idéias musi
cais dela derivadas. Em si mesma, 
a série é abstrata: pode aparecer 
sob a forma de temas elaborados 
ou permanecer “oculta” . O compo
sitor está livre para estabelecer a 
série depois de já  ter elaborado a 
idéia —  como Schõnberg afirmou 
ter feito —  ou, opcionalmente, 
pode também utilizá-la como ponto 
de partida.

O sistema .elaborado por Arnold

Schõnberg antes de 1914, -e defi
nido em 1923 com as Peças para 
Piano, Opus 23, foi desprezado por 
alguns e violentamente combaüdo 
por outros. Muitos compositores e 
parte do público, porém, admitiram 
sua validade. Foi no plano teórico 
que o sistema dodecafônico provo
cou maiores confusões, já  que o 
conceito de uma harmonia ao 
acaso não satisfazia. Alban Berg*, 
um dos discípulos de Schõnberg, 
preocupou-se com o problem a e, na 
tentativa de resolve-lo, construiu 
séries que tornavam possível um 
desenvolvimento harmônico com 
sentido tonal, tornando-se conhe
cido, por esse motivo, como o ro
mântico do dodecafonismo. Em 
suas últimas obras, nota-se uma 
tendência para restabelecer a har
monia tonal como dimensão musi
cal autônoma, maiitendo ligação 
com a série e o tema.

Ao contrário de Alban nerg, o 
compositor Anton Webern* tentou 
fazer da série uma entidade de im
portância musical. Ele foi o experi
mentador mais sistemáticp e exi
gente do sistema cromático. Suas 
primeiras obras já  o caracterizam 
como músico austero, que despre
zava todo e qualquer elemento 
lírico e abandonava definitiva
mente a sintaxe tradicional.

A partir de 1930, numerosos ou
tros compositores adotaram a téc
nica dodecafônica. O grego Nikos 
Skalkottas, também discípulo de 
Schõnberg, trabalhou quase exclu
sivamente com ela. Alguns, como 
Ernst Krenek, Wolfgang Fortner e 
Luigi Dallapicolla, desenvolve
ram-na com modificações.

Outros, ainda, adotaram apenas 
algumas de suas características, 
como Frank Martin, Goffredo Pe- 
trassi, Karl Amadeus Hartman e 
Stravinski*.

Após 1945, graças à atividade 
pedagógica de René Leibowitz, 
com o ensaio Schõnberg e sua Es
cola, a técnica dodecafônica che
gou ao conhecimento de composi
tores das gerações mais novas, 
como, por exemplo, Mario Pera-
f;alo e Luigi Nono, na Itália, Gise- 
her Klebe e Hans Werner Henze, 

na Alemanha. Mas foi sobretudo 
inspirados na obra de Webern e 
Olivier Messiaen que alguns músi
cos, como Pierre Boulez*, Kar- 
lheinz Stockhausen*, Bruno Ma 
derna e Luciano Berio, tentaram 
regular por meio da série não só as 
notas, mas também.sua altura, du 
ração, intensidade e timbre. Essa 
nova concepç*ão da técnica serial
—  partindo-se do princípio de que 
a determinação da altura deve estar 
implícita na dodecafonia —  ba- 
seia-se na tese de que a técnica 
pode garantir, por si mesma, a coe
rência formal de um trecho musi
cal. O pressuposto de gue no orga
nismo musical estao ocultas 
equações matemáticas correspon
dentes levou ainda muitos compo
sitores dodecafônicos a julgar que 
a série matemática podia resultar 
em contextos musicais válidos e 
distintos —  e dessas suposições no
vas idéias começaram a nascer.

VEJA TAM BÉM : Composição; 
Notação Musical.
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Dogma

“ Há um só Deus, uma só natu
reza divina, mas o Pai, o Filho e 
o Espírito Santo são três pessoas 
distintas às quais convém propria
mente o nome de Deus.” Este é o 
dogma cristão sobre a Trindade, 
proclamado em 325 pelo primeiro 
concílio* ecumênico, reunido em 
Nicéia. Até então, os cristãos sem
pre tinham acreditado sem maiores 
problemas nos caracteres divinos 
de Deus Pai, de seu filho Jesus 
Cristo, que se encarnou, e do Es
pírito Santo, enviado por ele a seus 
discípulos. No início do século IV, 
porém, Ario começou a defender a 
seguinte tese: não podem existir 
tres deuses; logo, o Filho e o Es
pírito Santo sao criaturas. Santo 
Atanásio assumiu a liderança con
tra Ario e a polêmica alastrou-se 
por toda a Igreja. Finalmente, o 
Concílio de Niceia pôs um termo 
ao debate, confirmando a fé rece
bida dos Apóstolos e exprimindo-a 
em termos inequívocos.

Episódios como este repeti
ram-se várias vezes na história da 
Igreja. A revelação cristã, aceita e 
transmitida pacificamente, em 
certo momento passa a ser contes
tada em algum de seus pontos-cha- 
ves por alguém capaz de liderar um 
partido, ou mesmo formar uma 
seita. Após uma fase polêmica, a 
Igreja define oficialmente a inter
pretação autêntica, tomando como 
critério o ensinamento bíblico, a fé 
dos antepassados e o consenso pre
sente da Igreja Universal. A pala
vra “dogma adquiriu, assim, o 
sentido que guarda até hoje: verda
des já  contidas na revelação 
bíblica, que foram objeto de expli
citação e interpretação oficiaispela 
Igreja.

Inicialmente, porém, a palavra 
“dogma” não ocupava semelhante 
lugar de destaque. O Novo Testa
mento a utiliza raras vezes. Já  São 
Paulo designa por “dogmas” os 
preceitos do Antigo Testamento 
(Ef. 2 ,15; Col. 2,14) e Lucas, as de
cisões do Concílio de Jerusalém 
(At. 16,4).

Os cristãos receberam' a palavra 
com o sentido que possuía na lin
guagem grega corrente: as máxi
m as dos mestres, óu as ordens ema
nadas de uma autoridade 
competente (lei, decretos). Trata-se 
sempre dé uma verdade (teórica ou 
prática) proferida por quem tem 
autoridade para tal. Guardando a 
continuidade de sentido, os Padres 
Apostólicos (século II) empregam 
“dogma” para designar os ensina
mentos de Crrsto transmitidos pe
los Apóstolos: são a verdade, por
que garantidos por Jesus Cristo.

Operou-se, assim, uma evolução 
lingüística: de verdades promulga
das com autoridade, “dogma” pas
sou a designar o conjunto dos ensi
namentos de Jesus Cristo, para 
significar, mais tarde, as verdades 
definidas pela Igreja. Essa evolu
ção processou-se devido à cons
tante preocupação da comunidade 
cristã em não deixar a palavra de 
Cristo se desvirtuar, e em garantir

a unidade da Igreja através de uma 
mesma profissão de fé. De fato, 
desde o tempo dos Apóstolos surgi
ram seitas que se separaram da 
Igreja Universal por interpretarem 
a seu modo as palavras de Cristo. 
As epístolas pastorais já  revelam 
essa problemática, ao lembrarem o 
dever de conservar intato o “depó
sito da fé” , istó é, o conjunto de en
sinamentos recebidos dos primeiros 
Apóstolos, que deve ser integral
mente transmitido à geração se
guinte (I Tim. 6,20; II Tim. 1,14).

A promulgação 
dos dogmas

A Reforma protestante (século 
XVI) pôs em dúvida a autoridade 
da Igreja para definir dogmas. 
Mais do que a formulação doutri
nária da fe, ela valorizou a atitude 
interior do homem que se abre para 
Deus. Lutero, para exprimir sua 
posição, utilizou o adágio Sola 
Scriptura, colocando a Bíblia, em 
contraposição à Igreja, como única 
regra para a fé.

A reação da Igreja Católica, no 
Concílio de Trento (1545-1563), 
foi reafirmar sua autoridade, mos
trando que seu poder baseia-se na 
própria Bíblia: devido à assistência 
do Espírito Santo, prom etida por 
Cristo, a Igreja nao pode errar 
quando ensina qual é a verdadeira 
fe. O Concílio I do Vaticano 
(1869-1870) complementou, essa 
posição, proclamando o dogma da 
infalibilidade papal. No entanto, a 
Igreja reconhece que não pode in
ventar verdades novas: quando 
promulga um dogma, ela apenas 
explicita aquilo q"ue está contido na 
Bíblia.

A tal poder a Igreja chama “ma
gistério” . Apenas pelo exercício do

magistério extraordinário é que um 
dogma pode ser promulgado. Isto 
se faz ou por meio de um concílio 
ecumênico ou pelo própriopapa fa
lando ex-cathedra, isto é, como 
doutor da Igreja Universal no in
tento explícito de proclámar uma 
verdade de fé. Mas, quando o papa 
escreve uma encíclica, por exem
plo, ou quando os bispos em suas 
dioceses orientam a fé do povo 
cristão, estão exercendo o magisté
rio ordinário. Este, por certo, não é 
infalível, embora possa servir de re
ferência para uma promulgação do 
magistério extraordinário, como 
critério para a determinação do 
consenso atual da Igreja sobre o as
sunto em questão.

Continuando o movimento da 
Reforma, as Igreias protestantes 
não aceitam a infalibilidade dog
mática tal como a Igreja Católica 
defende. Julgam que nenhum ho
mem pode ser considerado infalí
vel. No entanto, sob pena de perde
rem sua identidade, obrigam-se a 
uma certa fidelidade às suas pró
prias tradições, na maneira de in: 
terpretar o ensinamento de Jesus 
Cristo. No caso de um desentendi
mento entre os membros de uma 
mesma Igreja, a solução adotada 
tem sido a subdivisão em novas 
Igrejas.

O progresso dogmático
Após o I Concílio do Vaticano, 

o problema colocou-se nestes ter
mos: se a Igreja não pode acrescen
tar verdades novas à revelação, 
como explicar a promulgação de 
dogmas novos? Alguns autores 
(Marín Solá, Schultes) deram uma 
resposta de tipo lógico: verdades 
implícitas nas afirmações bíblicas 
podem ser deduzidas pela Igreja e

promulgadas como dogmas. Ou
tros autores, filiando-se ao pen
samento do Cardeal Newman, 
consideraram que os dogmas evo
luem à maneira do aprofunda
mento de um conhecimento pes
soal: desde que a comunidade 
eclesial aprofunda a compreensão 
da Palavra de Deus, ela percebe 
sempre novas aplicações. Segundo 
essa posição, o cristianismo e uma 
comunicação de Deus aos_ homens, 
em Jesus Cristo; a inteligência hu
mana nunca será capaz de esgotar 
todo o mistério de Deus: sempre 
haverá a possibilidade, e mesmo a 
necessidade, de um progresso no 
seu conhecimento; cabe ao magis
tério da Igreja conduzir os cristãos 
nesse aprofundamento e, pela for
mulação dogmática, preservá-los 
de desvios e erros.

Os cristãos 
e os dogmas

Segundo a Igreja, os dogmas en
cerram verdades perenes, mas ao 
serem definidos respondem a uma 
problemática histórica precisa, em
pregando termos e conceitos da 
epoca. Hoje, os cristãos não vivem 
mais as mesmas situações humanas 
que motivaram certas formulações 
e não se exprimem mais na lingua
gem utilizada no passado. Conse
qüentemente, muitos dogmas apa- 
recem-lhes desligados de seus 
questionamentos vitais e por vezes 
não percebem por que tal dogma 
deve ser tido coroo decorrência de 
sua fé. Por esta razão, muitos sen
tem a necessidade de ir além da for
mulação tradicional para encontrar 
uma maneira de exprimir a palavra 
de Deus capaz de influenciar a vida 
do homem moderno. A título de 
exemplo, este é o caso dosjeólogos 
que procuram uma nova compreen
são do mistério da eucaristia, sem 
negar a verdade revelada, mas dei
xando de usar a palavra “transubs- 
tanciação”, consagrada pelo Con
cílio de Trento.

Segundo os modernos teólogos, 
o confronto do cristão com o en
sino dogmático exige uma dupla 
atitude: empenho na busca da ver
dade e docilidade ao ensinamento 
proposto pela Igreja. Sem o com
promisso vital com a verdade, 
perde o sentido a questão de saber 
como e por que o dogma é fiel à 
revelação divina. Somente quem es
tiver empenhado em descobrir a 
verdade poderá aquilatar as possí
veis deficiências das fórmulas dog
máticas e dar uma contribuição 
positiva para suprir essas falhas. 
Caso contrário, a contestação dos 
dogmas seria carente de funda
mento e de seriedade. Por outro 
lado, docilidade ao magistério da 
Igreja não significa demissão da in
teligência. É o reconhecimento de 
que a palavra de Deus não foi con
fiada a Igreja para cada cristão in
terpretá-la como melhor lhe aprou
ver. Assim, dizem aqueles teólogos, 
através da  palavra de Deus, todos 
são convidados a alcançar a única 
verdade suprema, que e o próprio 
Deus.

VEJA TAM BÉM : Catolicismo; 
Igreja; Protestantismo.O dogm a acerca da Trindade foi enunciado em  3 2 5  pelo Concilio de NtCMa.
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O uso de drogas intensifica o desem penho, mas prejudica a saúde do atle ta. 
(R yanO 'N eil, no film e  "The G am es", no papel de um corredor dopado.)

Donne, John

John Donne é geralmente si
tuado pelos críticos e historiadores 
da literatura como um dos máxi
mos representantes da poesia me
tafísica inglesa e da arte oratória 
religiosa do século XVII. Nascido 
em Londres em 1573, criado dentro 
dos maiores rigores da fe, descen
dia de família católica, mas aos 
vinte anos aderiu ao anglicanismo,

Estudou na Universidade de Ox
ford e mais tarde em Cambridge, 
mas não obteve nenhum diploma. 
Fez o curso de direito em Londres, 
no Lincoln’s Inn (1592-1594); de
pois, resolveu viajar pelo conti
nente e, seguindo o Conde de Es
sex, participou de uma expedição a 
Cádiz e aos Açores (1597). Du
rante esse período, levava uma vida 
m undana e, de acordo com a opi
nião de Benjamin, dito Ben, Jon- 
son*, compôs suas melhores poe
sias amorosas e sátiras.

Sir Thomas Egerton, chanceler 
do reino, toma-o como secretário 
em 1598. Donne casa-se então se
cretamente com a sobrinha do 
chanceler; este, ao descobrir a 
união, demite-o do cargo e manda 
aprisioná-lo (1601). Donne vive 
por algum tempo em grande po
breza, até que seu sogro resolve 
ajudá-lo.

Após ter publicado um panfleto 
contra os católicos perseguidos 
(Pseudo-Martyr, 1610), atacou os 
jesuítas no Conclave Ignatii (1611).

John Donne: orador sacro, poeta  
m etafísico, m ístico e erótico.

Apesar desses ataques ã religião, 
desejava abraçar a carreira clerical. 
Em janeiro de 1615, recebeu final
mente de John King, bispo de Lon
dres, as ordens sagradas, tornan
do-se eclesiástico anglicano. Logo 
depois foi nomeado capelão da 
corte, ganhando o título de doutor 
em teologia da Universidade de 
Cambridge, onde já  havia recebido, 
em 1610, o título de magister ar- 
tium  (mestre de artes). Em 1616, 
obtém duas paróquias e o cargo de
Erofessor-assistente de teologia no 

,incoln’s Inn.
A morte da esposa, em agosto de 

1617, causa-lhe enorme crise espi
ritual. Depois de ter passado longo 
período na Alemanha, volta a Lon
dres, em 1621, e é nomeado decano 
da igreja de São Paulo, onde prega 
a maior parte de seus mais célebres 
sermões. Sua reputação de grande 
pregador é confirmada sobretudo 
com o sermão feito na presença de 
Carlos* I (3 de abril de 1625) e 
com o chamado Os Progressos da 
A lm a, proferido em 1631.

Um poeta erótico e 
místico

O fim de sua vida foi ocupado 
por estudos, pregações e composi-
Í:ões de poemas místicos que o co- 
ocam entre os expoentes da escola 

de “poetas metafísicos” ; em sua 
obra lírica, utilizando expressões 
sutis e complicadas, paixão, pe
cado e morte são temas sempre co
muns, confinando às vezes com a 
morbidez.

Sua importância na poesia é 
rande: nenhum poeta inglês cele- 
rou tanto o corpo feminino e sem- 
re com as mais diretas expressões, 
egundo o crítico brasileiro Otto 

M aria Carpeaux, “a poesia erótica 
de Donne é a mais original do 
mundo e aí está o seu papel na his
tória da poesia inglesa: foi ele 

uem acabou com o petrarquismo 
a Renascença*. Substituiu-o por 

uma mistura de neoplatonismo 
exaltado e naturalismo sexual, re
presentando assim uma nova defi
nição do Barroco*”.

Donne revolucionou a lingua
gem normalmente usada pelos es
critores da época, substituindo alu
sões mitológicas por conceitos 
originais, comparações clássicas 
por metáforas novas, decorrentes 
de sua formação enciclopédica, e o 
estilo harmonioso por desigualda
des veementes.

Entre seus poemas existem três 
que, pela semelhança dos títulos, 
costumam ser confundidos: O Pri
meiro Aniversário (Anatomia do 
Mundo), poesia erótica que pela 
originalidade dos conceitos carac
teriza muito bem sua obra; O Se
gundo Aniversário (Dos Progres
sos da Alma), poesia elegíaca onde 
o pensamento da morte serve para 
afirmar com maior energia a im
portância da união física; e Os Pro
gressos da A lm a, enorme poema fi
losófico sobre a teoria pitagórica 
da transmigração de almas de um 
ser para outro.

M as foi como pregador que 
Donne exerceu grande influência 
sobre seus contemporâneos. Ao 
morrer (Londres, 1631), foi vene
rado pelos paroquianos como o 
maior orador sacro de seu tempo.

Doping

O termo “doping” originou-se da 
gíria turfística anglo-americana, in
dicando a aplicação de injeções es
timulantes em cavalos de corrida. 
Os medicamentos excitavam o ani
mal, dando-lhe maior energia mus
cular e eliminando a sensação de 
fadiga. Ao terminar o estímulo do 
remedio, o cavalo recaía em estado 
de torpor e cansaço, com prejuízo 
geral da saúde e resistência.

A prática do doping, evidente
mente proibida, passou a ser coi
bida e vigiada nos hipódromos, 
através de um exame de urina nos 
animais ganhadores, com severas 
punições disciplinares aos tratado
res de cavalos nos quais o doping 
fosse constatado.

Do turfe, o termo estendeu-se 
aos demais esportes. O primeiro em 
que alcançou notoriedade foi o ci
clismo, quando, nas provas de re
sistência realizadas na Europa, 
passaram a se verificar acidentes e 
até morte de atletas durante as 
competições, devido ao uso de esti

mulantes. Enquanto se providen
ciava uma legislação antidoping no 
ciclismo, apareciam denúncias a 
respeito da ação de estimulantes 
em jogadores de futebol, lutadores 
de boxe, etc.

Atualmente, em alguns países, 
ou em competições internacionais 
de importância, tem-se por norma 
sortear alguns atletas das equipes 
disputantes e submeter sua urina a 
exame, após a competição.

Os estimulantes
Determinados produtos destina

dos a aumentar a resistência física 
ou a energia orgânica sempre fo
ram empregados não só nos espor
tes, mas em diversas outras ativida
des humanas, sem que isso 
caracterizasse um doping. É o 
caso, por exemplo, do dextrosol, 
largamente utilizado no atletismo e 
bola-ao-cesto, e que tem por função 
compensar as perdas de glicose 
ocorridas na disputa, aumentando 
a resistência.

O que define o doping não é o 
fato de o produto exercer ação esti
mulante, mas a transitoriedade 
desse estímulo. Ele permite esfor
ços superiores ao normal, mas, ces
sado seu efeito, exige do organismo



Dor 107

As term inações nervosas da pele são responsáveis pela dor superficial. Uma  
seção vertical da pele m ostra: epiderm e (1 ), derm e (2 ). glândulas sudorípa
ras (3). dutos sudoríparos (4 ). papilos dérmicus (5). fibras elásticas conecti
vas (6 ). term inações nervosas (7) e vasos sangüíneos (8).

uma compensação, e disto decorre 
o esgotamento, distúrbios funcio
nais em vários órgãos, diminuição 
no período de “ vida atlética” do 
desportista e prejuízos gerais à 
saúde.

Todas as substâncias que produ
zem doping são psicoexcitantes. 
Nos esportes, as mais usadas per
tencem ao grupo das anfetaminas 
(fenilisopropilaminas ou desoxiefe- 
drinas-racêmicas). Provocam dila
tação dos brônquios, efeitos cardio
vasculares prolongados, além de 
estimular o sistema nervoso cen
tral, com efeitos tônicos sobre as 
atividades psíquicas e psicomoto
ras. Aumentam o rendimento do 
trabalho físico (mas não influem 
sobre sua qualidade). Como efeitos 
colaterais posteriores, provocam 
dor de cabeça, agitação, palpita
ção, mal-estar geral e cansaço.

Do grupo das anfetaminas de
riva a metanfetamina, usada sob a 
forma de cloridrato (pervintin), a 
dexedrina e mefentermina. A me
tanfetamina possui propriedades 
estimulantes mais pronunciadas, 
com menor ação sobre o aparelho 
circulatório. Já a dexedrina deter
mina um estímulo mais amplo ao 
sistema nervoso central. Quanto à 
mefentermina, é utilizada para am
pliar a atividade do aparelho car
diovascular.

Além das anfetaminas, são tam 
bém considerados produtos para 
doping os derivados da metilxan-

tina (entre os quais a cafeína), os 
compostos piperidínicos, a acetil- 
colina e o fenoxazol. Em doses pe
quenas, a metilxantina produz um 
leve estado de excitação psíquica, 
afastando o sono e a fadiga e favo
recendo o trabalho intelectual. O 
fenoxazol é um estimulante da me
mória, enquanto a acetilcolina é 
apelidada drpga antifadiga. Os 
compostos piperidínicos sao bas
tante utilizados em tratamentos 
psiquiátricos, mas seu uso é peri
goso, pois cria dependência, vi
ciando o paciente.

A rigor, face aos efeitos estimu
lantes, mas prejudiciais a longo 
prazo, poderiam ser rotuladas 
como causadores de doping as be
bidas alcoólicas em geral, e alcalói
des como a cocaína.

Definido como crime pelas leis 
esportivas, o doping, entretanto, 
continua largamente empregado na 
vida comum. Alguma espécie de es
timulante é usualmente utilizada 
por estudantes e trabalhadores inte
lectuais para afastar o sono e o 
cansaço. A questão está em dife
renciar o estímulo pequeno e sadio 
representado por exemplo pelo 
café, e os grandes prejuízos que po
dem advir do uso indiscriminado 
de substâncias psicotrópicas.

VEJA TAM BÉM : Psicoestimulan- 
tes. Dor

A sensação de dor é percebida 
por um aparelho sensorial especí
fico para a sensibilidade* dolorosa. 
Esse sistema sensorial apresenta 
seu primeiro neurônio (célula que 
conduz os impulsos) no gânglio da 
raiz posterior da medula espinal. 
Desse neurônio saem ramos perifé
ricos que inervam uma região 
muito pequena: apenas alguns milí
metros de pele, ou de uma víscera 
qualquer. Além disso, nenhuma re
gião e inervada por um único neu
rônio sensitivo, mas sim por dois, 
três ou até mesmo quatro neurô
nios. Desta maneira, para perder 
totalmente a sensibilidade num 
ponto qualquer, é necessário que os 
vários neuronios que o inervam es
tejam comprometidos.

As fibras sensitivas desses neu
rônios são de dois tipos: as fibras 
finas, que conduzem o estímulo em 
velocidade baixa, e as fibras mais 
grossas (6 a 8 mícrons de diâme
tro), que têm maior velocidade de 
condução.

As fibras sensitivas entram na 
medula espinal pela raiz posterior 
e vão terminar na substância cin
zenta da medula, onde fazem cone
xão com o segundo neurônio sensi
tivo da dor. Este neurônio cruza 
para o outro lado da medula espi
nal, sobe em direção ao encéfalo e 
vai terminar no talamo. O terceiro 
neurônio, cujo trajeto é inteira
mente intracerebral, inicia-se no tá
lamo (onde terminou o neurônio 
anterior) e vai findar no córtex ce
rebral, onde a sensação de dor é 
“conscientizada” ou “ conhecida” 
pelo indivíduo.

Os tipos de dor
DOR SUPERFICIAL —  É a 

que ocorre após estimulação da 
pele e outras estruturas superfi
ciais. O estímulo doloroso, neste 
caso, pode ser mecânico, químico, 
térmico ou elétrico. Para que con
siga estimular a dor, ele deve ter 
uma intensidade mínima, próxima 
daquela capaz de produzir destrui
ção tecidual. Conforme o tipo de 
estímulo considerado, o limiar va
ria. O que varia de um indivíduo 
para outro é a reação ao estímulo 
doloroso, e não sua percepção. 
No que se refere à reação apresen
tada, ela sofre influência de diver
sos fatores psíquicos, inclusive de 
origem cultural.

A dor superficial é geralmente 
sentida sob a forma de picada ou 
de queimadura. A dor sentida sob 
a forma de queimadura é condu
zida pelas fibras finas; por isso po
de-se perceber claramente um inter
valo de tempo entre o momento em 
que se toca um objeto quente e o 
aparecimento da sensação de quei
madura. A dor em picada é condu
zida pelas fibras mais grossas e, 
portanto, tem maior velocidade de 
condução. *

Os estímulos que provocam dor 
diferem quando se considera a dor 
superficial ou a profunda. Assim, 
uma picada ou o calor, por exem
plo, são poderosos estímulos para 
a  dor superficial e, entretanto, são 
indolores para a sensibilidade pro
funda (para um órgão interno, por 
exemplo). Outra característica da 
dor superficial é sua localização 
precisa. Isto porque, além da maior 
riqueza de fibras que inervam as re
giões superficiais, quando há um 
estímulo para a dor também é esti
mulada a sensibilidade táctil, que 
ajuda a localização do ponto. Para 
se ter uma idéia da precisão dessaO doping nasce com a adm inistração de estim ulantes a cavalos de corrida.
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localização, basta dizer que, em 1 
cm 2 de pele, existem cem pontos 
dolorosos distintos.

DOR PRO FU N D A  —  É uma 
sensação dolorosa vaga, algo im
precisa, na qual o paciente não 
consegue localizar exatamente o 
ponto doloroso. É, por exemplo, a 
sensação de dor no estômago ou no 
coraçao. A sensação dolorosa pa
rece ser proietada na região de pele 
inervada pelo mesmo segmento me
dular. Assim, supondo-se que, do 
mesmo segmento medular que 
saem as fibras que inervam o pan- 
creas, saiam as que inervam a pele 
da região epigástrica, num episodio 
de dor no pâncreas o indivíduo tem 
uma sensação dolorosa situada 
mais ou menos na região denomi
nada epigástrica.

Os estímulos mais poteiítes para 
provocar a dor profunda variam de 
um órgão para outro. O estímulo 
mais potente para a dor nos órgãos 
parenquimatosos é a distensão da 
cápsula de tecido conjuntivo que os 
envolve; para os órgãos ocos é a 
distensão dos músculos lisos de sua 
parede, ou a tração; e para os mús
culos estriados é a isquemia.

DOR R EFERIDA —  É o apa
recimento de dor em local distante 
do órgão onde a dor realmente se 
origina. Assim, um paciente com 
infarto do miocárdio, ao invés de 
sentir dor no coração (por isquemia 
muscular), pode percebê-la apenas 
no braço esquerdo.

O alívio da dor
A estimulação dolorosa mode

rada provoca reflexamente várias 
alterações, tais como aumento da 
glicemia, elevação do teor de adre
nalina circulante, aumento da coa- 
gulabilidade sanguínea e elevação 

‘da tensão arterial.
A estimulação dolorosa exage

rada pode romper a atividade regu
ladora do sistema nervoso central,, 
às vezes levando ao enfraqueci
mento dos batimentos cardíacos, à 
desregulação da atividade respira
tória ou da termorregulação, e 
ainda ao choque periférico (queda 
rápida e acentuada da tensão arte
rial), podendo, por este mecanismo, 
provocar a morte.

A dor pode ser bastante aliviada 
por analgésicos*, que são medica
mentos que aumentam o limiar 
para a dor, de maneira que um estí
mulo que normalmente é doloroso, 

uando o indivíduo está sob efeito 
e analgésicos, não consegue pro

vocar dor.
A dor pode ser aliviada também 

usando-se a morfina e os seus deri
vados, que aumentam o limiar da 
insensibilidade à dor e provocam 
alterações de consciência, além de 
causar o bloqueio de grande nú
mero de reflexos.

Quando as dores são intolerá- 
veisj provocadas por moléstias in- 
trataveis, elas podem ser curadas 
por tratamento cirúrgico, seccio
nando-se as fibras nervosas da re
gião afetada.

VEJA TAM BÉM : Analgésicos; 
Nervoso, Sistema; Sensibilidade.

Dos Passos, John

Em 1916, com vinte anos de 
idade, John Roderigo dos Passos 
graduou-se em Harvard, e seguiu 
para a península Ibérica para estu
dar arquitetura.

Enquanto visitava os monumen
tos barrocos da Espanha e de Por
tugal, terra de seus avós, o país em 
que nascera —  os Estados Unidos
—  entrava na Primeira Guerra* 
Mundial.

Imediatamente, Dos Passos 
abandonou tudo para alistar-se no 
Exército norte-americano, onde 
serviu como m otorista de ambulân
cia e depois como soldado das tro
pas regulares.

Bem cedo, o entusiasmo juvenil 
pelo heroísmo da guerra, que o le
vara a apresentar-se como voluntá
rio, desfez-se diante da realidade 
dos campos de batalha. A amar
gura e o anti-heroísmo substituíram 
a visão romântica do guerreiro, e 
deram o tema para suas primeiras 
obras de ficção: One M a n ’s Initia
tion (1919) e Three Soldiers (1921).

Findo o conflito, deixou o Exér
cito e casou-se com a escritora 
Kate Smith. Passou a viajar com 
freqüência, visitando Europa, 
Oriente Médio, China, Japão e 
América Latina, de onde enviava 
com regularidade reportagens para 
a imprensa dos EUA.

As experiências de viagem lhe 
dariam material para escrever 
Orient Express (1927), mas foi com 
um tema bem nova-iorquino — 
Manhattan Transfer (1925) —  que 
revolucionou a literatura da época, 
criando o que seria denominado 
como romance coletivista (tipo de 
ficção em que a ênfase não é colo
cada sobre um indivíduo, mas so
bre todo o grupo social). Em M a
nhattan Transfer, a personagem 
central é a multidão anônima, çom 
destaques individuais de um cará
ter fugaz e acidental. Na mesma 
década, escreveu Streets o f  N ight 
(1923) e peças para teatro Airways  
Inc. e The Garbage Man.

Mas sua sede de transformação, 
perceptível em qualquer dos traba
lhos do período, não se limitava à

literatura. Aproximou-se do socia
lismo, passando a participar de gre* 
ves e manifestações de rua. Publi
cou uma série de artigos contra a 
pena de morte e, pouco mais tarde 
(1928), foi preso em Boston 
quando exibia em público cartazes 
protestando contra a condenação 
de anarquistas italianos pela justiça 
norte-americana.

Visitou a Rússia, onde foi muito 
influenciado pelo contato com a 
técnica cinematográfica de Eisens- 
tein* e Pudovkin*. O estilo ner
voso, os diálogos breves e isolados, 
as rápidas mudanças de ângulo dos 
cineastas soviéticos aparecem na 
obra de Dos Passos na trilogia 
U.S.A. —  42 Parallel (1930), 1919 
(1932) e The Big M oney  (1936) — , 
que traça uma visão de conjunto da 
vida americana nas primeiras três 
décadas do século.

No entanto, acompanhando a 
desilusão da esquerda americana 
com o governo stalinista, começou 
a  afastar-se do socialismo e, simul
taneamente, foi deixando as técni
cas narrativas que cultivara, dando 
a seus livros uma forma mais con
vencional. O conservadorismo polí
tico e estético que iria se acen
tuando cada vez mais, vem à luz 
em outra trilogia, District o f  Co- 
himbia, iniciada com The A  aventu
res o f  a Young M an  (1939).

Em 1949, casou-se com Elisa- 
beth Holdrige (a primeira esposa 
morrera dois anos antes num aci
dente de trânsito) e retomou as via
gens que só a guerra interrompia. 
Visitou o Brasil por quatro vezes.

Em 1961, publicou Midcentury, 
onde, embora adotasse uma técnica 
literária tradicional, já  a recheara 
com a transcrição e justaposição 
mais ou menos arbitrária de slo
gans, manchetes de jornal, anún
cios, etc.

Dos Passos escreveu ainda 
Num ber One, State o f  the Nation, 
The Grand Design, e The Portugal 
History  (seu último livro). Os críti
cos colocam-no ao lado de He- 
mingway*, Faulkner* e Steinbeck*, 
formando a “geração perdida” que 
caracterizou e revolucionou a lite
ratura norte-americana de entre- 
guerras. Sartre chegou a conside- 
rá-lo “o mais importante novelista 
do século X X ”. Ele veio a falecer, 
vítima de um enfarte, no dia 28 de 
setembro de 1970, aos 74 anos.

Dostoiévski- •

Dostoiévski odiava os tiranos, a 
começar do próprio pai, que sub
metia a esposa e filhos a sua autori
dade brutal. Com a morte prema
tura da mãe, o adolescente desejou 
que o mesmo sucedesse ao pai (que, 
efetivamente, acabou assassinado 
por seus servos camponeses).

Na Escola Militar de Peters- 
burgo, onde estudava, Fiódor Mik- 
háilovitch culpou-se por ter dese
jado a morte do pai. Tornou-se 
solitário, ensaiou escrever, entre
tanto todos seus romances restaram 
inacabados.

Num tempo em que toda a Eu
ropa começava a enfrentar confli
tos sociais, também na Rússia cza- 
rista era grande o movimento em 
prol de reformas, liberalização do 
regime, modernização do país e 
maior justiça social. Fiódor Dos- 
toiévski iniciou a militância polí
tica em meio aos grupos anarquis
tas e, simultaneamente, decidiu 
tornar-se escritor. Demitiu-se do 
exército procurando mais tempo 
para concluir seu primeiro livro — 
Pobre Gente — , que a  crítica rece
beu com muita frieza, acusando-o 
de apenas imitar Gogol.

Na política, envolveu-se na cons
piração do revolucionário Pietra- 
chévski, que pretendia assassinar 
Nicolau* I. Contudo, os planos fra
cassaram; os participantes foram 
presos e condenados à morte.

Em meio ao nevoeiro da manhã 
de 2 de dezembro de 1849, os pri
sioneiros foram conduzidos à praça 
Semionóvski, local da execução. E 
assim terminaria a vida de Dos
toiévski, não fosse Nicoiau I ter re
solvido, à última hora, agraciar os 
condenados, transformando a pena 
em trabalhos forçados na Sibéria.

Na prisão, 
nasce um clássico

Na véspera do Natal de 1849, 
Dostoiévski está a caminho da Si
béria, onde se casaria com Maria 
Dimitrievna Issaievna, e escreveria 
o primeiro de uma série de roman
ces que o tornariam um clássico: 
Recordações da Casa dos Mortos.

Cumprida a pena, Dostoiévski 
regressou a Petersburgo (1859), ci
dade que teria seu retrato em 
Crime e Castigo, Memórias de Um 
Subterrâneo e Noites Brancas. Re
solveu dedicar-se ao jornalismo, 
fundando com seu irmão Mikhail o 
periódico O Tempo.

As idéias políticas que agora de
fende representam uma violenta 
guinada para quem fora um conspi
rador do grupo de Pietrachévski. 
Aderiu ao Czar Alexandre* II, que 
abolira a servidão, chamando-o de 
“pai do povo russo”. Apóia as tími
das reformas de Alexandre, pro
pondo outraSj tiradas da tradição 
eslávica da Russia.

No entanto, gastos com a esposa 
doente e com o próprio jornal con
somem os lucros obtidos pela ven- 
dagem de seus primeiros livros. Fu
gindo aos credores, Dostoiévski 
dirige-se para o exterior, acompa-

Com  o cham ado "rom ance coletiv ista". revolucionou a literatura da época.
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Nas obras de Dostoiãvski. o dram a da Rússia e de seu povo no século X IX .
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M anuscritos de "C rim e  e C astigo", um a de suas obras m ais significativas.

nhado de uma jovem estudante, Po- 
lina Súslova.

O dinheiro que conseguira levan
tar para a viagem, bem como o que
fanhou com seus trabalhos na 

rança, é dissipado pelo jogo. Ou
tra vez, Dostoiévski vê-se tomado 
por crises de remorsos, agora por 
ter abandonado a mulher doente.

Por fim, deixa a amante (que se
ria personagem dos romances O 
Jogador e O Idiota, e que aparece
ria como Catarina Ivanovna em Os 
Irmãos Karamázovi) e volta à Rús
sia. Ali, encontra a situação polí
tica mudada, o jornal fechado por 
ordem do governo, a esposa agoni
zante (morreria logo depois, em 
abril de 1864) e o irmão em pés
sima situação financeira. Como se 
não bastasse, Mikhail também 
morre (julho de 1864), deixando es
posa, filhos e dívidas. Tudo a cargo 
de Fiódor.

Essa fase crítica, marcada ainda 
por fortes crises de epilepsia, leva 
o escritor a um estado de angústia 

ue, no entanto,, assinala seu ama- 
urecimento completo como ar

tista. Em Memórias do Subterrâ
neo, redigido nessa época, já  
aparece a sondagem progressiva, 

ue vai se estendendo e aprofun 
ando até abarcar as estruturas 

íntimas do psiquismo humano e os 
grandes e permanentes problemas 
metafísicos que afligem a consciên
cia universal.

A visão geral é pessimista, re
flexo da angustia e solidão de Dos
toiévski, cujas novas paixões não 
obtêm a concordância das eleitas. 
Tenta reencontrar-se com Polina 
Súslova, mas ela o repele.

Assediado pelo ecfitor, que espe
rava a entrega dos originais de 
Crime e Castigo, contrata uma es- 
tenógrafa —  Ana Grigoriévna — 
para auxiliá-lo, e acaba casando-se 
com ela.

Mas as dívidas continuam, e, 
para escapar delas, Dostoiévski 
.mais uma vez abandona a Rússia. 
Vai residir em Genebra (1867), 
onde Ana dá à luz uma menina que 
não sobrevive. Mudam-se então
Íiara um pequeno apartamento na 
tália, e Dostoiévski dedica-se fu

riosamente ao trabalho.
Em 1871, já  conseguira guardar 

dinheiro suficiente para retornar à 
Rússia, levando consigo a esposa e 
uma segunda filha, nascida na Itá
lia. Assume o cargo de redator- 
chefe de O Cidadão, renovando o 
jornalismo russo ao introduzir no 
periódico uma espécie de tribuna 
de debates para a livre discussão 
dos acontecimentos. É também 
desse período o livro Os Possessos 
(1872), onde Dostoiévski repudia 
definitivamente os antigos compa
nheiros de luta política, acusan
do-os de planejar revoluções ape 
nas para combater o fédio.

Com a publicação dos seus últi
mos romances — O Adolescente e 
Os Irmãos Karamázovi — , Dos
toiévski passa a ser considerado, de 
maneira indiscutida, o maior autor 
russo de seu tempo.

Süa obra traduz em toda a exten
são o drama do país e do povo du
rante o século XIX , a transforma
ção de uma sociedade feudal 
semibárbara em contato com a ci
vilização européia; o passado car
regado de injustiças, e o futuro in

certo, feito todo de dúvidas. 
Dostoiévski discute o materialismo 
e a fé, o nacionalismo e o pensa
mento ecumênico, a violência e o 
sentido de humanidade.-Todas as 

‘contradições do século aparecem de 
forma expressiva no interior de 
seus romances.

Ao lado de Ana, sem problemas 
financeiros e gozando de notorie

dade em toda a Rússia, os últimos 
anos de Dostoiévski foram tranqüi
los e felizes. Morreu em 1881, ata
cado por uma hemorragia.

VEJA TAM BÉM : Eslavos, Povos; 
Narrativa; Pan-eslavismo; Rea
lismo; Romance; União Soviética.

Drama ■ .

O gênero dramático oscila entre 
significados e usos diferentes e am
plos. Pode-se definir drama como 
uma representação ou um texto ca
racterizado por um acontecimento 
baseado em conflitos de ordem so
cial, política, religiosa, etc. De ins- 
piraçao quase sempre realista, re
tira da vida cotidiana os fatos, as 
personagens, a linguagem e a am- 
bientação com os quais se m ateria
liza. Pode-se defini-lo ainda como 
toda obra dialogada em que atuam 
as próprias personagens sem serem, 
em geral, apresentadas por um nar
rador. Um texto, interpretado por 
atores, que atuam por meio de ges
tos e discursos no palco, é uma 
obra dramática, ou seja, perten
cente ao drama.

No drama, integram-se como 
formas, a farsa*, a tragédia*, a co
média*, o drama satírico, o mimo, 
a pantomima, a tragicomédia, os 
mistérios, o auto*, etc. E com tais 
características, o drama é conhe
cido através de inúmeros exemplos 
históricos, nos quais sua forma as
sumiu funções e significações di
versas em culturas as mais varia
das: a tragédia e a comédia gregas, 
os mistérios e moralidades da 
Idade Média cristã, o drama eliza- 
betano, a commedia deli'arte, o 
drama clássico francês, a  comédia 
de costumes, o drama pastoril, o 
drama expressionista, intimista, 
psicológico, simbolista, etc. Toda 
essa produção associa a expressão 
dramática a certa visão do mundo 
defendida por uma sociedade ou 
um indivíduo. Assim o drama vem 
encontrando, ao longo do tempo, 
diversos significados particulares, 
embora mantendo seu caráter fun
damental. Foi servo de um credo, 
história simples mas comovente, 
análise de personalidades, retrato 
de costumes, proclamação de um 
sentimento subjetivo, veículo para 
a conquista ou repúdio de uma 
doutrina, conto de fadas ou fanta
sia, “provérbio”, fato histórico, ale
goria, etc.

O lírico e 
o épico

É tradicional dividir as obras li
terárias em três gêneros distintos: o 
lírico*, o épico* e o dramático. 
Com o gênero lírico, relaciona-se 
todo o poema de extensão relativa
mente ̂ pequena, na medida em que 
nele nao se cristalizam personagens 
nítidas e no qual uma voz central
— quase sempre um “eu” —  nele 
exprime seu próprio estado de 
alma.

Fará parte do gênero épico qual
quer composição de extensão 
maior em que a narração apresen
tar personagens envolvidas em si
tuações e eventos. Mais objetivo, o 
épico configura paisagens, cidades 
e personagens colocadas em situa
ções determinadas, nas quais o nar
rador não exprime seus próprios es
tados de alma, mas relata os de 
outros. Participa contudo em maior 
ou menor grau de seus destinos, es-
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Os gregos não só criaram  o gênero literário dram ático , com o tam b ém  cons
truíram  edifícios especiais para as representações. (Teatro de Delfos J

quanto este é construído pela inte
ração dinâmica das partes. Num 
tal sistema fechado, tudo motiva 
tudo: o todo causa as partes e vice- 
versa. Só assim se obtem a adequa
ção dos elementos dramáticos; sem 
isto, não seria possível a descarga 
de emoções (catarse) pelas próprias 
emoções suscitadas, fim último, 
por exemplo, da tragédia, expres
são máxima do drama, segundo os 
gregos.

Fator importante com referência 
à ação é o tempo. Qualquer forma 
dramática, levada á cena, completa 
seu ciclo de existência num certo 
lapso de tempo, que deve ser enten
dido, porém, mais no sentido psico
lógico do que cronológico. O 
ritmo, portanto, mantém-se acele
rado, para conseguir os efeitos num 
tempo bastante breve de perceptibi- 
lidade dramática, realçando os tra
ços característicos da personagem, 
de forma intuitiva.

No drama a função do narrador 
é absorvida pelo ator*, que assume 
a personagem. O diálogo é a forma 
pela qual o ator verbaliza e comu
nica a trama, relacionando-se e ex- 
porido-se de maneira compreensí
vel. Para que, através da ação, se 
produza o diálogo (palavras e ges
tos) é imperativo que se contrapo
nham vontades. O que se chama,

em sentido estilístico, de dramático 
refere-se particularmente ao entre
choque de vontades e à tensãohoqu
criada através da exteriorização de 
concepções e objetivos opostos ou 
contrários, produzindo o conflito.

D o  texto  
ao teatro

O texto literário dramático com
põe-se, em essência, de diálogos. 
Faltam-lhe, portanto, os elementos 
que situem as personagens no am
biente e descrevam seu comporta
mento, seu aspecto físico, etc. 
Qualquer texto dramático, sem al
guém que o encene, não é ainda 
teatro —  é literatura dramática —  
e, como tal, precisa de atores e 
palco para completar-se cenica- 
mente. O palco concretiza o drama, 
globalizando de certa forma, atra
vés dos atores e cenários, as fun
ções que na épica são do narrador. 
Essas funções são apenas indicadas 
no texto, através de rubricas e pe
quenas instruções colocadas à mar
gem. O paradoxo da literatura dra
mática e que ela não se contenta 
em ser literatura, já  que, “ sendo in
completa” cenicamente, exige a 
complementação da montagem.

A personagem do drama só ad
quire existencia artística real

A atriz brasileira Cleide Yáconis, num a cena de "M e d é ia " , de Eurfpedes.

tando sempre presente através do 
ato de narrar.

O gênero dramático

O gênero dramático pode ser 
considerado a união da objetivi
dade e distanciamento épicos com 
o subjetivismo lírico. 0  filósofo 
Hegel* o conceituou desta forma: 
“o gênero dramático é aquele que 
reúne em si a objetividade da epo
péia com o princípio subjetivo da 
lírica” . Assim, segundo o filósofo 
alemão, o gênero dramático uniria 
as duas formas por não se satisfa
zer com nenhuma separadamente. 
No drama, o narrador épico seria 
absorvido pelas personagens, com 
as quais passa a se identificar, co- 
municando-lhes todavia a objetivi

dade da épica e o “eu” lírico, e tra- 
zendo-lhes, além disso, intensidade 
e subjetividade.

Drama, etimologicamente, signi
fica ação. Ação pela qual persona
gens vivem determinadas situações. 
A ação é o meio expressivo típico 
e constante do teatro, através dos 
tempos. Por isso, um texto dramá
tico não pode ser estritamente sub
jetivo. Ele está determinado pelas 
próprias exigências internas da 
ação apresentada. A peça termina 
quando a ação, nitidamente defi
nida, conclui por si. Impõe-se para 
isso um rigoroso encadeamento; 
cada cena sendo a causa da pró
xima, e esta, efeito da anterior.

Para Aristóteles*, o dram a é um 
organismo. Todas as partes são de
terminadas pela idéia do todo, en- Patricia Conolly e Len Cariou representando "Édipo R ei", de Sófocles.
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"El Gran Teatro del M undo". de Calderbn. (Corral de Com edias de A lm agro .)

ambiente e de seus componentes. 
Por isso, Pirandello diz que as per
sonagens são “ seres vivos” que 
existem antes do autor, buscando 
um autor.

Teatro é ação e a personagem 
teatral, para dirigir-se ao público, 
dispensa a mediação do narrador. 
A história não é contada, mas mos
trada como se fosse a própria reali
dade. A personagem teatral é, pois, 
a encarnação da realidade humana 
e social.

A  criação  
da personagem

A caracterização da personagem 
no gênero dramatico pode ser lei ta 
de múltiplas formas. À maior parte 
dos manuais de dramaturgia indica 
três modos principais: o que a per
sonagem diz sobre os outros e so
bre si mesma; o que fa z \  e o que 
as outras personagens dizem  a seu 
respeito.

No primeiro modo, o dram a
turgo usa do monólogo, através do 
qual a personagem conversa con
sigo mesma, revelando seu conflito 
interior. Em alguns casos, o autor 
utiliza também o recurso de um 
confidente, diante do qual a perso
nagem deixa cair suas barreiras in
teriores e traz à tona todas as suas

angústias e os problemas mais pro
fundos. H á casos ainda nas quais 
o dramaturgo utiliza o chamado “à 
parte” : a personagem se dirige dire
tamente ao público, como se este 
representasse seu confidente ou 
cúmplice.

O segundo modo de caracteriza 
ção da personagem encontra-se, 
não no que ela diz, mas no que faz. 
Isto pode se exteriorizar através de 
um simples timbre diferente de voz, 
uma inflexão, uma certa maneira 
de andar e olhar, a expressão cor
poral. Em suma, a personagem 
transforma em atos seu estado inte- 
riof de espírito, suas idéias, seus 
sentimentos.

O  terceiro modo de caracteriza
ção da personagem é indireto, atra
vés das outras personagens. Estas, 
além de funcionarem como as que 
dão as deixas para a ação e a ex
pressão da personagem central, fre
qüentemente são utilizadas pelo 
dramaturgo como pessoas que se 
pronunciam sobre a personagem 
principal, revelando seu modo de 
ser, seus conflitos interiores, ou jul 
gando seus atos.

VEJA TAM BÉM : Épico; Lírico; 
Poética; Teatro.

M . Brando e K. H unter, em  "U m  Bonde Chamado D esejo", de T . W illiam s.

"A rlequim , Servidor de Dois A m os", de Goldini-, Piccolo Theatro  di M ilano.

quando, das páginas do texto, pula 
para o palco, e, mediada pelo ator, 
sozinho, caracteriza todo o fenô
meno do teatro, tornando se autô
noma até em relação ao autor*. O 
papel do autor se extingue na me
dida em que o texto adquire vida 
própria como peça representada, 
transformando-se, assim, em espe
táculo, do qual também o especta
dor é parte integrante. Portanto, é 
fundamental distinguir do texto es
crito o teatro. Este, que se alicerça 
no drama, é essencialmente açao 
cênica, enquanto o texto literário 
(que o teatro pode até dispensar) 
forma o documento dramático, que 
propicia, mas não constitui, a re
presentação da ação.

Um romance (forma derivada do 
gênero épico) e uma obra teatral

têm em comum a personagem. Po
rém no romance a personagem é 
um elemento entre vários outros, 

ue age justificada por uma inter- 
ependência de fatores ambientais 

genéricos, aos quais resiste, en
quanto procura impor a sua dimen
são psicológica individual. Ao con
trário, no teatro, as personagens 
constituem praticamente a totali
dade da obra: nenhuma idéia, senti
mento ou a situação existem a não 
ser através delas. Muitas vezes o 
próprio cenário se apresenta por in
termédio das personagens. Em tal 
caso, a evocação do ambiente é 
feita menos pelos elementos mate
riais da montagem, do que pelo 
diálogo. E a personagem teatral re
flete completamente, com objetivi
dade, a estrutura psicológica do
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Dreyer

"A  Bruxa Vam piro", prim eiro film e sonoro de Dreyer, cineasta m ístico, para quem  o hom em  deve servir a Deus.

Dreyer: não há experiância mais nobre do que ver um rosto anim ar-se in teriorm ente e transform ar-se em  poesia.

Nascido em Copenhague, em 
1889, e falecido em 1968, Cari 
Th eodor Dreyer é considerado um 
dos maiores diretores da história 
do cinema. Seus filmes são conser
vados em cinematecas de todo o 
mundo como verdadeiras relíquias, 
muito apreciados principalmente 
por estudiosos.

Durante sua longa carreira, diri
giu filmes na D inamarca (O Presi
dente, 1920; Dias de Ira, 1943; O 
Verbo, 1955; Gertrud, 1964), na 
França (A  Paixão de Joana d A rc ,  
1928; Vampyr ou A  Estranha 
Aventura de D avid Gray, 1932), na 
Suécia, na Noruega e na Alema
nha. Seu trabalho em outros países 
foi uma decorrência do declínio 
econômico do cinema dinamar- 

uès, no qual iniciou sua carreira 
irigindo melodramas ao gosto da 

produção escandinava na década 
de 20.

Dreyer atingiu prçjeção interna
cional principalmente com A  Pai
xão de Joana d A rc ,  filme onde re
vela o que André Malraux* 
chamou de “ a infinita diversidade 
do rosto humano”. Os críticos con
cordam que ele, mais do que qual
quer outro diretor, soube explorar 
o close-up, recurso insistente em 
seus filmes e através do qual ex
traía  o máximo do ator.

Apesar de ter realizado filmes 
em diversos países, sua obra con
serva impressionante unidade, mar
cada por seu pensamento místico: 
protestante rígido, Dreyer concebe 
o homem a serviço de Deus, con
trariamente à corrente dos cineas
tas suecos que preferiam considerar 
Deus a serviço dos homens. Assim, 
segundo o diretor, A  Paixão de 
Joana d A rc  revela “o triunfo da 
alma sobre a vida”. Em O Verbo, 
mais uma vez seu apego ao misti
cismo é mostrado, agora na estória 
de um louco que pensa ser reencar- 
naçâo do Cristo e que ressuscita 
uma mulher.

Cari Dreyer foi um dos primei
ros cineastas a colocar em segundo 
plano a realidade objetiva, pois 
para ele isso leva o espectador a re 
conhecer apenas aquilo que já  co
nhece. Insiste, assim, em apontar a 
realidade interior: “A realidade 
deve obedecer à intuição estética 
do diretor” . E este deve “abstrair-se 
a si próprio da realidade a fim de 
dar maior intensidade ao conteúdo 
espiritual de sua obra” . No en
tanto, por mais afastado da reali
dade ,que se apresente o filme, 
Dreyer pensa que a imagem deve 
ainda ser reconhecível pelo espec
tador. A evolução para a abstração 
deve ser de forma lenta, a fim de 
não chocar as pessoas, mas sim 
orientá-las paulatinamente para no
vos caminhos.

Ao seu estilo hierático, de rigor 
quase delirante, utilizando atores 
quase estáticos e cenografia petrifi
cada, que as histórias do cinema 
atribuem máxima importância, A  
Paixão de Joana d ’A rc  é o melhor 
exemplo desse estilo. Trata-se da 
total utilização da beleza estética

do primeiro plano  e da ilustração 
do trabalho criador da direção ci
nematográfica. Essa valorização 
do primeiro plano coadunasse per
feitamente com as preocupações de 
teóricos como Bela Balazs, que 
viam nisso a conquista máxima da 
linguagem cinematográfica. A câ
m ara de Dreyer explora o rosto hu
mano, demorando-se em belíssimos 
primeiríssimos planos —  nas ru
gas, nos poros da pele, nas.gotas de 
suor. Mas não com crueldade, 
como se o rosto fosse uma paisa
gem a descrever. A intimidade com 
o rosto e sua pele, com os menores 
movimentos dos músculos faciais 
leva a sentir a expressão quase im
perceptível da vida interior: “ Não 
há experiência mais nobre, num es
túdio, do que registrar a expressão

de um rosto sensível à força miste
riosa da inspiração. Ve-lo ani
mar-se de dentro e transformar-se 
em poesia” .

Maria Falconetti — atriz que in
terpreta Joana — , mesmo sem pos
suir os atributos de uma Greta 
Garbo ou de um a Marlene Die- 
trich, ilustra bem em que sentido se 
orienta o trabalho de um diretor 
como Dreyer: a possibilidade de 
tratar uma expressão humana — 
de preferência feminina — como 
acordes visuais. Foi na tentativa de 
obter a mais pungente interpreta
ção de sua Joana d Arc que esse di
retor obcecado por sua obra che
gou a impor torturas e sofrimentos 
a F alconetti.

O estilo de Dreyer harmoniza-se 
com sua orientaçao religiosa. Para

críticos católicos, o realismo mís 
tico é a própria finalidade da sé 
tima arte. Henri Agel, por exemplo, 
vê A Paixão de Joana d A rc  — 
considerado na Exposição Univer 
sal de Bruxelas (1958) um dos me
lhores filmes de todos os tempos — 
como uma liturgia visual, cuja sole
nidade evoca um ofício religioso. A 
estética, como um todo, eleva-se ao 
nível da liturgia.

Em 1964, Dreyer lançou seu úl
timo filme, Gertrud, ainda fiel ao 
seu misticismo. Público e críticos, 
apesar de espantados, consideram 
Gertrud uma obra-prima.

VEJA TAM BÉM : Cinema; Dire
ção; Escandinavo, Cinema.



Drogas 113

Drogas

Em farmacologia*, são conside
radas drogas, de uma maneira ge 
nérica, todas substâncias puras ou 
misturas de substâncias, de origem 
variada, que eventualmente possam 
produzir alterações somáticas ou 
funcionais nos organismos vivos. 
Quando provoca efeitos benéficos, 
a droga é chamada fármaco; 
guando os efeitos são nocivos, ela 
e denominada tóxico.

Para exercer ação farmacoló
gica, a droga deve necessariamente 
ser absorvida pela célula. Essa ab
sorção depende de vários fatores, 
tais como o tamanho, a forma e a 
cstereoquímica da molécula, além 
da disposição dos grupos'químicos, 
tanto da droga (chamados grupos 
farmacodinâmicos) como do recep
tor (conhecidos como grupos re
ceptores).

As drogas não criam funções, 
mas apenas as despertam ou m odi
ficam. Assim, a adrenalina esti
mula determinadas estruturas ner
vosas, provocando, entre outros 
efeitos, taquicardia e dilatação dos 
brônquios.

Certos tipos de efeitos recebem 
denominações especificas, como, 
por exemplo, depressão, excitação 
e irritação. A depressão pode m ani
festar-se por inibição ou paralisia; 
a excitaçao significa a exacerbação 
de uma funçao; e a irritação ex 
prime o resultado de um estímulo 
inespecífico que atua sobre as célu
las vivas.

A ação das drogas

Algumas drogas têm efeito prati
camente mecânico, enquanto ou
tras manifestam-se física ou quimi
camente. Existem drogas, 
entretanto, que produzem efeitos 
mistos.

PROCESSO FÍSICO — O re
vestimento de proteção do corpo é 
basicamente formado por substân
cias quimicamente indiferentes; 
drogas coloidais, ou em pó, quando 
aplicadas preventiva ou curativa
mente sobre a pele, formam sobre 
ela uma película protetora. Essas 
drogas podem ser também pastas 
ou líquidos, estes mais indicados 
para evitar ressecamento generali
zado da epiderme.

Há casos esp.-ciais de certas dro
gas que agem diretamente sobre as 
células. Assim, a dextrana —  polis- 
sacarídeo utilizado como substituto 
do plasmo — , uma vez injetada no 
sangue, pode produzir cianose*, ao 
formar uma película em torno de 
gases.

A solubilidade de uma droga em 
diferentes líquidos e uma proprie
dade decisiva para sua eficacia nos 
diversos tecidos do organismo.. 
Uma substância que seja mais li- 
possolúvel (que se dissolve nas gor
duras) do que hidrossolúvel (que se 
dissolve na água) apresenta maior 
afinidade pelos tecidos gordurosos, 
sendo portanto mais eficaz quando 
usada para atuar sobre esses ele
mentos corporais.

PROCESSO FÍSICO-QUÍ- 
M ICO —  Adsorção é o fenômeno 
no qual certas substâncias retêm 
outras em sua superfície. Assim, o 
carvão animal ou vegetal, fina
mente pulverizado e na forma ati
vada, pode ser usado como absor
vente a fim de impedir a adsorção 
de tóxicos ingeridos, como por 
exemplo a estricnina.

As resinas sintéticas também são 
usadas no tratamento de algumas 
moléstias, sobretudo as resinas 
aniônicas, que são fixadoras de ra
dicais ácidos, e as catiônicas, que 
são fixadoras de íons bAsicos.

PROCESSO QUlM ICO —  Um 
dos exemplos mais comuns da ação 
química das drogas é fornecido pe
los adstringentes. Estes proyocam 
precipitação de proteínas nos teci
dos. Outro exemplo é o do m onó
xido de carbono, que se combina de 
maneira estável com a hemoglo
bina do sangue, impedindo-a de 
realizar o transporte de oxigênio e 
gás carbônico.

Influências na ação  
das drogas

Os efeitos das drogas não depen
dem só da sua natureza química, 
mas de muitos outros fatores. Estes 
podem ser divididos, basicamente, 
em três grupos, relacionados com o 
ambiente em que a droga é consu
mida; com as substâncias que a 
compõem e a forma como são utili
zadas; e, por últim o,com as caracte

rísticas do organismo que a absorve.
No ambiente, a Tuz é um fator 

importante, que pode influir bas
tante na ação da droga; da exposi
ção a essa radiação, podem resul
tar, por exemplo, fenômenos do 
tipo alérgico em indivíduos que te
nham consumido uma substância 
fotossensibilizante, bem comp o 
amarelecimento da pele de pessoas 
sob tratamento de mepacrina. O 
ruído também pode modificar a 
ação das drogas, provocando, por 
exemplo, convulsões em indivíduos 
intoxicados com estricnina.

Considerando-se que entre as 
drogas e as substâncias celulares 
ocorrem reações químicas, e como 
estas podem ser endotérmicas (ab
sorvem calor) ou exotérmicas (des
prendem calor), é de se esperar que 
com um abaixamento ou uma ele
vação da temperatura corporal, o 
efeito de determinadas drogas no 
organismo humano pode ser acele
rado ou retardado. Apesar de a 
temperatura ambiente não exercer 
nenhuma influência sobre as dro
gas, um animal homeotermo (que 
mantém constante a temperatura 
do corpo) intoxicado com estric
nina constuma ter convulsões no 
frio.

Outros fatores ambientais que 
costumam influir na ação das dro
gas são a umidade e o eventual 
agrupamento dos indivíduos. Para 
que o propilenoglicol possa realizar 
a desinfecção da atmosfera, por 
exemplo, a umidade do ar é de má
xima importância; ela também é ne-

cessaria, em grau elevado, para que 
o sapo apresente sensibilidade à 
adrenalina.

Para que produzam seus efeitos 
característicos, as drogas devem 
apresentar as concentrações ade
quadas nos locais em que atuam. 
Embora isso dependa diretamente 
da quantidade administrada, da  ex
tensão e da velocidade de sua ab
sorção, influem também a distribui
ção, a ligação e a localização dos 
tecidos.

O período de tempo entre a ad
ministração da droga e o início de 
seus efeitos depende tanto da forma 
como ela foi aplicada como da ve- 
locidade de absorção e penetração 
da substância.

Já  a duração do efeito é determi
nada, em grande parte, pela resul
tante de três fatores: a velocidade 
de inativação e eliminarão, a capa 
cidade de redistribuiçao para ou
tros tecidos e o grau de acumula
ção alcançado. Além disso, a ação 
da droga também varia em função 
do estado físico do consumidor.

A difusibilidade também é um 
fator importante. O sulfato de só
dio, por exemplo, é usado como 
purgativo, uma vez que o íon sul
fato é pouco difusível, ficando no 
lúmen intestinal, onda exerce uma 
pressão osmótica que aumenta o 
conteúdo aquoso do intestino.

A s variações individuais

Como as drogas não agem da 
mesma maneira em todos os orga 
nismos, elas podem checar a apre
sentar, conforme a especie animal 
que as consuma, variações bastante 
acentuadas.

A morfina, por exemplo, fun
ciona como sedativo para o homem 
e o cão, mas é poderoso estimu
lante para o gato e o cavalo.

Existem condições especiais do 
organismo que podem alterar os 
efeitos das drogas: a fadiga, por 
exemplo, torna o músculo estriado 
muito mais sensível à ação do cu
rare*; estados de inanição e desi
dratação também tornam o indiví
duo mais receptivo aos efeitos das 
drogas; da mesma forma, a_ defi
ciência de proteínas predispõe ao 
aparecimento da intoxicação hepá
tica com clorofórmio e tetracloreto 
de carbono.

Quando o indivíduo desenvolve 
certa resistência à ação de uma 
droga, trata-se do chamado fenô
meno de tolerância (a intolerância 
designa o caso de indivíduos que 
apresentam hipersensibilidade ou 
reações anômalas ao uso de deter
minados medicamentos). Em geral, 
a tolerância diz respeito apenas ao 
volume da dose ingerida, não signi
ficando, necessariamente, que a 
pessoa seja refratária a todos os 
efeitos da droga.

Essa reação pode ser congênita 
ou adquirida. Na primeira catego
ria, a tolerância manifesta-se desde 
a primeira aplicação, podendo, em 
alguns casos, ser típica de uma es
pecie: o coelho, _por exemplo, é re
sistente à açao da atropina. 
Quando adquirida, a tolerancia 
provém do uso contínuo de uma 
determinada droga, tornando-se ne
cessário um aumenta progressivo 
da dose consumida, a fim de que 
esta consiga surtir efeito.
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Como os tipos de dependência 
são bastante variados, sua incidên
cia nem sempre implica dificuldade 
de suspensão do consumo da 
droga.

O uso de aspirina ou de alguns 
antibióticos, por exemplo, pode ser 
facilmente interrompido; mas em 
alguns casos a retirada da substân
cia ocasiona vários sintomas, al
guns graves, que constituem a cha
mada crise da abstinência.

O tempo de uso bem como a na
tureza da droga interferem bastante 
no £rau de dependência, que po
derá ser classificada como hábito, 
vício ou toxicomania*, estágios es
tes de uma escala ascendente cujas 
fronteiras são sempre de difícil deli
mitação.

As crises de abstinência também 
variam conforme o tipo de droga in
gerida: no caso da morfina , por 
exemplo, aparecem sintomas físi
cos, como dores musculares e arti
culares, diarréia* e sudorese inten
sas, desidratação* e fraqueza, além 
de sintomas jjsíquicos como delí
rio, alucinaçao e confusão mental.
_ Existe também a cham ada tole

rância cruzada (congênita ou ad
quirida), pela qual a vítima, além 
de ser tolerante a uma droga, tam 
bém o é em relação a outra que te
nha efeitos próximos. E o caso dos 
alcoólatras que, após desenvolve
rem a tolerância ao álcool, adqui
rem-na com relação a todos os 
anestésicos.

A  dose

Denomina-se dose a quantidade 
de droga administrada ao orga
nismo de uma só vez ou fraciona- 
damente. De modo geral, quanto 
maior for a dose, mais intensos de
verão ser os efeitos. Mas essa rela
ção depende de alguns fatores.

O aumento da dose eleva o efeito 
apenas até um certo limite, pois, 
atingido o máximo de resposta or
gânica, qualquer administração 
adicional não alterará essa res
posta. Além disso, o efeito de uma 
mesma dose está em relação direta 
com o peso corporal. Essa regra 
não é contudo absoluta, pois a pre
sença de maior ou menor quanti
dade de tecido gorduroso, de teor 
aquoso, etc., altera a ação da 
droga. Se administrada em igual 
proporção por quilo, uma mesma 
droga provocara efeitos desiguais 
em diferentes pessoas. Havera re

sultados extremos, muito leves ou 
muito intensos, numa pequena por
centagem da populaçao; na maio
ria, os efeitos serao semelhantes.

Ainda que a atividade de uma 
droga varie de acordo com o indiví
duo e com a dose, é possível defi- 
ni-la com certa precisão. O critério 
adotado consiste em calcular a 
dose capaz de atuar em 50% da po
pulação considerada. Baseado em 
experiências com animais, os espe
cialistas puderam concluir que o 
índice terapêutico (IT) ou margem 
de segurança é fornecido pela rela
ção entre a dose que é letal a 50% 
da população (DL) e a dose efi
ciente a esses mesmos 50% (DE). 
Essa relação indica o afastamento 
entre a curva de eficiência e a curva 
de letalidade de uma droga e, con
seqüentemente, o seu aproveita
mento terapêutico. Na medida em 
que a . relação DL/D E se tom a 
m aior que um, mais segura é a 
droga.

Duas drogas, ministradas ao

mesmo tempo a um paciente, po
dem influenciar-se reciprocamente 
ou não. Quando ajgem isolada
mente, o fenômeno e denominado 
indiferentismo farmacológico. E o 
calo  do hidróxido de alumínio, in
dicado para combater a hiperaci- 
dez gástrica, e de uma injeção de 
penicilina, que funciona como anti
biótico.

Quando há interação entre duas 
drogas, o efeito pode ser aumen
tado (sinergismo) ou diminuído 
(antagonismo). Além disso, pode 
ocorrer inversão de efeitos.

SINERGISM O —  Produz-se si
nergismo por adição quando duas 
drogas, geralmente atuantes sobre 
a mesma estrutura, acarretam o 
aparecimento de um efeito igual à 
soma dos efeitos isolados; é o caso 
do éter e do clorofórmio, quando 
administrados simultaneamente.

No sinergismo por potenciação, 
o resultado e maior que a soma dos 
efeitos isolados. Não é necessário

que a droga potenciante tenha efei 
tos semelhantes, à  potenciada. A 
acetilcolina, por exemplo, é poten 
cializada pelas drogas anticolines- 
terâsicas.

Existe ainda o pseudo-siner- 
gismo, que costuma ocorrer 
quando duas drogas administradas 
reagem entre si e originam uma ter
ceira droga, muito mais potente em 
termos farmacológicos. A amigda- 
lina (glicosídeo extraído de amên
doas amargas), quando adminis
trada junto com a emulsina, 
desdobra-se e libera ácido cianí
drico, letal para o organismo que 
recebeu as duas drogas.

ANTAGONISM O — No anta
gonismo químico, a inibição de 
um a droga é provocada pela re
ação com outra. Por exemplo, o 
iodo pode ocasionar no estômago a 
precipitação de alcalóides tóxicos 
que tenham sido ingeridos.

Mas o antagonismo pode ser pu
ramente físico:  o carvão, por exem
plo, adsorve a estricnina, impe
dindo que ela seja assimilada pelo 
organismo.

O antagonismo farmacológico 
está presente quando duas drogas 
agem sobre a mesma estrutura de
sencadeando efeitos contrários. A 
adrenalina, por exemplo, é capaz 
de antagonizar a vasodilatação 
ocasionada pela acetilcolina.

Os casos mais comuns de anta
gonismo, porém, são os de compe
tição, que surgem quando a ação 
de certa substância (antagonista) 
interfere no mecanismo de ação de 
uma droga, por apresentarem estru
turas químicas semelhantes.

Os casos de antagonismo que 
ocorrem antes da adsorção da droga 
(como, por exemplo, carvão e es
tricnina) são considerados como 
pseudoantagonismo, uma vez que 
as drogas, não sendo absorvidas 
pelo organismo, não poderiam 
exercer suas ações características.

O antagonismo não deve ser 
confundido com o antidotismo. 
Este é o conjunto de cuidados, ou 
mesmo drogas, utilizados no com
bate ao envenenamento produzido 
por tóxico. Na maioria dos casos, 
os antídotos são antagonistas dos 
venenos, mas essa relação não é 
obrigatória. A apomorfina, por 
exemplo, é usada apenas para pro- ■ 
duzir vômitos e obter dessa forma 
a expulsão de um veneno ingerido.

INVERSÃO —  A adrenalina 
age sobre o sistema circulatório, 
aumentando a pressão sanguínea. 
Esse efeito é invertido pelos blo- 
queadores adrenérgicos.

Também a acetileolina tem seus 
efeitos pressores invertidos pela ad
ministração de drogas simpatolíti- 
cas. Entretanto, através da aplica
ção de efedrina, atropina, 
pilocarpina ou anti-histamínicos, 
sua ação característica volta a 
ocorrer. A anulação de uma ativi
dade inversora por efeito de outras 
drogas é, muitas vezes, cham ada de 
não-inversão.

VEJA TAM BÉM : Alcalóides; A lu 
cinógenos; Anestesia; Morfina, Co
caína, Heroína; Psicoestimulantes; 
Toxicomania; Tranqüilizantes.
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Influenciado pela fotografia, Ducham p concretizou suas pesquisas sobre a 
superposição de m ovim entos na obra cubista “ Nu Descendo a Escada".

Duchamp

Diante de uma hélice, no Salão 
da Aviação de 1913, Mareei Du
champ declarou: “A pintura aca
bou”. Essa atitude expressava a po
sição radicalmente inovadora do 
Dadaísmo* no tocante à criação 
artística. Arte e vida deviam estar 
indissoluvelmente unidas. Retira
dos do cotidiano, os objetos não 
sofriam qualquer transfiguração es
pecial. Desfazia-se o conceito artís
tico como produto de um trabalho 
pessoal e unico, com a finalidade 
principal de “embelezar” a vida do 
homem.

Nos chamados ready made (ob

jetos ou partes de objetos já  elabo
rados, aos quais o artista somente 
acrescenta pequenos detalhes ou 
apenas títulos arbitrários), essas 
idéias encontraram um a aplicação 
concreta: assinando um objeto fa
bricado com funções utilitárias, 
Duchamp substituía a subjetivi
dade —  até então inerente a arte
—  por uma escolha criativa. A per
sonalidade do “autor” desaparecia 
nesses ready made: roda de bici
cleta fixada num banquinho, um 
limpador de garrafas, etc.

A  liberdade dadá

Mareei Duchamp nasceu em 
Blainville, na França, em 1887. Em 
1904 começam seus estudos, na 
Academia Julien, em Paris. Foi in
fluenciado pelo Impressionismo*, 
através de Paul Cézanne* e, mais

tarde, pelo Fauvismo*, pelo Cu
bismo* e, de uma forma indireta, 
pelo Futurismo*. 4

De 1911 é a pintura cubista de 
D ucham p: Joueurs dÊchecs (Joga
dores de Xadrez). Em 1913, a se
gunda versão de Nu Descendant un 
Escalier (a primeira é de 1911 e a 
terceira de 1916) escandalizou o 
ambiente artístico de Nova York, 
na famosa exposição de Armory 
Show.

O pintor Albert L. Gleizes* recu
sou a obra no Salão dos Indepen
dentes, em 1913, em nome da de
fesa do Cubismo. Na Broyeusse de 
Chocolat (Trituradora de Choco
late) e na Passage de La Vierge a 
la Mariée, ambos de 1913, alude à 
mecânica dos órgãos sexuais.

Uma nova arte se esboça a partir 
de 1914, com os primeiros ready 
made de Duchamp. André Breton , 
fundador e líder do Surrealismo*, 
escreveu que quem quisesse “liber
tar a consciência moderna desta 
terrível m ania de fixação” deveria 
ter em mente a personalidde de Du
champ, “verdadeiro oásis para 
aqueles que procuram”. Dotado de 
extraordinária independência, difí
cil de achar mesmo entre os dadaís- 
tas, Duchamp sempre foi contra o

espírito de “escola” que alguns ,dos 
artistas de vanguarda apresenta
vam. Por isto tem sido encarado 
como o mais significativo represen
tante do componente essencial do 
movimento dadá: a liberdade.

Um a arte sem  artista

“ Buscávamos uma arte elemen
tar que devia, segundo pensáva
mos, salvar os homems da loucura 
furiosa desse tempo. Aspirávamos 
a um a nova ordem que pudesse res
tabelecer o  equilíbrio entre ó  céu e 
o inferno", declarou Hans Arp*, 
evocando o clima de onde brotou 
o espírito dadá.

Duchamp considerava o bom e 
o mau gosto, cristalizados em re
gras, os maiores inimigos da arte. 
Sua atividade artística era um es
forço permanente no sentido de evi
tar um estilo, um gosto pessoal: 
“Se tivesse produzido dez ready 
made diariamente, a idéia teria sido 
destruída, pois pelo fato de produ
zir grande quantidade, surge ime
diatamente um gosto pessoal. 
Acrescentando aos meus ready 
made o mínimo possível, procuro 
conservá-los puros” .

Em 1917, expõe no grupo de ar-

"Jogo de Xadrez de Bolso" (1 9 4 3 -1 9 4 4 ) Coleção Particular - Paris).
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tistas “Independentes”, de Nova 
York (onde residia desde 1915), 
sua obra Fontaine (um urinol), sob 
o pseudônimo de R. Mutt, fabri
cante de artigos sanitários. Isso 
provocou sua expulsão do grupo. A 
esse afastamento respondeu em re
vistas dadaístas por ele editadas.

O período que vai de 1919 a 
1921 é o momento em que Du- 
champ cria os seus mais famosos 
ready made: (A ir de Paris) uma 
ampola com ar de Paris e Why not 
Sneeze? (Por que não Espirrar?), 
um a gaiola cheia de pequenos cu
bos suspensa numa balança de 
mão. Com isso, Duchamp anteci
pava-se a  algumas correntes da arte 
contemporânea que exigem uma 
ativa participação do expectador 
na sua relaçao com a obra de arte.

Quase nesse mesmo período 
(1915 a 1923), o artista dedicou-se 
também a uma de suas principais 
obras Le Grand Verre (O Grande 
Vidro), um óleo sobre uma placa de 
vidro duplo, dividido em duas par
tes: a superior, denominada La  
Marié e Mise a Nu Par Ses Céliba- 
taires, M ême (A Noiva Desnuda 
por seus Próprios Celibatários), e a 
inferior, cujo título é Moulin de 
Chocolat (Moinho de Chocolate).

Importante também no conjunto 
da obra de Duchamp como exem
plo de constante renovação artís
tica é seu trabalho Boite-en-Valise 
(Caixa-Maleta) contendo reprodu
ções reduzidas de suas próprias

* obras. No mesmo estilo situa-se 
Boite- Verte (Caixa- Verde) onde são 
colocados desenhos, cálculos, no
tas, fotografias, etc.

Duchamp morreu em outubro de 
1968. Seu nome havia surgido com 
bastante freqüência no movimento 
de maio do mesmo ano, na França. 
Num momento de intensos debates 
a respeito de arte e vida social, sua 
proposta estética continuava na  or
dem do dia.

O espelho estético  
quebrado

Pela coerência com que susten
tou um espírito anticonformista,

6>r sua aversão ao comodismo, 
uchamp fornece a prova mais sig

nificativa de que o Dadaísmo nao 
era uma escola artística. Sempre 
procurou deixar patente a recusa 
dada em se comprometer com a 
cultura estabelecida.

A violência destrutiva da obra 
de Duchamp assume plenamente a 
crise cultural do século XX. Mas 
representa também o grande anseio 
artístico de libertação e superação 
dessa crise.

Para caminhar nesse sentido, 
Duchamp quis libertar-se de sua 
própria subjetividade de artista, 
carregada dos valores que procu
rava negar. E é por isso que sua 
obra é um esforço sempre reto
mado de recusa da afirmação indi
vidual: “ Nunca me interessei por 
olhar-me num espelho estético. Mi
nha intenção sempre foi libertar-me 
de mim mesmo, se bem que eu sou
besse perfeitamente que estava 
usando minha própria pessoa”.

VEJA TAM BÉM : Cinética, Arte; 
Cubismo; Dadaísmo.

Duetos

Para transportar sólidos, líqui
dos ou gases são utilizados certos 
meios especiais, que se caracteri
zam pela continuidade total e pelo 
hermetismo quase completo. São 
os chamados duetos, que funcio
nam por gravidade, sueçao ou pres
são, sendo construídos em aço, 
concreto, ferro, cerâmica, alumí
nio, latão, cobre, zinco, cimento, 
madeira, etc.

Desses meios de transporte, os 
mais conhecidos são os aquedutos

(que servem para conduzir água), 
os oleodutos (para o petróleo e seus 
derivados) e os gasodutos (para os 
produtos gasosos).

Entre os tipos que são citados 
com menor freqüencia é preciso 
destacar os vasos sanguíneos dos 
animais —  o sistema de duetos 
mais complexos que se conhece — ; 
o sistema digestivo, pelo qual os 
alimentos circulam e se transfor
mam, desde a sua ingestão até a ex
pulsão dos resíduos; e, ainda, as re
des de eletricidade.

Ultimamente, embora com papel 
menos relevante, o sistema de due
tos tem sido utilizado, sistematica
mente, na automatização dos servi
ços do correio e no transporte de 
bagagens, nas alfândegas.

Velha invenção chinesa

Os aquedutos àpareceram na 
China, aproximadamente 5 000 
anos antes de Cristo, confecciona
dos com peças de bambu.

Sua funçao é a de distribuir àgua 
necessária à vida cotidiana dos 
centros populacionais. O líquido é 
recolhido nas fontes (rios, lagoas 
naturais e artificiais), sendo levado 
para um ou mais tanques de arm a
zenagem que, por sua vez, o derra
mam em outro tanque onde se efe
tua a decantação dos materiais 
impuros. Do local de armazenagem 
da água até o tanque de distribui
ção, podem ser utilizados tanto 
duetos naturais como artificiais 
(rios e canais ou tubos de concreto 
de grandes diâmetros), sempre co
locados de forma a aproveitar a 
força da gravidade. Caso isso não 
seja possível, são empregadas bom
bas compressoras ao longo do per
curso. A armazenagem e a distri
buição são reguladas por um 
centro de manobras, que determina 
a quantidade e a pressão da en
trada e da saída da água, a fim de 
que não haja perdas.

A rede de duetos é constituída 
por vários anéis concêntricos; dos 
quais saem ramais secundários. 
Para impedir o entupimento do sis
tema são colocados, a intervalos 
regulares, filtros e grelhas.

Nas grandes metrópoles moder
nas, o abastecimento de água é ge
ralmente um problema complicado, 
principalmente na organização da 
demanda, em especial nos horários 
em que esta procura é mais acen
tuada ou nos casos de aumento da 
população. As estimativas realiza
das calculam os gastos diários de 
uma pessoa em 30 litros de água.

Os oleodutos

Os oleodutos são utilizados para 
o transporte de petróleo cru e seus 
subprodutos (óleo diesel, gaso
lina), desde os poços até as refina
rias e destas aos depósitos, indús
trias, aeroportos e terminais. Nor
malmente, são construídos com 
tubos de aço, cujo diâmetro varia 
entre 5 e 80 cm, tendo suas juntas 
parafusadas e soldadas.

A propulsão do óleo é feita por 
meio de bombas, que distam entre 
si de 3 a 150 km e que trabalham 
com pressões de até 50 atm. 
Quando os desníveis ou as resistên
cias passivas esgotam todas as for
ças de impulso, outras bombas en 
tram em funcionamento, aspirando 
o produto e puxando-o até a bomba 
de impulso seguinte. As máquinas 
mais utilizadas são as do tipo “ a 
pistão”, usadas a baixa velocidade 
e com forte pressão, para evitar a 
evaporação dos componentes mais 
voláteis.

Para reduzir a fricção entre o pe
tróleo e as paredes dos duetos, in
terpõe-se uma camada de água. 
Esta se mantém junto às paredes do 
dueto, graças ao seu movimento ro
tatório criado por uma estria heli
coidal colocada na parede interna 
do condutor. Para proteger os tu
bos de perigosas correntes elétri
cas, utilizam-se pára-raios, além de 
vários tipos de revestimentos iso- 
lantes; enfim, para reduzir a corro
são, geralmente se emprega a chaOs oleodutos são colocados livrem ente no solo, em  valas cobertas ou não.
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As artérias (em  verm elho) e as veias form am  com plexo sistem a de duetos.

m ada proteção catódica, que, de 
maneira segura, mantém o dueto 
com um potencial elétrico negativo 
em relaçao ao terreno.

A construção dos oleodutos, 
cuja capacidade diária de trans
porte pode chegar a 4 000 t, requer 
grande maquinaria, tanto para lim
par o terreno como para colocar e 
dispor os tubos.

A proteção contra a corrosão é 
feita por tiras de tela tratadas com 
borracha e asfalto, colocadas por 
meio de máquinas enroladoras no 
instante em que os canos são solda
dos. Também são colocadas, com 
certo intervalo entre si, válvulas de 
controle e portas especiais de segu
rança, que permitem inspeção e 
limpeza constantes. O transporte 
do produto bruto pelos duetos até 
as refinarias barateia e facilita a 
vida econômica, de forma que este 
processo tem sido cada vez mais 
empregado.

Um dos primeiros oleodutos 
construídos no mundo foi o que 
uniu Baku a Batum, no mar Negro, 
com 900 quilómetros de extensão. 
Atualmente, a maior rede de duetos 
(petróleo e gás) é a norte-ameri- 
cana, com mais de 1 600 000 quilô
metros de extensão, tendo transpor
tado, em 1968, 610 bilhões de t/km  
(21,5% de toda a movimentação de 
carga naquele país). No Oriente 
Médio, os oleodutos recolhem o pe
tróleo do Irã, Iraque e Arábia, le
vando-o até os portos do golfo Pér
sico ou do Mediterrâneo. Na 
França, um duplo oleoduto ali
menta a região de Paris, saindo das 
refinarias do Baixo Sena, enquanto 
um oleoduto internacional, par
tindo dos campos petrolíferos si
tuados perto de Marselha, serve a 
Baixa Renânia.

No Brasil, tanto a rede de aque
dutos, como a de oleodutos e a de 
gasodutos, a partir da década de 60, 
entraram em fase de grande expan
são. Em 1971, havia oito oleodutos
âue perfaziam um total de 896 km 

e extensão. Em Sergipe, o oleo
duto Carmópolis (47 Km ) trans
porta o óleo bruto desta cidade ao 
terminal marítimo de Atalaia Ve
lha. N a Bahia, a rede do Recôn- 
covotem  197 km e liga a Refinaria 
Landulfo Alves aos campos de pro
dução e ao terminal marítimo Al
mirante Alves Câmara. Entre o Es
tados do Rio e Minas Gerais 
encontra-se o oleoduto de Belo Ho
rizonte (362 km), indo do terminal 
marítimo Almirante Tamandaré, 
na baia da Guanabara, à Refinaria 
Gabriel Passos, em Betim. No Es
tado do Rio também estão os oleo
dutos do Arraial do Cabo (com 5 
km) e o que liga a Refinaria Duque 
de Caxias ao terminal marítimo Al
mirante Tamandaré (18 km). Em 
São Paulo, um oleoduto, o primeiro 
instalado no país, liga a cidade de 
São Paulo a Cubatão (48 km] e um 
outro, em fase de construção em 
1971, situado entre São Sebastião 
e Santos (120 km), ligará o termi
nal Almirante Barroso à Refinaria 
Presidente Bernardes, em Cubatão, 
e, conseqüentemente, ao oleoduto 
São Paulo— Santos. No Estado do 
Rio Grande do Sul opera o oleo
duto Tram andaí— Carroas (99 km) 
unindo o terminal marítimo Almi
rante Soares Dutra à Refinaria Al
berto Pasqualini.

Todos os oleodutos brasileiros 
são de propriedade da Petrobrás, 
com exceção do Santos— São 
Paulo, pertencente à Estrada de 
Ferro Santos—Jundiaí.

D as jazidas aos centros 
de consum o

O aproveitamento econômico do 
gás natural como fonte de energia 
industrial apresentou o problema 
do seu transporte a grandes distân

cias (das jazidas até os centros de 
consumo). Em conseqüência, de- 
senvolveu-se, em quase todo o 
mundo, a construção de duetos es
pecializados. N os Estados Unidos, 
por exemplo, dos 360 milhões de 
metros cúbicos de gás extraídos 
anualmente, 75% provêm do Texas 
e os 25% restantes dos Estados da 
Califórnia, Oklahoma e Kansas, 
bem distantes dos grandes centros 
de consumo.

N a Rússia, eles também são em

pregados nas produções do Ozju 
quistão e do Ural; na Itália, nas ja 
zidas de Corte Maggiore, perto do 
rio Pó. N a França, onde a produ
ção diária é de aproximadamente 
20 milhões de metros cúbicos, uma 
rede de duetos alcança Paris e os 
principais centros do país. Tam 
bém são importantes as possibili
dades, de produção na região do 
Saara, cuja reserva é estimada em 
cerca de 1 700 bilhões de metros 
cúbicos, onde também são utiliza
dos em larga escala gasodutos.

N a Inglaterra, já  em 1807,^o gás 
foi empregado na iluminação de 
Pall Mall, em Londres. Em 1812 
foi criada, com privilégios reais, a 
Chartered Gas Liquia and Coke 
Co., construída em Peter Street, 
Westminster, a primeira oficina de 
gás inglesa. Começando pela ponte 
de Westminster (1813), a partir de 
1816, todas as principais ruas de 
Londres passaram  a ser iluminadas 
a gás e, por volta de 1823, cerca 
de cinqüenta cidades inglesas ado
taram  esse sistema. Em Paris, a pri
meira oficina francesa de gás foi 
fundada em 1819; e na Alemanha, 
em 1825.

O sucesso no transporte de líqui
dos através de duetos incentivou 
pesquisas que estenderam yia apli- 
caçao a elementos sólidos. Ê o caso 
do carvão, por exemplo, transpor
tado, em algumas regiões dos Esta
dos Unidos, através de duetos. (Isto 
é feito com a diluição do sólido em 
líquidos.)

No Brasil, esse método também 
foi empregado. Quando da amplia
ção da praia de Copacabana, por 
exemplo, uma draga sugava a areia 
debaixo do mar, na praia do Bota
fogo, enviando-a, suspensa em 
grande quantidade de água, por 
um a linha de duetos que, saindo do 
local dragado, passava pelo túnel 
do Pasmado e chegava até as 
praias do Leme e de Copacabana, 
onde o material era despejado.

Energia elétrica

A rede elétrica é formada por 
duetos sólidos, nos quais a propa
gação de uma corrente elétrica é 
realizada pela diferença de poten
cial criada nas centrais geradoras. 
Esses duetos são formados por ca
bos e fios (aéreos ou subterrâneos) 
de cobre, alumínio ou ligas à base 
de alumínio.

O rápido crescimento da de
m anda de energia elétrica (aproxi
madamente 10% ao ano) e a insta
lação de possantes centrais 
térmicas e hidrelétricas vêm exi
gindo a construção de redes aéreas 
de transporte e entrega de energia 
elétrica a grandes distâncias e com 
tensões cada vez mais elevadas. 
Normalmente, tem-se empregado a 
corrente alternada trifásica, mas, 
para o futuro, a solução será a utili
zação da corrente contínua em alta 
tensão.

A tensão alternada, norm al
mente utilizada nas grandes redes, 
pode ser de 150, 225 e 380 KV. 
Essa padronização tomou-se neces
sária para a interconexão das redes 
e para facilitar o intercâmbio de 
energia entre as várias centrais. 
C ada central geradora de energia 
pode eliminar diversos centros re
ceptores, Os geradores das estações
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Usina de liquefação de gás natural, transportado através de gasodutos até  os consumidores (G lenm avis-Escòcia).

linhas de distribuição precisaiq per
correr distâncias relativamente lon
gas, usa-se o sistema feeders, que é 
composto por um a série de cabos 
alimentadores, que conduzem as 
correntes aos diversos pontos da 
rede principal, de onde partem as 
ramificações, por cabos derivado- 
res, que vão desde a origem até os 
pontos de consumo.

N o corpo, um com plicado  
sistema

Os líquidos nutritivos do corpo 
humano ou dos animais tambem 
circulam continuamente dentro de 
um complicado sistema de duetos. 
São, primeiro, os vasos sanguíneos 
(sistema de artérias e veias), que 
conduzem o sangue por aspiração 
ou impulsão de uma bomba muscu
lar —  o coração. Neste caso, o im
portante não e apenas que o sangue 
circule, mas que, além disso, ele 
sirva de transportador, levando a 
todas as partes do corpo oxigênio 
e alimentos (também leucocitos 
para combater as infecções), e tra
zendo, na volta, os resíduos elimi
nados pelos tecidos. As artérias, à 
medida que se afastam do coração, 
vão se ramificando e_ estreitando, 
até assumirem dimensões quase in
visíveis ao chegarem aos capilares. 
O sistema de veias, como coletor, 
obedece a uma seqüência inversa.

O cérebro, a coluna vertebral e 
os nervos compõem o sistema ner
voso do corpo humano, que pode 
ser comparado a uma central silen
ciosa (formada pelo cérebro e pela 
medula), de onde sai uma rede- de 
duetos —  os nervos — que man
têm contato com as diversas seções 
do corpo humano. Trata-se de fios 
microscópicos, de comprimentos 
que variam de alguns centímetros a 
vários metros; eles transportam im
pulsos nervosos por todo o corpo 
e, como são constituídos de fibras 
separadas umas das outras, podem 
levar diversos impulsos ao mesmo 
tempo.

Os nervos motores transportam 
os impulsos do sistema nervoso 
central para as partes do corpo, 
produzindo movimentos e ajusta
mentos dos músculos e das glandu- 
las; os nervos sensoriais, por sua 
vez, transportam impulsos das di
versas partes do corpo para a espi
nha e o cérebro.

No sistema digestivo há um 
dueto alimentar, os intestinos, que 
sai do estômago e, com um compri
mento, em média, de 8,30 metros, 
forma complicadas curvas na cavi
dade abdominal.

Nos intestinos, os alimentos so
frem várias transformações físicas 
e químicas e são parcialmente ab
sorvidos. Trata-se de um dueto no
3uai os alimentos, logo após aban- 

onarem o estômago, percorrem 
seu trajeto, impulsionados por mo
vimentos contínuos estimulados pe
los nervos — os chamados movi
mentos peristálgicos.

Além destes, os intestinos tam 
bém apresentam movimentos pen
dulares e intermitentes.

VEJA TAM BÉM : Circulação; 
Energia Elétrica; Petróleo; Trans
porte, Sistemas de.

costumam apresentar um potencial 
de 5 000 volts, mas, excepcional
mente, podem chegar a 20 000 
volts.

Quando o problema é transpor
tar energia a distância, não ha in
conveniente em aumentar o poten
cial até 50 000 ou 60 000 volts (em 
certos casos, já  se chegou a 
380 000 volts). Com as linhas de 
grande voltagem, tomou-se possí
vel transportar energia elétrica a 
milhares ae quilômetros.

O principal problema a ser resol
vido é o de evitar as perdas, já  que 
o material isolante que envolve os 
cabos subterrâneos e os que pren
dem os cabos aéreos (como os iso
ladores de porcelana e vidro) não 
permitem um perfeito isolamento. 
Por isso, há uma dissipação de cor
rente, em maior ou menor grau, en
tre o condutor e o ambiente. Nas 
linhas aéreas de tensão muito alta, 
por exemplo, produzem-se perdas 
de corrente no ar. Tudo isso, entre
tanto, pode ser reduzido, em condi
ções normais de tempo, a valores 
relativamente pequenos. Quando as 
redes chegam aos pontos de distri
buição, as voltagens são abaixadas 
por meios de transformadores, que 
as fazem descer a 110, 220, 440 
volts, para serem utilizadas em ilu- 
minaçao e força. Nas instalações 
residenciais, por exemplo, as redes 
são de dois ou três fios.

Nas grandes metrópoles, onde as As redes elétricas são form adas por duetos sólidos (Paulo Afonso —  BA).
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As dunas marinhas sao m ontes de areia que o vento acumula num a região fora do alcance das ondas. M uitas delas são estabilizadas pela vegetação

Dunas Marinhas

Os ventos que sopram nas re
giões costeiras são os principais 
responsáveis pela formaçao das du
nas, montes de areia que se deposi
tam  na faixa que o mar norm al
mente não atinge, a não ser nos 
períodos de ressaca mais violenta. 
Contribuem para a formação de 
um a duna as moitas, os arbustos e 
as pedras que o vento encontra no 
caminho. Esses obstáculos provo
cam a diminuição de sua veloci
dade e a conseqüente deposição 
dos grãos de areia.

Mas a dimensão das dunas varia 
de acordo com a topografia da 
costa: elas são maiores nas costas 
baixas, com marés que põem a des
coberto praias arenosas sobre as 
quais o vento costuma soprar com 
m aior intensidade.

Dessa forma, no ,litoral do 
oceano Atlântico os maciços de du
nas podem chegar até 80 metros de 
altura, enquanto nos mares interio
res, como, por exemplo, o Báltico, 
eles raramente atingem grandes 
proporções.

A topografia confusa das dunas 
marinhas resulta da associação de 
formas elementares, ondulaçoespa
ralelas separadas por depressões, 
com perfil dissimétrico: existe uma 
encosta suave voltada para o lado 
de onde sopra o vento (a barla

vento) e outra, oposta, abrupta (a 
sotavento).

M igran tes 
castelos de areia

A menos que sejam fixadas por 
vegetação, as dunas usualmente 
migram no sentido do vento predo
minante. Não se trata de um deslo
camento conjunto da duna, mas de 
um remanejamento gradual de seu 
perfil: a cam ada superficial de 
areia exposta ao vento é impelida, 
grão a grão, até o alto da encosta 
e deposita-se sobre a encosta si
tuada a sotavento.

Em certos casos, as dunas conse
guem caminhar centenas de metros 
ou mesmo quilômetros pelo conti
nente adentro. A velocidade de mi
gração varia de menos de 1 m a 
mais de 30 m por ano. Na costa do 
mar Báltico, por exemplo, uma 
duna moveu-se cerca de 12 km em 
sessenta anos.

Em seu avanço, as dunas têm so
terrado estradas, povoações e flo
restas. Em alguns casos, depois de 
um período de anos, continuam em 
movimento, deixando a descoberto 
objetos antes soterrados.

As dunas do mar Báltico, por 
exemplo, mostram quatro andares 
de florestas soterradas por invasões 
de areia, ocorridas desde épocas 
pré-históricas.

E, no litoral nordeste do Brasil, 
os ventos podem transportar a 
areia a muitos quilômetros da 
praia, chegando a formar (como 
nos Estados Ceará e Rio Grande

do Norte) lombadas de mais de 30 
metros de altura e muitos quilôme
tros de extensão.

As dunas marinhas brasileiras 
estendem-se do Maranhão até o sul 
da Bahia, mas também se formam 
nos Estados do Rio de Janeiro 
(Cabo Frio), São Paulo, Santa C a
tarina e Rio Grande do Sul.

As pequenas dunas do litoral 
paulista, estabilizadas pela vegeta
ção, fornecem areias quartzosas 
empregadas na indústria de vidro. 
As do litoral gaúcho, que em al
guns pontos alcançam até 30 me
tros de altura, ameaçam continua
mente a ferrovia litoranea.

Mais freqüentemente, porém, as 
dunas são fixadas por um tipo es
pecial de vegetação, adaptada ao 
solo arenoso e chamado de vegeta
ção psamojítica (do grego psam os 
= areia). Trata-se de um tipo de 
vegetação pioneira por ser a pri
meira formação vegetal deste am
biente. Por isso, ela se caracteriza 
por apresentar um número redu
zido de espécies, pequena densi
dade de indivíduos, reduzida bio- 
m assa (massa orgânica total de 
toda a cobertura vegetal) e resistên
cia a condições de extrema insola
ção e salinidade relativa do solo.

A vegetação das dunas diferen
cia-se das formas arbóreas e arbus
tivas que caracterizam a restinga, 
faixa próxima que apresenta espé
cies mais variadas e com maior 
biomassa e densidade.

Em geral, as dunas marinhas 
apresentam subzonas, o que per
mite distinguir dunas anteriores

(menores e mais próximas do mar) 
e dunas posteriores (mais elevadas 
e em contato com a restinga). Essa 
maior ou menor proximidade do 
m ar cria condições diversas de sali
nidade que influem na vegetação.

Assim, nas dunas anteriores, a 
vegetação é constituída por espé
cies apenas herbáceas, dotadas fre
qüentemente de caules subterrâ
neos do tipo rizomatoso, como por 
exemplo nas espécies Hydrocotyle 
umbelata, Remirea marítima (o po
pular pinheirinho-da-praia) e Ipo
mo ea litoralis.

Na duna posterior, por outro 
lado, são comuns espécies arbusti
vas ou semi-arbustivas como a ma- 
çãzinha-da-praia (Chrysobalanus 
icaco), o cardo-da-praia (Cereus 
pernambucensis), a comandaíba 
(Sophora tomentosa), a orelha-de- 
onça (Tibouchina holocericea) e o 
gravatá (Quesnelia arvensis). Em 
meio a essas plantas podem surgir 
densas moitas de Dalbergia ecasto- 
phyllum , uma leguminosa* de 
caule sarmentoso, e algumas orquí
deas* da espécie Epiaendrum mo- 
sen ie Cyrtopodiumparanaensis.

A fauna na região das dunas é 
relativamente pobre. Mas é nesse 
ambiente que vive uma das aranhas 
mais venenosas que se conhecem: 
a terrível “viúva negra” , cujo pe
queno tamanho não reflete sua alta 
periculosidade.

VEJA TAM BÉM : Oceanos e M a
res; Sedimentação.
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Duncan, Isadora

Como artista, Isadora Duncan 
representa uma etapa importante 
na história da dança*. Repudiando 
as técnicas consagradas que consi
derava artificiais, a bailarina norte- 
americana libertou esta arte da de
pendência de formas estagnadas, 
abrindo caminho para a moderna 
dança expressiva.

Como mulher, Isadora sempre 
causava enorme sensação, tanto em 
suas aparições de cunho pessoal, 
constantemente descalça e vestida 
de maneira especial, como em suas 
declarações a_ imprensa, quando 
provocava escândalo, pregando no
vas formas de comportamento fe
minino, muito ousadas para aquela 
época.

“ Toda mulher inteligente” — di
zia a grande bailarina —  “que leia 
um contrato de casamento e ainda 
aceite casar-se merece as conse
qüências de seu gesto. Para mim, a 
sinceridade e a boa fé reciproca são 
os principais fundamentos do ver
dadeiro amor.”

“A  verdade 
do meu ser”

Isadora Duncan nasceu em San 
Francisco (EUA), em maio de 
1878. Seu amor pela dança come
çou bem cedo: enquanto a mãe saía 
para dar aulas de música a domi
cílio, Isadora (na época com ape
nas seis anos de idade) e sua irmã 
Elizabeth reuniam as crianças da 
redondeza —  algumas tão peque
nas que ainda não sabiam andar — 
para ensinar-lhes alguns movimen
tos de dança, principalmente com 
os braços.

Nascida perto do mar, sua inspi
ração vinha diretamente da natu
reza, sobretudo do ritmo das on
das. Posteriormente, ela referiu-se a 
essa época de sua vida, escrevendo:
“Quando eu podia escapar da pri
são do colégio, sentia-me livre e 
aproveitava para ir correr sozinha 
junto do mar, dando expansão à 
minha fantasia”. Dançando com os 
pés nus e com túnicas bem soltas
—  como as encontradas nas está
tuas gregas — , dando sempre uma 
idéia de liberdade, Isadora procu
rava imprimir forma natural à 
dança: “ Minha arte é precisamente 
uma tentativa de exprimir em ges
tos e movimentos a verdade do meu 
ser” .

A esses componentes acrescia-se 
a enorme audácia da artista, que a 
impelia, muitas vezes, como nar
ram o crítico francês Jean Charlon 
no Le Figaro Littéraire e muitos 
outros contemporâneos, a dançar 
inteiramente nua, sob véus, conse
guindo, no furor da inspiração, le
var os espectadores das primeiras 
fileiras aos limites do êxtase. “ O nu 
é a arte mais nobre”, dizia Isadora.
E acrescentava: “essa verdade é re
conhecida por escultores, pintores e 
poetas. Somente os dançarinos a 
esqueceram, eles que deviam lem
brar sempre, na medida em que o 
instrumento de sua arte é o proprio
corpo . Os primeiros êxitos de Isadora Duncan surgiram quando ela tinha pouco m ais de 2 0  anos de idade (fo to  de 1900 ).
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Pés nus, gestos naturais, longas túnicas gregas: um a revolução na dança.

N um  cargueiro para 
a Europa

Muito jovem ainda, Isadora 
Duncan deixa sua cidade natal, 
partindo para Nova York e poste
riormente para Chicago, onde tenta 
começar a carreira artística. De
pois, conseguindo persuadir a famí
lia (a mãe, a irmã Elizabeth e o ir
mão Raymond) a acompanhá-la, 
embarca num navio cargueiro com 
destino à Europa. No velho conti
nente passa dois anos de miséria, 
até que finalmente consegue o pri
meiro sucesso, em 1902, num con
certo em Paris. A partir daí, não 
pára  mais, passando a ser qualifi
cada de “ adorável e perfeita” por 
todos os críticos. Na mesma época, 
posa para o famoso escultor Au
gusto Rodin*.

Todos passam a disputar a com
panhia da jovem Isadora, anti-so- 
cial e incoformista, que conquis
tava Paris com sua graça e seu ar 
de mistério. Suas aparições em Bu
dapeste e Berlim e as excursões aos 
Estados Unidos aumentam cada 
vez mais seu êxito e seu público.

A glória lhe permite concretizar 
um de seus grandes sonhos: criar 
escolas de dança no mundo inteiro
— seus “templos de dança”, orga
nizados na Grécia, nos Estados 
Unidos e em Berlim. Neles, os alu
nos eram tratados como filhos ado
tivos, vivendo à maneira de Isa
dora: imitando os gregos, comendo 
frutas e legumes, dançando sobre 
gramados ou sobre a areia, ao som 
ao -vento ou do mar, exatamente 
como desejava quando criança.

Lançando vestidos deslizantes e 
suaves, verdadeiras túnicas despre
tensiosas, com longas echarpes que 
a envolviam languidamente, an
dando sempre descalça e com uma 
maquilagem sombria, Isadora pas
sou a ditar a moda, acabando com 
o reinado dos espartilhos, os cha- 

éus e os coletes. Os homens, im- 
uídos do estilo repleto de arabes

cos do fim do século XIX , ficavam 
perplexos diante de uma mulher tão 
diferente, que falava e fazia tudo o 
que queria, sem dar a maior impor- 
tancia ao que pudessem falar a res
peito dela.

Os amores de Isadora Duncan 
fizeram escândalo. Ideais ultrafe- 
ministas norteavam todo o seu 
comportamento: não sentia neces
sidade de esposar o pai de seus fi
lhos, tampouco de escolher o 
mesmo pai para todos. Assim, Isa
dora teve duas crianças: Deirdre, 
nascida em 1905, da união com o 
grande cenógrafo inglês Gordon 
Craig*, e Patrick, nascido em 
1910, da ligação com Paris Singer. 
D os filhos, ela dizia: “Estou ligada 
a estas crianças não somente pelos 
liames da carne e do sangue, mas 

or outros mais altos, quase sobre- 
umanos: os liames da arte”. As 

duas crianças morreram tragica
mente em 1913, quando o carro em 
que estavam, em companhia da go
vernanta, caiu no rio Sena. Em 
plena guerra (1914), Isadora teve 
outro filho, que nasceu morto.

N a Rússia: uma nova 
escola e um  marido

Em 1921,,a convite do teatró- 
logo Constantin Stanislavsky*, Isa

dora vai fundar uma nova escola 
na Rússia. Tomando contato com 
o sistema socialista daquele país, 
Isadora passa a defender o novo re
gime, porém de forma muito mais 
emocional do que política. Ainda 
na Rússia, acaba se rendendo ao 
casamento (nas condições soviéti
cas da época). Une-se ao jovem 
poeta Serguei Essenin*, alcoolatra, 
epiléptico e quinze anos mais moço 
do que ela. Justificando seu m atri

mônio, diz Isadora: “Uma das me
lhores coisas realizadas pelo go
verno dos sovietes foi a abolição do 
casamento. Duas pessoas que que
rem fazer vida em comum deixam 
seus nomes num livro onde há im
pressa logo abaixo a seguinte de
claração: ‘Esta assinatura não im
plica qualquer responsabilidade 
das partes e pode ser anulada por 
simples pedido de um dos interes
sados’. Essa espécie de casamento

é a única que pode convir a uma 
mulher de espirito emancipado e 
não foi de outra maneira que o 
compreendi e realizei” .

Entretanto, a união dos dois não 
foi feliz e um acentuado e neurótico 
processo de autodestruição termi
nou por levar Sergei Essenin' ao 
suicídio. Apesar disso, enquanto 
estiveram juntos, o sentido libertá
rio de Isadora encontrou eco per
feito em Essenin.

Os escândalos do casal inspira
ram inúmeras crônicas, principal
mente durante uma viagem que fi
zeram juntos aos Estados Unidos, 
quando Isadora fez violentos dis
cursos pró-soviéticos. A reação 
não se fez esperar, e o casal foi 
obrigado a deixar o país. Pouco de
pois, separaram-se.

Além de suas idéias políticas e 
dos novos conceitos sobre a indivi 
dualidade da mulher, Isadora Dun
can defendia novas formas de edu
cação, sob a influência das teorias 
de Friedrich Froebel (1782-1852), 
o idealizador dos jardins de infân
cia. Isadora acreditava que as 
crianças deviam ser educadas du
rante seu crescimento natural, e 
não depois, segundo fórmulas 
preestabelecidas de comporta
mento e de idéias,

No terreno específico de sua 
arte, as inovações de Isadora sofre
ram  a influência de François Del- 
sart (1811-1871) e Emile Jacques 
Dalcroze (1865-1950). Professor 
de música, Delsart foi o primeiro a 
fazer uma análise científica dos
festos e da expressão emocional, 

uas teorias sobre a capacidade de 
expressão corporal nas zonas do 
intelecto, da emoção e do físico, re
lacionadas com o espaço, o movi
mento e o tempo, tiveram também 
grande influência dentro das artes 
gráficas.

Ela tinha grande admiração tam 
bém pelo poeta inglês George Gor
don Byron*, pelos filósofos Frie
drich Nietzche* e Jean-Jacques 
Rousseau*, e pelo poeta italiano 
Gabrielle D ’Annunzio*, que para 
ela escrevia: “Você faz parte das 
árvores, do céu, você é a deusa su
prema da natureza. . . ”

Isadora adorava as viagens, 
principalmente à Grécia e à Cnina. 
Em 1916 exibiu-se no teatro Muni
cipal do Rio de Janeiro e sua ami
zade com João do Rio — pseudô
nimo do escritor e jornalista Paulo 
Barreto (1881-1921) —  ficou regis
trada em suas memórias.

Am or, até o  fim

No verão de 1927, em Nice, 
quando passeava com mais um 
novo amigo, dos muitos que procu
rava para fugir à solidão, Isadora 
teve sua écharpe enroscada nas ro
das do automóvel de seu compa
nheiro italiano, morrendo sufocada 
em fração de segundos. Esta tam 
bém é a cena final do filme reali
zado (em 1969) pelo inglês Karel 
Reisz, que procura reviver toda a 
vida tumultuada de Isadora Dun
can, interpretada pela atriz inglesa 
Vanessa Redgrave.

VEJA TAM BÉM : Coreografia; 
Expressiva, Dança.
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"A u to -R etra to" de Dürer (1 4 9 8 ). Sob a janela, a inscrição: “ Este eu pintei de acordo com a minha apargncia quando tinha 2 6  anos de idade".

Dürer

Em maio de 1471 nascia em Nü- 
remberg Albrecht Dürer, o maior 
artista alemão da Renascença*: seu 
nome pode ser comparado ao dos 
grandes mestres italianos. Com 
treze anos fez seu primeiro auto-re- 
trato; com quinze começou a traba
lhar como aprendiz do pintor gra
vador Michael Wohlgemut. Nessa 
época fez um desenho que serviria 
de estudo para a sua primeira tela 
conhecida, o Retrato ao P a i(1490).

De 1490 a 1494 o artista percor
reu o sudoeste da Alemanha, che
gando até a Suíça, onde executou 
várias xilogravuras. Desse tempo de 
viagens, poucas obras são conheci
das. Entre elas figuram três dese
nhos e uma tela: Auto-Retrato com 
Flor de Rícino, de 1493. A flor é,
fior vezes, considerada símbolo da 
idelidade conjugal e tem sido inter

pretada como uma homenagem a 
Agnes Frey, com quem se casou no 
ano seguinte.

Para a obra de Dürer, a viagem 
à Itália que realizou após o casa
mento foi muito importante, sobre
tudo pela passagem por Veneza. 
Ali deslumbrou-se com as cores e 
paisagens de Vittore Carpaccio* e

Giovanni Bellini*. A influência da 
escola veneziana logo se fez notar 
na arte de Dürer. Altar de Dresden, 
realizado em 1496, demonstra uma 
plasticidade que lembra as obras de 
Andrea Mantegna*, de quem Dürer 
já  havia copiado uma gravura. As 
cores da Nossa Senhora com o M e
nino testemunham a influência do 
estilo de Bellini.

Quando volta a Nüremberg, 
onde instala seu estúdio, o artista 
atravessa um período de intensa 
produtividade. No Apocalipse Se
gundo São João, uma série de xilo
gravuras de 1498, a utilização de 
métodos de pesquisa quase científi
cos libertam a imaginação do pin
tor em direção ao fantástico.

Para a maioria dos críticos, as 
gravuras de Dürer são de qualidade 
superior à das pinturas

A  valorização do 
hom em

Por essa época, Dürer se torna 
importante —  grandes personalida
des lhe encomendam retratos. 
Ciente de seu valor, em 1500 ele se 
representa numa pose cerimoniosa. 
Essa consciência de si, a autodes- 
coberta do homem que caracteriza 
a Renascença, aparece em outros 
retratos do artista: Oswolt Krel 
(1499), Elizabeth Tucher (1499) e 
Hans (1499). O olhar do especta
dor é atraído para a fisionomia do
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retratado: é patente a preocupação 
de explorar o potencial expressivo 
do rosto humano.

De volta a Veneza, entre 1505 e 
1507, mais uma vez absorve ri
queza pictórica da Itália renascen
tista. O fruto mais significativo 
dessa viagem é a Adoração da 
Santíssima Trindade, sua obra 
mais viva.

Os anos de 1510 a 1516 são con
sagrados quase exclusivamente à 
gravura. Dürer completa e publica 
um a série em madeira, com eçadajá 
há algum tempo: A  GrandePaixao, 
A  Pequena Paixão e A  Vida da 
Virgem. A partir de 1515, trabalha 
nas encomendas do imperador ale
mão Maximiliano I, de quem re
cebe uma pensão anual de 100 gui
néus. Ilustra manuscritos e livros, 
além de desenhar brasões e projetar 
cortejos e arcos de triunfo para o 
Imperador.

Um a nova pintura para a 
religião reformada

A viagem que empreendeu em 
1521 pelos Países-Baixos foi um 
verdadeiro triunfo para Dürer: vá
rios pintores vêm ao seu encontro 
e lhe rendem' homenagem. Surge 
então uma fase de retratos em que 
retoma a  esquema inicial de sua 
carreira: concentra a força do re
trato  na fisionomia da personagem,

deixando o cenário em segundo 
plano.

De volta à Alemanha, a religião 
passa a ocupar seus pensamentos: 
Dürer se tornara adepto das teses 
de Martinho Lutero*. E não acei
tava representar a nova religião 
com as mesmas formas utilizadas 
para a antiga.

Retomando a perspectiva medie
val, trabalha de modo novo: huma
niza as figuras religiosas, lançando 
mão de tipos humanos tirados da 
vida real.

Entre 1525 e 1528, Dürer edita 
obras teóricas sobre a representa
ção artística. Sua atitude frente à 
natureza do homem foi sempre a de 
um anatomista; a beleza clássica 
do corpo humano, um dos ideais da 
arte renascentista, modula a maior 
parte de suas criações.

O quadro Os Quatro Apóstolos, 
considerado uma de suas obras-pri- 
mas (pela perfeição das proporções 
e pela simplicidade com que repre
sentou as diferentes expressões), foi 
um a de suas últimas pinturas. Dü
rer morreu em abril de 1528, vítima 
de uma doença contraída nos Paí
ses-Baixos. Seu corpo foi enterrado 
em Nüremberg.

VEJA TAM BÉM : Desenho; Gra
vura; Pintura; Renascença.

Durkheim

Os fatos sociais são coisas; e sua 
característica específica é o poder 
de coerção que tem sobre os indiví
duos. Há quem resuma nessa fór
mula o esforço intelectual de Émile 
Durkheim no sentido de lançar os 
fundamentos da sociologia* cientí
fica. Mas o alcance de seu trabalho 
é bem maior: até hoje, as contribui
ções de Durkheim estão no centro 
dos debates de sociólogos e tam 
bém de antropólogos.

O aprendizado do 
cientista

Durkheim nasceu em Êpinal, na 
Alsácia, região da França, em 15 
de abril de 1858.

Estudou direito, filosofia e ciên
cias sociais M  França e na Alema
nha. Nesse último país aprendeu 
também antropologia e psicologia 
das sociedades arcaicas. Em 1887 
passou a reger a  cadeira de sociolo
gia, para ele criada na  Universi
dade de Bordéus, ali permanecendo 
durante cinco anos. Em 1896 fun
dou a revista L ’Année Sociologi
que, na qual colaboraram  os m aio
res nomes das ciências sociais e da 
filosofia francesas. Em 1902 Durk
heim recebeu a cadeira de pedago
gia na Sorbonne. Morrei> em Paris, 
em 15 de novembro de 19Î7.

A  sociologia  é 
ciência

Durkheim procurou dar um as
pecto positivo à sociologia, opon- 
do-se a tendência de converter a in
vestigação sociológica num simples 
raciocínio dedutivo a partir de leis 
universais. Colocava-se assim con
tra Augusto Comte* e os seguido
res do positivismo*. Para D urk
heim, a sociologia deveria procurar 
leis que fossem expressões précisas 
de relações empiricamente desco
bertas entre os diversos grupos* da 
sociedade.

Toda sua obra encaminha-se no 
sentido de demonstrar que pode e 
deve existir uma ciência objetiva da 
sociedade, semelhante às demais 
ciências: física, química, biologia, 
etc. Para que haja sociologia, dois 
requisitos são necessários: a exis
tência de um objeto específico e a 
possibilidade de observar e explicar 
esse objeto de maneira análoga à 
das outras ciências.

Partindo da constatação de que 
a sociedade não é uma simples 
soma de pessoas (pois apresenta 
caracteres próprios, que não apare
cem no indivíduo), Durkheim ana
lisa o fa to  social, procurando de
monstrar que sua característica 
peculiar é ser exterior à consciência 
individual. Esse fato social —  o 
objeto da sociologia —  deveria ser 
empiricamente explicado.

Às expectativas de Durkheim em 
relação a sociologia eram bastante 
ambiciosas. Acreditava que, como 
os valores são determinados pela 
natureza particular das sociedades, 
através do estudo destas poderia 
formular-se uma ética perfeita-

As contribuições in telectuais de 
Ém ile Durkheim  perm anecem  no 
centro dos debates de sociólogos e 
antropólogos.

mente adequada. Assim, a sociolo
gia substituiria a moral, criticando 
os valores estabelecidos, èsforçan 
do-se por afastar tendências novas 
normalmente consideradas prejudi
ciais à sociedade.

Sociologia da educação

Durkheim desenvolve ainda uma 
teoria da educação, ligada às suas 
idéias acerca do homem e da socie
dade. Educar um indivíduo é o 
meio de prepará-lo ou forçá-lo a ser 
membro de um ou vários grupos. 
Da mesma forma que cada socie
dade tem uma moral que se adapta 
a sua essência, possui também as 
instituições pedagógicas que mais 
lhe convêm.

Ouando os indivíduos são for
mados, tendo em vista sua com
pleta integração na sociedade, to
mam consciência das normas 
segundo as quais devem reger sua 
conduta e do valor das coletivida
des a que pertencem e pertencerão 
no futuro. O tema da disciplina 
combina-se com o do individua
lismo. Dessa forma, as sociedades 
modernas ainda têm necessidade 
da autoridade própria da consciên
cia coletiva, m as também devem 
favorecer a criação de um sentido 
de autonomia, reflexão e escolha.

Em resumo, a estrutura da socie
dade, considerada como causa, de
termina a estrutura do sistema de 
educação, e este tem por fim ligar 
os indivíduos à coletividade e con
vencê-los a respeitar ou devotar-se 
à própria sociedade.

A  difícil 
sociedade moderna

A tese de doutoramento de 
Durkheim, D a Divisão do Traba-A beleza do corpo hum ano m odula m uitas obras de Dürer. ("Adão e Eva".)
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lho Social (1893), é seu primeiro 
grande livro. Nesta obra, ele pro
cura explicar a relação entre indiví
duo e coletividade, isto é, como um 
conjunto de pessoas chega a um 
consenso, vindo a constituir uma 
sociedade.

Isso acontece por solidariedade, 
que o autor classifica em orgânica 
ou mecânica. A solidariedade me
cânica —  por similitude —  ocorre 
em uma sociedade onde os indiví
duos diferem pouco entre si, parti
lhando dos mesmos valores e senti
mentos: a sociedade é coerente 
porque os indivíduos são similarès. 
Essa forma de solidariedade é ca
racterística das sociedades sem es
crita. Com o aumento da divisão* 
do trabalho social, exigido pela 
complexidade crescente das tarefas 
econômicas, instaura-se um novo 
tipo de solidariedade. É a orgânica, 

. assim cham ada por analogia aos 
órgãos do corpo numano, que não 
se assemelham, cada um com fun
ção distinta, desempenhando juntos 
papel complementar na  manuten
ção do organismo. A solidariedade 
orgânica, baseada na diferencia
ção, é produto típico das socieda
des modernas.

A divisão do trabalho reaparece 
num livro de 1897, O Suicídio. 
Neste, Durkheim trata a divisão or
gânica do trabalho como um desen
volvimento normal e desejável para 
as sociedades humanas, pois au
menta a iniciativa pessoal, em 

' substituição à autoridade da tradi
ção. Mas o número crescente de 
suicídios expressa alguns . traços 
que o autor considera patológicos 
na organização* social de seu 
tempo.

A nom ia e suicídio

Durkheim introduz então o con
ceito de anomia: ausência ou desin
tegração das normas sociais. Como 
a sociedade moderna é baseada na 
diferenciação, é preciso que a ta
refa executada por cada um corres
ponda a seus desejos e aptidões. 
Por outro lado, nas sociedades que 
se baseiam na diferenciação indivi
dual, subsistem as crenças e os va
lores comuns a todos —  o equiva
lente à consciência coletiva 
existente onde a solidariedade é do 
tipo mecânico. Contudo, se esses 
valores, por algum motivo, enfra
quecem, a sociedade acha-se amea
çada de desintegração.

O problema central da atuali
dade, portanto, é a relação entre o 
indivíduo e o grupo. Se, por um 
lado, o homem tomou-se cons
ciente o bastante para não aceitar 
com passividade quaisquer impera
tivos sociais, por outro lado esse 
individualismo excessivo pode le
vá-lo a exigir da sociedade mais do 
que ela pode lhe dar. Dessas ten
sões resulta um incremento signifi
cativo da taxa de suicídios.

Durkheim achava que esse pro
blema poderia ser solucionado pela 
organização de grupos profissio
nais que favorecessem a integração 
dos indivíduos à coletividade da 
qual fizessem parte.

A partir do estudo das formas 
mais primitivas de religião é possí
vel compreender as chamadas reli
giões superiores. Essa tese é o tema 
central de A s Formas Elementares

da Vida Religiosa, considerado o 
livro mais profundo e original de 
Durkheim. Baseando-se na análise 
do totemismo*, o autor procura re
velar a essência da religião. Esse 
raciocínio é típico de Durkheim, 
que acredita que qualquer fenô
meno social pode ser compreen
dido a partir de suas formas mais 
elementares. ,

Religião, religiões

O estudo das religiões tem um 
papel muito importante no sistema 
de Durkheim: reaparece o pro
blema do consenso. A sociedade 
ocidental moderna, racionalista e 
individualista, necessita de crenças 
comuns que, segundo ele, não po
dem mais ser fornecidas pela reli
gião tradicional, devido ao desen
volvimento do espírito crítico 
baseado na ciência.

Durkheim afirmou também que 
todas as religiões são apenas uma 
transposição da sociedade para o 
plano simbólico: através do totem 
ou de deuses, os homens adoram 
apenas a realidade coletiva transfi
gurada pela fé. Mas a explicarão 
científica do sentido das religiões 
deixa a possibilidade de as gera
ções futuras também necessitarem 
ae deuses, pois neles a sociedade se 
representa. Descobrindo a reali
dade profunda das religiões, a ciên
cia nao legitima nenhuma —  ape
nas afirma a permanência do 
fenômeno religioso.

C om o fazer sociologia

Em A s Regras do M étodo Socio
lógico, Durkheim coloca de forma 
abstrata a prática analítica de seus 
dois livros anteriores: O Suicídio e 
Da Divisão do Trabalho Social. 
Em primeiro lugar, devem-se consi
derar os fatos sociais como coisas, 
isto é, livrar-se de preconceitos e 
pré-noções e observar esses fatos 
de maneira análoga à das ciências 
físicas. Num segundo momento, 
Durkheim coloca a questão de des
cobrir qual a característica especí
fica do fenômeno social e conclui 
ser a coerção que eles exercem so
bre a consciência individual.

Outros temas importantes das 
Regras são a distinção entre o nor
m al e o patológico e o problema da 
explicação dos fenômenos. Para 
Durkheim, um fenômeno é normal 
quando encontrado de maneira ge
ral em certo tipo de sociedade, em 
determinada etapa de sua evolução. 
Assim, o crime, ou melhor, certa 
taxa de criminalidade, é algo nor
mal. Da mesma forma que a nor
malidade é caracterizadapela gene
ralidade, a explicação e definida 
pela causa. E as causas dos fenô
menos sociais devem ser buscadas 
no meio social. A origem dos fenô
menos que a sociologia pretende 
explicar encontra-se na estrutura 
da sociedade.

Durkheim publicou ainda inú
meros artigos na  revista L ’Année  
Sociologique, os quais, juntamente 
com seus livros, tomaram-se de im
portância fundamental na sociolo
gia francesa.

VEJA TAM BÉM : Sociologia.

Eça de Queirós

José Maria Eça de Queirós, um 
dos maiores escritores portugueses 
de todos os tempos, nasceu em Pó
voa do Varzim a 25 de novembro 
de 1845. Era filho ilegítimo, e por 
isso passou os primeiros anos com 
a madrinha e depois em diversos 
internatos. Só aos dez anos de 
idade conheceu os pais, entãó j á  ca 
sados. Essa circunstância é Signifi
cativa em sua vida e obra, pois co
loca o próprio escritor como 
personagem de romance e explica o

minucioso cuidado na preparaçãt 
do quadro familiar onde se âgitam 
suas personagens.

Em outubro de 1861 vai para 
Coimbra estudar direito; nos anos 
de faculdade lê indiscriminada
mente Vitor* Hugo, Shakespeare*, 
Rousseau* e Voltaire*. Em 1865 
conhece Antero de Quental* e, 
através dele, inicia-se no pensa
mento de Hegel*, Comte*, Prou- 
dhon* e Renan*.

Com a partida de Antero, lija-se 
aos escritores portugueses Joao da 
Penha (1839- Í 9 19), Guerra Jun- 
queiro* e Gonçalves Crespo*. Esse 
contato propicia o despertar de sua 
vocação literária.

Formado, parte para Lisboa em 
1866 e começa a escrever artigos 
(Prosas Marginais) para a Gazeta 
de Portugal, reunidos postuma
mente no livro Prosas Bárbaras. 
Aos 22 anos, funda em Évora um 
jornal de oposição ao govemo, pro
vocando espanto e reação na
Íirovíncia. Dedicou-se a esse traba- 
ho durante oito meses, mas a mes

quinhez provinciana o asfixiava.
De volta a Lisboa, recomeça sua 

colaboração na Gazeta, expondo 
suas idéias com maior sarcasmo, 
enfastiado com a politiquice. Sob o 
pseudônimo de Carlos Fradique 
Mendes —  “o poeta satânico”  — 
surge, em 29 de setembro de 1869, 
a Revolução de Setembro.

Nesse mesmo ano, em compa-

Eça de Queirós, o m aior representante do Realismo no rom ance português.


