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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 chamada 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.

Anomia 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 ê 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.

Como fazer sociologia

Em A s Regras do Método 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 imjxirtantes das 
Regras são a distinção entre o nor
mal 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 TAMBÉM: 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 jà  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 (1839-1919), 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 governo, pro
vocando espanto e reação na
f>rovíncia. 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 maior representante do Realismo no romance português.
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Com sarcasmo e objetividade, o escritor atacou as falsas bases da morali
dade portuguesa de sua época. (Bordalo Pinheiro: Retrato de Eça; 1890).

nhia do conde de Rezende, vai as
sistir à inauguração do canal de 
Suez. Conhece o Egito, a Síria e a 
Palestina. Essa viagem é narrada 
em O Egito, publicado em 1926. 
No regresso, liga-se a Ramalho Or- 
tigão* e, com Antero de Quental e 
Oliveira Martins, colabora no jor
nal A República.

A crítica dos 
costumes

Segundo seus biógrafos, a ami
zade com Ramalho Ortigão foi o 
estímulo que o salvou da “esterili
dade especulativa”. Juntos, escre
vem alternadamente o Mistério da 
Estrada de Sintra, espécie de ro
mance policia], publicado em folhe
tins pelo Diário de Notícias, em 
1870.

Nomeado para a administração 
do conselho de Leiria, Eça parte 
mais uma vez para a província. É 
ali que vai delinear o romance O 
Crime do Padre Amaro publicado 
em 1875, um ano após seu regresso 
de Havana, onde estivera desde 
1872 ocupando o cargo de cônsul. 
A ousadia do tema abordado nesse 
romance choca os leitores e deso
rienta os críticos.

Em 1874 é nomeado cônsul em 
New Castle-on-Tyne. Longe de 
Lisboa, adquire nova visão da so
ciedade portuguesa: ao invés de 
sentir-se exasperado, demonstra se
rena ironia. E com O Primo Basílio 
(1878) ataca as falsas bases da mo
ralidade lisboeta. É nesse romance 

ue aparece a inesquecível figura 
o conselheiro Acácio, expressão 

de um academismo vazio, que só 
na caricatura encontra sua verda
deira imagem.

Em fins de 1877, talvez sob in
fluência de Balzac*, Eça resolve 
elaborar doze romances, aos quais 
chama inicialmente de Çenas da 
Vida Portuguesa. Desses, os únicos 
que realizou foram A Capital (pu
blicado somente em 1925) e Os 
Maias (1888). Nesse mesmo ano, 
pressionado por problemas finan
ceiros, passa a escrever para a Ga
zeta de Notícias do Rio de Janeiro. 
Nessas colaborações, sob o título 
de Cartas de Inglaterra, relata o 
movimento científico, literário, 
artístico, político e social da cidade 
de Londres.

Entre a publicação de O Primo 
Basílio e a de Os Maias decorrem 
dez perturbados anos na vida do 
escritor, então vacilante entre a li
teratura de observação e a litera
tura de imaginação. A Capital é a 
obra característica desse período.

Um escritor lúcido

Na obra de Eça de Queirós há 
uma evolução nítida, onde é possí
vel discriminar três fases. A pri
meira é assinalada pelas Prosas 
Marginais, onde se misturam in
fluências recebidas de Vitor Hugo, 
Baudelaire* e Heine*. A segunda, 
desde a feitura de O Crime ao Pa
dre Amaro até Os Maias, em que 
se volta contra o lirismo tradicio
nal das “pequeninas sensibilidades, 
pequeninamente contadas por pe
queninas vozes”. É uma fase mar
cada pela crítica proudhoniana às 
instituições burguesas e à socie
dade portuguesa em particular,

cujos aspectos considerados típicos 
são tratados em cada uma das 
obras dessa época: em O Crime do 
Padre Amaro, a influência do clero 
na burguesia provinciana; em O 
Primo Basílio, a família burguesa 
de Lisboa, o adultério feminino e 
certos tipos como o conselheiro 
Acácio e Basílio, um dom juan que 
enriquece no Brasil; em A Capital, 
a corrupção dos meios literários 
lisboetas; em Os Maias, a alta bur
guesia, a aristocracia rural e certos 
meios culturais.

A terceira fase do escritor ini- 
cia-se em 1889, quando, casado 
com a irmã do conde de Rezende, 
vai para Paris como vice-cônsul. E 
uma fase ambígua em que escreve 
Correspondência de Fradique Men
des, A Ilustre Casa de Ramires e 
A Cidade e as Serras. Todos os 
problemas do herói são simplifica
dos pela situação financeira, que

lhe permite usufruir das vantagens 
da vida rural sem a contrapartida 
real do trabalho e das privações da 
vida no campo.

Mas em suas colaborações a jo r- ' 
nais portugueses e brasileiros, Eça 
de Queirós apresenta nessa epocà 
uma lúcida visão política e social 
de seu tempo.

Em 1899, quando cantou em A  
Cidade e as Serras as belezas da 
vida rural, queixou-se a um amigo 
das torturas pelas quais passara 
numa aldeia francesa, desprovida 
de recursos, local onde fora passar 
as férias.

Já nessa ocasião estava tubercu
loso. No verão de 1900 falece em 
sua casa em Neully, perto de Paris.

VEJA TAMBÉM: Conto; Portu
gal; Realismo.
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As principais fontes filosóficas 
da mística medieval foram Santo 
Agostinho*, Dionísio*, o Areopa- 
gita e, através deles, o neoplato
nismo de Plotino* e de ProcloT. 
Até o século XII, com efeito, o pen
samento platônico e neoplatônico 
permanecerá predominante no Oci 
dente medieval, particularmente 
nas escolas de Chartres.

Somente a partir do século XIII 
é que a divulgação de obras de 
Aristóteles* (que permaneciam to
talmente ignoradas dos ocidentais, 
embora já  estivessem incorporadas 
à tradiçao filosófica árabe) alterará 
a sustentação e a justificativa ra
cional da mística e da teologia, gra
ças sobretudo ao trabalho de Santo 
Alberto* Magno e Santo Tomás* 
de Aquino.

O início do século XIII assinala, 
por outro lado, uma generalizada 
efervescência religiosa, para a qual 
certamente colaboraram, além da 
exaltação suscitada pelas cruza
das*, também as epidemias, as fo
rnes e as guerras que com tanta fre
qüência assolaram a Idade Média.

Foi nesse clima de fervor reli
gioso que a atuação deSão Fran
cisco* de Assis e de São Domin
gos* teve papel decisivo para que 
a Igreja pudesse controlar as vagas 
de misticismo que tendiam às vezes 
a assumir formulações tidas como 
heréticas.

Os grandes nomes da escolás
tica* usarão o hábito dominicano 
ou franciscano. Mas o platonismo 
agostiniano dos franciscanos e o 
aristotelismo que se vinculara aos 
dominicanos, por via sobretudo de 
Santo Tomas, permanecerão ali
mentando acirradas disputas filo
sóficas e teológicas. E, ao que pa
rece, foi essa uma das causas da 
condenação, em 1329, de várias te
ses de Mestre Eckhart, dominicano, 
chamado a justificar-se perante o 
arcebispo de Colônia, que perten
cia à ordem de São Francisco.

Nascido em Hochheim, na 
Turíngia, em 1260, Johann Eckhart 
freqüentou a Universidade de Pa
ris, principal centro intelectual da 
cristandade na época.

De 1304 até sua morte, ocorrida 
em 1327, residiu na Alemanha 
(salvo uma breve permanência, no
vamente em Paris, em 1311). Vigá
rio-geral dos dominicanos em seu 
país, adquiriu alta reputação como 
professor e pregador.

Entretanto, os dois últimos anos 
de sua vida foram ensombreados 
pelos violentos ataques dos francis
canos, que lograram obter de 
Roma a condenação de 28 de suas 
teses.

Abandonando em pontos funda
mentais as posições defendidas 
pelo tomismo, Meister Eckhart re
torna à tradição neoplatônica. Em 
seus tratados (como as Questiones) 
e em seus sermões, afirma Deus 
como tendo o privilégio de ser puro 
de todo o ser e que, em razão 
mesmo dessa pureza em relação ao 
ser, pode ser sua causa. Puro, 
pleno, perfeito, Deus seria a raiz de
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tudo; anterior ao próprio ser, seria 
fundamentalmente Inteligência e 
Sabedoria. Como o Um de Plotino, 
Deus para Eckhart estaria situado 
no ápice da hierarquia dos seres, 
como fonte emanadora de toda a 
realidade. Para além das próprias 
pessoas da Trindade, a divindade 
(Gottheit) permaneceria no deserto 
de sua pureza, de sua unidade ab
soluta, de sua perfeita imobilidade
— como o inalterável repouso do 
Verbo. Mas se Deus é um, e se 
nada além de Deus é um, então 
nada além de Deus é: a criatura se
ria puro nada. O que pode lhe con
ferir o título de ser reduz-se ao que 
nela é manifestação da fecundidade 
divina: o intelecto. Este permitiria 
o retomo do homem à Unidade, 
como já em Plotino. Substância es
piritual, a alma humana, segundo 
Eckhart, apresentaria as três facul
dades apontadas por Santo Agosti
nho — memória, intelecto e von
tade. Mas, além dessas faculdades, 
possuiria um elemento mais secreto 
e propriamente divino: a “cida
dela” ou a “centelha” — fagulha 
do próprio intelecto divino, como 
ele pura simplicidade e unidade
Írora. A redescoberta dessa cente- 
ha interior representaria a união 

mística com Deus.
O misticismo especulativo de 

Eckhart teve profundas ressonân
cias nas obras de Johannes Tauler 
(1300-1361), Henrich Suso 
(1300-1365) e Johann Ruysbroeck 

. (1293-1381).
Entretanto, sua influência che

gou bem mais longe. Assim, consi- 
dera-se que Eckhart teria inaugu
rado a linha de pensamento 
filosófico alemão — centrada nas 
noções de Absoluto e de Unidade
— que, mais tarde, reapareceria 
nas formulações do idealismo* de 
Fichte* e de Hegel*.

VEJA TAMBÉM: Deus; Escolás
tica; Medieval, Filosofia; Misti
cismo; Ordens Religiosas; Pan
teísmo; Patrística; Tomismo.

Ecletismo

Entendido como método filosó
fico, o ecletismo representa a reu
nião ou justaposição de teses conci
liáveis, retiradas de diferentes 
sistemas. Noutra acepção, pode ser 
visto como a descoberta de um 
ponto de vista superior capaz de 
conciliar teses que pareciam opos
tas. Neste último sentido — de 
ecletismo criador, de síntese — 
apareceria em todos os grandes 
pensadores que realizaram fusões 
de idéias ate então contrapostas 
(como Platão* em relação ao elea- 
tismo* e ao heraclitismo, ou Kant* 
em função do empirismo* e do ra- 
cionalismo* clássicos).

Historicamente, o ecletismo sur
giu como escola filosófica, na fase 
final da cultura grega, no chamado 
período helenístico. As próprias 
condições políticas tendiam a diluir 
as peculiaridades nacionais no 
grande império criado por Alexan
dre, facilitando o amálgama de po
vos, idéias, crenças, tradições; dis
solvendo fronteiras políticas e 
culturais; aproximando gregos e 
orientais, ciência e religião, razão e 
misticismo.

O ceticismo*, desde Enesidemo 
(representante da Nova Academia), 
já  havia corroído o dogmatismo 
das diversas escolas filosóficas, 
propiciando o desenvolvimento do 
espirito de conciliação e a busca de 
um consenso. Todas as escolas 
(com exceção da epicurista) tendem 
assim ao ecletismo. Na verdade, 
trata-se de um sinal do crescente 
predomínio do interesse por proble
mas práticos (que exigem o acordo 
entre os homens), em detrimento 
das questões teóricas. Os neo-aca
dêmicos já  haviam substituído a 
exigência de verdade pela de credi
bilidade quanto aos fins da expe
riência e da ação. Na fase de ex
pansão do espírito eclético, todas

as correntes passam a se contentar 
com a verossimilhança, abando
nando a procura de uma verdade 
absoluta. O critério de plausibili
dade das doutrinas passa a ser o 
consenso universal — o que fica 
evidente sobretudo na fase romana 
da filosofia. Representante típico 
dessa forma de pensamento é 
Cícero*, que discute os argumentos 
das diferentes escolas sem se vincu
lar a nenhuma, tentando achar 
aquele consênso universal. O pre- 
suposto dessa atitude é que exista 
nos homens um sentido comum, 
inato, constituído não tanto por co
nhecimentos, antes por convicções 
e crenças emanadas espontanea
mente da consciência humana.

Na época moderna o ecletismo 
ganha relevo na França do século 
XIX, em particular nos pensadores 
contemporâneos do regime político 
de Luís Filipe. O ecletismo toma-se 
doutrina oficial das universidades, 
parecendo propor a todos os siste
mas filosóficos e políticos uma 
“paz conciliadora”, após os desas
tres das guerras napoleônicas.

O principal teorico desse ecle
tismo foi Victor Cousin*, que lecio
nou na Universidade de Paris e na 
Escola Normal Superior. Influen
ciado pelo voluntarismo da escola 
escocesa e de Maine de Biran, bem 
como pelos idealistas alemães 
(manteve relações pessoais com 
Schelling e Hegel*), Cousin defen
deu um espirtualismo* eclético que 
pretendia conciliar o que haveria 
de verdadeiro nos vários sistemas 
filosóficos. Conseqüência dessa po
sição é o interesse de Cousin pela 
história da filosofia, que — até 
certo ponto à semelhança de Hegel
— interpretou como a manifesta
ção de sucessivas etapas do es
pírito. Tais etapas, indefinidamente 
repetidas, seriam: o sensualismo 
(que explica todos os fenômenos a 
partir da sensação), o idealismo 
(que fundamenta na idéia o conhe
cimento, menosprezando a sensa
ção), o ceticismo (que recusa aque
les dois tipos de dogmatismo) e, 
finalmente, o misticismo (que re
presenta uma desistência da razão). 
Tais concepções Cousin expôs 
principalmente nos vários volumes 
de seu Cours de l Histoire de la 
Philosophie Moderne.

A filosofia “ conciliadora” de 
Cousin, acusada por muitos de su
perficial, não teve seguidores ape
nas na França: estendeu-se a ou
tros países da Europa 
(principalmente Espanha e Itália) e 
a países hispano-americanos, como 
Cuba. Nesse país, o ecletismo rece
beu combate acirrado de Luz y Ca
bal lero — um dos principais no
mes da renovação intelectual 
cubana de meados do século XIX 
— , que ressaltou o caráter conser
vador da filosofia de Cousin.

No Brasil — como mostrou 
Cruz Costa em Contribuição à 
História das Idéias no Brasil — o 
ecletismo teve também grande re
percussão, refletindo as necessida
des de conciliação do período entre 
a abdicação de Dom Pedro* I e a 
maioridade.

O ecletismo na arquitetura

Na França, as tendências políti
cas e sociais do período de Luís Fi

"Ecletismo" é um conceito empregado principalmente em filosofia e arqui
tetura. Exemplo de arquitetura eclética é o Teatro Amazonas, em Manaus.

lipe* repercutiram na produção e 
construção de edifícios. Conside
ram os franceses que um estilo 
eclético sucedeu ao neoclássico do 
princípio do século XIX, enquanto 
vários autores anglo-saxões enten
dem que, na verdade, uma “mis
tura” eclética de repertórios for
mais já  ?e manifesta desde os finais 
do seculo XVIII, perdurando até 
períodos mais recentes. Parece 
claro a todos, entretanto, que o 
ecletismo representa a incapaci
dade de elaborar uma linguagem 
formal congruente com novas si
tuações sociais e novos processos 
construtivos.

Na capital francesa, os planos de 
renovaçao urbana desencadeados 
por Haussmann*, no século XIX, 
dão margem a que, na construção 
de edifícios, seja aberta uma polê
mica sobre as formas culturalmente 
corretas a serem adotadas. O cha
mado academismo — que em ar
quitetura consistia em decorar ou 
em enriquecer de novos elementos 
as fachadas clássicas tradicionais
— começa a ser posto em xeque 
por arquitetos como Labrouste, 
que tendia a explorar com maior 
propriedade as possibilidades cons
trutivas geradas pela Revolução In
dustrial*, através do uso de estrutu
ras de ferro racionais, como na 
Biblioteca Santa Genoveva e na Bi- 

.blioteca Nacional de Paris. Em 
bora revestidas com pedras decora
das academicamente, essas obras 
representavam as manifestações de 
uma nova abertura formal, que se 
aprofundaria ainda com o neogó 
tico, defendido por Viollet Le Duc 
(1814-1879).

Viollet Le Duc promovera, a 
partir de 1852, uma associação en 
tre o racionalismo e o estilo neogó- 
tico, eliminando referências roman 
ticas e sustentando ser o neogótico 
o estilo próprio para soluções eco
nômicas dos sistemas construtivos, 
o mais adequado para ultrapassar 
a inutilidade das leis genéricas aca
dêmicas e propor o uso dos novos 
materiais, satisfazendo racional 
mente às exigências modernas.

Victor Cousin —  representante do 
ecletismo filosófico no séc. XIX.
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A filosofia da Roma antiga foi marcada pelo ecletismo, como em Cícero.

A polêmica, como afirma Bené
volo, não termina com a vitória de 
nenhum programa, mas abre as 
comportas para o uso mais des
preocupado dos_ estilos históricos, 
com a reprodução inclusive de esti
los antigos (como, por exemplo, bi
zantino, egípcio, renascentista e 
árabe), que são divulgados, provo
cando, dentro das ambigüidades 
ecléticas, tanto a cópia de grande 
quantidade de formas pitorescas 
como valiosas experimentações 
com os novos materiais e os novos 
processos construtivos.

No Brasil do século XIX, o ecle
tismo manifestou-se em vários 
campos, com importações de mo
delos europeus. No terreno especi
fico da arquitetura, o importante 
foram os modelos franceses que 
constituíam o estilo neoclássico. 
Na primeira metade do século, con
tudo, esse estilo não logrou realizar 
modificações de maior vulto nos 
padrões arquitetônicos, pois as 
condições econômicas e sociais 
não se transformaram nitidamente, 
mesmo depois da independência, 
permanecendo os donos de terra e 
escravos como representantes do 
universo colonial até então vigente.

Por volta de 1850, no entanto, as 
modificações sócio-econômicas e 
tecnológicas, ligadas à extinção do

tráfico de escravos, irão desenca
dear um processo de transforma
ções que se fará sentir no pensa
mento e na atividade dos 
brasileiros.

O desenvolvimento da cultura do 
café _e a expansão das atividades 
econômicas no centro sul do país 
favorecerão o desenvolvimento da 
rede urbana, bem como a implanta
ção de um sistema ferroviário. A 
influência da cultura européia es- 
tende-se com facilidade a regiões 
anteriormente consideradas provin
cianas. Além de São Paulo, as 
áreas de Jundiaí, Campinas e toda 
a “ zona do café” conhecerão técni
cas e recursos construtivos de sen 

' volvidos na Europa industrial, 
como estruturas de metal, além de 
equipamentos de mobília e decora
ção. Regiões distantes como a 
Amazônia receberão essas influên
cias no final do século, em função 
do ciclo da borracha. Exemplo 
nesse sentido é o Teatro Amazo
nas, em Manaus.

Os partidos políticos do império 
brasileiro, não tendo condições 
para assimilar coerentemente as 
idéias positivistas européias — re
presentativas do avanço republi
cano —, organizam-se como gru
pos que se revezam no poder, 
passando por cima de suas diver Sob o Rei Luis Filipe, o ecletismo foi doutrina oficial das universidades.

gências. Daí afirmar Clóvis Bevi- 
lácqua* que o ecletismo foi a filo
sofia “que mais extensas raízes 
encontrou na alma brasileira”.

Nas construções arquitetônicas, 
o ecletismo segue caminhos parale
los, representando uma conciliação 
nas polêmicas sobre os estilos his
tóricos. A Revolução Industrial, 
em curso na Europa, repercutia in
diretamente sobre a economia bra
sileira. A importação de elementos 
construtivos produzidos industrial
mente passa a representar, ao 
mesmo tempo, a assimilação de 
produtos tecnológicos mais avan
çados e o reforço da dependência 
da economia do país aos centros 
produtores internacionais. Na con
dição de importadores de idéias e 
de produtos, a posição menos incô
moda era a eclética — posição 
conciliatória diante da inundação 
de estilos como o neoclássico, o

neo-romântico, o neogóticq, o neo- 
oriental.

O neogótico não teve maior re
percussão no Brasil. Q que aparece 
com mais freqüência são formas re
tiradas da arquitetura nórdica, 
como o modelo do chalé — da 
casa de, tijolo ou madeira com te
lhado de grande inclinação. Outra 
influência do chamado pitoresco” 
(característica romântica surgida, 
com o ecletismo, no final do seculo 
XVIII) transparece nas grutas de 
jardim, nos lagos em miniatura 
cruzados por pontes e cercados 
com peças de cimento imitando 
troncos de árvore, nos chafarizes 
pseudo-barrocos. Tais elementos 
exóticos” representavam geral

mente a cópia de soluções euro
péias, surgindo como uma varie
dade do espírito eclético. Como 
assinala Nestor Goulart Reis Fi
lho, essas cópias, sob inspiração do
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ecletismo, constituíam um procedi
mento formal que dava início à in
trodução de elementos mais atuali
zados, em determinados casos 
imprescindíveis ao aprendizado da 
construção civil brasileira.

Com os novos recursos, toma-se 
possível a adoção de soluções plás
ticas e construtivas mais comple
xas. Alguns arquitetos incluem nas 
residências burguesas equipamen
tos semelhantes aos das habitações 
européias da época. As residências 
com entrada lateral ligada a um 
jardim, construídas na segunda me
tade do século XIX (e que ainda 
existem em bairros de Sao Paulo 
como Higienópolis, Liberdade, 
Glória e Bela Vista), eram equipa
das com armações de ferro que co
briam a escada e o terraço da en
trada. A construção de telhados 
com vãos maiores, de mais baixo 
custo, permitia o escoamento da 
chuva com facilidade e permitia a 
iluminação e o arejamento da casa 
através de pátios e corredores late
rais, protegidos por beirais exter
nos. Nas residências mais sofistica
das, ou nas chácaras dos bairros 
ricos, os interiores se organizam 
em tomò de um saguão decorado 
ecleticamente com pisos de már
more ou mosaicos coloridos, ele
mentos de iluminação e pinturas 
acadêmicas, lambris e lareiras. São 
exemplos dessas construções, em 
São Paulo, a Vila Uchoa e a Vila 
Penteado, na rua Maranhão. Nesse 
tipo de residência surgem as pri
meiras tentativas de integração in
terior-exterior, através de alpendres 
ao lado dos jardins, ou através do 
prolongamento até o exterior de sa
las e dormitórios, por meio de cor-

Eclipse
fato, o eclipse ocorre quando a.visi
bilidade de um corpo celeste é di
minuída ou eliminada, tanto em 
função de sua penetração na zona 
de sombra de outro corpo celeste, 
como pela interposição ae um des
tes corpos entre o observador e o 
corpo eclipsado. Como exemplo do 
primeiro caso, no qual o corpo 
eclipsado é sempre não luminoso, 
pode-se citar o eclipse da Lua, bem 
como o dos satélites de Júpiter*. 
No segundo caso, os eclipses se de
vem à interposição de um corpo ce
leste, fato que ocorre quando a Lua 
oculta algumas estrelas, quando 
Vênus* e Mercúrio* passam em 
frente do disco solar, quando, num 
sistema binário, uma estrela oculta 
a outra; quando Júpiter esconde 
seus satelites, etc. 1

Os tipos mais conhecidos de 
eclipses^ os de efeito mais mar 
cante, sao os do Sol c da Lua. Um 
eclipse total do Sol chega a ate mo 
rizar até os animais.

A  som bra da Lua 
na Terra

Quando a Lua, cm seu movi
mento ao redor da Terra, fica entre 
esta e o Sol, de forma a projetar 
sua sombra sobre o planeta teries 
tre, ocorre o eclipse solar.

A sombra lunar é formada por 
duas partes. A primeira, denomi-

VEJA TAMBÉM: Ceticismo; A parte escura da Lua esconde uma estrela (1); o disco de Júpiter oculta 
Classicismo; Helenísticas, Filoso- estrela (2); passagem de Vénus pelo disco do Sol (3); eclipse de uma estrela 
fias. dupla, caso de interposição de astros de dimensões semelhantes (4).

Para alguns críticos e historiadores da arquitetura brasileira, o estilo "art 
nouveau" da Vila Penteado (S. Paulo) constitui exemplo de ecletismo.

pos curvos guarnecidos por cober
turas metálicas. Alguns desses 
procedimentos influenciaram bas
tante a moderna arquitetura brasi
leira, como a organização de alpen
dres, sobretudo nas regiões mais 
quentes.

A liberdade formal do ecletismo 
permitiu, na escala urbana, a expe
rimentação de estruturas de grande 
porte para edifícios públicos, como 
o Mercado e o Corpo de Bombei
ros do Rio de Janeiro e as estações 
de estrada de ferro de Bananal e de 
Paranapiacaba. Passam a ser em
pregados modelos de construção e 
técnicas que só podiam ser com
preendidos por oficiais mecânicos 
com preparo sistemático. Peças de 
ferro ou de madeira, incluindo es
truturas, vedações, coberturas, e 
outras, eram importadas e monta
das no local.

Através da produção contínua 
de obras urbanas desse porte, a 
construção nacional assimilou co
nhecimentos tecnológicos que am
pliaram a possibilidade de atuação 
dos arquitetos brasileiros. Isso per
mite concluir que, do ponto de 
vista da arquitetura, o ecletismo 
no Brasil — malgrado o uso de re
pertórios formal istas próprios de 
camadas dependentes da cultura 
européia — favoreceu a alteração 
das condições de produção e de uso 
dos edifícios, com alternativas para 
o emprego de recursos técnicos e 
artísticos.

Entre os povos da Antiguidade, 
o fenômeno do eclipse era acompa
nhado de grandes temores. Para os 
chineses, por exemplo, ele seria 
causado por um dragão que ten
tava engolir o Sol*. Já para os anti
gos norueguesês, ele ocorria 
quando dois lobos gigantescos per
seguiam o Sol e a Lua*, quase con
seguindo devorá-los. Em muitos 
casos, o fenômeno chegava a ter in
fluência muito importante no de
senrolar dos acontecimentos; o his
toriador grego Heródoto*, por 
exemplo, relata o papel político de 
destaque desempenhado pelo 
eclipse de 28 de maio de 585 a.C. 
(data calculada modernamente). 
Nesse dia, os medas e os lídios*, di
rigindo se para o campo de bata
lha, após cinco anos de luta, pre
senciaram o eclipse solar. Alar
mados, resolveram depor as armas 
e esquecer as rixas.

Menor visibilidade do 
corpo celeste

A palavra eclipse vem do grego 
e significa “desaparecimentd . De

3
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a

O esquema (a) ilustra a posição relativa da órbita lunar e da órbita terrestre em qualquer momento da revolução da Terra em tomo do Sol. Mas no esquema 
(b) pode-se observar'que, durante a revolução, o plano da órbita lunar m antím -se constantemente paralelo a si mesmo. Somente quando a linha dos 
nodos aponta exatamente para o Sol, ocorrem os eclipses. No esquema (c) vê-se a órbita lunar que envolve a Terra. A linha de traços assinala a intersecção 
da órbita lunar com o plano da órbita terrestre; percebe-se claramente que essa intersecção não permanece firme, mas gira no plano da órbita terrestre. 
A continua mudança de posição dessa linha torna muito complexo o cálculo de previsão na ocorrência do eclipse.

nada umbra, é uma região de som
bra total, que apresenta a forma de 
um cone inatingido pelos raios so
lares. A região terrestre abrangida 
pela umbra assiste a um eclipse to
tal do Sol, que não dura mais do 
que sete minutos e meio. A segunda 
região de sombra, chamada penum
bra (ou meia sombra), é atingida 
só por uma parte da luz solar, fi
cando a outra bloqueada pela Lua.

Um observador colocado na 
zona de penumbra verá apenas um 
eclipse parcial do Sol. Como a um 
bra cobre uma área muito menor 
da Terra, o eclipse total é obser
vado por um número mais limitado 
de pessoas. Além disso, este tipo de 
eclipse é muito mais raro — a 
Terra pode até mesmo ser atingida 
por uma zona de penumbra sem

que, no entanto, a umbra a cubra.
Num eclipse parcial do Sol, os 

centros dos dois discos nunca che
gam a coincidir aparentemente, 
nem atingem uma distância sufi
cientemente pequena entre si para 
que possa ocorrer um eclipse total. 
Mesmo no ponto de máxima oiul- 
tação do disco solar, ainda resta 
um setor luminoso (semelhante à 
Lua nas fases crescente e decres
cente). Além disso, durante um 
eclipse parcial comum, o obscure
cimento do Sol não é particular.- 
mente notável; tanto que, para ob- 
ssrvá-lo, é necessário munir-se de 
vidros bem esfumaçados ou de cha
pas fotográficas escurecidas pela 
excessiva exposição à luz.

Outro tipo de fenômeno solar é 
o chamado eclipse anular. Este

ocorre quando, em relação à Terra, 
a Lua está o mais afastada possivel 
e o Sol em seu ponto mais próximo, 
de forma qué o disco lunar apa
rente seja menor que o solar. Neste 
caso,, quando a Lua passa pelo Sol, 
cobrindo-o, apenas o anel luminoso 
compreendido entre as circunferên
cias dos dois discos fica visível.

A Lua na sombra 
da Terra

O eclipse lunar ocorre quando a 
Lua se move na sombra da Terra. 
Neste caso, é o planeta terrestre 
que se interpõe entre seu satélite e 
o Sol. Para que o eclipse ocorra, a 
Lua deve ser cheia, e por isso está 
colocada, com relação à Terra, em 
posição oposta à do Sol. Nestas

circunstâncias; é a Terra que pro
jeta as regiões de umbra e penum
bra. Quando a Lua penetra nesta 
última, ocorre o chamado eclipse 
de penumbra, durante o qual a lu
minosidade do satélite diminui tão 
pouco que o fçnômeno pode passar 
despercebido. Do momento em que 
a Lua começa a penetrar na umbra, 
até quando esta a cobre inteira
mente, ocorre o chamado eclipse 

arcial, que dura cerca de uma 
ora. O eclipse total se desenrola 

enquanto a Lua está inteiramente 
mergulhada na umbra (aproxima
damente uma hora e 45 minutos). 
Quando o satélite emerge da um-| 
bra, ocorre um novo eclipse par
cial, que se transformará, em se
guida, em outro eclipse de 
penumbra.

Plano *  órbita 
terrestre



130 Eclipse

Mesmo durante o eclipse total, a 
Lua nunca fica completamente es
cura, embora a luminosidade que 
apresenta nestas ocasiões seja
§uase imperceptível. Ao contrário 

o eclipse solar, que só pode ser 
observado nas regiões em que a 
umbra e a penumbra encontram a 
Terra, os eclipses lunares podem 
ser vistos de qualquer região do 
globo em que a Lua esteja acima 
do horizonte.

Júpiter e as 
estrelas duplas

Os eclipses dos quatro maiores 
satélites de Júpiter ocorrem quando 
esses satélites se ocultam atrás de 
Júpiter, quando eles desaparecem

ao entrar na sombra do planeta, 
quando percorrem o disco de Júpi
ter ou quando suas sombras per
correm este disco. Os eclipses dos 
satélites de Júpiter tiveram papel 
importante na elaboração de um 
método de determinação da veloci
dade da luz.

Grande número de estrelas é for
mado de pares cujas compo
nentes giram uma em tomo de ou
tra. Quando a órbita é observada 
de perfil ou guase de perfil, uma es
trela passara periodicamente entre 
o observador e a outra compo
nente. Trata-se das chamadas estre
las binárias eclipsantes, cujo brilho 
ora deriva das duas estrelas, ora de 
apenas uma delas, atrás da qual a 
outra se oculta.

O enriquecimento da 
ciência

O eclipse total do Sol apresenta 
grande interesse científico: possibi 
lita o estudo das camadas mais ex
ternas da atmosfera solar, além de 
facultar uma comprovação da teo
ria da relatividade* de Albert Eins- 
tein*, pela deflexão provocada na 
luz das estrelas próximas ao disco 
solar, quando essas passam pelo 
campo gravitacional do Sol. Tor 
nou-se ramosa a expedição de as
trônomos a Sobral, no Ceará, com 
o objetivo de observar o eclipse to
tal do Sol ocorrido a 29 de maio 
de 1919. Obteve-se então, a pri
meira e talvez a mais evidente 
prova experimental da teoria da re

latividade. Dados astronômicos so 
bre eclipses antigos e recentes per
mitiram também determinar 
variações muito pequenas nos mo
vimentos da Terra e da Lua.

Para os historiadores, o cálculo 
astronômico das datas de ocorrên
cia de eclipses na Antiguidade tem 
sido um importante instrumento de 
trabalho, principalmente para a ob
tenção de datas cronológicas preci
sas. Da mesma forma, um dos pri
meiros passos importantes^ na 
história da ciência foi a previsão de 
futuros eclipses do Sol e da Lua.

Ti  e; Ó\Celeste; Órbita; Sol; Terra.

O esquema a ilustra um eclipse anular, durante o qual a Lua se aproxima do Sol pela esquerda. Os esquemas b e c mostram um eclipse total, quando 
coincidem o segundo e o terceiro contatos entre a Lua e o Sol. Este é recoberto pela Lua, tomando visíveis a cromosfera, as protuberâncias e a coroa.
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Ecologia

Criado em 1878 pelo biólogo 
alemão Haeckel*, o termo “ecolo
gia” — derivado da palavra grega 
oikos (casa) — designa a ciência 
que trata das relações entre os seres 
vivos e suas “casas”, o ambiente 
onde vivem.

A ecologia estuda, portanto, a 
produção de alimentos dentro dos 
ambientes e ecossistemas*, seu 
consumo, o dar e tomar entre os se
res vivos, sua estruturação e distri
buição pelos habitats. Por analo
gia, ecologia é a economia — 
termo também derivado de oikos
— das coisas vivas.

Os níveis de vida

A definição mais precisa de eco
logia utiliza os níveis de organiza
ção da vida que, grosso modo, são 
dez: protoplasma, célula, tecidos, 
órgãos, sistemas de órgãos, orga
nismos, populações, comunidades, 
ecossistemas e biosfera. NesSa pro
gressão, a ecologia ocupa-se dos 
quatro últimos, ou seja, dos níveis 
de organização superiores aos do 
organismo.

O termo população indica gru
pos de indivíduos de certo tipo de 
organismo: há populações de ca
ranguejos em uma área, de bacté
rias dentro de uma proveta, de ár
vores em uma floresta, etc.

A comunidade (às vezes denomi
nada comunidade biótica) é o con
junto das populações — herbívo
ras, vegetais, carnívoras, etc. — de 
certa área.

Quando uma comunidade e seu 
ambiente não vivo (água, ar, solo, 
luz, etc.) organizam-se num sistema 
auto-suficiente, constituem o cha 
mado ecossistema.

Finalmente, o conjunto dos ecos
sistemas que recobre o planeta 
constitui a biosfera.

O estudo de um nível de organi
zação precisa levar os demais em 
conta: só se entende uma árvore es 
tudando, por um lado, a floresta de 
que ela é parte, e, por outro, as cé
lulas, e os tecidos que integram essa 
árvore. Essa interdependência se 
patenteia, por exemplo, nos proces
sos que levam a árvore a adquirir 
seu formato particular. Devido às 
outras árvores que a cercam, a luz 
a atinge de determinada maneira, e 
seu espaço aproveitável também se 
torna limitado. Por outro lado, 
suas características (tipo de tecido, 
circulação e disposição das folhas) 
levam-na a ocupar de modo típico 
o espaço de que dispõe. Ou seja, os 
níveis-de organizaçao dos tecidos e 
da populaçao integram-se para de
terminar sua forma particular.

O equilíbrio, uma constante

Conforme se sobe de nível, au
menta a estabilidade dos sistemas 
ecológicos — o conjunto dos ecos
sistemas da biosfera (a organização 
mais complexa) é integrado de 
forma a mantê-la estável por lon
guíssimos períodos de tempo. 
Mesmo assim, a paleoecologia

A "Salvinia natans" (à direita) e a "Jussiaea repens" (â esquerda) são plantas que se adaptam à vida aquática. 
A "Jussiaea repens", que é a maior, possui raízes respiratórias que servem também como órgão de flutuação.

As gaivotas (em cima) vivem nas regiões costeiras e se alimentam principal
mente de peixes. E os abutres são muito comuns nas savanas da África.

(ciência que, através de fósseis e ro
chas sedimentares, estuda os am
bientes desaparecidos) demonstra 
que também a biosfera já  passou 
por variações maciças.

Um exemplo disso foi fornecido 
durante o Período Carbonífero. 
Cada vez que um animal morre, o 
carbono das moléculas de seu 
corpo é devolvido ao ar, sob a 
forma de gás carbônico (C 02), de
vido à decomposição bacteriana. 
Também as plantas (que retiram 
C 0 2 do ar, para a fotossíntese) de
volvem parte dele com a respiração 
e o restante quando morrem. Como 
o processo é contínuo e as quanti
dades de vegetais e animais do 
mundo não variam muito, o vo
lume de C 0 2 não foi devolvido ao 
ar (deixando de fechar o ciclo). De
vido às condições especiais de vida 
das florestas carboníferas, os tron
cos mortos, ao invés de se decom
porem no ar e devolverem o C 0 2 
incorporado a seus organismos, fo
ram soterrados e, com o tempo, vi
raram carvão.

Assim, durante uns 30 milhões 
de anos, uma apreciável quanti
dade de gás carbônico foi sendo 
subtraída ao ar e imobilizada sob 
a forma de rocha. (Hoje esse car
bono imobilizado é devolvido ao ar 
pela indústria do carvão.)

Ao longo da história do planeta, 
a biosfera passou por várias dessas 
lentíssimas e maciças transforma
ções de sua economia geral. Já  as 
variações dos ecossistemas que a 
compõem são mais rápidas: lagos, 
florestas e desertos têm surgido em 
poucos milhares de anos.

Mais instáveis ainda são os com
ponentes do ecossistema — as co
munidades e populações —, que 
podem variar anual ou mensal
mente, ou até, em casos especiais,



132 Ecologia

de hora em hora (como acontece 
com as poças à beira do mar).

As taxas de fotossíntese* de uma 
floresta são menos variáveis do que 
as de cada árvore: quando a ativi
dade reduzida de um grupo desta 
população faz baixar a taxa, outro 
a está erguendo. Isso porque, em 
todos os níveis ecológicos, funcio
nam os mecanismos homeostáticos 
(ou seja, estabilizadores). E um dos 
objetivos da ecologia é descrever 
como se estabelecem e funcionam 
essas homeostases.

A Terra, por exemplo, só possui 
oxigênio gasoso na atmosfera, onde 
existem plantas (o oxigênio atmos
férico é um subproduto_ da fotossín
tese). A taxa de oxigênio é cons
tante porque vários sistemas 
homeostáticos mantêm quase inal
terada a quantidade de vegetais do 
mundo. Os herbívoros têm seu nú
mero limitado pela existência de 
carnívoros7 pragas e outros meca
nismos; alem disso, a liquidação de 
populações vegetais em certas 
are as do mundo é limitada pelo 
surgimento de outras.

Os mecanismos homeostáticos 
evidenciam-se pela tendência à 
constância que apresentam o tama
nho e as várias taxas de produção 
e consumo das populações vegetais 
e animais. Uma subita “explosão”, 
ou “declínio”, é sempre compen
sada por “declínios” ou “explo
sões” de outras populações do 
mesmo ecossistema e terminam 
pela formação de um novo equilí
brio, muitas vezes bastante pró
ximo ao inicial.

A direção da luz e o espaço aproveitável limitado são dois dos fatores que 
podem influenciar a forma de uma árvore em determinados ambientes.

Se, de repente, os ratos <Je ym 
campo aumentam, isso significa, 
por um lado, que mais vegetais es
tão sendo consumidos, e, por outro, 
que algum predador pode ter en
trado em declínio.

Contudo, o crescimento do nú
mero de ratos propicia o aumento 
dos predadores, que os dizimam, e 
faz decrescer a quantidade de vege
tais (levando os “excedentes” a 
morrer de fome).

Essa tendência das populações à 
homeostase é muito grande. Não é 
difícil imaginar que uma floresta 
seja estável, tanto em número de in
divíduos quanto em taxas de pro
dução de alimentos (fotossíntese), 
respiração, ciclo de nitrogênio, etc. 
Afinal, seus indivíduos são enraiza 
dos e grandes e têm vida longa. 
Além disso, não são transportados 
pelo vento ou pelos rios, em grande 
quantidade, nem são facilmente de
vastáveis pela chuva, etc. Mas, 
quando se pensa nas populações de 
microrganismos que bóiam nas 
águas de um rio, tende-se a acredi
tar que suas flutuações em número 
de indivíduos e outras taxas devem 
ser grandes. Aliás, basta que chova 
mais ou então que a quantidade de 
sedimentos se altere para produzir 
“massacres” ou “explosões” popu
lacionais.

Contudo, estudos realizados em 
1961 demonstraram que isso não é 
verdade. Pesquisou-se nessa época 
a vida microscópica que flutuava 
na embocadura cie um rio — lugar 
onde as variações ambientais de sa
linidade, temperatura, fluxo de 
água, sedimentação, etc. são gran
des e bruscas. E. comparando-se as 
variáveis das populações (número 
de indivíduos e taxas) com as do 
ambiente, constatou-se que a co
munidade era cinco vezes mais es
tável do que o ambiente físico. Fi
cou demonstrado, portanto, que os 
mecanismos homeostáticos funcio
nam até onde menos se espera.

Habitat, nicho, ambiente

Habitat* é tudo o que cerca uma 
espécie. A temperatura e a umidade 
do lugar, os seres de que ela se ali
menta, aqueles que a caçam ou pa
rasitam, a luz ou a escuridão que 
a envolvem, a vegetação ou as pe
dras sob as quais se esconde, o solo 
que ela cava, etc.

A imensa maioria dos habitats 
tem como elemento mais impor
tante um substrato “não-vivo” 
qualquer. Para as conchas, é a 
areia; para os peixes, a água; para 
o homem, o chão e o ar. Mas al
guns habitats têm por base outra 
espécie viva. Para a cobra que ser
peia pela grama, o elemento mais 
importante de seu habitat são as er
vas. Para muitos animais da flo
resta, as árvores. E, para o verme 
intestinal, o órgão do hospedeiro.

Há também o caso das espécies 
que fabricam seus próprios habi
tats: formigueiros e termiteiros, as 
colmeias, as cidades humanas. As 
formigas não só constroem e ca
vam suas cidades como também 
“plantam” sua comida e “criam 
gado”. Algumas espécies usam fo
lhas cortadas como substrato para 
cultivar os fungos de que se alimen
tam. Outras “pastoreiam” reba
nhos de afídeos (pulgões), que, comNos meses em que o pantanal mato-grossense fica alagado, a flora e a fauna têm de readaptar-se ao ambiente.
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seus longos aguilhões, conseguem 
algo impossível para as formigas: 
perfurar a casca das árvores e su
gar a seiva açucarada. As formigas 
guardam “rebanhos” destes ani
mais nos formigueiros e levam-nos 
a “pastar” pelas árvores, podendo 
assim lamber a secreção açucarada 
que os pulgões produzem logo de
pois de alimentar-se.

Em certos habitats artificiais, até 
a temperatura é controlada. Nos 
dias de calor, as abelhas ventilam 
a colmeia agitando suas asas. Em 
dias de frio, esquentam-na com o 
calor de seus corpos, depois de ve
dar as saídas.

Um conceito correlatoao de ha
bitat é o de nicho ecológico, que 
define o papel que a espécie tem no 
ecossistema. Segundo E. P. Odum, 
o habitat é o “endereço” da espécie 
e o nicho ecológico, a sua “profis
são”. Os cangurus australianos e os 
bisontes americanos, por exemplo, 
desempenham ambos uma “fun
ção” herbívora, ocupando, aproxi
madamente o mesmo nicho ecoló
gico, em seus habitats de pradaria.

O ambiente, por sua vez, é mais 
vasto que o habitat: certas larvas 
têm por habitat troncos podres, 
mas seu ambiente é toda a floresta. 
O habitat dos lamelibrânquios 
(conchas) é a areia, mas seu am
biente é o marinho.

A Terra e seus ambientes

Além dos ambientes artificiais e 
daqueles dos parasitos internos, só 
há dois tipos básicos de ambiente: A "Rhizophora mangle" (nome vulgar: mangue) tem "habitat" no mangue.

Kenzo Tange criou um plano para a expansão de Tóquio sobre o mar. Na cidade flutuante, pistas sem cruzamentos.

o aquático e o aéreo ou terrejtre.
O aquático compreende os ma

res e as águas* continentais (lagos, 
rios, lagoas, etc.).

Há três maneiras básicas pelas 
cjuais os organismos vivem nas 
aguas. A primeira é boiando. Há 
varios organismos — desde algas 
unicelulares até larvas de peixe, 
passando por crustáceos, vermes, 
protozoários, etc. — que bóiam 
nos mares e rios. Suas densidades 
diferem muito pouco da densidade 
da água e apresentam várias for
mas que aumentam o_ atrito com o 
meio: expansões, apêndices, espi
nhas e outras.

Graças a essas duas característi
cas, eles vivem como se fossem pe
quenos balões, flutuando arrasta
dos pelas correntezas. Sua 
capacidade de locomoção autô
noma é realmente muito limitada. 
O conjunto dessas espécies consti
tui a primeira grande divisão ecoló
gica das águas, o plancto*.

A segunda maneira de viver na 
áçua é caminhar sobre o fundo, ca- 
va-lo ou aderir a ele, como fazem 
polvos, caranguejos, moluscos, ver
mes, alguns peixes, a maioria das 
algas, etc. O conjunto destas espé
cies forma o bento*.

Outra opção para o ambiente 
aquático é a das espécies do necto* 
(peixes, tartarugas, baleias, lulas, 
etc.): nadar o tempo todo.

Essas três grandes divisões eco
lógicas valem tanto para as águas 
fluviais como para as do mar. E a 
elas juntam-se algumas outras “es
pecialidades”, como o neusto, con
junto de seres vivos adaptados a vi
ver na película formada pela tensão 
superficial entre a água e o ar. Nas 
pequenas lagoas, por exemplo, é fá
cil observar vermes ou insetos 
aquáticos andando de “cabeça para 
baixo” sob a superfície da água, 
usando como base a película super
ficial (como as moscas que andam 
pelo teto).

Nos continentes há apenas cinco 
ambientes básicos: gelo*, tundra*, 
floresta*, campo* e deserto*. Tanto 
no gelo como no deserto as condi
ções de sobrevivência são muito 
duras e a vida vai rareando de suas 
bordas para o centro.

A tundra não é um lugar tão frio 
qu anto o gelo. Durante parte do 
ano, a água de seu solo permanece 
gelada, impedindo a penetração 
das raízes, mas, durante os meses 
mais quentes (com o degelo), po
dem crescer algumas plantas, so
bretudo juncos e ervas. Um dos 
componentes vegetais mais impor
tantes dos ecossistemas do tipo 
tundra são os musgos e liquens, 
que não possuem raizes. Dessa ve
getação vive uma população herbí
vora de renas, roedores, etc., caça
dos i>or lobos e glutões (gênero de 
mamíferos carnívoros).

Florestas e campos são ambien
tes onde a água do solo nunca gela 
ou evapora completamente. Mais 
variados que os outros três, os am
bientes florestais e campestres apa
recem misturados em gradações di
ferentes. Há pelo menos dois tipos 
básicos de floresta: as florestas 
frias (chamadas taigas) e as flores
tas tropicais.

Além desses, há ambientes me
nores, mas importantes, que se es
palham pelo planeta. É o caso dos
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mangues (pantanais de águas mari
nhas ou mistas) e dos pantanais 
(uma gradação entre pradarias ou 
florestas e águas continentais).

O futuro e a ecologia

A ecologia é uma ciência jovem.
Durante certo tempo, foi apenas 
descritiva. Depois, paulatinamente, 
graças aos trabalhos de ecólogos 
como Elton, Lindemann, Slobdkin,
Andrewarta e Odum, e ao avanço 
da estatística e de ciências afins 
(como a fisiologia vegetal e animal, 
a bioenergética, etc.), a ecologia ga 
nhou um grande impulso. Tende, 
agora, a tornar-se uma ciência 
exata e experimental, embora a ri 
gor ainda não tenha atingido esse 
estágio.

É inevitável que, com a explosão 
das populações humanas (criando, 
dessa maneira, maior necessidade 
alimentar), a urbanização crescente 
e a poluição dos ambientes, a eco
logia se torne cada vez mais impor
tante. Somente o conhecimento 
acurado da estrutura, do funciona 
mento e da economia da biosfera 
permitirá que os homens sobrevi 
vam em seu planeta.

Ecologia urbana

Sob o ponto de vista do urba 
riismo, os estudos ecológicos assu
mem maior relevo sobretudo a par 
tir de 1915, quando Robert E.
Park* publicou o artigo A Cidade:
Sugestão para a Investigação do 
Comportamento Humano no Meio 
Urbano.

Desde o início do século XX efe 
tuavam-se, nos Estados Unidos, in
vestigações relacionadas com o 
agravamento dos problemas urba
nos em cidades industriais. Desen 
volvendo os métodos de investiga
ção da ecologia vegetal e animal, A sociedade pode ser vista como uma população estabelecida num "habi- 
grupos de cientistas sociais procu- tat". (Arranha-céus de Chicago, construídos por Ludwig Mies van der Rohe.)

"Cada elemento deve cumprir uma função": axioma funcionalista concretizado por Le Corbusier (Vila de Garches).

raram entender a relação, entre fe
nômenos urbanos e espaciais, 
apoiando se na verificação em
pírica. Pesquisaram os problemas 
de distribuição geográfica, relacio
namento e ajustamento de vários 
grupos sociais e raciais.

Grande parte dos primeiros estu
dos ecológicos distinguiam “comu
nidade” (grupo social com vínculos 
territoriais, físicos e biológicos) de 
“sociedade” (grupo relacionado 
por vínculos psicológicos e sociais 
e regulado por crenças, costumes e 
desenvolvimento cultural). O pro
gresso das ciências sociais, con 
tudo, tornou claro que essa divisão 
era forçosamente didática: a aná
lise das partes concretas da vida 
social mostra que os dois tipos 
sempre coexistem.

Por volta de 1950, os teóricos 
conhecidos por neo-ecologistas sa 
lientaram a precariedade de tentar 
separar os fenômenos biológicos 
dos culturais. Envolvendo ampla 
mente o campo das ciências so
ciais, estudaram o “complexo eco
lógico”, que incluía as relações 
entre o meio ambiente, a tecnologia 
disponível e a população existente, 
além de aspectos culturais que 
mais se encontravam próximos da 
área da antropologia.

Como linha de interesse para a 
arquitetura, evidenciou-se que a 
ecologia não estudava o ambiente 
em si (como a meteorologia, por 
exemplo), nem o corpo biológico 
do homem (como a anatomia), mas 
compreendia partes de várias ciên
cias que estudam as relações entre 
o homem e o ambiente. Tanto ana
lisada por ecólogos como por ar
quitetos, a sociedade pode ser vista 
como uma população estabelecida 
num habitat.

Utilizando conceitos da ecolo 
gia, arquitetos ingleses (como Ali 
son e Peter Smithson), holandeses 
(entre os quais Jacob Bakema), 
norte-americanos (como Paul Ru- 
dolph e Louis Khan) e japoneses 
(Kenzo Tange*, por exemplo) preo
cuparam-se em atender às necessi 
dades de sociedades que já pos 
suem elevado grau de especializa
ção e urbanização.

Desenvolveram, para isso, uma 
visão espacial que contou com a 
obra de pós-guerra de Le* Corbu 
sier. Percebeu-se a necessidade de 
atender, em níveis diferentes, a cir 
culação de pedestres e automóveis; 
de implantar os edifícios no sítio 
urbano, procurando continuidade 
de espaços interiores e exteriores; e 
de usar os materiais de construção 
com a maior economia de meios 
possível.

Um dos movimentos que melhor 
manifestam essa intenção de adap
tar a arquitetura às condições do 
ambiente e às técnicas de constru
ção foi o brutalismo*.

O tratamento brutalista esco 
rou-se no conhecimento, que as 
pesquisas ecológicas auxiliaram, 
do processo de adaptação dos gru
pos humanos ao meio. Sem isso, se
ria inviável uma organização do es
paço em escala social.

Os arquitetos japoneses metabo 
listas também contribuíram para a 
integração ecológica. Os profundos 
problemas decorrentes ao cresci
mento excessivo de algumas cida
des (Tóquio, por exemplo) eviden-
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O rio Tâmisa despoluido: grande conquista da Ecologia e ciências afins.

ciaram que certos elementos da 
estrutura urbana deveriam ter o ca
ráter de sustentação dessa estru
tura. Seriam pontos fixos de refe
rência, como já haviam sido os 
acidentes geográficos (montanhas, 
rios, etc.), os palácios e as cate
drais. Os outros elementos da es
trutura responderiam às mudanças 
periódicas, comuns às grandes ci
dades: mudanças nos serviços ofe
recidos pela indústria urbana, nos 
equipamentos culturais, nos pa
drões de comportamento, na estru
tura familiar, etc.

A importância de uma flexibili
dade, ou de uma possibilidade de 
correção na implantação de edifí
cios, pode ser avaliada em todos os 
países pelo esgotamento de recur
sos naturais e pelos fenômenos de 
decadência ecológica ou poluição, 
que vêm ocorrendo em várias re
giões urbanas.

Somente com o uso de várias 
técnicas antipoluidoras, cidades 
como Londres conseguiram ameni
zar esses problemas.

Percebeu-se, portanto, que no 
atual estágio do desenvolvimento 
das redes urbanas é necessário o 
conhecimento dos aspectos ecoló
gicos mais profundos, dos recursos 
disponíveis e dos problemas de 
adaptação dos grupos humanos a 
suas regiões. So assim as equipes 
de planejamento (incluindo arquite
tos, urbanistas, designers e sociólo
gos) podem projetar de forma ade
quada a expansão do habitat 
humano.

O homem e a ecologia

As relações homem-ambiente 
implicam um conjunto articulado 
de problemas relacionados entre si 
e que se referem à sobrevivência e 
à consciência do homem.

Parte deste conjunto é o modo 
tradicional de colocar as questões 
do design e da cidade. Os designers 
tentam, atualmente, resolver ques
tões que precisariam — ao inves de 
métodos e processos tradicionais
— de uma refundamentação da es
trutura que forma o complexo am

biental. Ou seja, é necessário “dese
nhar” uma nova articulação com 
todos os componentes do pro
blema, pois só assim é possível tra
balhar ao nível da “parte correlata 
à totalidade”.

Fala-se de sistema ambiental, 
nesse sentido, em decorrência da 
importante contribuição das pes
quisas ecológicas. A ecologia as
sume o ambiente como uma totali 
dade, e a necessidade de estudar o 
metabolismo faz dela uma ciência 
“cruzamento” : o equilíbrio do am
biente é regulado por suas diversas 
variáveis.

A partir do conceito de sistema 
ambiental, alguns estudiosos vão 
tentando abrir novos e diferentes 
caminhos para a solução dos pro
blemas de design.

Trabalhos sobre os objetos, a ar
quitetura, o urbanismo, etc. foram 
elaborados e publicados. ■ Em al
guns deles — Objeto e Comunica
ção e A Teoria dos Sistemas Fun
cionais como Quadro do Design do 
Ambiente, por exemplo —, Abra
ham Moles, analisando o problema 
da “demografia dos objetos”, mos
tra o caminho aberto pela ecologia 
desses objetos. Como a relação do 
indivíduo com os objetos do am
biente deve ser analisada em sua 
especificidade (constatada a exis
tência de um “grau de apropria 
ção” variável segundo as situa
ções), Moles opina que uma 
tipologia dessas situações torna-se 
instrumento necessário para o de
signer do ambiente.

Num nível superior de generali
dade, a tarefa seria uma análise da 
ecologia desses agregados (ou con
juntos homem-ambiente), tendo 
como ponto de partida a relação 
entre o homem e seu meio.

Nesse sentido, a pesquisa ecoló
gica representará, sem dúvida, o 
atomo básico do comportamento 
do designer do futuro.

VEJA TAMBÉM: Biologia; Ecos
sistema; Habitat; Naturais, Recur
sos; Urbanismo.

Economia

A palavra “economia” designa 
simultaneamente um grupo de ati
vidades e seu estudo científico. 
Consideram-se econômicas, em ge
ral, aquelas atividades que satisfa 
zem necessidades materiais da so
ciedade e dos indivíduos que a 
compõem.

A caracterização das necessida
des econômicas como materiais 
provém de uma época em que a 
maior parte da economia estava 
voltada à produção, ao transporte 
e à transação de objetos materiais. 
Atualmente, muitas atividades de 
caráter econômico indiscutível con
sistem na produção de serviços que 
satisfazem necessidades que nem 
sempre são materiais. É o caso das 
artes tais como teatro, balé, mú
sica, do ensino, das comunicações 
de massa (TV, rádio), etc.

Outra maneira de delimitar o 
domínio do econômico é conside
rar pertencentes a ele apenas as ati
vidades que são remuneradas. Esta 
definição do âmbito da economia, 
contudo, tem o defeito de não in
cluir os serviços públicos gratuitos 
(limpeza das ruas, defesa e segu
rança, etc.), cujo caráter econô
mico é indubitável.

Talvez a melhor maneira de defi
nir atividade econômica seja enca- 
rá-la como o conjunto dos traba
lhos que contribuem para o 
produto social, entendido este 
como o fruto das atividades com
preendidas pela divisão* social do 
trabalho.

A atividade seria econômica na 
medida em que é social, isto é, na 
medida em que ela consistir em ta
refas diferenciadas e complementa-

res a outras atividades, também 
econômicas. Esta maneira de 'defi
nir a economia exclui apenas ativi
dades estritamente individuais, 
como a da dona de casa e de auxi
liares domésticos ou ainda os servi
ços que o consumidor presta a si
Íiróprio (preparação de alimentos, 
impeza e reparo de objetos, etc.).

A micro e a macro

A ciência econômica, também 
denominada economia política (ou 
apenas economia), dedica se ao es
tudo das atividades econômicas, 
isto é, da produção, distribuição no 
espaço e repartição de bens e servi
ços. De forma geral, este estudo 
pode ter por objeto a unidade de 
produção (a empresa) ou a de con
sumo (a família), ou então a ativi
dade econômica de toda sociedade. 
No primeiro caso, os estatutos per
tencem à microeconomia, no se 
gundo, à macroeconomia.

A microeconomia procura co
nhecer as leis que explicam o com
portamento produtivo das empre
sas e o comportamento de consumo 
das famílias.

A maior parte da teoria microe- 
conômica é de caráter dedutivo, 
tendo sido elaborada com a pre
missa de que produtores e consumi
dores agem racionalmente, os pri
meiros procurando maximizar o 
lucro, e os consumidores, seu bem- 
estar ou a utilidade obtida dos bens 
e serviços que adquirem.

Como, no mundo real, as cir
cunstâncias em que produtores e 
consumidores se encontram não 
são sempre as mesmas, o procedi
mento mais comum foi levar em 
conta apenas algumas dessas cir
cunstâncias, que são as condições 
da “concorrência perfeita”. Essa 
construção teórica pressupõe que, 
em cada mercado, as empresas são 
em grande número e de reduzido
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Polemizando com autores clássicos como Adam Smith (esquerda). Karl 
Marx (direita) fez severas criticas á sociedade capitalista do século XIX.

tamanho e que os consumidores 
sempre preferem as mercadorias de 
menor preço e melhor qualidade, 
tendo perfeito conhecimento de to
das as que lhes são oferecidas.

Com estes pressupostos, elabo
rou-se a “analise do equilíbrio”, 
cuja conclusão geral foi a de que 
os recursos disponíveis serão usa
dos da maneira mais racional e 
econômica possível, de modo a 
proporcionar a máxima utilidade 
aos consumidores, desde que em 
presas e famílias tenham plena li
berdade para tomar as decisões que 
possam melhor atender a seus inte
resses particulares.

No entanto, as condições da 
concorrência perfeita não prevale
cem na prática. As empresas são 
dos tamanhos mais díspares e em 
alguns mercados há apenas um pe
queno número delas. Além disso, 
os consumidores dão preferência a 
certos fornecedores, levados (pela 
publicidade ou por um conheci
mento imperfeito das ofertas) a 
nem sempre comprar o melhor ou 
o mais barato. Por tudo isso, as 
conclusões da “análise do equilí
brio” quase nunca são aplicáveis; 
teorias microeconômicas de caráter 
empírico, que se baseiam no estudo 
do comportamento real de empre
sas e consumidores, tendem a con
cluir que o melhor desempenho da 
economia requer vários tipos de in
tervenção do Estado na atividade 
econômica.

A macroeconomia originou-se 
em parte de estudos histórico-críti- 
cos da evolução econômica de dife
rentes sociedades humanas. Alguns 
desses estudos indicavam que a 
evolução tem um sentido (o de de
senvolver cada vez mais as forças 
produtivas) e obedece a determina
das leis (a principal delas é a que 
define certos estágios da evolução 
econômica, cada um caracterizado 
por diferentes instituições jurídicas, 
políticas, sociais, culturais). Mais 
recentemente, tem surgido uma ma
croeconomia que procura conhecer 
as leis que regem a atividade eco
nômica dentro de um mesmo sis
tema. Procura-se verificar as mu
danças sofridas pela vida 
econômica na medida em que evo
lui a tecnologia, a produtividade

aumenta e também na medida em 
que as preferências dos consumido
res se ajustam a níveis mais eleva
dos de satisfação das necessidades.

No campo macroeconômico, há 
áreas de estudos especializados: 
teoria monetária, teorias da produ
ção, do comércio* internacional, 
da conjuntura*, do desenvolvi
mento* e outras.

Com o desenvolvimento das teo
rias matemáticas e estatísticas, sur
giu uma nova área de estudos eco
nômicos, a econometria, na qual as 
proposições teóricas são formula
das em termos de equações e testa
das empiricamente. Uma das ino
vações da econometria é o uso de 
linguagem matemática para expri
mir leis econômicas que antes eram 
apenas formuladas literariamente,
o que às vezes dificultava sua com
provação empírica. Dada a maior 
abundância, hoje em dia, de dados 
sobre a economia e a maior facili
dade de sua manipulação por meio 
da computação eletrônica, numero
sas leis econômicas puderam ser 
empiricamente verificadas. Embora 
a mera comparação entre o con

teúdo de uma lei ou teoria com os 
dados da realidade não “demons
tre” seu acerto ou desacerto, ela 
permite verificar o campo de apli
cação da teoria.

As muitas divergências

A ciência econômica não é neu
tra, pois seu objeto — ao contrário 
das ciências exatas (física, química, 
matemática, etc.) — não é desli
gado do investigador, cujos interes
ses e valores interferem, consciente
mente ou não, em seu labor 
científico.

Quando um conjunto de teorias 
econômicas conclui por determina
das proposições normativas, elas 
passam a constituir uma doutrina 
econômica. A história já  algo longa 
da economia, desde o século
XVIII, registra numerosas doutri
nas: a mercantilista, a liberal, a so
cialista, a neoliberal, que se subdi
videm, por sua vez, em muitas 
outras doutrinas que se ligam ao 
nome ou nomes daqueles que ini
cialmente as formularam.

Assim, a doutrina liberal clás

sica de David Ricardo* distin
gue-se do liberalismo neoclássico 
de Marshall, assim como o socia
lismo utópico de Charles Fourier* 
distingue se do socialismo cientí
fico de Marx*. A doutrina neolibe
ral está ligada ao nome de John M. 
Keynes* e, mais recentemente, sur
giu outra, “monetarista” , de Fried- 
man. E preciso distinguir ainda as 
doutrinas que possuem caráter his- 
tórico-institucional, de Werner 
Sombart* e Joseph Alois Schumpe- 
ter*, entre vários outros.

A distinção entre teoria ou “es
cola de pensamento” e doutrina é, 
não raro, difícil, pois cada doutrina 
se apóia num corpo de teorias cuja 
validade nem sempre depende das 
conclusões doutrinárias de seus au 
tores. Numerosas vezes as doutri
nas ficam ultrapassadas, mas as 
contribuições metodológicas ou 
teóricas de seus autores incorpo- 
ram-se de forma permanente ao 
corpo de conhecimentos econômi
cos. A doutrina do liberalismo 
clássico, por exemplo, encontra 
poucos defensores atualmente, po
rém as contribuições de Ricardo 
para a teoria do valor, da renda da 
terra e do comércio internacional 
são elementos básicos da macroe
conomia moderna.

Como o modo de organização 
da atividade econômica (sistema 
econômico) engendra interesses 
conflitantes, a ciência econômica 
também está sujeita a controvérsias 
doutrinárias, que se refletem sobre 
a teoria, quase sempre formulada 
de modos divergentes e totalmente 
antagônicos.

Por isso, a economia como ciên
cia apresenta unidade quase só 
quanto ao objeto do estudo (e às 
vezes nem isso), não dispondo de 
um conjunto de proposições de 
aceitação geral, como parece ser o 
caso das ciências exatas.

VEJA TAMBÉM: Capitalismo; 
Comunismo; Divisão do Trabalho; 
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mento; Planejamento Económico; 
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micos; Socialismo.

Satisfazendo as necessidades materiais da sociedade, agricultura e indústria sào setores de máxima importância na vida econômica de um pais.
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Ecossistema

Em todos os ambientes — ex
ceto no coração dos desertos, no 
gelo e nos abismos oceânicos — 
existem vegetais: algas na água, ár
vores na floresta, ervas nos cam
pos. E em todos eles há herbívoros, 
comendo as plantas. Infinitas mul
tidões de copépodes (crustáceos*) 
“pastam” algas microscópicas no 
mar. Cavalos e cangurus comem 
ervas nas pradarias. Esquilos e lar
vas alimentam-se de nozes e tron
cos podres nas florestas. Por fim, 
em todos os ambientes há carnívo
ros, que devoram os herbívoros. O 
leão caça gazelas nas pradarias, 
peixes comem copépodes no mar, 
os louva-a-deus caçam insetos 
herbívoros na grama. Em todos os 
ambientes existe, pois, uma “pirâ
mide alimentar”.

Na base da pirâmide estão os ve
getais que fabricam seus próprios 
alimentos pelo processo de fo- 
tossíntese*. Usando água, gás car
bônico e luz, os vegetais produzem 
todos os alimentos de que necessi
tam — carboidratos, gorduras e 
proteínas. Sobre os vegetais apare
cem pelo menos mais dois níveis de 
animais, que aproveitam os alimen
tos fabricados pelos vegetais. Na 
pirâmide alimentar, os vegetais 
constituem o nível trófico (que sig
nifica alimentar) produtor. Os ani
mais constituem os níveis tróficos 
consumidores. Também se diz que 
os vegetais são o componente autó- 
trofo da pirâmide, isto é, aquele 
que se alimenta a si próprio, en
quanto os animais (mais as bacté
rias* e os fungos*) são o compo
nente heterótrofo (que se alimenta 
à custa dos outros).

Em todos os ambientes aquáti
cos ou terrestres existem comuni
dades vivas, ou seja, conjuntos de 
populações animais e vegetais, or
ganizadas em pirâmides tróficas. 
Estas formam, com o ambiente 
não-vivo que as cerca, um todo 
funcional e relativamente isolado: 
o ecossistema.

Cada ecossistema — floresta*, 
lagoa, pradaria ou deserto* — tem 
sèus limites marcados pelo começo 
de outro ecossistema, mas é preciso 
fazer nítida distinção entre ambien
tes e ecossistema: ambiente são as 
lagoas ou as florestas em geral, ao 
passo que ecossistemas são uma la
goa ou floresta em particular. 
(Quando se fala, por exemplo, em 
estrutura dos ecossistemas desérti
cos ou marinhos, isso apenas signi
fica que ecossistemas de um 
mesmo ambiente têm característi
cas semelhantes.) Sendo os ecossis
temas unidades funcionais, um dos 
problemas é fixar-lhes os limites. 
As vezes, esses limites aparecem 
bem claros. As bordas de um lago, 
por exemplo, constituem uma divi
são evidente entre este e a floresta 
ou a pradaria. Mas muitas vezes os 
ecossistemas separam-se através de 
gradientes progressivos. Estes gra
dientes (ou faixas de interpenetra
ção) são conhecidos como ecoto- 
nos, e apresentam características 
especiais. Neles vivem, por exem

plo, representantes das populações 
de ambos os ecossistemas e, além 
disso, algumas espécies próprias.

Ciclos no ecossistema

Em qualquer ecossistema pode
mos distinguir uma parte física e 
outra biológica.

A parte biológica é a biomassa 
ou a massa total — em peso — dos 
seres vivos, formada pelo conjunto 
das biomassas particulares de plan
tas, herbívoros, carnívoros, parasi- 
tos, bactérias, etc.

A parte física é constituída por 
elementos como: substrato, rochas, 
solo, areia, água, os gases do ar, a 
luz que inciae sobre o sistema, a 
temperatura, etc.

Parte dos elementos físicos do 
ecossistema — moléculas de água 
(H ,0), oxigênio (0 2), dióxido de 
caroono (C 02), elementos inorgâ
nicos, como o nitrogênio e o enxo
fre — estão permanentemente pe
netrando na biomassa e saindo

dela. C 0 2 e H20  entram na bio
massa vegetal, onde se realiza a fo
tos síntese dos alimentos, que li
berta 0 2 no ambiente. Esse 0 2 
penetra nos animais e nos vegetais 
para a respiração, isto é, a oxida
ção dos alimentos, que liberta COj 
e água no ambiente, fechando o ci
clo. Assim como há um ciclo do 
carbono (C 02) e de oxigênio, há 
também ciclos do nitrogênio (fi
gura 1, nesta página), do enxofre e 
de vários outros elementos.^

Essas trocas e circulações entre 
a parte física e as biomassas são os 
chamados ciclos bio-geo-químicos 
dos ecossistemas.

Em qualquer ecossistema a bio
massa dos autótrofos (vegetais), 
que constitui o primeiro degrau da 
pirâmide alimentar, varia durante o 
ano e também ao longo de ciclos 
bem mais longos que os anos. A. 
primeira causa desta variação são 
mudanças do ambiente físico. A 
viagem do planeta em sua órbita 
faz chegar mais ou menos luz ao

ecossistema, durantç cada estação. 
A variação na entrada de’fótons re
flete-se na quantidade de alimento 
produzido. Isso porque é a energia 
dos fótons que mantém unidos os 
átomos dos alimentos e é essa ener
gia que se libera durante a respira
ção.

Existem ainda outras causas da 
variação da biomassa vegetal como 
poluição, adubagem e falta de ni
trogênio ou de outros micronutrien- 
tes. As variações da biomassa 
vegetal refletem-se, quase auto
maticamente, ma biomassa ani 
mal. O decréscimo de alimento 
para os componentes de níveis su
periores acaba por provocar a eli
minação dos menos aptos, pois as 
espécies encontram-se em perma
nente competição pela sobrevivên
cia, dentro do ecossistema.

A passagem da energia acumu
lada nos alimentos de um para ou
tro nível da pirâmide alimentar é 
regulada pelas leis da termodinâ
mica*. A lei “do aumento da entro-

UM CICLO BIO-GEO-QUfMICO
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i PROTOPLASMA

AMINOÁCIDOS

AMÓNIA

NITRITOS

NITRATOS

magmas
vulcânicos

degraus que 
fornecem 
energia aos 
organismos 
decompositores

O nitrogénio, usado na sfntese das proteínas e dos áci
dos nucléicos, só pode entrar nas plantas —  primeiro 
nfvel trófico do sistema —  sob forma de nitratos. As fon
tes básicas de nitrogénio séo três: a amónia vinda das 
erupções vulcânicas, a amónia vinda da própria degra
dação dos organismos vivos e o nitrogênio do ar. Os três 
são transformados em nitratos, síntese feita por bacté
rias. Apenas pequena parte do nitrogênio do ar é fixada 
em nitratos por via fotoqufmica e elétrica. A partir dos 
nitratos, os vegetais sintetizam C 0 2 e H20 .  aminoáci- 
dos, proteínas e ácidos nucléicos. Quando essas molé
culas passam para os herbívoros e carnívoros, são que

bradas, pela digestão, para o nível de aminoácidos —  
sem nunca ir para o nível de nitrato —  e ressintetizadas. 
O metabolismo dos componentes vivos do ecossistema 
e de decompositores produz ácido úrico. uréia e amónia, 
resultados da decomposição das moléculas protéicas. 
Outra vez bactérias entram em ação para decompor os 
dois primeiros até amónia e inserir a última no caminho 
da síntese de nitritos que, através de outras bactérias, 
levarão aos nitratos. Parte do ciclo fomece energia (as 
decomposições) parte precisa dela para realizar as sínte
ses. A energia vem das decomposições orgânicas ou da 
luz do sol.
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pia*” explica por que a biomassa 
de herbívoros e muito menor que a 
de vegetais, e a de carnívoros muito 
menor que a de herbívoros. Cada 
vez que um nível trófico do ecossis
tema consome outro — isto é, cada 
vez que um carnívoro come um 
herbívoro, ou este devora uma 
planta, cerca de nove décimos da 
energia dos fótons contida nos ali
mentos que as plantas fabricaram 
é degradada sob forma de calor 
(aumento da entropia), que se dis
persa no ambiente. Por isso calcu- 
la-se que, para manter 1 kg de 
herbívoros, em qualquer ecossis
tema, são necessários pelo menos 
10 kg de vegetais. E, para manter
1 kg de carnívoros, são necessários 
10 kg de herbívoros. Assim, para 
que um leão de 100 kg se mantenha 
na savana, esta deveria produzir
10 000 quilos de vegetais comidos 
pelas gazelas. Na verdade, rara
mente a cadeia alimentar é assim 
tão simples. Geralmente, há vários 
graus de carnívoros menores e 
maiores que se comem uns aos ou 
tros.

Além disso, há vários herbívoros 
que são também carnívoros ocasio-

Uma parte da energia solar é sintetizada pelos vegetais e outra parte se 
perde (entropia) no aquecimento do ambiente. Os herbívoros e carnívoros 
tornam a perder certo coeficiente de energia através da respiração. (E, = 
energia solar; Ep =  energia solar perdida no aquecimento do ambiente; E2 
« E ,  =  quantidades de energia passadas de um nfvel trófico a outro; A, B 
e C - níveis tróficos; C,, C2 e C3 =  energia perdida como entropia na passa
gem de um nível trófico a outro).

As savanas cobrem larga área, da Bolívia è Argentina. Entre plantas rasteiras e pobres, surgem árvores altas.

O CICLO DA ENERGIA

nais, comendo larvas, insetos, etc. 
Portanto, quando um carnívoro de 
100 kg, como, por exemplo, um 
leão ou um tubarão, vive num am
biente, é certo que foi consumido 
muitíssimo mais do que 10 000 kg 
de vegetal.

Todos os habitais onde não há 
vegetais são apêndices de algum 
ecossistema onde está se proces
sando fotossíntese. Por exemplo: a 
luz não alcança as grandes profun
didades oceânicas. Por isso, a fo
tossíntese não ocorre aí, onde só 
habitam animais. Esses animais co
mem seres mortos que vêm da su
perfície, ou animais das camadas 
intermediárias, que, por sua vez, 
devoram animais da superfície. O 
volume da biomassa (muito pe
queno, aliás) dos animais de pro
fundidade é, pois, determinado pela 
biomassa de algas superficiais. Da 
mesma maneira, os peixes que ha
bitam as cavernas escuras tem seu 
alimento trazido pelos rios e depen 
dem, assim, da biomassa vegetal de 
fora.

Ao contrário do que ocorre com 
os ciclos químicos, nos quais as 
moléculas dos compostos de car
bono, de enxofre, de nitrogênio, etc. 
são constantemente neutralizadas, 
passando da biomassa ao ambiente 
e vice-versa, a energia que entra na 
biomassa nunca sai da mesma 
forma que entrou. Ela entra sob 
forma de luz e sai como calor. Mas 
esse calor, entretanto, não pode ser 
utilizado novamente pelo ecossis
tema para manter se funcionando. 
Os elementos químicos presentes 
no ecossistema são reciclados, mas 
o gasto e a degradação de energia 
são contínuos e irreversíveis.

Semelhanças e diferenças

Qualquer ecossistema é formado 
por quatro elementos: substâncias 
abióticas ou compostos do am
biente; produtores de alimentos (as 
plantas); os macroconsumidores 
(os animais); e os microconsumido- 
res ou decompositores, também di
tos saprófitas. Os fungos e as 
bactérias desempenham papel 
importante nos ciclos do ecossis
tema (ver figura 1). Eles absorvem 
parte dos produtos de decomposi
ção que são lançados ao ambiente 
por plantas e animais e os transfor
mam em substâncias simples, que 
serão usadas novamente pelas 
plantas para produção de ali
mentos.

Em uma floresta ou em uma la
goa — dois ecossistemas bem di
versos entre si — encontram se os 
mesmos quatro elementos básicos. 
Na floresta, os produtores são ár
vores, enquanto que na lagoa, são 
algas flutuantes. Os macroconsu 
midores da floresta serão ratos, 
pássaros, caracóis, insetos; os da 
lagoa, peixes, caramujos, crustá
ceos. Os decompositores da lagoa 
serão bactérias e os da floresta, 
bactérias e fungos.

Do ponto de vista dos compo
nentes básicos, os dois ecossiste
mas são muito semelhantes; no en
tanto, do ponto de vista da 
estrutura das espécies, eles são 
completamente diferentes. Excluí
das as funções tróficas, as espécies 
citadas têm relações e funções di
versas na floresta e na lagoa. As ár-
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Na rocha nua. onde não existem condições para o acúmulo de água e matéria orgânica, unicamente os liquens conseguem desenvolver-se (Figura 2). 
A maior riqueza de substrato na fenda da rocha (água e matéria orgânica) permite o crescimento de uma vegetação de maior porte (Figura 1). Os liquens, 
que crescem sobre a rocha (Figura 2), formam a "vegetação pioneira", pois fazem parte do primeiro grupo de vegetais que se estabelece sobre a rocha 
nua. O ácido liquidinoso, produzido pelos liquens, auxilia na decomposição da rocha. O ecossistema fica limitado pelas escassas possibilidades de vida.

vores da floresta não são apenas os 
produtores de alimento — ser.vem 
também de abrigo às espécies ani
mais e têm a função de reguladoras 
da temperatura e umidade. As al
gas, que constituem o nível trófíco 
produtor da lagoa, não exercem ne
nhuma destas funções.

O estudo da estrutura de espé
cies de um ecossistema não trata 
apenas do número e tipos de espé
cies presentes, mas também do ar
ranjo espacial, dispersão, concen
tração, estratificação, etc. dos 
indivíduos.

Raridade e abundância 
das espécies

Uma característica constante
mente presente em todos os ecossis
temas e que eles contêm poucas es
pécies muito comuns e muitas 
espécies pouco comuns. Um trecho 
de floresta, por exemplo, pode con 
ter aproximadamente cinqüenta es
pécies de árvores, das quais apenas 
meia dúzia, ou menos, são respon 
sáveis por 90% da biomassa vege

tal. Essas poucas espécies comuns 
são chamadas dominantes ecológi
cos.

Do ponto de vista prático, é 
quase impossível obter-se uma lis
tagem completa das espécies de 
um ecossistema. Seu número, 
mesmo num ecossistema simples, é 
enorme. Normalmente, os ecologis 
tas limitam-se a relacionar as espé 
cies dominantes, levando em conta 
que uma espécie muito rara pode 
tornar-se importante para o funcio
namento do conjunto. Se, por um 
motivo qualquer, uma especie do
minante entra em colapso, ela é 
imediatamente substituída por al
guma das espécies raras, que as
cende e assume o papel ecológico 
da desaparecida. E é através desse 
método que o ecossistema continua 
funcionando.

A diversidade de espécies, por
tanto, tem grande importância para 
a capacidade de “ sobrevivência” de 
um ecossistema, pois é um dos seus 
controles homeostáticos. Esse fato 
tem conseqüências práticas para o 
planejamento de ecossistemas agrí

colas artificiais. É muito arriscado, 
por exemplo, reflorestar com ape
nas um ou dois tipos de árvores, 
mesmo que estes apresentem mui
tas vantagens como crescer de
pressa, por exemplo. Basta uma 
epidemia ou mudança no clima 
para que uma espécie seja total
mente dizimada. E é necessário que 
já exista alguma espécie “rara” que 
esteja capacitada a assumir o lugar 
e manter o sistema em funciona
mento.

Estudo prático

Recentemente, os ecossistemas 
têm sido simulados por modelos 
elétricos. A energia solar é substi
tuída pela bateria elétrica. Cada 
nível de consumo trófico é simu
lado por resistências que conso
mem a energia. Fazendo variar as 
entradas de energia e as resistên
cias, podem-se simular os aumen
tos de consumo e produção das vá
rias biomassas, introduzir níveis 
intermediários, etc.

Com esses modelos, é possível

fazer algumas previsões sobre ecos
sistemas cuja estrutura se conheça 
em detalhe.

Mas o estudo dos ecossistemas 
reais ainda apresenta grandes difi
culdades práticas. Alguns — como 
pradarias e lagoas — são fáceis de 
analisar, e dai a preferência que os 
ecologistas lhes tem dedicado sobre 
os que são muito grandes, como 
um mar interno ou uma grande flo
resta. A obtenção das medidas da 
biomassa é relativamente fácil. 
Mas os dados mais precisos sobre 
ciclos e entradas e saídas de ener
gia são difíceis de se obter, pois re 
querem aparelhamento especiali
zado e dispendioso.

Ainda assim, o conhecimento 
dos ecossistemas terrestres vem se 
ampliando continuamente, abrindo 
a possibilidade de um dia vir a con
trolar a ecologia global do planeta.

VEJA TAMBÉM: Campo; De
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O Concilio Vaticano II foi a primeira iniciativa católica da grande envergadura no sentido de unificar os cristãos 
do mundo inteiro, deixando de lado o que os separa. (Em primeiro pleno, patriercas da Igreja Oriental.)

Ecumenismo

Depois da convocação do Se
gundo Concílio* do Vaticano, em 
1959, pelo Papa João* XXIII, a 
palavra “ecumenismo” passou a fa
zer parte do vocabulário comum. È 
que esse concílio foi chamado de 
ecumênico — não só porque con
gregava, numa grande assembléia, 
representantes mundiais da Igreja 
Católica Romana, mas também 
porque abria as portas do Vaticano 
a várias Igrejas até então separadas 
de Roma.

A palavra “ecumenismo” deri- 
va-se da forma grega oikos (que 
significa habitação, casa, tambem 
denotando aqueles que vivem sob o 
mesmo teto, ou seja, a família). A 
forma passiva do particípio pre
sente do verbo oikéo (habitar, resi
dir), aliada ao termo ge (terra) deu 
o vocábulo oikouméne, signifi
cando “a terra habitada”.

Demóstenes*, grande orador da 
Antiguidade, empregava esse termo 
para qualificar o mundo grego com 
todas as terras conquistadas pelo 
grande Alexandre*. Os bárbaros, 
que não viviam nesses territórios e 
não conheciam a cultura helénica, 
não faziam parte do “mundo habi
tado”, não eram, a rigor, considera

dos “humanos” (ou “civilizados”). 
Os romanos, por sua vez, também 
achavam que seu vasto império era 
a oikoumene da época. Seu impera
dor ostentava o título de Kyrios tes 
oikouménes (“Senhor do mundo 
habitado”).

Ecumênica, porque única

Oikouméne era, portanto, uma
fialavra corrente no vocábulo secu- 
ar. Passou a fazer parte da lingua

gem regular da Igreja somente 
depois da oficialização do 
cristianismo (por Constantino*; em 
313). A Igreja, como o império, 
era ecumênica, isto é, alcançava os 
confins do “mundo habitado”. Os 
grandes concílios universais da 
Igreja, que se realizaram entre 325 
e 787, foram chamados de con
cílios ecumênicos. Eram assem
bléias representativas de uma 
Igreja mundial. Quando a unidade 
dessa comunidade religiosa come
çou a ser abalada (e por fim desa
pareceu, com o grande cisma* en
tre o Oriente e o Ocidente, em 
1054), a palavra oikouméne passou 
ao campo das controvérsias. Com 
a ruptura do cristianismo, deixou 
de existir uma Igreja que fosse real
mente ecumênica.

Esse termo foi se esvaziando no 
decurso da história e já não queria 
dizer muita coisa quando o chefe 
da Igreja de Constantinopla se inti
tulava patriarca ecuménico ou

mesmo quando esse título passava 
a ser dado ao papa.

Num mundo unificado podia-se 
chamar de “ecumênica” a única 
Igreja existente. O termo definia 
univocamente uma realidade exis
tente na história. Tornou-se evi
dente, no entanto, que não mais 
existia um corpo ecumênico. Com 
o advento da Reforma* do século 
XVI, e com a subseqüente multipli
cação das denominações religiosas, 
o ecumenismo passou a ser consi
derado um alvo a se alcançar, um 
ideal futuro, e não pode mais ser a 
constatação de um estado de fato. 
Não existia, realmente, a oikou
méne cristã.

As guerras de religião nos sécu
los XVI e XVII acabaram com 
qualquer ilusão que porventura 
ainda existisse a esse respeito.

Dividido, o cristianismo mos
trou-se pouco capaz de influenciar 
beneficamente a sociedade, princi
palmente quando — passada a 
epoca das guerras religiosas — a 

-tendência geral era de abandonar 
completamente à esfera subjetiva 
da decisão pessoal a adesão a esta 
ou àquela religião.

Somente em 1910, sob o influxo 
de movimentos cristãos, em diver
sos países, realizou-se uma pri
meira Conferência Missionaria 
Mundial, na cidade de Edimburgo, 
para estudar possibilidades reais de 
cooperação entre as Igrejas dividi
das, e criar órgãos permanentes de

ação cristã no mundo. A pó? sérros 
estudos e inúmeras experiências de 
trabalho ecumênico, alguns cris
tãos sentiram que não era possível 
verdadeira cooperação fraterna 
sem diálogo profundo a respeito de 
questões de fé. Isso fez com que, 
em 1927, se reunisse a primeira 
Conferência Mundial sobre Fé e 
Ordem, em Lausanne.

Diversas outras conferências se 
sucederam, reunindo cristãos de to
dos os continentes e despertando 
entre as Igrejas, especialmente pro- 
testantes^o desejo da criação de al 
gum órgão capaz de representá-las 
na difícil tarefa do testemunho cris
tão no mundo. Foi somente depois 
da Segunda Guerra Mundial que se 
tornou possível a concretização 
desse ideal ecumênico, com a cria 
yão do Conselho Mundial de Igre
jas, estabelecido em 1948. Desde 
então, essa organização (cuja sede 
está situada em Genebra) tem cres 
eido constantemente, sob o signo 
da oikouméne.

O Conselho Mundial de Igrejas 
nunca pretendeu ser uma espécie de 
super-Igreja. É, isso sim, “uma fra
ternidade de Igrejas que confessam 
o Senhor Jesus como Deus e Salva 
dor, segundo as Escrituras”, com a 
finalidade de “fomentar o cresci
mento da consciência ecumênica e 
missionária nos membros de todas 
as Igrejas” e de auxiliá-las o má
ximo possível “em sua tarefa mun
dial de evangelização e missão” 
(segundo seus estatutos).

A oikouméne é o chamado do 
futuro às Igrejas divididas.

Durante muito tempo, o Conse
lho Mundial de Igrejas conservou a 
imagem de uma organização pan- 
protestante. Essa imagem, no en
tanto, mudou, principalmente com 
a participação cada vez mais acen
tuada de Igrejas ortodoxas orien
tais, e com a presença também 
crescente de observadores católicos 
romanos em suas inúmeras sessões 
de trabalho.

Já antes da realização do Se
gundo Concílio do Vaticano, rei
nava na Igreja de Roma certa eufo
ria ecumênica.

O Papa João XXIII estabeleceu, 
após a convocação do concílio, o 
secretariado para a Promoção da 
Unidade Cristã, nomeando para di
rigi-lo dois dos mais eruditos mem
bros da hierarquia.

Este secretariado entrou imedia
tamente em contato com o Conse
lho Mundial de Igrejas e aplainou 
o caminho para a participação de 
observadores protestantes e ortodo
xos no Concílio Ecumênico.

O Papa Paulo VI, continuador 
das idéias de seu predecessor, diri
giu-se aos observadores não-católi- 
cos, a 29 de setembro de 1964, di
zendo: “Superamos, em boa parte, 
um tremendo abismo de descon
fiança e ceticismo. . . afirmamos 
um novo método, nasceu a ami 
zade, acendeu-se a esperança, co
meça um movimento. . . demos 
louvores a Deus que, sinceramente 
cremos, também nos deu seu Es
pírito Santo”.

VEJA TAMBÉM: Catolicismo; 
Concílio; Cristianismo; Igreja; 
João XXIII; Protestantismo.
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Edison

Não fosse Nancy Elliot uma 
professora inteligente, possivel
mente teria moído seu filho Tho- 
mas de pancadas, além de colo
cá-lo para trabalhar, fazendo com 
que abandonasse definitivamente 
os estudos. E que os mestres-esco- 
la de Milan, Óhio, onde Thomas 
Alva Edison nascera a 11 de feve
reiro de 1847, achavam que as fre
qüentes perguntas e pedidos de ex
plicação constituíam um sinal de 
debilidade mental do menino.

Mas sua mãe não concordava. 
Sabia que Thomas era irrequieto, 
característica que herdara do pai, 
Samuel Edison, descendente de ir
landeses e ativo militante da causa 
da independência do Canadá. Atri
buía suas perguntas a uma grande 
curiosidade intelectual, e resolveu 
ela própria instruir o filho. Com 
treze anos, Thomas considerou-se 
formado e pronto a buscar sua in 
dependência econômica. Deixou 
Milan, onde vendia hortaliças e le
gumes, promovendo-se a jornaleiro 
do trem que fazia a linha Port Hu- 
ron—Detroit.

De jornaleiro a jornalista foi um 
passo. Entusiasmado com a venda- 
gem dos periódicos, Thomas arru
mou uma prensa manual e instalou 
suas “oficinas” no vagão bagageiro 
do trem. Nas estações, saía à pro
cura de notícias locais e, pela lei
tura de “órgãos rivais”, informa
va-se dos acontecimentos nacionais 
e internacionais. Depois, redigia, 
compunha os tipos, e saía pelo 
trem a vender o fveekly Herald.

Já que possuía um “gabinete 
particular”, resolveu montar tam
bém um laboratório de química. 
Foi o fim de sua carreira: uma gar
rafa contendo fósforo explodiu e in
cendiou o vagão. O chefe do trem, 
além de expulsá-lo, deu-lhe uns ta
pas (causa de uma mastoidite que 
lhe provocaria surdez parcial).

Seguindo os trilhos, Thomas foi 
parar em Mount Clemens, Michi- 
gan, onde o chefe da estação ensi
nou-lhe telegrafia e deu-lhe um em 
prego noturno. Como a noite foi 
feita para dormir, Thomas achou 
muito natural inventar um disposi
tivo automático que o acordasse 
nas horas de marcar o ponto, ou 
quando se aproximasse algum ins
petor. A ferrovia descobriu o artifí
cio, achou-o muito engenhoso, mas 
demitiu o rapazinho.

Parada seguinte: Nova York. 
Sem dinheiro, mas perito em tele- 
grafiae com uma idéia milionária, 
que não tardaria em executar. Em 
1869, construiu um sistema telegrá
fico adequado às transmissões da 
Bolsa, vendendo os direitos da in
venção (por 40 000 dólares) a uma 
corretora.

Com tamanha fortuna, montou 
um laboratório de pesquisas, sem
pre às voltas com o telégrafo*, e 
elaborou os sistemas de transmis
são duplex e quadruplex, que per
mitem a transmissão simultanea de 
mensagens pelo mesmo cabo, au
mentando muito o rendimento da 
descoberta de Samuel Morse.

Homem realizado, casou-se com 
a assistente do laboratório, Mary 
G. Stillwell, com quem teve três fi
lhos (Marion, Thomas Jr. e Wil- 
liam). Mary morreu em 1884 e, 
dois anos depois, Edison voltou a 
casar-se, desta vez com Mina Mil- 
ler, que também lhe deu três filhos: 
Madeleine, Charles (que foi gover
nador de New Jersey) e Theodore.

O velho centro de pesquisas foi 
abandonado, em 1876, quando 
Edison, açora dispondo de muito 
dinheiro, inaugurou uma pequena 
cidade industrial com laboratorios, 
oficinas, escritórios, assistentes e 
técnicos de grande gabarito, em 
Menlo Park (NY).

O capital aplicado trouxe rápi
dos resultados. Em Menlo Park foi 
aperfeiçoado o telefone*, com a in
trodução dos microfones de car
vão, muito mais sensíveis e até hoje

empregados. A seguir, veio a inven
ção do fonógrafo, reproduzindo 
gravações feitas em cilindros. O 
método de gravação era ainda pri
mitivo — além de não permitir re
produções fiéis, tinha um tempo de 
duraçao muito limitado — , razão 
pela qual a invenção não teve, na
quele momento, aplicação comer
cial (o que aconteceria mais tarde, 
com a invenção dos discos). Mas 
valeu a Edison o ganho de uma 
caixa de charutos, que apostara 
com um amigo. Pesquisando de 
todo lado, elaborou também um 
protótipo de máquina de escrever 
(cujos princípios Remington apro
veitaria mais tarde), a “pena fa
lante”, avó dos futuros mimeógra- 
fos, e o cinescópio, uma das 
primeiras tentativas no campo do 
cinema*.

Foi no campo da eletricidade

que Edison se consagraria. Em 
1879, convidou interessados a ob
servar sua mais recente e hoje con
siderada a sua mais importante in
venção: a lâmpada elétrica. Os 
convidados viram-no acender, e fi
caram esperando para ver quanto 
duraria o fenômeno. Tiveram de 
aguardar quase três dias.

Daí por diante, Edison passou a 
ser conhecido como o “Mago de 
Menlo Park”, apelido que o acom
panharia por toda a sua vida. Mor
reu e foi enterrado em West 
Orange, New Jersey, a 18 de outu
bro de 1931, tendo registrado pa
tentes para nada menos que 1 033 
invenções.

VEJA TAMBÉM: Telefone; Telé 
grafo.

Thomas Edison, o "mago de Menlo Park", a quem o mundo deve a invenção de 1033 dos mais diversos engenhos.
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Editora

Editoração é a atividade que en
volve seleção, preparação e comer
cialização de textos impressos.

Sua história caracteriza-se por 
uma estreita ligação entre inova
ções técnicas e mudanças sociais, 
uma promovendo a outra. Da ma 
neira que existe atualmente, a edi
toração depende de três invenções: 
escrita*, papel* e impressão*. É de 
pende também de dois dados so
ciais: desenvolvimento da produ
ção de matéria escrita e literária e 
de um público leitor.

Reunindo em si as atividades de 
editoração, a editora constitui uma 
indústria copiadora suprindo um 
público leitor.

A mecanização da imprensa, no 
século XIX, e seu imenso desenvol
vimento no século XX, fizeram 
com que a editoração alcançasse 
uma posição poderosa como meio 
de atingir as pessoas. Tornou-se o 
meio de comunicação de massas 
mais importante do mundo, só per
dendo para a televisão*.

Nas bibliotecas, livros de tijolo

Pedra, pau, metal, barro, con
chas, fibras, peles e, finalmente, pa
pel. Desde as mais remotas eras o 
ser humano procurava deixar regis
tro dos fatos que vivia e que acon 
teciam ao redor de si. Desejando 
algo mais durável do que a comuni 
cação oral, usava do material dis
ponível em cada época, neles gra
fando os mais variados símbolos. 
Entre os minóicos-micênios, babi
lônios, hebreus e mesmo entre os 
romanos mais antigos, essa tarefa 
era comercialmente inviável. Tendo 
de gravar os escritos um a um em 
tijolos ou tábuas, os artesãos leva
vam um tempo enorme para com
pletar o trabalho e, ainda que fos
sem escravos (o que era comum), 
precisavam ser alimentados e vesti
dos durante todo o período. Ao 
custo da mão-de-obra somava-se o 
da matéria-prima; além disso, os li- 
vros-tijolos eram muito pouco prá
ticos e de transporte difícil.

Por tudo isso, os primeiros “edi
tores” não visavam ao lucro e esta
vam pouco interessados no público 
leigo (que poderia ser atingido por 
comumcaçoes orais). Tratava-se de 
reis e chefes religiosos que manda
vam proceder às gravações pen
sando no futuro, com o intuito de 
transmitir aos pósteros os feitos go
vernamentais, regras religiosas ou 
mesmo as conquistas ao nível do 
conhecimento.

Embora essas gravações mais 
antigas fossem, em geral, feitas em 
monumentos, houve povos que or 
ganizaram bibliotecas com seus li- 
vros-tijolos. A de origem mais re 
mota parece ser a de Cnossos, 
repositorio da civilização minóica 
(entre 3000 e 1500 a.C.).

No entanto, ainda na Antigüi
dade, os egípcios conseguiram uma 
maneira mais prática e econômica 
de reproduzir os escritos. As cópias 
passaram a ser feitas numa folha de 
origem vegetal, o papiro, por um

Do papiro ao pergaminho: uma evolução na reprodução da escrita. (Documento de papiro e rolo de pergaminho.)
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Manuscrito do século XIV: ricos e luxuosos, os primeiros livros só chegavam às mãos de poucos privilegiados.
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processo mais rápido. Concluída a 
cópia, o papiro era enrolado sobre 
si mesmo, formando um pequeno 
tubo, o que motivou a designação 
grega de Kylindros. Em Roma, re 
cebeu o nome de volumen.

Apareceram indústrias especiali
zadas na fabricação de papiros e 
desenvolveram-se verdadeiras edi 
toras comerciais de livros, cujo 
funcionamento era basicamente 
igual ao das editoras de hoje: o edi 
tor (dono da firma) selecionava os 
manuscritos de acordo com as pos
sibilidades do mercado, pagava aos 
autores, comprava o papiro e con
tratava os copistas, assumindo to
dos os riscos da edição. Estabele
cendo, em seguida, contato com os 
clientes em potencial, vendia-lhes a 
obra.

Na Grécia e em Roma, a carên 
cia da planta do papiro (que no 
Egito crescia em estado silvestre) 
levou aqueles povos ao uso de uma 
nova matéria-prima: o pergaminho, 
pele de ovelha tratada com alúmen, 
cujo nome provavelmente indica 
que sua origem teria sido a cidade 
grega de Pergamo. O pergaminho 
era superior ao papiro pois resistia 
melhor ao fogo, era mais fino e du
rável, e permitia a escrita nas duas 
faces (além do que, lavado ou li
xado, podia ser usado de novo).

Um tratamento requintado era 
conferido à fabricação de livros. 
Folhas de papiro ou pergaminho 
eram unidas por uma tira contínua, 
repartidas em quadros e enroladas 
em torno de um cilindro. O volume 
era capeado por uma folha mais 
encorpada na qual ia o título. Para 
perfumar os volumes, os rolos eram 
embebidos em óleo de cedro. Algu
mas edições de luxo continham de
corações em ouro, púrpura e mar
fim ou até mesmo pedra preciosa. 
Eram vendidos em espécies de vi
trinas feitas pelos livreiros.

De papiro ou pergaminho, os vo
lumes continuaram a ser fabricados 
até o século IV, sendo distribuídos 
para as províncias romanas a partir 
da capital. A extensão das obras 
passou a exigir um formato mais 
prático. Os juristas romanos tive 
ram a idéia de mandar recortar o 
pergaminho em folhas do mesmo 
tamanho, fazendo as cópias em se
qüência, frente e verso. Depois era 
só ordenar as folhas e mandar en
caderná-las. Surgiu o codex, seme
lhante, na forma, ao livro atual.

Quanto ao jornal, as publicações 
mais antigas aparentadas com esse 
gênero de editoração foram as Acta 
diurna populi romani, que Júlio 
César* determinou fossem redigi
das diariamente, em 60 a.C.

Ao lado da Grécia e Roma anti 
gas, a China também foi uma das 
pioneiras na editoração de livros. A 
impressão tabular ou xilogravura 
era praticada desde o ano 900. No 
século XI surgiu a tipografia, com 
o sistema de pranchas de tipos mó 
veis. No século XII os chineses 
criaram um material que era muito 
mais econômico que o pergaminho, 
obtido do linho.

Idade Média: o poder da Igreja

Com a queda do império ro
mano a economia ocidental re
t r a iu ^  aos níveis da agricultura de 
subsistência e o comércio em

A imprensa multiplicou as editoras: tipografia de A. Gorczyn. Cracóvia.

grande escala desaparecey. Conse
qüentemente, o editor comercial, 
fabricante de um artigo de luxo, 
também perdeu seu lugar. Os feu
dos, fechados e auto-suficientes, 
dispensavam intercomunicação; os 
servos camponeses não sabiam ler 
e os senhores raramente achavam 
necessária a leitura. Além disso, 
surgira um poderoso competidor 
no campo editorial contra o qual 
não era possível lutar: a Igreja. A 
religião era considerada o repositó
rio de todo conhecimento e o scrip
torium dos mosteiros tornou-se 
ativo centro editor. A fim de apro
veitar pergaminhos já utilizados, 
foi criado o palimpsesto, costume 
de apagar textos antigos para im
primir obras novas.

O uso do palimpsesto foi uma 
das causas do desaparecimento de 
muitas obras clássicas, que volta
ram a ser procuradas na época da 
Renascença. Além disso, a censura 
eclesiástica queimara livros “heré
ticos, imorais ou perniciosos” ; a 
cobiça dos ladrões pelas decora
ções luxuosas também contribuiu 
para sua destruição. Assim, mesmo 
quando o livro voltou a ser apre
ciado continuou a ser um artigo de 
luxo. Conta-se que a duquesa de 
Anjou precisou pagar duzentas ove
lhas, tres moinhos e um lote de pe
les de marta para obter o manus
crito das Homelias, de Aimon 
d’Halberstadt.

Surge a tipografia

Por volta do século XIII, o re
nascimento comercial e a amplia
ção das universidades fizeram revi 
ver um mercado leigo consumidor 
de livros. Por essa época começava 
a expandir se na Europa o papel, 
de origem oriental, tal como o per-

Atualmente, graças ao rápido avanço tecnológico, modernas máquinas dinamizam o processo gráfico e editorial.
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Depois da impressão, o acabamento do produto: na gráfica da editora ope
rários especializados e máquinas modernas encadernam as obras.

gaminho. Mais barato, mais leve, 
mais flexível do que 0 pergaminho, 
porém mais frágil também. Na his
tória do livro manuscrito não de
sempenharia a função que se pode
ria esperar dele. No entanto, foi 
graças ao papel que se tornou 
possível o advento de processos 
mecânicos de impressão.

O surgimento da tipografia foi 
mais um aperfeiçoamento da arte 
de imprimir do que uma invenção 
propriamente dita.

Processo imediatamente anterior 
à tipografia, a xilogravura* téve 
vida curta. O papel passou a ser fa
bricado em abundância, por preços 
quinze vezes menores que os do 
pergaminho; a tinta, após as expe
riências dos Van Eych, tornara se 
homogênea e indelével. O processo 
de tipos móveis já era comumente 
usado pelos encadernadores de li
vros, para confecção dos títulos da 
capa. Foi só juntar as coisas e a 
atividade editorial recebeu seu im
pulso fundamental: tinha surgido a 
tipografia. Gutenberg* teria impri
mido o primeiro livro em 1445 e, 
em 1456, saiu a Bíblia de 42 linhas, 
também chamada de Gutenberg ou 
Marazina.

; Nesse estágio de imprensa o ti
pógrafo assumia, tambem, a função 
de editar, escolher o que iria impri
mir, e como. Dois editores-tipógra- 
fos ou tipógrafos-editores segui- 
ram-se a Gutenberg, que falira com 
a publicação da Bíblia de 42 li-

• nhas: João Frust e Pedro Schoeffer, 
que introduziram aperfeiçoamentos 
ao método de Gutenberg.

A tipografia expandiu-se com ra
pidez espantosa. Em vinte anos (en
tre 1467 e 1487) já estava implan
tada em 247 cidades.

Uma sensível melhora nos cor
reios, que se tornaram um serviço 
comum e eficaz, colaborou para 
que os jornais e livros atingissem 
uma área muito mais ampla.

Com as alterações que foram 
sendo introduzidas no sistema im
pressor, até as descobertas do sé
culo XX (linotipia, rotogravura), a 
impressão marcou de tal forma a 
humanidade que levou o comunicó- 
logo Marshall MacLuhan a dividir 
a história da humanidade em antes 
e depois de Gutenberg e, a seguir, 
em antes e depois da televisão.

•Livros e periódicos

' A grande variedade de publica
ções produzidas por uma editora 
pode ser dividida em duas catego
rias principais: não-periódicas e pe
riódicas, isto é, publicações que 
aparecem em ocasiões únicas ou 
em reedições do mesmo material, e 
publicações aue aparecem em in
tervalos regulares. Não-periódicos 
são os livros, a mais antiga forma 
de manifestação impressa que se 
conhece, definida pela UNESCO 
como “uma publicação impressa 
não-periódica, de ao menos 49 pá
ginas excluindo as capas”.

As publicações dividem-se, por 
sua vez, em dois grandes grupos: os 
jornais e as revistas. Os jornais 
(diários ou semanais) geralmente 
possuem grandes páginas soltas, 
um alto grau de imediatismo e con- 
téudo diversificado; já  as revistas 
(semanais, mensais ou quinzenais) 
têm formato menor, geralmente são

grampeadas ou encadernadas como 
o livro. Menos urgentes no seu tom, 
mais especializadas no conteúdo.

Existem ainda outras formas de 
materiais impressos além de livros, 
jornais e revistas. Há editoras espe
cializadas na produção de mapas, 
partituras musicais ou da “im
prensa utilitária” , que inclui calen
dários, guias, etc. Há ainda a 
imensa indústria de impressão de 
folhetos e panfletos, concebidos 
por igrejas, grupos religiosos ou 
políticos. Geralmente subsidiadas 
por agregados e colaboradores es
sas editoras não têm, em geral, fins 
meramente comerciais.

Toda editora possui vários de
partamentos. Mas seu coração re
side na editoria. Essa função pode

alterar-se de país para país ou de 
uma empresa para  outra mas, es
sencialmente, e a mesma em todos 
os lugares.

O editor de livros é, freqüente
mente, também o diretor da em
presa. É ele próprio, ou especialis
tas delegados por ele, que seleciona 
os originais a serem publicados, ne
gocia com o autor, faz a leitura crí
tica do material datilografado, 
além de acompanhar o andamento 
de sua manufatura (que consta da 
composição, da impressão e da en
cadernação) e marketing.

Além do editor-diretor, uma edi
tora conta com todo um departa 
mento editorial, responsável pela 
preparação dos textos, paginaçao e 
ílustraçao do material que sera im

presso. Quanto maior a empresa, 
mais complexo e subdividido‘é esSe 
setor.

Na editoração de revistas, por 
exemplo, a função do editor poderá 
ser distribuída por um grande nú
mero de pessoas, em níveis hierár
quicos, podendo haver até mais de 
dez editores para uma única publi
cação. É aí que reside uma das di
ferenças fundamentais entre a edi- 
toraçao de uma revista e a de um 
livro. Na grande empresa o autor 
desaparece totalmente enquanto in
divíduo, sobretudo em publicações 
do gênero didático. Há casos de um 
mesmo e único texto ser escrito, re 
visado, reescrito e revisado de 
novo, por, até, dez pessoas diferen 
tes. Já no livro permanece o estilo 
do autor, cuja obra é revisada ape
nas ortograficamente. O “estilo” de 
uma revista nasce, não dos seus re
datores ou editores, mas de normas 
pré-estabelecidas pela direção de 
cada publicação que, por sua vez, 
segue as normas estabelecidas pela 
direção geral da empresa. Só o arti
culista ou colunista conseguirá 
manter alguma individualidade. In
comparável, mesmo assim, à do au
tor de um livro.

Direitos autorais

A edição de um livro depende 
fundamentalmente do Copyright, 
que é o direito de copiar a obra, 
concedido ao editor pelo autor, 
através de um contrato. Sem esse 
elemento de monopólio seria im
possível ao editor fazer seu negó
cio. Para o autor, ele é a garantia 
de que possui direitos legais que 
preveem a compensação pelo uso 
do seu material.

A partir do século XIX o desen
volvimento técnico revolucionou a 
arte de imprimir. Até meados do 
século XVIII, o número de títulos 
publicados anualmente na Ingla
terra era de cem; subiu para 600 
em 1825 e atingiu 6 000 antes do 
fim do século XIX.

Surgiram as edições populares, 
ou, como as chamou o editor Ar- 
chibaldo Constable (1774-1827), a 
“literatura para milhões”. No sé
culo XX, os “livros de bolso” se
riam a imagem mais fiel dessa 
proposta editorial, oferecendo inú
meras obras a preços acessíveis. 
Essa indústria atingiu seu apogeu 
nos Estados Unidos, no século XX. 
Ao mesmo tempo, a atividade edi
torial começou a separar-se da co- 
mercializaçao dos livros, propi
ciando a divisão do trabalho entre 
editores e livreiros. Das grandes fir
mas que surgiram, então, desta- 
cam-se: Thomas Nelson & Sons, 
Ltda. (1798), William Blacsood & 
Sons, Ltda. (1809), na Inglaterra; 
Vandenhoeck & Ruprech (1735), 
na Alemanha; Gamier (1833) e 
Plon (1854), na França. Essas em
presas lutaram para estabelecer 
uma uniformização dos preços dos 
livros no mercado, objetivo atin
gido após a formação de associa
ções inter-empresas, como a Pu- 
blishers Association (1896), na 
Inglaterra. Ao mesmo tempo, co
meçava a luta para o estabeleci
mento de leis sobre o direito auto
ral, para evitar a pirataria editorial. 
Ao ser lançada A Cabana do Pai 
Tomas, de Harriet Beecher Stowe,
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nos Estados Unidos, imediata
mente surgiu uma edição pirata in
glesa de 1 500 mil cópias, pelas 
quais a autora nada recebeu. Nesse 
sentido, leis restritas a países come
çaram a surgir, a partir de 1790. 
Mas a primeira legislação interna
cional foi estabelecida pela Con
venção de Berna (1885), que só não 
foi subscrita pelos Estados Unidos 
e Rússia. Em 1952, a UNESCO es
tabeleceu uma Convenção Interna
cional de Direitos Autorais (Uni 
versai Copyright Convention), à 
qual apenas a União Soviética não 
aderiu.

A partir do início do século XX, 
com o aumento dos investimentos 
dos governos em geral no setor 
educacional, a especialização au
mentou muito, surgindo empresas 
editoriais dedicadas a um ou vários 
ramos do ensino. Talvez o melhor 
exemplo seja a Macmillan, tanto na 
matriz londrina como na filial nor
te-americana, com suas coleções 
para cursos médio e superior.

O século XX assistiu também à 
formação de imensos complexos 
editoriais, chamados moderna
mente de indústrias culturais, onde 
operários intelectuais trabalham na 
edição de todo tipo de publicação, 
desde revistas infantis até roman
ces clássicos. Esse tipo de produ
ção, altamente especializada, visa a 
atingir o maior número possível de 
faixas do mercado.

Grande parte da venda do pro
duto de uma editora depende da 
publicidade. O resto fica por conta 
de uma distribuição eficiente, à 
qual caberá colocar o material à 
venda nos lugares certos, isto é, 
aqueles que o público em potencial 
costuma freqüentar._ A partir de 
1970 as editoras vêm experimen
tando, com sucesso, novos pontos 
de venda além das tradicionais li
vrarias e bancas como, por exem- 
ploL supermercados, farmácias, es
tações de embarque etc.

As editoras no Brasil

Até a segunda metade do século 
XVIII o Brasil só tinha lido alguns 
compêndios escolares de latim, ló
gica e catecismo, bem como alguns 
romances de cavalaria.

Periódicos, não os teve o Brasil 
antes do Correio Braziliense, im
presso em Londres, e da Gazeta do 
Rio de Janeiro, feita na corte, am
bos de 1808.

Embora seja possível arrolar 
uma série de obras escritas no Bra
sil no primeiro período colonial, 
não se pode falar em atividades edi
toriais brasileiras: a Metrópole 
proibia a instalação de tipografias 
na Colônia. Durante o domínio ho
landês cresceu o número de livros 
de autores brasileiros, impressos 
em Leyde e Amsterdam, na Ho
landa.

Em Portugal — e conseqüente
mente na Colônia — havia três 
censuras literárias: a episcopal ou 
ordinária, exercida pelos bispos; a 
da Inquisição, e & Real. A todo esse 
controle era difícil escapar: em 
1551, o Auto da Lusitânia, de Gil 
Vicente, foi vetado por conter a ex
pressão “com os diabos”.

Essa situação mudou em 1768, 
quando Pombal interditou os índi
ces expurgatórios romanos e subs

tituiu a tríplice censura pela Real 
Mesa Censória, medida nada libe
ral mas que surtiu algum efeito. 
Por outro lado, o Santo Oficio con
tinuava intimidando, prendendo e 
mandando matar intelectuais. No 
Brasil houve visitações de inquisi
dores desde 1591, com um saldo de 
350 presos e 20 mortos. A última 
sentença da Inquisição no Brasil 
data de 1794.

A falta de material impresso na 
Colônia deu origem a substitutos: 
a sátira verbal, o pasquim e a folha 
volante, formas ilegaisvde divulga
ção de notícias. Os pasquins eram 
folhas que apareciam pela manhã 
pregadas às portas, criticando ou 
elogiando. A Inconfidência Ba
iana, de 1789, teve nos pasquins

um dos principais meios de divul
gar suas idéias. Já da sátira verbal, 
pouco restou pelo seu caráter oral, 
além da obra do poeta Gregório de 
Matos* Guerra.

A folhá volante, ou gazetim, era 
impressa a mão, e dava notícias, 
mexericos, escândalos.

Só a partir de 1724 livros come
çaram a ser escritos mais sistemati
camente na colônia. Nesse ano foi 
fundada a primeira Academia Lite
rária: Academia Brasílica dos Es
quecidos, na Bahia, seguida pela 
Academia dos Felizes (1736), e a 
dos Seletos (1752), no Rio de Ja
neiro, e Academia Brasílica dos 
Renascidos (1759), na Bahia.

A 4 de dezembro de 1794, no 
Rio de Janeiro, foram presos cinco

intelectuais pelo crime de, reuni
dos, lerem gazetas, exaltarem, a li
berdade e fazerem elogios à 
França.

Em 1808 o governo português 
no Brasil fundara a Imprensa Ré
gia. No mesmo ano surgiu a cen
sura prévia, para “examinar os pa
péis e livros que se mandasse 
publicar e ver que nada se impri
misse contra a religião, o governo 
e os bons costumes”. A primeira 
obra impressa foi a “Relação dos 
Despachos”, um folheto de 27 pá
ginas, no dia do aniversário do 
Príncipe Regente.

Em 1821 e 1822, a Imprensa Ré
gia publicou 531 trabalhos: cartas, 
panfletos, falas e proclamas.

Em 1820, o padre Viegas impro
visara uma tipografia completa, 
moldando e fundindo as letras. 
Concluída em 1821 foi chamada de 
Patrícia, por ter sido fabricada no 
Brasil. Mas sua licença de funcio
namento só foi obtida em abril de 
1822. Por isso a Provincial, tipo
grafia do governo provisório de 
Minas, tendo funcionado antes, 
roubou-lhe o privilégio de ser a pri
meira impressora brasileira. Até a 
Independencia haviam surgido no 
Brasil doze tipografias. A 28 de 
agosto de 1821 extinguiu-se a cen
sura prévia, por decreto de D. Pe
dro, e os livros estrangeiros deixa
ram de ser apreendidos na 
alfândega. Um decreto de 18 de ju
nho de 1822, porém, restringia a li
berdade editorial e de imprensa. 
Ainda na década de 20, os livros 
mais importantes eram impressos 
em Portugal ou na França. Já ha
via, porém, no Brasil, editores de 
bom nível técnico: Livraria Casti
lho, de A. J. Castilho, editor, e 
Francisco Alves e Cia., no Rio. A 
partir de 1926 há referência a li
vros editados em São Paulo — 26 
títulos num total de 172 500 exem
plares. Na década de 30, com o au
mento do número de leitores e o 
progresso técnico atingido, surgi
ram novas editoras. Foi também a 
partir dessa época gue o livro bra
sileiro, com a ediçao das crônicas 
de Humberto de Campos* e o cha
mado romance do Nordeste, saiu 
da casa do milhar, atingindo edi 
ções maiores.

No início da década de 70 a in
dústria editorial e gráfica brasileira 
empregava cerca de 80 mil traba
lhadores, com 16 mil em empresas 
editoriais. Dados de 1972 apontam 
um total de 8 960 livros e folhetos 
impressos no Brasil, com uma tira
gem global de 161 774 673. Do nú
mero, total de títulos, 5 167 eram 
primeiras edições. São Paulo, ainda 
em 1972, respondeu por 54% do 
mercado editorial brasileiro.

Apesar do crescimento editorial 
no país, a posição do autor brasi
leiro continuou extremamente insa
tisfatória, sendo raríssimos os que 
podem sobreviver da profissão. So
mente Jorge Amado, Érico Verís
simo* e José Mauro de Vasconce
los conseguiram vender mais de 
100 000 exemplares de um mesmo 
romance e isto, em várias edições.

VEJA TAMBÉM: Comunicação: 
Escrita; Impressão; Jornalismo; Li
vro.
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Françoise Giroud, editorialista de 
L'Express, feminista famosa.

Editorial

As matérias jornalísticas de na
tureza essencialmente opinativa 
têm o nome de editorial. Esse cará
ter as distingue das informativas 
(notícias) e das recreativas (featu- 
res). A denominação é usada em 
dois sentidos: no primeiro, mais 
amplo, significa toda matéria dessa 
natureza publicada principalmente 
em jomal, mas também em revista 
ou qualquer meio de comunicação* 
de massas; no restrito, corresponde 
às que veiculem a opinião do editor 
do órgão jornalístico que as pu
blica.

Em geral, enquanto os outros 
editoriais são assinados, os que re
presentam a opinião do jomal não 
levam assinatura, pois sua autoria 
fica atribuída à direção do órgão. 
Antes, porém, que o jornal evo
luísse de obra mais ou menos arte- 
sanal para autêntico produto indus
trial, mesmo estes editoriais 
costumavam ser assinados pelo di
retor ou redator principal do jornal, 
prática subsistente até hoje, em ca
ráter excepcional, quando o autor 
representa uma atração à parte.

Na técnica redacional, o edito
rial, ao contrário da notícia, não 
obedece a qualquer padrão formal. 
Seu tom, quando nao assinado, é 
tão impessoal quanto possível; 
quando assinado, deve ser o mais 
pessoal. Geralmente compõe-se de 
duas partes (muitas vezes interpo
ladas): a expositiva e a explanató- 
ria. Na primeira, apresenta-se o 
tema: acontecimento, notícia, idéia, 
situação. Na segunda, desenvol- 
ve-se o raciocínio opinativo em 
torno do exposto na primeira. As 
vezes surge uma terceira parte, fi
nal, que tanto pode ser um sumário 
ou uma conclusão das duas prece
dentes, como um elemento novo — 
que resulte dos antecedentes, ou os 
complete e lhes dê mais força.

Segundo alguns teóricos da téc
nica jornalística, um bom editorial 
compõe-se de duas fases-chave: a A busca de conhecimentos, da responsabilidade e do aperfeiçoamento pessoal. (Oelacroise, "Educação da Virgem".)

primeira, que deve despertar o de
sejo de lê-lo; e a última, que con
vide o leitor a retê-lo. Para outros, 
o editorial é tanto melhor quanto 
menos idéias contenha; não deve 
evitar a repetição ao longo dos 
dias, pois de cada vez é lido apenas 
por 20% dos leitores do jomal 
(que, além disso, têm sempre me
mória curta); e deve ser escrito 
numa “forma simples, direta, bru
tal” , menos preocupada em de
monstrar do que em afirmar.

O editoriansta geralmente é um 
elemento da própria direção do jor
nal, auxiliado por redatores espe
cializados. Ele deve possuir uma 
formação cultural ampla e perma
nentemente atualizada, com conhe
cimentos desenvolvidos no campo 
das ciências humanas, notada- 
mente em política, economia, histó
ria, sociologia e psicologia. Outros 
atributos recomendáveis a essa es
pecialidade jornalística: rapidez de 
reflexos intelectuais, que permita, 
em cerca de meia hora, extrair o es
sencial de um problema que en
volva muitas horas de estudo; pro
cessos lógicos de raciocínio; senso 
de responsabilidade; capacidade de 
expressão clara, direta e aliciante.

Além disso, o editorialista deve 
sentir facilidade de conhecerj com
preender e gostar de seu público, 
pois só assim poderá traduzir todas 
as complexidades ao nível de com 
preensao e interesse deste.

VEJA TAMBÉM: Jornalismo.

Educação

A palavra educação vem do la
tim educatio, que significava ama
nho da terra e criaçao de animais; 
em suma, cultura ou cultivo. Para 
designar a formação das crianças e 
dos adolescentes usava-se o termo 
institutio, que figura no título da 
obra de Quintiliano* sobre a edu
cação do orador. A partir do século 
XVI, o termo educação passou a 
ser usado com o sentido de forma
ção, tornando-se a palavra educa
tio um sinônimo de institutio.

'Educação significa, portanto, de 
acordo com a etimologia, o cultivo 
do ser humano, o desenvolvimento 
de suas potencialidades. Pode-se 
tomar a educação, assim, em duas 
acepções fundamentais. Primeiro, 
ela vem a ser o desenvolvimento 
pessoal que se processa desde o 
nascimento até a morta. Em tal 
sentido, a educação nunca cessa. 
Em segundo lugar, educação indica 
a atividade formativa e o conjunto 
de influências que determinam esse 
processo de desenvolvimento, atra
vés da interação do indivíduo com 
as pessoas, grupos e agentes sociais 
da cultura à qual pertence.

Essa ação educativa pode se dar 
de maneira assistemática ou difusa, 
ou de maneira sistemática.

Em princípio, a conduta dos 
adultos sempre influencia os jo

vens, especialmente através dos 
mecanismos psicológicos da suges
tão e da imitação. No contato in
formal com o adulto, a criança re
cebe, dessa forma, grande parte da 
influência na sua formação pessoal. 
Além disso, atualmente se faz sen
tir de maneira intensa a influência 
da televisão, do cinema; das revis
tas e dos jornais. Através de técni
cas de comunicação cada vez mais 
modernas, esses meios vêm exer
cendo uma influência crescente 
quer junto às crianças e jovens, 
quer junto aos adultos. Por outro 
lado, a influência exercida pelos 
grupos congeniais (grupos da 
mesma idade) toma-se cada vez 
mais importante, principalmente 
entre os jovens.

A educação sistemática, ao con
trário, é a que se exerce por meio 
de contato formal e sistemático 
com instituições específicas, mais 
ou menos complexas, tais como o 
Estado, a Igreja, as associações 
culturais, os sindicatos, os clubes, 
sendo que a escola é a instituição 
especificamente ordenada ao traba
lho educativo, a fim de complemen
tar a atividade educacional da 
família.

Como a cultura se tornou muito 
complexa, os pais já  não podem 
cumprir sozinhos a tarefa de trans
mitir aos filhos o acervo cultural 
necessário para que estes possam 
se integrar na sociedade em que vi
vem. A escola surge, pois, como 
uma exigência social a fim de com
plementar a tarefa de transmitir aos 
indivíduos os modos de interagir,
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de fazer e de simbolizar da socie
dade em que vivem.

Dimensões da educação

A tarefa educativa propõe, sem 
pre, estas perguntas fundamentais: 
para que educar? o que deverá ser 
transmitido? quem vai ser edu
cado? como deve ser educado?

As respostas a essas perguntas 
envolvem uma reflexão filosófica 
sobre o homem como ser inserido 
no mundo e se relacionando com 
este mundo e com os outros ho
mens; uma visão antropológico- 
social do homem como ser inte
grante de uma determinada cultura 
aa qual deverá participar e dinami
zar; e uma visão psicológica do ho
mem como ser que aprende.

A educação tem, portanto, basi
camente, três dimensões: a filosó
fica, a antropológico-social (que 
respondem, principalmente, às 
duas primeiras perguntas) e a psi
cológica (responsável pelas respos
tas as duas últimas). Portanto, a 
definição dos objetivos educacio
nais e dos meios através dos quais 
esses objetivos deverão ser atingi
dos dependem: de uma reflexão so
bre a condição humana, suas po
tencialidades e principais valores 

ue presidem seu comportamento; 
a visão clara do contexto cultural 

e social dentro do qual esse homem 
está inserido e, conseqüentemente, 
dentro do qual o trabalho educa
tivo irá se desenvolver; do conheci
mento do seu dinamismo psicoló
gico, principalmente do seu pro
cesso de desenvolvimento e de seu 
processo de aprendizagem.

Modernamente, portanto, o con
ceito de educação envolve uma 
concepção global do homem, que 
deve ser desenvolvido em todos os 
seus aspectos (físicos, emocionais, 
sociais, intelectuais, motores), no 
sentido de uma integração mais 
adequada à cultura à qual pertence.

Tal é o sentido da educação inte
gral, que tem como objetivo pro
porcionar ao educando as condi
ções necessárias para o 
desenvolvimento de todas as suas 
potencialidades, como elemento de 
preparo para o exercício de uma 
atuação consciente e crítica diante 
do mundo que o rodeia.

Ao contrário do que se propunha 
classicamente — quando então se 
distinguiam a educação intelectual, 
a educação física e a educação mo
ral —, a educação hoje se propõe 
como um processo contínuo e glo
bal que procura atingir o indivíduo 
como um todo bio-psíquico-social 
e, para tanto, em cada situação es
pecífica de aprendizagem, leva em 
consideração esse todo.

Mas, so mais recentemente, com 
o aparecimento e o desenvolvi
mento das ciências humanas, é que 
o planejamento educacional passou 
a ser considerado de forma cientí
fica, procurando basear-se no co
nhecimento e no controle de todas 
as variáveis que interferem no pro
cesso educacional.

Em matéria de educação, os ho
mens inicialmente se conduziam 
conforme as indicações do bom 
senso e os ensinamentos da expe
riência, acumulados pelas vivên
cias pessoais e pela tradição cultu
ral. Depois, muitos filósofos

fizeram da atividade educacional 
objeto das suas cogitações, & pro
puseram soluções para vários de 
seus problemas. Por muitos séculos 
manteve-se a educação como um 
tema de reflexão filosófica e como 
um encargo das famílias e das enti
dades religiosas. Na antiguidade 
clássica, autores como Isocrates* 
(Discursos) e Plutarco* (Vidas Pa
ralelas) trataram de educação e de 
questões de ensino em suas obras; 
entre os romanos, Quintiliano con
sagrou um grande tratado à educa
ção do orador e, do fim do mundo 
antigo ao século XIII, surgiram vá
rias obras consagradas ao ensino e 
dedicadas à reflexão sobre assuntos 
educacionais. Todos esses traba
lhos, entretanto, resultavam da pe
dagogia empírica, da experiência 
docente de seus autores ou de refle
xões filosóficas.

O crescente desenvolvimento 
científico, técnico e industrial da 
humanidade acabou por suscitar o 
aparecimento das ciências huma
nas — sociologia, antropologia, 
economia, política, história, direito, 
lingüística, psicologia.

Pedagogia ou ciência da 
educação

A partir do século XIX surge a 
pedagogia como ciência, procu
rando definir claramente seu 
campo de investigação, seu objeto 
de estudo, seu método de açao e 
sua relação com as outras ciências 
que lhe fornecem subsídios.

Dessa forma, a educação deixa 
de ser parte integrante da filosofia, 
que passa a ser considerada como 
uma de suas dimensões fundamen
tais.

Alguns autores preferem deno
minar a pedagogia de “ciência da 
educação . Outros continuam a 
usar o termo “pedagogia”, antigo e 
rico de variações semanticas e que 
foi adotado naturalmente como 
nome da ciência da educação.

A ciência da educaçao foi se 
constituindo à medida em que se 
formavam e desenvolviam outras 
ciências, tais como a antropologia, 
a biologia, a psicologia, a sociolo
gia e a história. Foram os conheci
mentos fornecidos por elas a res
peito da conduta humana, dos seres 
vivos, da estrutura e do funciona
mento da mente, dos grupos natu
rais e artificiais, dos mecanismos 
da interação social e das influên
cias marcantes do passado sobre a 
sociedade atual, que propiciaram a 
organização da ciência pedagógica. 
Dessa forma com base nos dados 
fornecidos por essas ciências, a pe
dagogia atualmente está se desen
volvendo numa linha de experimen
tação científica, procurando, 
continuamente, levantar hipóteses e 
controlar as variáveis que determi
nam e suportam a atividade educa
cional em cada setor.

Filosofia e ciências auxiliares 
da educação

A pedagogia ou ciência da edu
cação supoe, pois, formas de inves
tigação que lhe fornecem os recur
sos necessários para o perfeito pla
nejamento da atividade educacio
nal.

Supõe, primeiramente, uma filo-

Como processo de desenvolvimento pessoal, a educação não cessa nunca.

É na infância que a educação tem  inicio, como longo processo formativo.
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sofia da educação e uma série de 
ciências auxiliares, entre as quais a 
antropologia, a sociologia e a psi
cologia educacional são as básicas. 
Além destas, a pedagogia lança 
mão da biologia, da história da 
educação, da administração esco
lar, da metodologia cientifica e da 
estatística.

A filosofia da educação trata dos 
fins, do significado e do alcance da 
atividade pedagógica. Lida com os 
valores que norteiam (ou devem 
nortear) a ação humana, estando, 
portanto, estreitamente vinculada à 
etica, que trata dos atos humanos 
e estabelece as exigências da exis
tência responsável.

Todavia, os valores éticos nao 
são intemporais; variam historica
mente, sendo reinterpretados pelos 
pensadores. Isso determina a contí
nua retomada da questão da finali
dade da ação educativa, para ajus- 
tá-la às diferentes épocas e às 
diferentes sociedades.

A sociologia e a antropologia 
fornecem ao educador os dados ne
cessários para uma visão lúcida da 
sua cultura: dos processos de mu
dança que estão se verificando den
tro dela, dos novos valores que ten
tam emergir, em conflito com os 
valores antigos que tentam perma
necer. É possível ao educador le
vantar dados sobre os principais 
padrões de comportamento que in
fluenciam determinada população 
escolar, sobre as forças sócio-eco- 
nômicas que estão atuando no mo
mento, as tendências dominantes 
do progresso social, as principais 
formas de comunicação existentes 
naquela sociedade.

Pode, enfim, compreender a es
cola como uma instituição social e 
sua estrutura como um sistema so

cial, inserida dentro de um con
texto mais amplo que exerce in
fluência sobre ela e a que, ao 
mesmo tempo, procura influenciar.

Além disso, a historia da educa
ção — o conhecimento das idéias 
e doutrinas pedagógicas, como dos 
fatos e instituições do passado — 
e, dentro dela, a educação compa
rada (análise comparativa de siste
mas e métodos educacionais de di
ferentes épocas e diferentes 
culturas) também fornecem ao 
educador elementos valiosos para a 
definição de objetivos e conteúdos

adequados à realidade social com 
a qual está lidando.

Por outro lado, a psicologia edu
cacional proporciona elementos 
importantes para o planejamento 
da ação educacional (métodos, téc
nicas, organização das etapas de 
ensino), principalmente através da 
psicologia da aprendizagem e do 
desenvolvimento.

Como se processa o desenvolvi
mento intelectual, emocional, so
cial, físico e motor dos seres huma
nos e como todos esses aspectos se 
interrelacionam nas diversas etapas

Os meios de comunicação revelam-se poderosos instrumentos para a escola.

evolutivas; quais são os fatores que, 
interferem no processo de aprendi
zagem, favorecendo ou interferindo 
negativamente na aquisição de no
vas experiências?

Esses são os dados fundamentais 
de que o educador necessita para 
responder às perguntas: Quem deve 
ser educado? Quais as característi
cas da etapa evolutiva na qual se 
encontra? Que experiências devem 
ser planejadas para essa fase? 
Como devem ser planejadas de 
forma a favorecer uma real apren 
diz agem?

Além da psicologia, a biologia 
educacional traz importantes subsí
dios para o conhecimento do ser 
que aprende, fornecidos pelo pro
gresso da fisiologia e das demais 
disciplinas biológicas.

Toda atividade educativa pressu
põe uma ação administrativa e, 
portanto, a pedagogia se utiliza de 
princípios de administração aplica
dos à educação.

Compete à administrarão esco
lar o estudo da organizaçao do pes
soal, da política de ação e execução 
dos planos pedagógicos, da orien
tação e supervisão das autoridades, 
das finanças e do material escolar. 
Compete ainda à administração es
colar estabelecer na prática o rela
cionamento entre os pressupostos 
teóricos da filosofia da educação e 
as exigências das ciências da edu
cação, de um lado, e as necessida
des práticas do ensino, de outro, 
utilizando nesse relacionamento to
das as contribuições prestadas aos 
serviços educacionais pelas ciên
cias aplicadas e pela tecnologia 
moderna, como os resultados da 
psicologia clínica para a orientação 
educacional ou os recursos audio
visuais aplicados ao ensino.

Além de todas essas ciências, a 
pedagogia lança mão dos conheci
mentos de metodologia científica e 
da estatística nacoleta, organiza
ção e interpretação dos dados que 
são objeto aa sua investigação.

A estatística proporciona a sim
plicidade e o rigor da linguagem 
matemática ao tratamento e inter
pretação desses dados, enquanto, 
através dos elementos fornecidos 
pela metodologia científica, o edu
cador procura orientar cientifica
mente sua ação na observação, 
controle e interpretação dos proble 
mas educacionais existentes.

Educação moral e cívica

No conjunto dos fatores determi
nantes do caráter e da personali
dade do cidadão consciente de seus 
deveres, direitos e responsabilida
des, assume singular importância o 
papel da educação moral e cívica. 
No Brasil, o ensino dessa disci
plina, até 1968, esteve entregue ao 
critério dos dirigentes de escolas, 
embora anteriormente já  houvesse 
sido matéria obrigatória dos pro
gramas escolares.

Vários decretos federais e nume
rosos pareceres dos Conselhos Fe
deral e Estaduais de Educação têm 
disposto sobre o assunto.

Os mais importantes são estes:
1 — Decreto-lei n.° 869, de 12 

de setembro de 1969, que estabele
ceu a obrigatoriedade nacional do 
ensino da educação moral e cívica, 
como disciplina e também como



Educação Física 149

No mundo atual, a escola 6 a principal agência de educação sistemática.

prática educativa, nas escolas de 
todos os graus e modalidades dos 
sistemas de ensino do Brasil;

2 — Decreto Federal n.° 
68 065, de 14 de janeiro de 1971, 
que complementou e regulamentou
o anterior, estabelecendo as nor
mas para a sua aplicação;

3 — Parecer n.° 94/71, do 
Conselho Federal de Educação, ho
mologado pelo Ministério aa Edu
cação, que interpretou a aplicação 
dos dois decretos, em todos os seus 
aspectos.

De acordo com esses diplomas 
legais, a educação moral e cívica 
devera constituir preocupação ge
ral da escola, merecendo cuidado 
especial dos professores, mormente 
dos que tenham a seu cargo as au
las de religião, filosofia, português, 
geografia*, história, educação 
física*, artes plásticas e industriais.

Como disciplina obrigatória, ela 
é ministrada na segunda série de 
cada ciclo, com o mínimo de duas 
aulas semanais, além do ensino de 
organização social e política do 
Brasil, ria última série dos primeiro 
e segundo ciclos, com igual carga 
horaria.

Os estabelecimentos de ensino 
de oito anos de escolaridade inin
terrupta (grupo escolar-ginásio e 
escola integrada) são obrigados a 
ministrar a educação moral e 
cívica nas sextas séries.

Nas escolas de nível superior, in
clusive nos cursos de [jos-gradua- 
ção, o sentido compulsório do en
sino da educação moral e cívica é 
atendido pela disciplina estudos de 
roblemas brasileiros, com carga 
orária e distribuição por série fi

xadas por seus regimentos, nos ter
mos da legislação.

A regência de aulas de educação 
moral e cívica,consoante as normas 
legais, poderá ser exercida por;

I — Professores habilitados 
por meio de exame de suficiência, 
na forma da legislação em vigor;

II — Licenciados em filosofia, 
ciências sociais, geografia, história 
e pedagogia, bem como os que, a 
qualquer título, tenham autoriza
ção para lecionar tais disciplinas;

III — Diretores de escolas, em 
caráter excepcional.

A legislação relativa ao assunto 
prevê, ademais, a criação e o fun
cionamento, em cada unidade esco
lar, de centros cívicos, com o obje
tivo de fomentar os sentimentos de 
brasilidade dos alunos e comemo
rar condignamente as datas mais 
expressivas do calendário cívico 
brasileiro.

A fim de articular a implantação 
e a manutenção da doutrina da 
educação moral e cívica, colabo
rando com as autoridades civis e 
militares e outras instituições, a le
gislação previu a criação da 
Comissão Nacional de Moral e Ci
vismo, integrada por nove mem
bros e diretamente subordinada ao 
ministro da Educação.

Com o mesmo objetivo, em cada 
unidade da República, funcionam 
as Comissões Estaduais de Moral 
e Civismo.

Os currículos e programas bási
cos de educação moral e cívica, 
para os diferentes cursos e áreas de 
ensino, com as respectivas metodo
logias, são elaborados pelo Conse
lho Federal de Educação, com a 
ajuda da Comissão Nacional de 
Moral e Civismo.

VEJA TAMBÉM: Adultos, Educa
ção de; Aprendizagem; Audiovi
suais, Recursos; Currículo; Didá
tica; Disciplina; Ensino; Escola; 
Integrado, Ensino.

Educação Física

Embora de uma maneira ou de 
outra fosse praticada desde a pré- 
história, a ginástica — como ativi
dade organizada visando explicita
mente ao adestramento muscular 
para desenvolver a força, a agili
dade ou a beleza física — gannou 
expressão na antiga Grécia, onde 
se incluiu cdmo parte da educação 
da juventude. O objetivo primor
dial da fisicultura era o preparo mi
litar, mas o aparecimento das com
petições esportivas veio a dar 
grande projeção aos mais hábeis, 
velozes e fortes, que passaram a ser 
considerados verdadeiros heróis em 
suas cidades.

Os jogos se disseminaram, e um 
deles, dedicado aos deuses e reali
zado a cada quatro anos na cidade 
de Olímpia, adquiriu proporções de 
um verdadeiro campeonato pan-he- 
lênico. Sua importancia foi tama
nha que os gregos marcavam o 
tempo não em anos, mas em olim
píadas. Foram disputadas 293 ve
zes, até serem abolidas, já durante 
a decadência de Roma (394 d.C.).

Ginástica e escola

Na Antiguidade, os gregos fo
ram os únicos a desenvolver a gi
nástica com fins esportivos e para 
o aprimoramento físico. Já em 
Roma, a função do treinamento 
físico voltava-se para as necessida
des militares. Assim, lutas e exercí
cios com armas prevaleceram so
bre as provas de corrida e 
arremesso, tão a gosto dos gregos.

Em conseqüência, quando a 
Idade Média alterou as técnicas mi
litares, também o trejnamento mo- 
dificou-se e a educação física quase 
desapareceu. As lutas continuaram 
sendo praticadas, mormente entre 
os soldados ou como atração nas 
feiras. Afora isso, as competições

esportivas compreendiam apenas 
provas de arco e flecha e  os .tor
neios de cavalaria.

Desde o Renascimento até a 
Idade Contemporânea, alguns re
formadores cogitaram da introdu
ção da educaçao física nos currícu
los escolares. O mais antigo deles 
foi Vittorino da Feltre 
(1378-1446); outros, como Marti- 
nho Lutero* e Jean Jacques Rous- 
seau*, também enfatizaram a im
portância da ginástica, sem que 
disso, porém, resultassem medidas 
práticas de maior repercussão.

A difusão da educação física nas 
escolas começou na Alemanha, du
rante o século XVIII, quando o pe
dagogo Johann Guts Muths 
(1759-1839) introduziu um sistema 
de ginástica na escola em que lecio
nava. Logo depois, Friedrich Lud- 
wig Jahn (1778-1852) elaborou um 
metodo científico de ginástica, com 
base fisiológica, contando com cor
ridas, salto, pugilismo e jogos de 
equipe. E Adolf Spiess (1810-1858) 
conseguiu tornar a educação física 
obrigatória em todas as escolas
fermânicas. Os três, Muths, Jahn e 

piessj pela orientação que deram 
à ginastica e o tipo de método 
usado, são considerados os funda
dores da Escola Alemã de Educa
ção Física, elaborada para servir 
ao Estado militarista prussiano que 
se articulava. O método alemão é 
disciplinado, formalista e paramili- 
tar. Visava a deixar os jovens aptos 
a se tornarem hábeis soldados, e 
baseava-se principalmente em 
exercícios atléticos vigorosos e gi
nástica com aparelhos pesados.

Paralelamente, Per Henrik Ling 
(1776-1839), mestre em esgrima, 
desenvolvia na Suécia outra con
cepção de educação física. Estu
dando anatomia e fisiologia, pre
tendeu, basicamente, levar o 
praticante a uma postura correta, 
ue lhe possibilitasse maior mobili- 
ade e destreza. De posse do mé

todo, fundou a Escola Superior 
para Formação e Ensino da Ginás
tica, que se tornaria famosa.

Da Suécia ou da Prússia, a gi

Disciplina férrea: elemento básico do método de educação física.
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Efeito Doppler

Colocando-se um barco a motor 
na água e conduzindo-o em direção 
ao alto-mar, perpendicularmente às 
ondas*, ele se deslocará em sentido 
contrário ao da propagação ondu
latória da água. Assim, seu condu
tor encontrará um número maior 
de ondas por unidade de tempo do 
que um observador que esteja pa
rado na praia.

Se, ao contrário, o barco nave 
gar em direção à costa, encontrará 
um número menor de ondas. Esse 
número será tanto menor quanto 
maior for a velocidade do barco.

Finalmente, se ele se movimen
tar com a mesma velocidade das 
ondas, não encontrará mais ne 
nhuma: ficará sempre na cavidade 
entre duas ondas, ou sobre a crista 
de uma delas.

De tudo isso pode ser extraída 
uma regra geral: quando um obser 
vador está em movimento em rela
ção à fonte de uma propagação on
dulatória, ele recebe essa perturba 
ção com uma freqüência diferente 
daquela com a qual ela foi emitida 
originalmente.

E isso demonstra o mecanismo 
do efeito descoberto em 1842 pelo 
professor alemão de matematica 
Christian Doppler: a freqüência de 
qualquer tipo de onda, seja elástica 
(como a onda sonora) ou eletro
magnética (do tipo da onda lumi
nosa), varia com o movimento rela
tivo entre a fonte ondulatória e o 
observador.

O efeito Doppler pode ser repre
sentado (para o caso de velocida 
des não-relativísticas) por meio da

formula n’ = n £_!_!£., onde c é a
c — v

velocidade da onda, u a do obser 
vador e v a d a  fonte; n e n ’são res
pectivamente a freqüência de emis
são e a freqüência aparente.

O efeito Doppler encontra apli
cação em inúmeros campos da 
ciência. Um caso bastante comum 
é o da variação da altura de um 
som*, quando varia a velocidade 
relativa da fonte e do observador. A 
buzinado automóvel, por exemplo, 
emite um som bem definido, mas 
ele parece ficar mais agudo à me
dida que o veículo se aproxima, e 
mais grave quando ele se afasta. 
No momento em que passa diante 
do observador, a nota é dotada de 
maior altura.

O efeito Doppler também é em
pregado em tipos especiais de de
tectores acústicos ultra-som: é o 
caso, por exemplo, do sonar nor 
mal, utilizado na detecção de sub
marinos*. O instrumento emite um 
feixe de ultra-sons dirigidos ao 
fundo do mar; e as ondas se refle
tem ao encontrar qualquer obstá
culo. Se o obstáculo é móvel, essas 
ondas refletidas são recebidas com 
uma freqüência diferente da emis
são, revelando desse modo a pre
sença do submarino.

O radar é outro mecanismo que 
se vale do efeito. O aparelho irradia 
microondas eletromagnéticas no 
espaço a explorar; quando elas en-

* Mobilidade e destreza —  princípios fundamentais da escola sueca de educação física, surgida no século XIX.

nástica espalhou-se pela Europa. 
Em 1828, tomava-se obrigatória 
nas escolas suíças e; desde 1814, já 
fazia parte dos currículos dinamar
queses, com o método sueco modi
ficado por Niiel Buck, que inventou 
novos exercícios de flexão, disten
são e torsão do tronco. Na Ingla
terra, a ginástica só foi oficializada 
no principio do século XX, quando 
se reparou na incidência cada vez 
maior de defeitos físicos nos jovens 
escolares. A concepção inglesa, 
sem desenvolver um método pró
prio, utilizava pela primeira vez a 
ginástica como instrumento ade
quado à manutenção de um estado 
físico perfeito.

Atualmente, a educação física é 
também concebida como impor
tante elemento socializador e de de
senvolvimento da personalidade, e 
a pedagogia* moderna enfatiza a 
importancia dos jogos individuais e 
coletivos no processo de educação 
global.

Obrigatoriedade no Brasil

A legislação educacional brasi
leira impõe a inclusão da educação 
física em todos os currículos de 
qualquer sistema de ensino, va
riando conforme o grau. Nas pri
meiras séries do primeiro grau, pre
dominam as atividades de caráter 
recreativo, dando-se a iniciação 
desportiva a partir da quinta série. 
Na educação física prevista para o 
ensino superior, predominam práti 
cas desportivas.

VEJA TAMBÉM: Esportes. A natação é esporte completo para o desenvolvimento harmonioso do corpo.
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contram um alvo, são refletidas e 
recebidas de volta pelo instru
mento. Um sistema apropriado per
mite a visualização do alvo na tela 
de um tubo de raios catódicos. O 
radar de vigilância de um aero
porto*, por exemplo, tem como 
função observar os ecos produzi
dos por aviões, para controle das 
aterragens e decolagens. Na tela, 
porém, aparecem imagens de alvos 
fixos colocados sobre o terreno: 
edifícios com estrutura metálica, 
redes de distribuição de energia elé
trica, etc. Tais construções preen
chem a tela com um número tão 
grande de imagens que a identifica
ção de alvos móveis se torna muito 
difícil. Faz-se então necessária uma 
seleção de sinais recebidos. Nestes 
casos, o receptor de radar analisa 
com precisão a freqüência das mi
croondas que recebe, considerando 
apenas os casos em que elas, por 
efeito Doppler, são dotadas de fre
qüência diferente da emitida, ou 
seja, foram refletidas por um alvo 
em movimento.

É possível também selecionar os 
ecos provenientes de alvos móveis 
dotados de velocidades acima e 
abaixo de certo valor. Há, assim, 
radares destinados à vigilância de 
satélites artificiais*, assinalando 
somente a presença de objetos que 
se movam a muitos quilômetros 
por segundo.

O efeito Doppler é também utili
zado para determinar a velocidade 
e o espaço percorrido por um 
avião*. Esse sistema de navegação 
recebe o nome de navegação Dop
pler. O avião emite quatro feixes de 
microondas nas direções indicadas 
na figura 1 desta pagina. Os ecos 
provenientes de A  e B mostram que 
o terreno se aproxima do avião; os 
provenientes de C e D indicam que 
o terreno se afasta. A partir disso, 
fica determinada a velocidade do

avião e, por conseguinte, o espaço 
percorrido.

Medidas no espaço

Outra aplicação do efeito Dop
pler de grande importância é o es
tudo do perfil das raias espectrais. 
Pode-se imaginar que os átomos 
emitem radiações eletromagnéticas 
dotadas de um certo comprimento 
de onda. Essa luz, qupdo  anali
sada num espectroscópio, apre

senta uma raia espectral bem defi
nida. Supondo que a fonte e o 
observador estejam em repouso re
lativo, a raia terá um comprimento 
de onda bem determinado. Se todos 
os átomos estivessem parados no 
espaço, isto é, se não fossem ani
mados de movimentos de agitação 
térmica, a raia espectral se apresen
taria extremamente delgada (a, na 
figura 2 desta página).

Sob o desenho da raia ideal vê-se 
seu perfil, isto é, o diagrama de sua 
intensidade em função das peque
nas variações de comprimento de 
onda. Nesse caso, o diagrama é re
presentado por uma unica linha 
vertical. Como na verdade os áto
mos se encontram em agitação, al
guns deles se movem em direção ao 
observador, enquanto outros se 
afastam dele. A radiação emitida 
por aqueles que se avizinham do 
observador será de maior freqüên
cia. A emitida pelos átomos que se 
afastam, ao contrário, será dotada 
de menor freqüência. A raia espec
tral aparecerá então alargada e 
composta de radiações de freqüên
cias vizinhas, e nao coincidentes 
com a emitida pelos átomos ideal
mente fixos (b, na figura 2).

Talvez a mais célebre das aplica
ções do efeito Doppler na optica 
seja a mensuração da velocidade 
radial das estrelas e das nebulosas. 
As linhas dos espectros das nebulo
sas espirais distantes sofrem o que 
os astrônomos denominam “desvio 
para o vermelho”, ou seja, um au
mento aparente no comprimento da 
onda de sua luz, correspondente a 
uma diminuição aparente da fre
qüência. Isso costuma ser interpre
tado como uma evidência da ex
pansão do Universo.

VEJA TAMBÉM: Ondas: Astrojí- 
sica.

Egito

SUM ÁRIO

Localização: nordeste da África 
Limites: mar Mediterrâneo (N), Israel 

(NE), Sudão (S), Mar Vermelho (L), 
Líbia (0)

Superfície: 1 001 449 km 2 
População: 35 619 000  hab. (1973 

-est. ONU)
Cidades principais:

Cairo (cap., 4 961 000 hab.): Ale
xandria (2 032 000); Giza...............
(711 900); Suez (315000), Port 
Said (313 000): Assuã (201 500) 

Idioma: árabe (oficial), inglês, fran
cês

Religião: muçulmana (90%)
Portos principais: Alexandria, Port 

Said, Suez 
Aeroporto principal: Cairo 
Rodovias: 20 917 km 
Ferrovias: 4 510 km 
Unidade monetária: libra egípcia

Com apenas 40 000 km2 de sua 
superfície total efetivamente habi
tados e aproveitáveis para a agri
cultura, o Egito pode ser definido 
como um longo e estreito oásis que 
ocupa o trecho setentrional do vale 
do Nilo, compreendido entre sua 
segunda catarata e o delta, na costa 
do Mediterrâneo. Além dessas zo
nas férteis, que correspondem a 
apenas 1/25 do território, o país es- 
tende-se, a oeste, pelo desertoPelos feixes de microondas emitidos do avião detemina-se sua velocidade.
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Antecedendo as grandes construções do periodo da quarta dinastia. Imhotep, o maior arquiteto do Egito antigo, edificou a famosa pirSmide de Zoser.

Líbico ou Ocidental, e a leste até 
as costas do mar Vermelho, pelo 
deserto Arábico ou Oriental, pro- 
longando-se na outra margem do 
Golfo de Suez,- pela península do 
Sinai. O litoral do mar Vermelho, 
com mais de 1 800 km, é pouco re
cortado, caracterizando-se pela al
ternância de costas •baixas e areno
sas, com trechos rochosos e 
escarpados, e, ainda, pelas linhas 
de recifes e bancos de coral que di
ficultam a navegação na área. Com 
mais de 1 000 km de extensão, o li
toral mediterrâneo, ao norte, tam
bém apresenta um perfil bastante 
uniforme, embora mais elevado. 
Sua regularidade é quebrada so
mente na região baixa e arenosa do 
delta do Nilo, onde se encontram 
diversas lagoas costeiras e as reen
trâncias formadas pelas baías de 
Roseta e Damieta.

A exceção da franja litorânea se
tentrional, que sob um regime me
diterrâneo recebe precipitações su
periores a 50 mm anuais (máximas: 
Port Said, 173 irnn; Alexandria, 
166 mm), o clima é quente e extre
mamente árido no restante do país. 
Os invernos curtos — dezembro a 
janeiro — caracterizam-se por mé
dias mensais que oscilam entre 12 
e 17° C, enquanto as de julho va
riam entre 26 e 33° C, sendo cons-
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tarites as fortes amplitudes diurnas 
da temperatura. Às chuvas são 
muito raras por estar o Egito su
bordinado à dinâmica atmosférica 
do mundo saariano, que impede a 
penetração das massas de ar oceâ 
nicas carregadas de umidade. O re
cuo das altas pressões saarianas, 
no inverno, possibilita à costa me
diterrânea receber alguma umi
dade, na maior parte das vezes sob 
a forma de fortes chuvas. Durante 
a primavera, a passagem de linhas 
de ciclones migratórios submete o 
país, por cerca de trinta dias, aos 
ventos guentes do sul (Khamsin), 
responsáveis por violentas tempes
tades de areia.

O território egípcio é constituído 
principalmente por solos calcários, 
possuindo, contudo, extensas áreas 
de terrenos graníticos (zona de As- 
suã), argilosos (arredores de Isna) 
e sedimentares (aluviões do delta). 
Formada em sua maior parte por 
diferentes tipos de palmeiras e es
pécies arbustivas, a vegetação na
tural ocupa superfícies reduzidas 
em virtude das limitações impostas 
pelos desertos e pela intensa ativi
dade agrícola nas terras do vale e 
do delta do Nilo. Mesmo assim, 
ocorrem concentrações ao longo 
dos canais de irrigação e das mar
gens dos lagos, sobretudo de tama-
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reiras, e em algumas zonas desérti
cas. Nestas, a cobertura vegetal 
apresenta-se geralmente rarefeita, 
com a predominância de plantas 
rasteiras adaptadas às condições 
locais. Nas depressões dos desertos 
Oriental e do Sinai é, no entanto, 
mais densa e variada, graças à pre
sença de lençóis subterrâneos e inú
meras fontes de água.

Politicamente dividido em 25 re
giões administrativas, o Egito com
preende, do ponto de vista físico, 
três grandes unidades regionais: o 
delta, o vale do Nilo e os desertos.

O delta

A cerca de 20 km ao norte da ci
dade do Cairo*, o Nilo divide-se 
em dois braços, que cruzam uma 
das regiões mais férteis e intensa
mente cultivadas em todo o mundo, 
com uma área total de 23 000 km2
— o delta. Sua formação teve iní
cio na Era Quaternária com as alu
viões trazidas pelo rio, cuja acumu
lação foi aterrando progressiva
mente o grande golfo aí situado. 
Simultaneamente, as elevações de 
depósitos calcários submarinos er
gueram uma barreira entre essas 
terras e o mar. Surgiram, assim, zo
nas pantanosas — mais tarde 
transformadas em terrenos com
pactos — e diversos lagos costei
ros, entre os quais se destacam o 
Mareótis, nos arredores de Alexan
dria, o Edku e o Burulus, o Man- 
zala, além de muitas outras lagoas.

Originariamente, os braços do 
Nilo eram sete, mas, devido ao re- 
presamento praticado durante sé
culos, foram reduzidos apenas aos 
dois de maior porte, que desembo
cam nas baías de Roseta e Da- 
mieta. A distribuição de suas águas 
é controlada por barragens que ali
mentam os maiores canais da rede 
de irrigação local. Limitado a leste 
e a oeste por zonas desérticas, o 
delta termina ao norte em um de
clive pouco pronunciado em dire
ção ao mar Mediterrâneo. Muitos 
de seus terrenos pantanosos estão 
sendo recuperados para a agricul
tura através de um vasto programa 
de drenagem.

O vale do Nilo

Desde o extremo sul até a costa 
do Mediterrâneo, o Egito é cruzado 
pelo rio Nilo, que corre em um vale 
encaixado, em muitos trechos, en
tre altos paredões rochosos, espe
cialmente da fronteira com o Sudão 
até Assuã, e de Isna a Qinã. Sua 
largura varia de 5 km (na altura de 
Idfu) a quase 600 km (na zona do 
delta).

Com extensão total de 6 671 km, 
o Nilo tem cerca de 1 500 km do 
seu curso em território egípcio, no 
qual penetra um pouco ao norte da 
cidade sudanesa de Wadi Halfa. 
Daí prossegue no sentido sul-norte 
até o Mediterrâneo. O volume de 
suas águas varia de acordo com as 
estações, fenômeno que se reflete 
na maior ou menor amplitude do 
leito: de 450 a 2 000 m no Alto 
Egito e de 200 a 900 m no delta.

As enchentes periódicas do Nilo 
constituem, há séculos, fator indis
pensável ao desenvolvimento da 
agricultura egípcia. Ocorrendo em 
ritmo regular e constante, garantem

umidade suficiente às lavouras cul
tivadas ao longo do vale e no delta. 
A origem dessas enchentes está li
gada as chuvas que caem na região 
dos grandes lagos da África Orien
tal e ao degelo das montanhas da 
Etiópia e do Sudão. As primeiras 
cheias começam em fins de feve
reiro, provocadas pelo aumento do 
volume dos grandes lagos. Os efei
tos são sentidos de imediato junto 
à confluência dos rios Nilo Branco 
e Nilo Azul, que se reúnem na al
tura de Khartum, no Sudão, para 
formar o Nilo propriamente dito. 
Em junho tornam-se mais intensos 
com o transbordamento do lago 
Tana, ocasionado pelo degelo nas 
altas mesetas da Etiópia. Seu ponto 
máximo é atingido em setembro, 
quando as terras ribeirinhas são en
tão completamente inundadas e re
cobertas por uma camada de hú
mus que fertiliza os solos.

Durante milhares de anos o 
Egito viveu na dependência dessas 
cheias, que irrigavam e mantinham 
produtivas as suas lavouras. A par
tir de 1835, entretanto, começaram 
a ser erguidas grandes represas em 
todo o vale e no delta, a fim de ga
rantir o abastecimento contínuo da 
rede de irrigação. A maior delas — 
e também uma das maiores do 
mundo — é a Alta Barragem de

Assuã. Sua construção foi iniciada 
no ano de 1960, com ajuda finan
ceira e técnica da União Soviética 
e tem capacidade para represar 
cerca de 130 bilhões de m3 de 
água, formando o enorme lago 
Nasser. Esse imenso reservatório 
tornou possível o aproveitamento 
agrícola de 353 000 hectares de zo
nas desérticas nas regiões de Mi- 
nieh e Sohag, a conversão de 
359 000 hectares de terras cultiva
das em zonas de irrigação perene, 
duplicando a produtividade de suas 
lavouras, e, ainda, o aumento e a 
estabilização da rizicultura no 
delta. Alem de Assuã, o vale do 
Nilo abriga inúmeras outras barra
gens importantes, embora de menor 
porte, como, por exemplo, as de 
Isna, Nag Hammadi, Asyut, e Beni 
Suef, que alimentam uma extensa 
rede de canais.

Os desertos

Estendendo-se a oeste do delta e 
do vale do Nilo, desde o Mediterrâ
neo até as fronteiras com a Líbia 
e o Sudão, o deserto Ocidental ou 
da Líbia ocupa cerca de dois terços 
da superfície total do pais. Com ex
ceção de uma estreita faixa litorâ
nea onde chove no inverno, consti
tui uma das mais áridas regiões do

mundo, formada por uma série de 
platôs rochosos e grandes exten
sões de areia. Em algumas das de
pressões que ficam ao norte e em 
sua parte central, os poços perfura
dos para a exploraçao dos lençóis 
de água possibilitam a irrigação do 
terreno e a existência de oasis habi
táveis, a exemplo dos de Siwa, Ba- 
hariya, Dakhla, Kharga e Farafa. 
Mas na maior delas, a de Qattara, 
situada a 137 m abaixo do nível do 
mar, a ocupação humana é imprati
cável, pois aí existem apenas la
goas salgadas. Do oásis de Siwa 
em direção ao sul, estende-se o cha
mado Grande Mar de Areia, uma 
vasta superfície arenosa e ondulada 
por uma sucessão de dunas, que se 
prolonga até o altiplano de Gilf Al 
Kebir, no extremo sudoeste. Aí se 
encontram as únicas elevações de 
porte significativo em toda essa re
gião do país.

O relevo acidentado do deserto 
da Arábia ou Oriental, que ocupa 
a parte do território egípcio situada 
entre o curso dó Nilo e o mar Ver
melho, apresenta forte contraste 
com os terrenos planos e as dunas 
da margem esquerda do grande rio. 
Toda essa faixa, da fronteira com 
o Sudão até a altura da cidade do 
Cairo, é marcada por uma cadeia 
montanhosa, cujo eixo corre junto
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às costas do mar Vermelho, como 
um prolongamento dos planaltos 
da Etiópia. Seus topos oscilam en
tre 1 000 e 1 500 m e culminam no 
maciço vulcânico de Shayib, a
2 187 m. Embora numerosos, seus 
poços artesianos e fontes naturais 
dependem fundamentalmente das 
chuvas, o que torna as reservas de 
água escassas durante a estação 
seca.

Separada do continente africano 
pelo canal de Suez, a península do 
Sinai forma a extremidade oriental 
do território egípcio, região desér
tica banhada pelos golfos de Suez 
e de Acaba. Um grande platô ro
choso ocupa cerca de dois terços de 
sua área total. Com alguns trechos 
arenosos, sobretudo a noroeste, é 
cortado por uma série de vales es
treitos como o de Al-Arish, o 
maior deles. Na parte central da 
península ergue-se o planalto de 
Al-Tih que, juntamente com o de 
Egma, forma uma linha de escar
pas íngremes em direção ao sul. 
Essa área é dominada por altas ca
deias de montanhas onde se encon
tram as maiores elevações do país, 
os montes Jabal Katrinah (2 641 
m), Umm Shawer (2 320 m) e Eth- 
T hebt (2 438 m). O índice pluvio- 
métrico do Sinai é bastante baixo, 
mas, mesmo assim, muito superior 
ao das outras regiões desérticas. 
Em conseqüência, a vegetação é 
mais abundante e a atividade agrí
cola é possível em grandes áreas, 
especialmente a nordeste.

A população

Desde o século XIX o Egito vem 
registrando um constante e rápido 
crescimento demográfico, pas
sando de apenas 6 milhões de habi-

tantes em 1882 a cerca de 20 mi
lhões em 1947 e, segundo 
estimativas, a mais de 35 milhões 
em 1973. Devido às condições na
turais, sua distribuição pelo territó
rio é das mais irregulares, achan
do-se quase toda concentrada nas 
regiões do delta e do vale do Nilo, 
onde a densidade demográfica 
chega a atingir 854 hab./km2. 
Além do Cairo, a capital do país 
e maior cidade do continente afri
cano —, com cerca de 4 961 000 
habitantes, encontram-se nessas 
áreas os mais importantes centros 
urbanos do país.

Alexandria, o principal porto, 
está situada na extremidade ociden
tal do delta, sobre uma faixa de 
terra separada do continente por 
uma grande laguna. Fundada por 
Alexandre Magno em 332, tor
nou-se em pouco tempo o centro do 
mundo helenístico e um dos mais 
ativos portos do Mediterrâneo. Du 
rante a Idade Média, sob a domina
ção árabe, seus magníficos monu
mentos do período clássico foram 
destruídos, e a cidade entrou em 
uma fase de decadência que se es
tendeu até o século XIX. Com 
cerca de 2 milhões de habitantes, é

atualmente uma metrópole mo
derna e o mais importante centrb 
industrial do país depois do Cairo, 
concentrando inúmeras fábricas de 
grande porte em sua periferia.

Giza (712 000 habitantes), na 
margem esquerda do Nilo e pró
xima à capital, além de centro eco
nômico, é famosa pela célebre Es
finge e as grandes pirâmides de 
Queops, Quefrem e Miquerinos, er 
guidas em seus arredores.

Tradicional centro de comércio 
do Alto Egito, Assuã (201 000 ha 
bitantes) desenvolveu se extraordi 
nariamente a partir da construção 
da gigantesca barragem, cujo po 
tcncíal hidrelétrico permitirá que a 
cidade se transforme em um dos 
maiores centros industriais do país. 
As águas represadas cobriram mui 
tos dos famosos monumentos exis
tentes nas proximidades.

Port Said (313 000 habitantes) 
surgiu dos acampamentos de ope 
rários que trabalhavam na constru 
ção do canal de Suez, em cuja ex
tremidade norte está situada. 
Segundo porto do país em volume 
de transporte, centraliza boa parte 
do comércio com os países do 
Oriente Médio.

De origem étnica predominante
mente hamita, a população egípcia 
é constituída em sua maior parte de 
muçulmanos. Além deles existem 
grupos minoritários de núbios e be
duínos, nômades das regiões desér
ticas e que se deslocam periodica
mente de um oásis para outro. A 
religião islâmica é oficial e profes 
sada por cerca de 90% dos egíp
cios, pertencentes em sua maioria 
às seitas Suni e Hanafi.

Os coptas, cristãos de origem or
todoxa, formam a principal mino
ria religiosa. Compreendendo mais 
de 1 500 000 pessoas, desfrutaram 
no passado de uma privilegiada po
sição política e econômica, hoje 
bastante reduzida. A eles somam-se 
pequenas comunidades de católi
cos, protestantes e israelitas. A 
classe social mais numerosa é a dos 
camponeses — os chamados /<?/- 
lahs —, responsáveis por mais da 
metade da força de trabalho do 
país. Quase toda a população fala
o árabe, língua oficial do país.

Economia

Até o início da década de 60 a 
economia egípcia caracterizava-se 
pelo quase total imobilismo, resul 
tante do problema criado pela po 
pulação numerosa e as escassas 
fontes de renda. Baseada funda
mentalmente na monocultura do al
godão, tinha sua estabilidade cons 
tantemente afetada pelas flutuações 
do mercado, fenômeno que subsiste 
ainda hoje embora em menores 
proporções. A partir de 1960, en
tretanto, o governo deu início a um 
rápido e ambicioso programa de 
desenvolvimento industrial, ao qual 
vem sendo concedida toda priori
dade, juntamente com a reforma 
agrária instituída em 1952. A fim 
de assumir o controle direto da 
produção, meta preconizada pelo 
‘socialismo árabe , o governo pas
sou a intervir em larga escala nos 
principais setores da vida econô
mica, nacionalizando grandes ban
cos, indústrias e empresas comer
ciais, e elaborando planos globaisA maior parte da população concentra-se no delta do Nilo (acima, aldeia de Abou El Namroos. próxima ao Cairo).
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de desenvolvimento. Embora ve
nham apresentando excelentes re
sultados, tais medidas não têm sido 
suficientes para garantir o aumento 
da produção nacional no mesmo 
ritmo que o do consumo. Assim, 
para evitar que a balança de paga
mentos continuasse a apresentar 
um permanente desequilíbrio, as 
importações foram drasticamente 
reduzidas a partir de 1967, numa 
tentativa de eliminar o tradicional 
déficit. De fato, em 1969 as expor
tações atigiram o valor de 745 mi
lhões de dólares, enquanto as im
portações totalizavam 637 milhões. 
Porém, os dados de 1972 voltam a 
acusar déficit na balança comer
cial: enquanto as exportações so
maram 825 milhões de dólares, as

importações atingiram 899 milhões 
de dólares.

Agricultura

Apesar de muito férteis, possibi
litando inclusive duas colheitas 
anuais para algumas culturas, as 
terras irrigadas ocupam uma area 
bastante reduzida. Com o objetivo 
de ampliá-las ou de transformá-las 
em áreas de irrigação permanente
— bem mais produtivas —, obras 
de grande vulto, como a construção 
de barragens, a abertura de canais 
e trabalhos de drenagem, vêm 
sendo realizadas em diferentes pon
tos do delta, do vale do Nilo e tam
bém no chamado “Novo Vale” , su
cessão de oásis que se estende da

região de Assuã até a depressão de 
Qattara.

A agricultura egípcia baseia-se 
em duas lavouras industriais, a do 
algodão e a da cana-de-açúcar, e na 
tradicional cultura de cereais — 
trigo, milho e arroz —, voltada 
principalmente para o abasteci
mento da população. Cultivado no 
Egito desde a segunda metade do 
século XIX, o algodão tomou-se 
em pouco tempo um de seus princi
pais produtos, representando três 
quartos das exportações. Atual
mente a maior parte da produção 
exportada destina-se à União So
viética, à China e à Tchecoslová- 
quia. Embora venham sofrendo 
uma progressiva redução, suas 
áreas de cultivo cobrem uma su

perfície de aproximadamente 
700 000 hectares, concentrando-se 
sobretudo na região do delta. Em 
1972 a produção total atingiu cerca 
de 814 0 0 0 1 ae fibra garantindo ao 
Egito a posição de sétimo produtor 
mundial.

A lavoura açucareira, que ocupa 
cerca de 50 000 hectares, constitui 
uma importante fonte de renda 
para a economia egípcia, tendo 
atingido em 1972 uma produção de 
550 000 t. Além de fornecer maté
ria-prima para inúmeras usinas, 
proporciona-lhe um significativo 
volume de divisas através da expor
tação. Introduzida no Egito du
rante a Idade Média, a cana-de- 
açúcar exige solos bastante úmidos 
para o seu cultivo, localizando-se, 
assim, nas zonas permanentemente 
irrigadas pelo Nilo.

A importância das culturas ce
realíferas, disseminadas pelo delta 
e vale do Nilo, decorre principal
mente de sua condição de alimento 
básico da população. Em decorrên
cia das limitações impostas à la
voura algodoeira no inicio da dé
cada de 50, a fim de evitar a 
superprodução, o governo passou a 
incentivar a expansão do cultivo do 
trigo. Essa medida teve como resul
tado a violenta redução das impor
tações do produto, que chegaram a 
ser praticamente nulas em 1954, 
para um total de 1 100 000 tonela
das em 1952. Tal situação não 
pôde ser mantida nos anos seguin
tes devido à queda da produtivi
dade e ao aumento do consumo. 
Em 1967 foram produzidas cerca 
de 1 500 000 t de trigo e, em 1972,
1 618 000 t.

O arroz é também cultivado em 
larga escala, principalmente nas 
proximidades dos lagos do delta, 
onde os terrenos pantanosos ofere
cem as condições de umidade ne
cessárias. Juntamente com o 
sorgo, sua produção vem apresen
tando um aumento significativo de 
ano para ano, alcançando
2 300 000 t em 1967 e 2 507 000 t 
em 1972.

A pecuária é praticada em pe
quena escala devido à grande es
cassez de pastagens, não atendendo 
às necessidades do consumo. Em 
1967 o rebanho bovino compreen
dia apenas 1 640 000 cabeças, para 
um total de 2 750000 de ovinos, 
suínos e caprinos. A fim de melho
rar a qualidade do gado bovino, o 
governo passou a promover a par
tir de 1950 a importação de repro
dutores de raças selecionadas e, pa
ralelamente, a criação de inúmeras 
fazendas experimentais. Com isso, 
além da melhoria de qualidade, 
conseguiu-se também aumentar o 
rebanho bovino, que em 1972 já 
compreendia 2 129 000 cabeças, 
enquanto o rebanho de ovinos, suí
nos e caprinos totalizava 3 492 000 
cabeças.

Concentrada sobretudo nas cida
des do Cairo e Alexandria, a indús
tria constitui um setor ainda pouco 
desenvolvido da economia egípcia, 
embora apresente excelentes pers
pectivas de expansão. Em 1973 sua 
participação na renda nacional ele- 
vou-se a cerca de 25%. Entre os di
versos problemas que tem de en
frentar em seu processo de 
desenvolvimento, destacam-se o 
baixo poder aquisitivo da popula-
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ção e a escassez de matérias-pri- 
mas e recursos energéticos. A renda 
per capita do país, calculada em 
torno de apenas 278 dólares 
(1973), constitui uma das mais bai
xas da área mediterrânea.

A deficiência de energia elétrica 
vem sendo progressivamente sa
nada com a instalação de grandes 
centrais elétricas nas barragens do 
Nilo, a exemplo da de Assuã, com 
uma potência instalada inicial de
2 100 000 kW e uma produção 
anual de 10 000 000 000 de kWh.

O petróleo, os fosfatos e o sal 
constituem os mais importantes re
cursos naturais do Egito. A produ
ção dos antigos poços petrolíferos 
de Hurghada, na costa do mar Ver
melho, e de Ras Gharib, no golfo 
de Suez, entrou em declínio a par
tir de 1950. Contudo, novas jazidas

foram descobertas na península do 
Sinai, elevando a produção para 
mais de 10 630 000 t em 1972. As 
reservas de fosfatos e de sal encon
tram-se em sua maior parte no lito
ral do Mar Vermelho. Com um to
tal de 713 000 t em 1971, os 
fosfatos destinam-se^ sobretudo à 
exportação, sendo o restante apro
veitado na produção de fertilizan
tes. O sal, por sua vez, é aprovei
tado na fabricação de soda 
cáustica.

Atividade tradicional em todo o 
país, a indústfia têxtil é a mais im
portante do setor de bens de con
sumo. Além de abastecer o mer
cado interno, é responsável por um 
rande volume de exçortaçoes, so- 
retudo de fios e tecidos de algo

dão. Entre as indústrias alimentí
cias, em franco desenvolvimento,

destacam-se as usinas de açúcar e 
as fábricas de conservas de legu
mes e peixes. Embora utilizem ma
téria-prima importada, as indús
trias de cigarros e charutos têm 
apresentado um crescente pro
gresso.

A realização de maior vulto no 
setor industrial está ligada à insta
lação das usinas siderúrgicas de 
Abu-Zabal e da aciaria de Helvan, 
as primeiras de grande porte cons
truídas no país.

O desenvolvimento industrial é 
também afetado pela deficiente 
rede de comunicações, que em 
1970 compreendia 20 917 km de 
rodovias e 4 510 km de estradas de 
ferro e mais 2 598 km de ramais. 
A precariedade do sistema viário é 
compensada em parte pela navega
ção interna ao longo do Nilo e dos

grandes canais de irrigação e pelo 
transporte marítimo de longo 
curso, beneficiado pelo canal de 
Suez*. Nacionalizada em 26 de ju
lho de 1956, essa via de comunica
ção garante ao Egito uma impor
tância estratégica e econômica de 
primeira ordem: em 1966 seu mo 
vimento atingiu cerca de 21 250 
navios. Com o fechamento do Ca
nal de Suez, por ocasião da guerra 
de 1967 contra Israel,_o transporte 
comercial de toda região ficou bas
tante prejudicado. Somente a 5 de 
junho de 1975 é que o Canal foi 
reaberto, readquirindo a sua impor
tância anterior.

VEJA TAMBÉM: Cairo; Egito, 
História do; RA U; Suez, Canal de. '
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Há milhares de anos, o homem 
já habitava o vale do rio Nilo, na 
África. Os primeiros povoadores 
pertenciam ao grupo hamítico; pos
teriormente, eles se miscigenaram 
com semitas vindos do Oriente Mé
dio, formando um tipo físico — ho
mens baixos, delgados, de ombros 
largos, cabeça alongada e• rosto 
oval — que viria a constituir a et
nia do futuro povo egípcio.

Durante o quinto milênio antes 
de Cristo, quando a região se en
contrava na Idade dos Metais (tra
balhavam o ouro e o bronze), intro
duziu-se o uso do calendário* de 
365 dias e a escrita* hieroglífica. 
Embora tecnicamente a adoção da 
escrita anuncie os tempos históri
cos, os séculos seguintes, até o ano 
3100 antes de Cristo, são conside
rados proto-históricos, sobretudo 
pela fragilidade da documentação 
remanescente.

Vivendo num vale muito fértil, 
desde logo os egípcios dedica
ram-se à agricultura. Como a ex
tensão das colheitas dependesse 
das enchentes do Nilo, é muito pro
vável que a introdução precoce de 
um calendário aperfeiçoado tivesse 
ocorrido pela necessidade de inter
pretar as oscilações do nível do rio 
segundo a época do ano.

Por muito tempo, as comunida
des egípcias não enfrentaram gran
des perigos externos, graças princi-
Í>almente à situação geográfica: a 
este e a oeste situavam-se os deser

tos da Líbia e do Sinai; ao sul, as 
cataratas do Nilo formavam uma 
barreira natural (além disso, ali 
não se desenvolvera nenhum impé
rio); finalmente, a frente marítima 
da região era pequena.

Certas forças centrífugas opera
ram no sentido de estimular a auto
nomia local: as dificuldades em 
vencer as grandes distâncias; a au
to-suficiência proporcionada pela 
agricultura; a oposição entre uma 
região interior predominantemente 
agrícola (o vale ou Alto Egito) e 
uma zona em contato com o mar, 
de maior desenvolvimento comer
cial e urbano (o delta ou Baixo 
Egito).

Ao aproximar-se o período dito 
histórico, o Egito estava dividido 
em dois reinos principais, o dos 
deuses Osíris e Hórus — Baixo 
Egito — e o do deus Set — Alto 
Egito.

O Império das Duas Terras

As diferenças nos hábitos e no 
dialeto do Alto e do Baixo Egito, 
aliadas à tendência — intrínseca às 
economias agrárias de subsistência
— para uma autonomia local, difi
cultariam a unificação do país. En
tretanto, outros elementos viriam a 
favorece-la, como, por exemplo, o 
uso crescente dos metais, escassos 
no Egito, e que deviam ser busca
dos na Núbia (ouro) ou no Sinai 
(cobre e seus minérios). A capaci
dade de organizar expedições mine-

A esfinge de Gizé, talhada na rocha, é uma óbra feita para a eternidade.

radoras e sustentar as minas exigia 
um poder político mais amplo, que 
por sua vez se fortaleceria ainda 
mais ao deter o domínio das fontes 
de metais.

E possível que o domínio das mi
nas esteja entre as causas da forma
ção de reinos no Egito e da unifica
ção nacional; entretanto, essa 
explicação permanece no terreno 
das hipóteses. Sabe-se apenas que, 
por volta de 3100 a.C., Menés, 
príncipe do sul, impôs sua autori
dade também ao Baixo Egito, fun
dando o Império das Duas Terras 
(o nome Egito, de origem grega, é 
muito posterior).

Os quatro séculos subseqüentes 
são um período obscuro da história 
egípcia. Em seguida a Menés, rei
naram mais dezoito ou dezenove 
reis, formando as duas primeiras 
dinastias (dinastias Tinitas). Con
forme tradição anterior à unifica
ção, os governantes equipara- 
vam-se aos deuses e detinham 
poder absoluto. Aparentemente, as 
primeiras dinastias tiveram dificul
dades em fazer prevalecer esse con
ceito, enfrentando com freqüência 
rebeliões separatistas do norte.

A despeito da oposição, o poder 
foi centralizado, com a capital em 
Tis (ou Tinis) e a formação do pri
meiro esboço de organização admi
nistrativa nacional. Os fundos do 
governo provinham de um sistema 
flutuante de impostos: baseados no 
nível do Nilo em épocas predeter
minadas, previa-se o montante das

As quatro grandes estátuas do templo de Abu Simbel representam Ramsés II —  o último faraó da X IX  Dinastia.
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colheitas e estabelecia-se a quanti
dade de taxas a recolher. Na se
gunda dinastia, a administração 
passou a proceder a recenseamen
tos gerais de ouro, gado e terras 
cultivadas, a cada dois anos; 
quando se encerrou essa dinastia 
(2686 a.C.), a nação egípcia já  es
tava perfeitamente unificada.

O símbolo da unificação foi a 
transferência da capital, ocorrida 
com o advento da terceira dinastia.
A sede do governo do faraó Zoser 
localizou-se mais para o norte, na 
vizinhança do “muro branco”, cuja 
construção é atribuída a Menes.
Com a mudança, desapareciam os 
traços da hegemonia regional exer
cida pelo sul, consolidando-se o go
verno central faraónico. No en
tanto, o próprio nome que viria a 
designar a nova capital — Mênfis 
(de mennefer, isto e, “bom porto”)
— indica que se haviam intensifi
cado as comunicações com o exte
rior. Comerciava-se com as ilhas 
do Mediterrâneo e portos da Síria; 
de Mênfis controlavam-se de ma
neira mais prática as rotas do Si
nai, já  disputadas por semitas.

O Império Menfita

O Antigo Império, ou Império 
Menfita, constituiu, sem dúvida, do 
ponto de vista arqueológico e mo
numental, a época mais fecunda do 
antigo Egito. Nessa fase, o despo
tismo faraônico conheceu grande 
prosperidade.

Com a vida econômica baseada 
numa agricultura de subsistência (o 
comércio exterior era apenas de ar 
tigos de luxo, para uso palaciano), 
o Egito dependia do Nilo. E no co
nhecimento e domínio do rio, os fa
raós iriam assentar sua autoridade.

O historiador grego Heródoto* 
sugere que, assim como o calendá
rio, também a geometria nasceu e 
se desenvolveu no Egito pela neces
sidade de se conhecerem os níveis 
das enchentes dos rios. A adminis
tração central, além de monopoli
zar esse conhecimento com relação 
ao conjunto das águas, orientou a 
criação de um sistema de diques e 
canais que necessitava de revisão 
anual (a partir das previsões sobre 
o comportamento do rio). Dessa 
forma, toda a agricultura passou a 
depender efetivamente do poder 
central e as nobrezas locais tende
ram ao desaparecimento, com toda 
a terra incorporada ao patrimônio 
faraônico, cultivada por campone
ses tributários.

Concomitantemente, desenvol- 
via-se uma eficiente máquina admi
nistrativa e de pessoal técnico, o 
que já se conseguira no início da 
terceira dinastia. E, embora o rei- 
deus fosse em tese um autocrata, 
dependia em muito do complexo 
burocrático que se formara abaixo 
dele, com um primeiro-ministro (o 
vizir), vários ministros, governado
res das províncias (chamadas no- 
mos), prefeitos, conselheiros e che
fes dos escribas.

No período da quarta dinastia
— 2613 a 2494 a.C. —, Mênfis 
transformou-se numa das mais im
portantes cidades egípcias. Era ha
bitada por artesãos, por fiscais de 
impostos e pelos membros do Alto 
Conselho (q\xe era uma espécie de 
comissão de altos funcionários, li- Em Luxor, templo de Ramsés III. testemunho da grandeza do Novo Império.

Um sfmbolo da monarquia egípcia: templo da Rainha Hatshepsut, em Luxor.

gada à administração e à_ justiça).
A produção excedente dos 'arte 

sãos, como a dos agricultores, per
tencia ao faraó, que lhes permitia 
guardar uma parte para a própria 
subsistência. Aos funcionários era 
dada diariamente uma cota de ali
mentação; aos mais categorizados 
era às vezes concedida alguma 
terra, além do direito funerário, isto 
é, a possibilidade de erigir o pró
prio túmulo.

Religião e divindades egípcias

Como os gregos, também os 
egípcios conceberam primeiro di
vindades derivadas dos astros e for
ças da natureza, para depois cria
rem formas antropomorfizadas 
(representadas por figuras metade 
homem, metade animal), identifica
das a cidades ou regiões onde pros
peravam seus centros de adoração. 
Com o tempo, várias divindades fo
ram fundidas numa só, enquanto 
outras subdividiam-se, sem que, no 
entanto, as formas originais fossem 
totalmente abandonadas. Desse 
modo, o universo mitológico egíp
cio tornou-se confuso, com vários 
deuses recebendo a mesma atribui
ção, ou enfeixando poderes diferen
tes segundo cada região, ou até 
mesmo segundo a concepção pró
pria de cada indivíduo. Assim, não 
havia na religião egípcia qualquer 
unidade quanto ao dogma, mas 
apenas quanto ao culto, que era se
melhante para os diversos deuses. 
De maneira geral, o egípcio acei
tava o culto do deus preponderante 
na região em que estivesse.

A exceção dos deuses cósmicos 
mais antigos (Geb, deus-terra; 
Nun, águas; Nut, céu; e Chu, ar), 
que, embora reconhecidos, já não 
eram cultuados no Antigo Império, 
os outros formavam uma grande 
cadeia familiar, provavelmente 
como reflexo da unificação das re 
giões de que provinham.

Com o advento do despotismo 
faraônico, os deuses mais impor 
tantes deveriam tornar-se necessa
riamente aqueles aos quais o mo
narca miticamente estava ligado, 
mas também os de maior culto na 
região da capital.

Ao que parece, a figura do faraó 
confundia-se em principio com Hó 
rus, o deus-sol. Posteriormente, 
passou a ser vista como encarna
ção de Hórus, não mais deus-sol, 
mas um filho de Osíris, deus da ve
getação, e ísis, sua esposa. Essa 
concepção prevaleceu no período 
menfita, mas o faraó já se disseme- 
lhava dó deus que encarnava, po
dendo agir como um deus autô 
nomo. Tanto assim que, após a 
morte, seu corpo deveria ser preser
vado para uma futura reencarnação 
no paraíso, os Campos Elíseos.

Entendiam os egípcios que, de
pois da morte, o espírito permane 
cia velando o corpo até que este 
fosse destruído. Graças às doações 
dos vivos, o espírito sobrevivia até 
que o corpo conservado fosse afi 
nal revivido.

A crença na ressurreição do 
corpo conservado, que gerou a prá
tica da mumificação com processos 
muito desenvolvidos e ate hoje não 
inteiramente conhecidos, limita
va-se ao soberano. Os demais eram 
enterrados sob um monte de pedras
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Figuras religiosas decoram o túmulo de Tutmés III (século XV a.C.).

para evitar os chacais do deserto, 
sem nenhum cuidado de mumifica- 
ção ou proteção tumular. No An
tigo Império, a conservação dos ca- 
daveres foi estendida à família real 
e, mais tarde, na quarta dinastia, 
aos altos funcionários. Só a estes 
reservavam-se os Campos Élíseos.

As pirâmides e as artes

Para cortar os grandes blocos de 
pedra, os egípcios dispunham ape
nas de ferramentas rudimentares. 
Para transportá-los, utilizavam so
mente força muscular, pois não co
nheciam nem a polia nem a_ rol
dana. Diante dessa carência 
tecnológica, ganha maior destaque 
o trabalho gigantesco de constru
ção das pirâmides.

Zoser, primeiro faraó da terceira 
dinastia, fez construir a necrópole 
de Mênfis e iniciou, em Sacara, a 
Pirâmide dos Degraus. A obra teve 
início com uma mastaba — forma 
primitiva dos túmulos reais —, à 
qual foram acrescidas outras duas, 
e posteriormente mais três. Cons
truída por Imhotep, ministro a que 
se atribuiu o extraordinário desen
volvimento arquitetônico da época, 
a Pirâmide dos Degraus media na 
base 121 m por 109, e se erguia a 
60 m de altura. Internamente, pos
suía câmaras subterrâneas, pátios e 
capelas cuidadosamente decorados 
com colunas de pedra esculpida 
com desenhos de plantas. Os tetos 
e paredes, também esculpidos, imi
tavam traves de madeira e esteiras 
de junco, simulando as habitações 
egípcias comuns.

Mas a Pirâmide dos Degraus se
ria obscurecida por suas gigantes
cas sucessoras, construídas em 
Gizé durante a quarta dinastia, pe
los faraós Quéops*, Quefrem e Mi- 
querinos. A abundância de diorito, 
alabastro, granito e pedra calcária 
facilitou essas construções.

As residências, inclusive o palá
cio real, eram sempre construídas 
de tijolos e madeira, reservando-se 
as pedras para a arquitetura dos tú
mulos. Contando apenas com 
utensilios rudimentares, toda a 
construção das pirâmides ba- 
seou-se apenas na abundância de 
pedra e mao-de-obra e nos conheci
mentos práticos de arquitetura. Os 
trabalhadores eram recrutados nas 
diferentes comunidades; cada um 
deles servia durante determinada 
época do ano, segundo um sistema 
de rodízio.

Após alguns fracassos iniciais
— como a pirâmide de Meidoun, 
que desabou, ou a de Dachour, 
onde os construtores não consegui
ram os efeitos esperados —, a ar
quitetura egípcia adquiriu experiên
cia para planejar uma obra do 
porte da pirâmide de Quéops, que 
empregou simultaneamente 4 000 
trabalhadores durante 23 anos. Na 
construção, foram utilizados
2 300 000 blocos de pedra, pe
sando cada um cerca de 2,5 t su
perpostos em perfeita forma geo
métrica, sem o auxílio de nenhum 
tipo de argamassa.

Ao lado da arquitetura, desen
volveu-se a escultura. Trabalhando 
a pedra calcária com cinzéis de 
bronze e pedra, os artistas do An
tigo Império fixaram as pessoas em 
posturas fundamentais: em pé, cor

pos eretos, cabeça virada para a 
frente, olhos no infinito. Tratan- 
do-se em geral de deuses ou faraós, 
a expressão é sempre hierática, se
vera e calma; nessas representa
ções, as figuras jamais exercem 
qualquer atividade. Contudo, ima
gens de criados e escravos, coloca
das nos túmulos para servirem no 
outro mundo ao faraó morto, mos
tram figuras ativas e em posturas 
diferentes; dentre elas, o Escriba 
Sentado (Museu do Louvre) é con
siderada uma obra-prima universal. 
A mais monumental manifestação 
da estatuária antiga é a Grande Es
finge, com 80 m de comprimento e
22 de altura, escavada na rocha. 
Com corpo de leão e cabeça hu
mana, representa o faraó Quefrem, 
cuja pirâmide se encontra perto.

O desenvolvimento da 
escrita

Ainda na terceira dinastia, o fa
raó Zoser resolvera delimitar as 
fronteiras nacionais; com postos 
avançados no sul (alem da primeira 
catarata do Nilo), a leste (no oásis 
de Siwa, ponto de comunicação 
com os líbios) e fortificações nas 
rotas da Palestina. As minas do Si
nai passaram a ser exploradas me
todicamente.

Administrando toda essa região, 
a burocracia estatal egípcia defron- 
tava-se, contudo^ com um pro
blema: a gravação dos documen
tos. Os hieróglifos já  eram

conhecidos como forma escrita 
mas aparentemente não alcança
vam a difusão necessária.

Além das necessidades adminis
trativas, a escrita no Egito recebeu 
também o estímulo dado pela 
crença nas propriedades mágicas 
da palavra gravada: acreditava-se 

ue o próprio ato de escrever pu- 
esse assegurar a realização dos 

pensamentos e desejos inscritos.
O advento do papiro como papel 

tornou os escritos portáteis e trans
portáveis — ao contrário, por 
exemplo, dos incômodos tijolos-li- 
vros dos sumerianos — , tornando 
a comunicação gráfica viável na 
prática.

Em conseqüência disseminou-se 
a escrita. Assim, ainda no Antigo 
Império, quem postulasse um cargo 
de funcionário precisava saber ler 
e escrever. Todos os filhos de no
bres ou altos dirigentes passaram a 
ser enviados a escolas de escribas 
desde os cinco anos de idade.

Entendida como fonte de toda a 
sabedoria, a escrita assumiu uma 
concepção divina, difundiu-se entre 
as camadas privilegiadas da popu
lação e, por outro lado, passou a 
constituir um treinamento obriga
tório para todos os escalões de fun
cionários.

Na quarta dinastia, os hierógli
fos já  aparecem profusamente nos 
túmulos, gravados nas paredes ou 
conservados em papiros, transmi
tindo grande variedade de idéias, 
tanto comerciais ou legais, como

médicas ou poéticas. A gr-afia.egíp- 
cia sustentar-se-ia por quase tres 
milênios, só deixando de ser usada 
durante o século IV d.C.

A s tendências desagregadoras

Assim como se tornara necessá
ria uma burocracia administrativa, 
a jmportância da religião entre os 
egípcios estimulara também o apa
recimento de uma burocracia ecle
siástica. Com a tendência da eco
nomia — e também da religião — 
ao localismo, a autoridade faraô
nica sofria a ação de várias forças 
contraditórias: prevalecimento da 
administração civil ou religiosa, do 
centralismo ou do localismo.

Na verdade, só o poder absoluto 
delegado ao faraó é que impedia a 
manifestação mais concreta dos 
conflitos latentes. No entanto, com 
o passar do tempo, concessões iam 
sendo feitas.

Assim uma das causas indicadas 
para a mudança da capital para 
Mênfis foi aproximar o faraó dos 
sacerdotes de Hunu (Heliópolis), 
que ali haviam tomado o deus Ra 
(sol) uma das figuras mais impor
tantes da mitologia egípcia. Du
rante a quarta dinastia, a ascensão 
sacerdotal foi detida, e a própria 
concessão da imortalidade aos fun
cionários (pela cessão dos direitos 
tumulares) foi uma vitória dos ad
ministradores civis.

Quando a morte de Dedefpthah 
(2494 a.C.) assinalou o fim da 
quarta dinastia, os interesses diver
gentes afloraram; prevaleceu então 
o prestígio sacerdotal. Segundo a 
lenda, os primeiros faraós da
Suinta dinastia eram filhos da mu- 

íer de um grande sacerdote de Ra.
Nesse período (2494 a 2345 

a.C.), os faraós outorgam cartas de 
imunidade aos templos e terras 
onde eles se situam, tomando-os 
com isso propriedade dos sacerdo
tes e excluindo-os, portanto, do 
controle do. soberano. Em contra
partida, o enfraquecimento da ad
ministração civil e a diminuição 
dos recursos do rei acentuam as 
tendências localistas. No princípio 
da sexta dinastia (2345 a 2181 
a.C.), os administradores provin
ciais conseguem privatizar seus 
cargos e tomá-los hereditários, 
criando-se assim uma nobreza feu
dal que se subtrai ao poder central.

Pepi I foi o último faraó impor
tante do Antigo Império. Seus mi
nistros, Uni e Cúfor, colonizaram 
o Nilo até a terceira catarata. En
tretanto, Pepi II, seu filho e suces
sor, que realizou o mais longo rei
nado da história egípcia (governou 
durante 94 anos), foi incapaz de 
conter a decadência do poder real.

Os nobres locais ganharam com
pleta autonomia; segundo a tradi
ção, deixaram até mesmo de se fa
zer enterrar junto à pirâmide do 
faraó, erigindo tumbas próprias em 
suas terras. Aliás, sintomático do 
enfraquecimento central é que as 
pirâmides tumulares dos faraós da 
sexta dinastia tivessem sido cons
truídas em dimensões muito mo
destas.

Com a morte de Pepi II (2181 
a.C.), último elo da unidade egíp
cia, o império acabou desmoro
nando. Os nobres lutavam entre si, 
os funcionários não nobres apode-
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raram-se do direito tumular e ini
ciou-se uma revolta social que os 
sacerdotes não puderam conter. A 
divindade faraônica, conceito que 
servira para manter a ordem du
rante um milênio, foi discutida e re
pudiada, e os túmulos e templos 
atacados e saqueados. Terminara o 
Antigo Império.

O Primeiro Império Tebano

A unidade egípcia, rompida com 
a morte de Pepi II, so seria restabe
lecida por volta de 2040 a.C. En
tretanto, nesse meio tempo, ainda 
existiam os faraós, e quatro dinas
tias passaram pelo trono.

Sobre a sétima dinastia nada se 
sabe; quanto à oitava, assistiu im
potente à ruína completa do Impé
rio Menfita.

Enquanto isso, em algumas cida
des os senhores locais tornavam-se 
poderosos e os príncipes de Non- 
Nezu (Heracleópolis) resolveram 
atribuir-se o títulos de faraós e reu
nificar o país. Formaram a nona e 
décima dinastias, conseguindo do
minar o Egito Médio e expulsar do 
delta do Nilo tribos asiáticas que 
ali se haviam estabelecido. Con
tudo, não conseguiram submeter a 
região de Apet (Tebas), cujos prín
cipes também se autodenominavam 
faraós. Provavelmente, o terceiro 
rei da dinastia tebana (Menteotep 
III?) acabou por prevalecer, tor
nando-se senhor de todo o Egito e 
dando início ao Médio Império.

Durante a hegemonia tebana, 
houve modificações importantes na 
organização social, política e reli
giosa do Egito (no caso da religião, 
por exemplo, o deus principal pas
sou a ser Amon-Ra, fusão de 
Amon, divindade tebana, com o 
antigo Ra). Essas significativas 
transformações derivaram da expe
riência vivida pélos egípcios du
rante os 150 anos semi-anárquicos 
precedentes.

O caráter divino dos reis não re
cobrou sua força antiga; o trabalho 
dos funcionários e nobres tornou-se 
objeto de respeito, outorgando aos 
seus titulares uma série de garan
tias. Os agricultores desvincula- 
ram-se da gleba, perdendo a condi
ção de servos, enquanto os artesãos 
urbanos não mais ficavam submeti
dos às oficinas reais, podendo ins
talar-se por conta própria. Final
mente, a idéia de que o céu estava 
reservado para o soberano ou para 
a nobreza foi abolida; abandona
ram-se assim os velhos ritos mor
tuários. Todas as pessoas podiam 
aspirar ao paraíso, aparecendo 
uma ética religiosa, de acordo com 
a qual os bons é que ganhariam o 
céu.

Essas reformas, favorecendo a 
nobreza central, os funcionários, os 
artesãos urbanos e os camponeses, 
introduziram-se durante a décima 
primeira dinastia, servindo como 
armas do faraó na sua luta contra 
os ainda poderosos senhores feu
dais e para a destruição dos rema

nescentes do poder sacerdotal de 
Heliópolis.

A extensão da autoridade central 
aos campos fez-se pela garantia à 
pequena propriedade rural e a con
cessão das terras do Estado aos 
camponeses, outorgando-se, a cada 
família, uma extensão correspon
dente ao número de seus membros.

Ao iniciar-se a décima segunda 
dinastia, em 1991 a.C., a centrali
zação já  se encontrava em franco 
progresso. As grandes proprieda
des iam-se dividindo pela transmis
são hereditária e o faraó concen
trava sua política em impedir 
reagrupamentos. Finalmente, os 
nobres tiveram que se fazer reco
nhecer pelo rei para poderem exer
cer atividades administrativas em 
seus nomos. O epílogo veio com a 
abolição das forças militares regio
nais, substituídas por um exército 
constituído de voluntários (ou de 
alistados à força), sob as ordens do 
governo central.

Na fase final de pacificação e 
reunificação, os faraos tebanos de
ram início às obras necessárias 
para reconstruir o país devastado. 
Além dos templos, pirâmides, ca
nais e diques, foram erigidas gran
des barragens, colocando à disposi
ção da agricultura uma imensa 
area nova. Os núbios, que haviam 
se infiltrado até a primeira catarata 
do Nilo, foram expulsos e todo o 
seu país submetido. No Oriente, as 
tribos cananéias foram batidas e 
colocadas sob o domínio egípcio.

A mineração foi reorganizada, 
abranjgendo não só o Sinai, mas 
tambem a Núbia. O comércio com 
o Mediterrâneo intensificou-se, tor
nando-se importantes as trocas de 
prddutos com a civilização mi- 
nóica, que então florescia nas ilhas 
próximas a Creta.

A nova organização social, a es
tabilidade política e o rápido cres
cimento econômico refletiram-se 
também na arte, que conheceu um 
período de esplendor. A escultura 
ganhou maior liberdade, as expres
sões deificadas cederam lugar a 
uma procura de feitos mais repre
sentativos das emoções humanas, 
como se percebe na estatuária de 
Deirel-Bahri, onde as posturas hu
manas refletem modismos da 
época. As decorações tumulares, 
antes submetidas a um padrão for
mal rigoroso, obtiveram liberdade 
de tema, passando a reproduzir ce
nas do cotidiano. É o período do 
realismo egípcio, que, em litera
tura, se expressa com o apareci
mento de contos e narrativas, algu
mas dessas obras destacando o 
pitoresco, outras marcadas pelo ca
ráter filosófico.

Ao fim da décima segunda di
nastia (1786 a.C.), a civilização 
egípcia atingira extraordinário de
senvolvimento, tanto econômico 
quanto cultural. Era bem adminis
trada, não conhecia conflitos inter
nos e todos os povos vizinhos lhe 
prestavam vassalagem.

Durante toda a sua história, o 
Egito se considerara uma civiliza- 
çao imperecível. No século XVIII 
a.C., o país, uno e pacificado, pare
cia de fato uma nação inconquistá- 
vel. No entanto, perderia essa con
dição em apenas cinqüenta anos.

O Novo Império

No fim do terceiro milênio antes 
de Cristo, um fenômeno desconhe
cido provocara a migração de po
vos indo-europeus, que, vindos do 
sul da Rússia, foram chegando, no 
curso de gerações, até o centro da 
Europa, à Grecia e Oriente Médio. 
Em 1800 a.C., os semitas palesti
nos encontravam-se já  espremidos 
entre os arianos invasores e o reino 
do Egito. Aproximadamente em 
1750 a.C., os arianos submeteram 
os sírios, utilizando-os como solda
dos na invasão do delta do Nilo.

Os egípcios denominaram-nos 
amu (asiáticos), mas eles se toma
riam conhecidos pelo nome atri
buído aos seus reis: hicsos* (de 
hikka kasut, príncipe dos estrangei
ros). Não eram muito numerosos, 
nem estavam bem organizados, 
mas em poucos anos tinham con
quistado o Alto e o Médio Egito, 
instalando sua capital em Avaris. 
Sua fácil vitória residiu num se
gredo militar: traziam duas armas 
terríveis, desconhecidas dos egíp
cios — o cavalo e o carro de com
bate.

Nem todo o Egito foi submetido, 
mas o que restava dele voltou a 
fragmentar-se. Em Xois, no delta 
ocidental, instalou-se uma dinastia 
faraônica — a décima quarta —, 
enquanto outra permanecia rei
nando em Tebas. Os hicsos, de cul
tura diferente, também adotaram 
os hábitos de governo vigentes no 
Egito, e seus príncipes constituíramEm 1869, depois de dez anos de trabalhos, foi inaugurado o canal de Suez, de grande importância estratégica.
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"D o  alto destas pirâmides, quarenta séculos vos con tem p la m !" : Napoleão no Egito. (Óleo de Gros, Versalhes.)

as dinastias décima quinta e dé
cima sexta.

Na história egípcia, o país co
nhecia pela primeira vez a domina
ção estrangeira. Os hicsos perma
neceram quase dois séculos, 
adotando os costumes, os deuses e 
a administração egípcia. Contudo, 
seu caráter de usurpadores não de
sapareceu.

Em Tebas, uma nova dinastia 
(considerada a décima sétima pela 
cronologia moderna) adquiria ex
periência no uso de novas armas. 
Além disso, contava com apoio po
pular, graças ao sentimento nacio
nal despertado no decorrer do 
domínio hicso. Com esses elemen
tos a seu favor, preparava a recon
quista. Segenerre iniciou a luta 
(cerca de 1600 a.C.) e Kamás reto
mou o Médio Egito. Afinal, Ama- 
sis I tomou Avaris e inaugurou a 
décima oitava dinastia (1567 a 
1320 a.C.), voltando a reinar sobre 
o Egito inteiro.

Embora a historiografia registre 
os nomes de Antigo Império, Mé
dio Império e Novo Império, só 
este último, inaugurado por Ama- 
sis, é que merece efetivamente o

nome de império. Até então, os 
egípcios haviam se mantido em seu 
pais, limitados a estabelecer susera- 
nia sobre os povos vizinhos, ocu
pando apenas as regiões mineiras.

As ideias de perigo estrangeiro, 
de conquista e dominação de ou
tros povos lhes foram trazidas pe
los hicsos. E no Novo Império — 
também chamado de “segundo pe
ríodo tebano”, que perduraria ate o 
fim da vigésima dinastia (1085 
a.C.) — os egípcios foram um 
povo belicoso e expansionista.

Após conquistar o Oriente Pró
ximo, colonizar o Sudão e, ao sul, 
chegar à quarta catarata do Nilo, 
no reinado de Tutmés III, a décima 
oitava dinastia esmagou a resistên
cia da Palestina e da Síria até 
Alepo. A nova política expansio
nista forçou mudanças na adminis
tração, na sociedade e na arte egíp
cia. O ministério foi desmembrado, 
organizando-se um para o Alto 
Egito (sede em Tebas)_, outro para 
o Baixo Egito (em Mênfis, depois 
em Tis), e nomeando-se governado
res para os novos territórios.

Os militares passaram a receber 
altos postos administrativos e guar

nições tinham que ser mantidas em 
todos os locais ocupados. Tornan
do-se a mais digna e importante, a 

rqfissão de soldado teve sua in- 
uència política aumentada. Todas 

as outras camadas sociais, exceto 
os sacerdotes, caíram para um se
gundo plano.

Não se construíram mais pirâmi
des, mas apenas monumentos desti
nados a glorificar os reis-guerrei- 
ros. Para tais serviços, foram 
utilizados escravos feitos durante 
as campanhas.

Na arte, é o período clássico, 
com imagens de grandeza e força, 
temperadas com requintes de graça 
e delicadeza; a pintura tornava-se 
uma arte independente. Contudo, 
durante a décima nona dinastia, 
toda a temática ficou sombria (ban
quetes fúnebres, preparação de mú
mias, etc.), talvez por um retorno 
do culto a Osíris, agora entendido 
como o deus da morte.

Um dos últimos reis da décima 
oitava dinastia concebeu uma reli
gião monoteísta (adorando a 
Aton), tentando dissolver a classe 
sacerdotal e destruir os templos. A 
reação dos sacerdotes de Amon re

velou inesperada força e 8 conflito 
acabou levando ao poder os gene
rais Horemheb e Ramsés I; e este 
último inaugurou a vigésima dinas
tia.

Através de pesado tributo im
posto aos povos dominados, o 
Egito conseguira desfrutar de uma 
riqueza imensa; Tebas transforma
ra-se na maior metrópole da Anti
guidade. Entretanto, freqüentes re
beliões nas zonas dominadas e o 
surgimento de outros impérios (o 
hitita na Ásia e o micênico, suce
dendo ao minóico, nas ilhas do 
Egeu) mantinham o Egito em pé de 
guerra.

Sob os últimos Ramsés, os sa
cerdotes, que haviam eliminado os 
vestígios da tentativa de reforma 
religiosa, voltaram a insinuar-se no 
poder. Por outro lado, tropas mer
cenárias formadas por estrangeiros 
não mostravam grande fidelidade 
aos faraós.

Decadência e conquista

Com o fim da vigésima dinastia 
(1085 a.C.), o país desintegrou-se 
novamente. Os sacerdotes assumi
ram o governo em Tebas, mas em 
Tis uma nova dinastia se opôs a 
eles: algumas regiões, inclusive 
dentre as conquistadas, separa- 
ram-se do império, que acabou des
moronando.

Nos séculos seguintes ocorre 
uma disputa entre os sacerdotes te- 
banos, a dinastia de Tis e reis de 
origem estrangeira estabelecidos 
em Bubastis ^vigésima segunda di
nastia, da Líbia) e Napata (vigé
sima quinta dinastia, da Etiópia).

A reunificação só aconteceria 
por estímulo exterior, quando o im
pério assírio* invadiu o Egito, to
mando Mênfis (671 a.C.) e Tebas 
(664 a.C.). Após um saque que du
rou nove anos, os assírios se foram, 
deixando o governo com a vigé
sima sexta dinastia, estabelecida 
em Saís.

Psamético* I e seus sucessores 
tentaram reconstruir o Egito, con
tando com o auxílio de mercená
rios gregos. Desenvolveram a nave
gação, conseguindo o domínio dos 
mares Mediterrâneo e Vermelho, 
conquistaram Chipre e detiveram 
os babilônios*.

Com a dinastia Saíta, os sobera
nos egípcios voltaram-se para o he- 
lenismo, aceitando a influência cul
tural grega, nem sempre bem 
recebida pela população egípcia. 
De qualquer forma, a restauração 
seria efêmera.

Preocupado com o crescimento 
do Império Persa, o faraó Amasis 
conclui pactos de aliança com os 
reis da Lídia e Babilônia. Contudo, 
seus aliados foram derrotados e os 
ersas* chegaram ao Egito. Após a 
atalha de Pelusa (525 a.C.), Psa

mético III, vencido, refugiou-se em 
Mênfis, que, entretanto, capitulou 
depois de um curto cerco. O rei 
persa Cambises condenou Psamé
tico à morte e proclamou-se a si 
próprio faraó, deixando a um sá- 
trapa (Ariandés) a função de gover
nar o país.

O Egito ainda conheceria um pe
ríodo de independência (404 a 343 
a.C.), quando, aproveitando-se das 
dificuldades dos persas ante os gre
gos (guerras médicas), expulsou o
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invasor. Contudo, os persas volta
ram; depois deles veio Alexandre 
Magno, que em 332 a.C., fundou 
Alexandria. Na repartição do im
pério Macedônico, posterior à 
morte de Alexandre, o Egito coube 
ao General Ptolomeu*, que, em 
304 a.C., fez-se coroar faraó. Seus 
sucessores governaram até 31 a.C., 
quando, na batalha de Actium, as 
forças da Rainha Cleópatra* foram 
batidas e o Egito passou a ser uma 
província do Império Romano.

O domínio romano

Ponto-chave para o controle do 
Mediterrâneo oriental e principal 
fornecedora de trigo e outros ce
reais à cidade de Roma, a nova 
província tomou-se logo um dos 
mais importantes territorios do im
pério. Assim, embora mantivessem 
a princípio a organização adminis
trativa que vigorava sob os Ptolo- 
meus, os romanos ocuparam os 
principais postos do governo, assu
mindo seu controle direto e total. 
Mas, como medida de precaução, 
os funcionários e oficiais designa
dos para essas funções foram esco
lhidos por muito tempo, entre os de 
posição social e hierárquica pouco 
elevada. Roma temia confiar uma 
província de tamanha importância 
estratégica até mesmo a um de seus 
senadores ou generais, que daí po
deriam vir a desafiá-la: o governo 
era chefiado por um representante 
direto do imperador, com poderes 
semelhantes aos dos antigos sobe
ranos e pertencente, no máximo, à 
classe dos cavaleiros, ao mesmo 
tempo que se proibia aos senadores 
o exercício de qualquer função ad
ministrativa na província. Nem po
diam aí desembarcar sem a permis
são especial dos césares. Essas 
medidas drásticas não foram sufi
cientes, entretanto, para evitar que 
o Egito se transformasse no palco 
de revoltas e lutas pelo poder. Por 
diversas vezes seus altos funcioná
rios e chefes militares rebelaram-se 
contra Roma, chegando a se pro
clamarem imperadores — mas fo
ram derrotados pelos exércitos da 
metrópole.

Os romanos tiveram ainda de en 
frentar inúmeros levantes internos, 
sobretudo das tribos do sul, e su
cessivas invasões dos povos vizi
nhos, que representavam uma 
ameaça permanente às fronteiras 
egípcias. Embora por curtos perío
dos, a província chegou a ser domi
nada pelo reino de Palmira, em 
272, e mais tarde pelos persas, vol
tando a fazer parte do império de
pois de reconquistada pelas tropas 
enviadas de Roma.

Apesar de ter conservado uma 
relativa prosperidade até meados 
do século II, o Egito entrou em 
franco declínio durante a domina
ção romana. Isso deveu-se, em 
grande parte, ao caráter predomi
nantemente militar dos governos aí 
mantidos pela metrópole e às crises 
provocadas pela falta de apoio po
pular. Além de cobrarem impostos 
extorsivos, os romanos aliaram-se 
politicamente a facções que não go 
zavam de prestígio junto à popula
ção, a exemplo d?s minorias gregas 
de Alexandria. À medida que se 
acentuava a crise geral do mundo 
romano, já  então dividido em Im-

Medidas como a nacionalização do canal de Suez e a criação da RAU transformaram Nasser em líder do povo

pério do Ocidente e do Oriente, o 
Egito foi sendo progressivamente 
abandonado à sua própria sorte. 
Ao iniciar-se o século VII, a maior 
parte de seu território achava-se re
duzida a um estado de extrema pe
núria e inteiramente à mercê dos 
invasores.

A já precária situação econômi- 
co-administrativa era bastante 
agravada pelos conflitos religiosos 
entre os diferentes grupos cristãos, 
conflitos que passaram a ter um

cunho eminentemente político e se 
tornaram mais freqüentes e violen
tos. O governo mantinha-se apenas 
pela força das armas, exercendo 
sua autoridade somente nos centros 
urbanos onde possuía guarnição 
militar. Estava aberto o caminho 
para a conquista muçulmana.

O Egito muçulmano

Ao terminar o ano de 639, o 
Egito foi invadido por um exército

enviado por Omar* I, soberano do 
califado abássida, e sob a chefia de 
Amr Ibnal-As, que conquistou o 
país em menos de dois anos. A par 
tir de então, começou para o Egito 
um longo e radical processo de me 
tamorfose que veio a transformã-lo, 
não apenas de província romana e 
cristã em um Estado muçulmano, 
mas, sobretudo, na maior potência 
do mundo árabe e principal centro 
da cultura islâmica. Província do 
califado abássida do ano de 639 ao 
de 968, o Egito foi governado du
rante esse período por representan
tes do poder central vindos de Me 
dina, Damasco e Bagdá, capitais 
do império muçulmano em diferen
tes épocas. Como aconteceu em ou 
tras províncias, alguns dos gover
nadores enviados ao Egito aprovei 
taram-se do enfraquecimento do 
califado para estabelecer um Es 
tado autônomo dentro da comuni
dade islâmica.

Dois deles, Ibn Tulun e Ibn al- 
Ikshid, tornaram-se verdadeiros so
beranos, chegando a fundar dinas
tias que dominaram a nação por 
muitos anos. No decorrer desses 
três séculos, o país atingiu uma im 
portante posição no mundo árabe. 
Além de seu extraordinário desen
volvimento econômico, baseado 
principalmente na expansão do co
mércio e da manufatura de tecidos, 
anexou o território da Síria e man
teve sob seu controle, por um longo 
período, as cidades santas de Meca 
e Medina.

Em fins do século X, o Egito foi 
invadido e dominado pelo Califa 
Muizz, da dinastia Fatímida, que 
reinava em Túnis e era constituída 
por descendentes do profeta 
Maomé*. Alegando serem os legíti
mos herdeiros dos territórios ocu
pados pelos abássidas, já  há muito 
tentavam apoderar-se do Egito e 
das demais províncias do califado.

Derrotados pelos israelenses na "Guerra dos Seis Dias" em 1967. os egíp
cios iriam a forra seis anos mais tarde. durante a "Guerra do Yom Kppur".
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Anwar Sadat (dir.). sucessor de Nasser, deslocou o regime para o centro.

Com a nova dinastia, que se mante
ria no poder até 1171, comple- 
tou-se o processo de transformação 
do Egito em um país muçulmano. 
Ao mesmo tempo que se implan
tava a organização administrativa 
árabe e se desenvolviam os centros 
comerciais e manufatureiros, o isla- 
mismo consolidava suas bases polí
ticas e culturais por todo o império. 
Em pouco tempo, o Egito tinha a 
recém-fundada cidade do Cairo 
como capital, e suas fronteiras es
tendiam-se da Tunísia e Sicília até 
as margens do Eufrates.

O longo período de tranqüili
dade foi interrompido em 1097, 
com o desembarque dos primeiros 
cruzados nas costas da Síria e da 
Palestina, onde derrotaram com 
grande facilidade os exércitos mu
çulmanos e conquistaram diversas 
cidades. Jerusalém, a mais impor 
tante delas, foi transformada na ca
pital do reino cristão que aí funda
ram. Sem condições para expulsar 
os invasores, os soberanos fatími- 
das terminaram por entrar em 
acordo com eles, atitude que os in
compatibilizou com o resto do 
mundo muçulmano.

A luta pela libertação dos terri
tórios ocupados passou então a ser 
dirigida pelos líderes abássidas, 
que reuniram suas forças-para en
frentar os cruzados e os fatímidas, 
agora aliados. Sob o comando de 
Nuradim Mahmud, príncipe que 
unificara o Iraque e a Síria, domi
naram o Egito em 1171 (quatro 
anos depois de terem invadido suas 
fronteiras). Nessa campanha desta- 
cou-se o chefe militar Saladino, no
meado prefeito de Alexandria. 
Com a morte de Nuradim, em 
1174, sucedeu-o na chefia do impé
rio. Logo que assumiu o poder, Sa
ladino intensificou a luta contra os 
cristãos, retomando Jerusalém e re
duzindo seus domínios a uma es
treita faixa do litoral da Síria e da 
Palestina. Quando morreu, em 
1193, o Egito havia recuperado sua 
antiga_ condição de principal potên
cia islâmica.

Com Saladino teve início uma 
nova dinastia, a dos Aiubitas, que 
governou o Egito e a Síria até mea
dos do século XIII e teve de enfren
tar outras cruzadas. A ela sucede- 
ram-se no poder os sultões 
mamelucos das dinastias Baria 
(1250-1382) e Burgia (1382-1517). 
Durante o domínio dos barias, a ci
vilização egípcia atingiu seu apo
geu na Idade Média.

A partir de fins do século XIV, 
já  então sob a dinastia Burgia, o 
Egito entrou em franca decadencia, 
provocada, sobretudo, pelas suces
sivas lutas políticas internas. Divi
dido entre diversas facções rivais, o 
país pôde ser facilmente conquis
tado pelos turcos e anexado ao Im
pério Otomano em 1517, do qual 
faria parte até 1805.

O Egito moderno

A história política do Egito mo
derno teve inicio em 1805, com a 
tomada do poder por Mohamed 
Ali, que pôs fim ao domínio do já 
decadente Império Otomano, a 
quem servia como mercenário. En
viando inúmeros egípcios ao Oci
dente para aí aperfeiçoarem seus 
conhecimentos; introduzindo novas

técnicas agrícolas e industriais no 
país (responsáve-s, junto com ou
tros fatores, pela expansão da la
voura algodoeira e pelo aumento 
da produção de tecidos); promo
vendo a introdução da imprensa e 
a melhoria dos meios de comunica
ção em geral; e, finalmente, procu
rando reestruturar completamente 
a arcaica organização administra
tiva governamental, esse grande es
tadista tornou possível ao Egito, 
em pouco tempo, atingir um desen
volvimento econômico e cultural 
bastante superior ao dos demais 
países árabes. Seguindo os passos 
dos antigos líderes egípcios, Moha
med Ali conquistou o Sudão, a 
Arãbia e a Síria, mas foi obrigado 
a abandonar esses territórios diante 
da pressão exercida pelos Estados 
europeus, preocupados com sua 
política expansionista e seu cres
cente poderio militar. Pelo tratado 
de Londres, em 1840, o país ficava 
limitado a suas fronteiras de então 
e sujeito à tutela dos turcos.

Com a construção do canal de 
Suez, em 1869, o Egito passou a 
desempenhar um papel de extraor
dinária importância política e es
tratégica no cenário mundial, o que 
levou as potências européias a in
terferirem diretamente em seus ne
gócios internos no ano de 1876, a 
pretexto de dívidas não saldadas. 
Tal medida provocou uma grande 
revolta no país, logo sufocada pe

los ingleses com apoio da França. 
Embora não atingisse seus objeti
vos — e tivesse como conseqüên
cia direta a imposição do domínio 
britânico sobre o Egito —, essa re
belião possuía um significado espe
cial. Além de inspirar-se nos novos 
ideais do pan-islamismo, foi tam
bém a primeira liderada por grupos 
nacionalistas, em sua maioria pe
quenos proprietários rurais. Mes
mo sem qualquer amparo legal, a 
Grã-Bretanha assumiu o controle 
direto do governo egípcio, situação 
que perduraria até 1922.

Apesar dos obstáculos impostos 
pela intervenção britânica, a classe 
média muçulmana fortaleceu-se ra
pidamente, desenvolvendo uma 
nova consciência política e cultural 
marcada por um profundo senti
mento nacionalista. Em 1919, 
quando a intervenção da Grã-Bre
tanha no Egito foi endossada pelas 
potências aliadas em Versalhes, ir
rompeu uma violenta revolta nacio
nalista no país. Embora também 
controlada, essa insurreição teve 
grande repercussão junto a opinião 
pública nacional. Iniciou-se, assim, 
o progressivo enfraquecimento da 
supremacia britânica, que só termi
naria realmente em julho de 1952, 
quando o movimento dos Oficiais 
Livres depôs o Rei Faruk. No ano 
seguinte foi proclamada a Repú
blica, pondo fim à monarquia ins
taurada pela Grã-Bretanha em

1922 e obrigando suas tropas a dei
xarem o país. Oriundos ém èua 
maior parte da baixa classe média, 
os líderes revolucionários eram 
adeptos do chamado “socialismo 
árabe”. Opunham-se radicalmente 
à monarquia, ao partido Wafd — 
a princípio nacionalista mas, de
pois, principal instrumento político 
do governo — e ao sistema “cons
titucional” que vigorava no Egito 
desde 1923. Seus objetivos imedia
tos eram a reforma agrária, decre
tada em 1952, a nacionalização 
dos setores mais importantes da 
economia nacional e a instalação 
de um governo forte no país, com 
um único partido. Este objetivo só 
foi realizado em 1954, com a su
bida ao poder de Gamai Abdel 
Nasser*, o mais destacado líder do 
movimento e chefe do Comando 
Revolucionário.

A nacionalização do canal de 
Suez pelo governo de Nasser, em 
1956, representou um marco na 
luta dos povos afro-asiáticos pela 
completa soberania nacional. A na
cionalização provocou a invasão 
da península do Sinai por tropas is
raelenses, francesas e inglesas. O 
Egito foi salvo da derrota militar 
pela interferência conjunta dos Es
tados Unidos e da União Soviética, 
emergindo Nasser como o líder 
principal do mundo árabe. Seu go
verno, em seguida, foi marcado por 
algumas iniciativas frustradas 
como a criação da República 
Árabe Unida (RAU), em 1958, es
tabelecendo vinculação estatal en
tre Egito e Síria. A RAU foi dissol
vida em 1961, em conseqüência de 
um levante sírio.

Depois de sofrer derrcjtas no Iê- 
men, o exército egípcio acabou 
sendo batido pelos israelenses na 
chamada “Guerra dos Seis Dias”, 
em junho de 1967, quando Israel 
ocupou a península do Sinai, inclu 
sive o canal de Suez.

Felecido em 1970, Nasser foi 
substituído por Anwar Sadat, um 
dos líderes do movimento militar 
que derrubou a monarquia em 
1952. Sadat deslocou o regime 
para uma posição política cen
trista.

Em 1972, resolveu expulsar do 
país cerca de 20 mil especialistas 
da União Soviética, abalando seria
mente a aliança estabelecida pelo 
seu predecessor.

A 6 de outubro de 1973, Egito 
e Síria desencadearam a “Guerra 
do Yom Kippur” contra Israel. O 
exército egípcio teve, então, notável 
reabilitaçao, apesar de colocado 
em situação grave na fase final. O 
acordo de 1974 com Israel devol
veu o canal de Suez ao Egito, que 
o reabriu ao tráfego em 1975. Em 
setembro deste ano, novo acordo 
com Israel devolveu ao Egito uma 
faixa do Sinai.

Embora prestigiado pelos resul
tados da Guerra de 1973, Sadat 
vem, entretanto, sofrendo a oposi
ção da esquerda árabe.

VEJA TAMBÉM: Árabes; Ara- 
meus; Assírios; Babilônios; Cana- 
neus; Filisteus; Hebreus; Hicsos; 
Islamismo; Oriente, Questão do; 
Otomano, Império; Pirâmides; 
Roma Antiga.
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Além de se dedicar às pesquisas no campo da Física, Einstein se preocupava 
em defender o conhecimento criativo e a liberdade de pensamento.

Einstein

Por suas revolucionárias desco
bertas, Albert Einstein inclui-se en
tre os maiores gênios científicos de 
todos os tempos. Contudo, ainda 
recentemente seu nome era, para a 
maioria das pessoas, quase que um 
sinônimo de incompreensibilidade; 
no máximo, sabia-se que ele tivera 
algo a ver com a descoberta da 
bomba atômica. Isso porcjue, ape
sar de já  incorporadas à ciência 
moderna, as teorias de Einstein não 
estavam integradas nos programas 
regulares de ensino.

O aluno desatento

Albert Einstein nasceu em 1879, 
na cidade alemã de Ulm, de onde 
saiu com apenas seis semanas de 
idade, indo com os pais para Muni 
que. Nesta cidade permaneceu até 
1894: então a família mudou-se 
para a Itália e Einstein transferiu-se 
para a Suíça, a fim de terminar seu 
curso secundário.

Albert não era um aluno bri
lhante; interessava-se apenas pela 
matemática. Concluído o curso, 
juntou-se a seus pais em Milão, 
onde permaneceu por um ano.

Voltando a Zurique, Einstein 
tentou ingressar na Escola Politéc
nica, mas foi reprovado em todas 
as matérias (com exceção de mate 
mática). No ano seguinte, conse
guiu sucesso nos exames e, ingres
sando no curso, passou a estudar 
intensamente para recuperar o 
tempo perdido. Porém, após a for
matura (em 1900), Albert conse
guiu apenas um modesto cargo de 
instrutor da Politécnica, que tro
cou, algum tempo depois, por um 
posto de examinador de patentes, 
em Berna. Com o salário aumen
tado, pôde casar-se com uma an
tiga colega, Mileva Maric, que lhe 
deu dois filhos.

Nessa época, Einstein já  preen
chia suas horas de folga com estu
dos de física teórica e, em 1905, 
terminou um artigo a respeito, que 
enviou para o Annalen der Physik. 
A essa primeira publicação segui
ram-se outras — A Lei do Movi
mento Browniano, Da Teoria 
Quântica das Radiações e A s Rela
ções entre a Massa e a Energia —, 
com o que seu nome foi cada vez 
mais citado. Isso o conduziu a uma 
cátedra na Universidade de Berna; 
e em 1909 foi convidado para assu
mir uma cadeira na Universidade 
de Zurique.

Durante os primeiros anos de 
trabalho, Einstein dedicou-se a 
aperfeiçoar seus primeiros enuncia
dos, que compunham a chamada 
teoria da relatividade restrita. O 
pólo central dessa teoria pode ser 
resumido em dois postulados: o 
primeiro assinala que os fenômenos 
físicos referidos a qualquer sistema 
inercial obedecem as mesmas leis e 
que nenhum experimento realizado 
num só sistema permite que se esta
beleça se o sistema de referência 
está em movimento retilíneo uni
forme; o segundo postulado afirma 
que a luz sempre se propaga no

vácuo com a mesma velocidade, in
dependentemente do estado de re
pouso ou de movimento da fonte 
luminosa e do observador. Na pri
meira proposição, Einstein genera
lizou o princípio da mecânica new 
toniana, segundo o qual é impossí
vel distinguir um estado de repouso 
do outro, de movimento retilíneo 
uniforme, unicamente por meio de 
fenômenos mecânicos internos, in
clusive no caso dos fenômenos ele
tromagnéticos.

Os dois postulados pareciam es
tar em contradição, mas Einstein 
demonstrou que isso não acontece 
quando se efetua uma revisão dos 
conceitos de tempo e simultanei
dade. Numa proposição revolucio
nária, ele sugeriu que “dois aconte
cimentos simultâneos em um 
sistema de coordenadas podem não 
o ser em outro” : era o conceito da 
relatividade da simultaneidade. As
sim, o tempo, que antes de Einstein 
era considerado algo desligado das 
coisas e dos acontecimentos, pas
sou a ter uma dependência íntima 
com o espaço, ficando provado que 
os dois conceitos só adquirem sig
nificado quando referidos a um sis
tema de corpos.

De absoluto, só a relatividade

Trabalhando no magistério, 
Einstein não estava muito satis
feito: sonhava com uma vida sosse
gada e meditativa, para que, ou
vindo música (da qual era profundo 
conhecedor), jogando xadrez ou to
cando violino, pudesse elaborar 
suas teorias com tranqüilidade. Em 
1914 teve seu desejo realizado: o 
Imperador Guilherme* II cha
mou-o a Berlim e, por uma conces
são especial, nomeou-o professor 
do Instituto Kaiser Wilhelm de 
Física; ao mesmo tempo, foi eleito 
para a Academia Prussiana de 
Ciências.

Como a teoria restrita da relati
vidade é válida apenas para os mo
vimentos retilíneos e uniformes, as 
pesquisas de Einstein concentra
ram-se em sua aplicação para to
dos os movimentos. Um ano após 
sua chegada a Berlim, conseguiu 
alcançar seu objetivo, enunciando 
a teoria da relatividade generali
zada, que trouxe uma nova visão 
dos fenômenos gravitacionais, ou
tra concepção do espaço e de suas 
propriedades.

Por todos esses trabalhos e, es

pecialmente, por sua descoberta da 
lei do efeito fotelétrico, Àlbert 
Einstein recebeu, em 1921, o prê
mio Nobel de física.

Pouco antes de seu qüinquagé- 
simo aniversário, o grande físico 
apresenta uma breve comunicação
— de menos de seis páginas im
pressas — à Academia Prussiana 
de Ciências. Trata-se da Contribui
ção para uma Teoria do Campo 
Unificado, na qual procurava en 
globar todos os fenômenos gravita
cionais e eletromagnéticos. Entre
tanto, essa hipótese ainda não foi 
comprovada pela física moderna.

Com os acontecimentos da Se
gunda Guerra Mundial, o judeu 
Einstein tornou se indesejável para 
a Alemanha hitlerista, o que o le
vou a se transferir para os Estados 
Unidos, recebendo, em 1940, a ci
dadania norte americana. No ma-
fistério, ligou se à Universidade de 

rinceton, onde lecionou até 1955, 
quando morreu.

A dedicarão de Einstein ao 
campo da física não limitou sua 
atuação humanitária. De fato, o 
grande físico sempre se interessa 
por vários outros problemas, além 
de suas pesquisas especializadas. 
Desde sua época como professor 
da Universidade de Berlim, por 
exemplo, preocupou-se com os mé
todos de educação, considerando 
como principal objetivo do mestre 
seu poder de despertar alegria, pro 
vocando a curiosidade pelo conhe 
cimento criativo. “A única finali
dade da educação”, afirmava 
Einstein, “deve consistir em prepa
rar indivíduos que pensem e ajam 
como indivíduos — independentes 
e livres.”

Apesar de opor se ao naciona 
lismo, que considerava o “sarampo 
da humanidade”, Einstein apoiava 
as aspirações judaicas de criação 
de um Estado judeu na Palestina, 
aceitando, em 1921, um convite da 
Organização Sionista dos Estados 
Unidos para propagar essas idéias; 
chegou mesmo a escrever um livro 
sobre o assunto. No entanto, trinta 
anos mais tarde, recusaria o posto 
de presidente de Israel, alegando 
que não desejava dedicar-se a um 
só país, pois seu interesse era a 
humanidade.

Espectador de um dos mais trá
gicos acontecimentos da história
— a explosão da primeira bomba 
atômica, em Hiroxima, em 1945 
—, Einstein passou a defender a 
fiscalização do emprego da energia 
atômica, juntamente com outras 
idéias pacifistas. Teve grande re
percussão sua atitude, pois partia 
do homem a quem se deve a mais 
valiosa contribuição para a desco
berta da bomba atômica. Na 
mesma linha, em 1946, Albert 
apoiou os projetos para a formação 
de um governo mundial e da troca 
de segredos entre as grandes potên
cias atômicas.

Sua luta pacifista, aliás, come
çara bem antes: em defesa da paz, 
já  em 1920 escrevia, juntamente 
com o pai da psiquiatria, o aus
tríaco Sigmund Freud*, o livro 
Guerra, Por Quê?

VEJA TAMBÉM: Tempo; Relati
vidade.
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Eisenstein

Diretor e teórico cinematográ
fico, Serguei Mikhailovitch Eisens- 
tein é considerado o maior realiza
dor da Escola Soviética dos anos 
20 e um dos primeiros nomes da ci
nematografia mundial.

Nascido em 1898, em São Pe- 
tersburgo, ali Eisenstein estudou 
engenharia e arquitetura. Já for
mado, aderiu à revolução de 1917, 
preocupando-se em elaborar uma 
arte que fosse condizente com a 
nova sociedade em formação.

Durante a guerra civil, Eisens
tein engajou-se como engenheiro 
numa unidade do Exército Verme
lho, onde organizou um grupo tea
tral de amadores. Desmobilizado, 
encontrou trabalho como cenó
grafo em Moscou, exercendo sua 
atividade principalmente no Teatro 
Proletkult, sob orientação de Vse- 
volod Meyerhold*. Foi no palco 
desse teatro, em março de 1923, 
que ele exibiu uma de suas primei
ras experiências cinematográficas: 
tratava-se de um breve filme cô 
mico incorporado à montagem de 
O Sábio, de Alexandre N. Os- 
tróvski*, com adaptação, cenários, 
produção e direção do próprio 
Eisenstein.

Quando preparava a encenação 
dessa peça, Eisenstein escreveu o 
artigo Montagens e Atrações para 
a revista Lef, onde expôs sua preo
cupação em atingir o público atra 
vés do espetáculo: “A Atração” — 
afirmava — “é todo momento 
agressivo ( . . . ) ,  todo o elemento 
(. . .) que influencie as sensações 
do espectador, todo elemento que 
possa ser comprovado e matemati
camente calculado fiara produzir 
certos choques emotivos em uma 
ordem adequada dentro do con
junto; único meio mediante o qual 
se pode fazer perceptível a conclu
são ideológica final .

E esse objetivo Eisenstein atingi
ria plenamente em sua obra cine
matográfica, efetivamente iniciada 
com A Greve (1924), filme pre
miado na Exposition des Arts Dé- 
coratifs de Paris, em 1925, e que só 
fúi exibido comercialmente na Ale
manha.

Rejeitando a dramaturgia “rea
lista” que, segundo ele, limita o es
pectador a assimilar passivamente 
apenas o ponto de vista do autor, 
Eisenstein procurou dar um papel 
ativo ao publico da sociedade so
viética. Desenvolve então sua mon
tagem das atrações; justapondo ele 
mentos heterogêneos que não se 
encadeiam logicamente, tenta colo
car o espectador num estado de 
choque: o espectador, perturbado, 
deve recriar ativamente, a partir 
dos elementos fornecidos pelo espe 
táculo teatral ou cinematográfico, a 
idéia elaborada pelo diretor. Do es
tado emocional de choque, o espec 
tador passa assim a uma atividade 
de conhecimento.

Mesmo quando Eisenstein se 
afasta da agressiva montagem das 
atrações, permanece fiel ao poder 
criador da justaposição de elemen 
tos heterogêneos: em Alexandre

Névski (1938), por exemplo, é ao 
ouvir um soldado contar ^ anedota 
do coelho que possuiu a raposa 
presa entre duas árvores que 
Névski, procurando a melhor ma
neira de enfrentar os cavaleiros teu- 
tônicos, terá a idéia da cunha, que 
lhe dará a vitória. Conforme Ei
senstein, tem-se aqui o essencial do 
raciocínio dialético: os elementos 
heterogêneos correspondem à tese e 
à antítese; a idéia final que surge 
desses elementos, diferente de cada 
um deles, é a síntese.

Eisenstein também se opõe a 
uma dramaturgia baseada num he 
rói individualizado, pois esta é in
capaz de expressar a ação e as 
preocupações do socialismo. Ela 
bora então a tese do herói coletivo. 
O filme não trata mais da trajetória 
individual de uma personagem. 
Procura se expressar a ação de 
uma sociedade pela combinação da 
ação de muitos grupos e indiví
duos, os quais se eomgleUim ou se 
opõem. O sujeito da ação é a coleti 
vidade. Isso não nega a ação indivi
dual, mas esta só adquire signifi
cado na ação coletiva.

Todos esses problemas presentes 
em seus filmes foram também ob
jeto dos escritos teóricos do ci 
neasta. Pois Eisenstein sempre en 
tendeu que atividade teórica e 
atividade prática devem se conju 
gar: a pratica não nasce de uma 
misteriosa inspiração, é organizada 
pela teoria) que lhe abre novas 
perspectivai e coloca novos proble 
mas à teoria.

Como teórico, Eisenstein fez 
conferências na Sorbonne (Funda 
mentos Dialéticos do Cinema), le
cionou na Universidade de Cinema 
de Leningrado e escreveu numero- 

Na dramaticidade de "O Encouraçado Potemkin", a revolta russa de 1905. sos artigos, livros e ensaios. Destes

Lênin discursa aos operários, em cena de 'Outubro ', dirigido por Eisenstein para comemorar a Revolução Russa.

\
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trabalho. Como artista de van 
guarda, era colocado no centro de 
intrigas burocráticas. Desse modo, 
o filme iniciado nessa época (O 
Prado de Besjines, 1938) perma
nece inacabado. No entanto, o Es
tado lhe confia a realização de Ale
xandre Névski, filme histórico com 
o objetivo de combater o fascismo. 
Na relação entre a imagem e a mú
sica, composta especialmente por 
Serguei S. Prokonev*, Eisenstein

últimos, os principais foram publi
cados em inglês com o título Film 
Form, Film Sense.

Com seu primeiro filme de longa 
metragem, À Greve, em que aborda 
a luta do proletariado urbano, Ei; 
senstein já  havia colocado o essen
cial de sua dramaturgia, desenvol
vida nos filmes que se seguiram, 
juntamente com sua temática popu 
lar. Assim, em O Encouraçaao Po- 
temkin (1925), realizado para co
memorar a revolta de 1905 na 
Rússia, sintetiza o significado dos 
acontecimentos daquele ano; em 
Outubro (1928) — feito para co
memorar o aniversário da revolu
ção socialista e exibido no exterior 
com o título de Dez Dias que Aba
laram o Mundo —, sintetiza a his
tória de fevereiro, julho e outubro 
de 1917; e em A Linha Geral ou 
O Velho e o Novo (1929), expõe 
as transformações ocorridas no 
campo como resultado da política 
de coletivização.

Mas, no final da década de 20, 
Eisenstein encontra dificuldades 
para prosseguir seu trabalho em 
território soviético. Procura então 
trabalhar na França, nos Estados 
Unidos e também no México, 
tentativas sistematicamente frus
tradas.

Nos Estados Unidos foi contra 
tado pela Paramount, mas todos os 
seus projetos foram recusados pela 
companhia. Entre eles, estava a 
adaptação da novela Uma Tragé
dia Americana, de Theodore Drei- 
ser*, mesmo depois de aprovada 
pelo autor.

No México, porém, conseguiu ir 
mais longe: chegou a filmar quase 
inteiramente Que Viva México 
(1931/32), produção independente 
de Upton Sinclair*, todavia os ne
gativos lhe foram retirados e não 
pôde terminá-lo.

Eisenstein jamais chegou a ver 
as seqüências que havia filmado 
nem o destino dado a elas: algumas 
tomadas foram usadas por Sol Les- 
ser em Tormenta sobre México 
(1933) e outras por Marie Seton em 
Time in the Sun (1939).

De volta à URSS, reencontra o 
mesmo clima pouco propício a seu

Em 1930, Eisenstein (esq.) com duas outras grandes figuras da história do 
cinema: o diretor Joseph von Sternberg e a atriz Marlene Dietrich.

"Alexandre Névski", com música de Serguei Prokofiev, um dos filmes sonoros realizado pelo cineasta soviético.

dá prosseguimento a suas pesqui 
sas. Mas o “culto à personalidade”, 
muito em voga na época, inter
rompe sua dramaturgia do herói 
coletivo: esse filme não só tem 
como titulo o nome da personagem 
principal, como se encerra com o 
primeiro plano do ator Nikolai 
Cherkasov (1903-1966) no papel- 
título.

Alexandre Névski conferiu a Ei
senstein enorme prestígio, dando- 
lhe possibilidade de iniciar, no fim 
da Segunda Guerra Mundial, sua 
obra mais ambiciosa: a tragédia 
Ivã, o Terrível, dividida em três 
partes. A primeira foi terminada 
em 1945; a segunda, apesar de 
pronta, ficou interditada até 1958. 
E antes que pudesse iniciar a ter
ceira parte, Eisenstein morreu, 
em 1948.

Ivã, o Terrível focaliza a figura 
desse famoso czar, mas as dúvidas 
dilacerantes que atormentam a per
sonagem distanciam o filme do fá
cil otimismo que caracteriza Ale
xandre Névski.

A obra cinematográfica e teórica 
de Eisenstein continua sendo das 
mais discutidas e fecundas.

A recente divulgação de vários 
trabalhos inéditos veio trazer novas 
informações sobre o pensamento 
eisensteiniano, aumentando o inte
resse pela problemática que por ele 
foi lançada.

VEJA TAMBÉM: Cinema; Mon
tagem: Roteiro.

Eixos e 
Árvores

Eixos são elementos de máqui
nas ou mecanismos cujo objetivo é 
servir de suporte para outros ele
mentos, sem transmitir movi
mento* ou potência*

Árvores são elementos mecâni
cos com funções dinâmicas, trans
mitindo movimento, potência ou 
mesmo ambos.

Embora essa diferenciação já  es
teja consagrada, alguns autores 
nao distinguem eixos de árvores, 
preferindo agrupá-los sob a deno
minação de eixos.

Os eixos e árvores têm, normal
mente, secção circular. Em alguns 
casos, entretanto, usam-se árvores 
com secção quadrada, ou ainda ár
vores tubulares (ocas) que, embora 
mais caras, permitem transmitir a 
mesma potência com menor peso. 
A resistencia aos momentos aplica
dos diminui à medida que se apro 
xima do centro da árvore. Nas ár
vores tubulares, para a mesma 
potência a ser transmitida, com
pensa-se a inexistência da área cen 
trai com um pequeno aumento no 
diâmetro externo. As áreas da sec
ção, em ambos os casos, apresen- 
tam-se sempre menores nas arvores 
tubulares, o que acarreta menor 
peso.
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Os materiais indicados para a fa
bricação das árvores são trefilados 
a frio e estirados, ou ainda trefila- 
dos ou estirados a frio e retificados.
O tratamento a frio produz o “en- 
cruamento” do material, responsá
vel pelo aumento da resistência à 
traçao e do limite de escoamento 
do material, além de proporcionar 
bom acabamento superficial e tole
rância dimensional.

Os aços utilizados para a fabri
cação de árvores situam se, em ge
ral, na faixa de materiais de 0,10 
a 0,40% de carbono — especifica
ção SAE (Society of Automotive 
Engineers) 1010 a SAE 1040. Nos 
casos de fabricação seriada, onde 
há necessidade de maior facilidade 
de usinagem, utilizam-se os aços 
chamados “corte livre” ou ressulfu- 
rados, com a mesma faixa de por
centagem de carbono (especifica
ção SAE 1112 e SAE 1144).

Quando há necessidade de maior 
resistência e tensões, fadiga e du 
reza, utilizam-se aços de “cementa 
ção” — especificação SAE 4620 
ou SAE 8620 — ou ainda aços 
temperáveis — SAE 3140, SAE 
4640 ou SAE 8640.

Flexão e torção

A flexão produz uma combina
ção simples de dois tipos de ten
são: tração e compressão. Um pe
daço de couro seco, por exemplo, 
ao ser curvado, apresenta rachadu
ras na parte externa e rugas na in
terna. As fibras exteriores estão su 
jeitas a tração e as interiores a 
compressão. A tração varia de um 
valor máximo na fibra mais externa 
até zero nas fibras que estão próxi
mas ao meio do couro. Daí, a com
pressão cresce de zero nas fibras 
intermediárias até um valor má
ximo na fibra mais interna. Assim, 
um eixo ou uma árvore de material 
homogêneo, sob a ação de uma 
carga, fica sujeito a esta combina
ção de tração e compressão.

A tensão equacionada

As tensões costumam ser expres
sas por meio de equações. Assim,

IA =

a flexão pode ser indicada por: 
Mc

a  = ----- ; onde a  é a tensão de
I

flexão, M  o momento fletor má
ximo, c a distância do centro à 
parte mais afastada sujeita a tração 
ou compressão, e l o  momento de 
inércia* (ou seja, a integral do pro
duto de cada çlemento da massa do 
corpo pelo quadrado da distância 
deste elemento a um eixo ou ponto 
fixo). A relação //C é  chamada mó
dulo de resistência a flexão, repre
sentada por meio da letra Z, e ca
racteriza a resistência da secçào 
esforços de tração ou compressão.

Para a torção, a equação é 
Tc

y = ----- ; onde T é  a torção
J

aplicada, y a tensão de cisalha- 
mento (ou de torção), J  o momento 
polar de inércia, e c a  distância do 
ponto neutro da barra ao ponto 
mais exterior que está sujeito a ten
são, y, ou a distância cuja tensão 
se deseja calcular. Esta equação é 
aplicável somente às secções circu
lares. Elementos não-circulares, 
quando sujeitos à tensão da torção, 
apresentam distorção. A relação 
J /C  é chamada modulo de resistên 
cia à torção, representada pela letra 
Z', e caracteriza a resistência da 
secção a esforços de torção.

Como numa árvore só há flexão 
ou torção, basta introduzir-se os fa
tores de carga nas equações ele 
mentares, ou seja:

Km Mc Km M
(a) a = ------ ------- ou —- —  ,

para a flexão, sendo K m  um fator 
numérico combinado devido a cho
ques ou fadiga, para ser aplicado, 
em todos os casos, ao momento de 
flexão calculado; e

Ks Tc Ks T
(b) y = ----- ------ ou — - — i pa

ra torção, considerando-se Ks um 
fator numérico combinado devido 
a choques e fadiga. Deve ser apli
cado, em todos os casos, ao mo
mento de torção calculado ou à 
potência.

As tensões admissíveis, para ma
teriais adquiridos conforme as es
pecificações que limitam as varia 
ções das propriedades mecânicas, 
também sao calculadas por fór
mula, considerando-se as que apre
sentarem menor valor:
1) Tensão admissível j>ela torção: 
y = (0,30) X (tensão de escoa

mento a tração); ou y = (0,18) X 
(tensão máxima de tração).
2) Tensão admissível jpara flexão: 

a  =  (0,60) X (tensão de escoa
mento à tração); ou a = (0,36) X 
(tensão máxima de tração).

Para o caso de árvores que apre
sentam simultaneamente esforços 
de flexão e torção, a tensão má
xima de projeto deve ser calculada 
pela fórmula:

na qual y e a  são os valores obtidos 
das equações (a) e (b).

Vibração e velocidade 
criticas

O centro de gravidade de um 
corpo girante (mesmo quando este 
é simétrico) nao coincide com seu 
centro de rotação. Isso acontece 
porque o eixo em torno do qual o 
corpo gira sofre deflexões sob 
carga, deslocando o centro de 
massa dò eixo geométrico que 
passa pela linha de centro dos 
mancais.

Além disso, é praticamente im
possível, por questões de fabrica
ção, distribuir uma massa de ma 
neira uniforme em torno do centro 
geométrico do corpo.

A rotação pode começar em 
torno do eixo geométrico; porém, a 
certa velocidade, a força centrífuga 
do centro de massa — não coinci
dente com o centro de rotação — 
se igualará às forças de deflexão do 
eixo. Este vibrará violentamente, 
pois a força centrífuga estará conti
nuamente mudando de direção, à 
medida que o eixo gira.

A velocidade em que isso acon
tece é a velocidade crítica, acima 
da qual o funcionamento suave é

novamente restabelecido (ver a fi
gura nesta página).

A fórmula para o cálculo da ve
locidade crítica de um eixo é 

30 T í < i  W V) y .NC = T̂ [ I Wy- J
ÇL Wy = soma dos produtos Wy;
2 Wy2 = soma dos produtos 
Wy2; e g = aceleração da gravi
dade).

Projetos das árvores e 
eixos

Se uma árvore deve sustentar di
versas engrenagens ou polias, suas 
diversas secções estarão sujeitas a 
torções diferentes, pois a potência 
total transmitida pela árvore é reti
rada aos poucos. Em conseqüência, 
deve-se verificar a parcela de tor
ção que atua em cada secção e, em 
seguida, efetuar a distribuição da 
flexão, geralmente por meio de um 
esboço. Neste exame preliminar, 
assinalam se as secções onde as 
tensões de torção e flexão são 
maiores. Se os maiores valores 
ocorrerem na mesma secção, o diâ
metro necessário para aquela sec 
ção é o que deve ser usado para 
toda árvore, se a mesma tiver de ser 
constante. Se os maiores valores de 
torção e flexão não coincidirem, 
calculam se os diâmetros necessá
rios para cada tensão c usa-se o de 
maior valor.

Dependendo das tensões envolvi
das, e por razões econômicas, de 
montagem, estruturais e outras, o 
diâmetro de uma árvore é quase 
sempre variável.

Ojirojetista deve verificar que as 
tensões existentes em cada secção 
não sejam perigosas, levando em 
consideração filetes, orifícios, can
tos vivos, rasgos para chavetas e 
outros fatores de concentração de 
tensões.

Para eixos costuma-se utilizar 
somente a parte dos cálculos refe
rente à flexão.

VEJA TAMBÉM: Movimento; Po 
tência.
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Os elam itas deixaram sua contribuição tam bém  nas artes: dem ônio - leão de Susa, uma terracota do século XI.

Elamitas

A cidade de Susa, a sudoeste da 
Pérsia, prosperou antes mesmo dos 
tempos nistoricos. A região onde se 
situava tomou o nome de Susiana, 
mas a Bíblia a designa como Elam, 
e a seus habitantes como elamitas.

A história do Elam foi um suce
der constante de lutas com os po
vos vizinhos, que o mantiveram 
submisso durante a maior parte do 
tempo. Os primeiros documentos 
(terceiro milênio antes de Cristo) 
.dão conta da conquista da região 
pelos sumérios, através do penúl
timo rei da dinastia Kish.

Nas épocas subseqüentes, os su- 
sianos conseguiram a independên 
cia, tendo, contudo, de sustentá-la 
frente aos acadianos, sumérios*, 
cas sitas e assírios*.

Seus reis, escolhidos segundo 
uma linha de sucessão materna, de
viam primeiro ocupar cargos políti
cos inferiores, até se habilitarem ao 
exercício do trono. Em determina
dos momentos, quando a sorte das 
guerras parecia tornar viável a sub
missão dos povos vizinhos, esses 
reis assumiam o título de “expan 
sionistas do império”. Contudo, 
esse “império” não chegou a ex
pandir-se, e o Elam voltava a ser 
submetido pelas potências políticas 
da bacia do Eufrates.

Mais tarde, a monarquia foi abo
lida, passando o governante a ter o 
título de “alto comissário”, durante 
a fase de maior prosperidade da re
gião, como atestam pontes, canais, 
obras de irrigação e o intenso de 
senvolvimento urbano da época.

A organização social caracteri 
zou-se por uma acentuada divisão 
do trabalho (especialização), com 
ênfase para as atividades comer
ciais, o que, inclusive, conduziu ao 
aprimoramento das ciências contá
beis. Um código de leis regia a vida 
social e comercial, e os processos, 
conforme o caso, eram julgados 
por um único juiz, ou por um corpo 
de jurados composto por pessoas 
de ambos os sexos. A resolução 
dos processos dependia sempre das 
provas testemunhais, mas, além 
dos depoimentos dos indivíduos, 
acreditavam que também os deu
ses, sobretudo Shamash, deus do 
Sol, e Shoushinak, guardião da ci
dade, pudessem testemunhar.

Shoushinak, chamado “pastor”, 
“salvador”, “pai do povo”, e “ diri
gente”, era quem dava o dom da 
vida. Embora fosse o deus princi
pal, não era, contudo, o mais pode
roso, papel que cabia ao distante 
Sin, deus dos deuses. Havia ainda 
uma multiplicidade de outras divin
dades, que incluía muitas de ori
gem estrangeira.

Uma das preocupações funda
mentais dos governantes era a 
construção, reforma e ornamenta
ção dos templos, que recebiam ma
jestosa estatuária e eram decorados 
com tabletes de argila esmaltada e 
esculturas de madeiras raras.

A religião do Elam, aceitando 
todos os deuses, reconhecendo o 
poderio das divindades astrais, mas 
preferindo dedicar o culto aos deu-

ses-cidade, tem semelhança com a 
religião helénica, ao contrário da 
arquitetura, que segue o modelo 
babilónico.

Entretanto, a arte elamita não é 
uma cópia da de Babilônia, e os 
traços comuns devem ser atribuí
dos à mútua influência cultural.

Os grandes temas abordados 
pela arte em Susa são as cenas da 
vida comum, a fauna e as paisa
gens culturais. Retrataram-nas com 
realismo, mas dando oportunidade 
a certa dose de imaginação, que se

revela mais poderosa ao tratar dos 
mitos, criando uma série de ani
mais fantásticos.

Quanto à escrita, (pictográfica, 
depois cuneiforme), os documentos 
remanescentes referem se a episó
dios administrativos ou comerciais.

A despeito de ter-se constituído 
em potência militar e centro comer
cial dos mais influentes, a cidade 
de Susa jamais chegou a se tornar 
capital de um império, e acompa
nhou a decadência dos povos do 
Tigre-Eufrates, como uma provín

cia do sistema cultural e econô
mico da Mesopotâmia.

Com o advento do império 
persa, o Elam tornou-se uma satra- 
pia dirigida por um emissário do 
governo de Persépolis, e não mais 
recuperou a independência, aca 
bando por perder os traços de sua 
cultura.

VEJA TAMBÉM: Babilônios; In- 
do-europeus; Persas.
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Elasticidade

A elasticidade é o capítulo da 
física que se ocupa das deforma
ções dos corpos. Essas deforma
ções podem ser de dois tipos, 
ou seja: elásticas e inelásticas 
ou permanentes). Considerando-se 
uma tira de borracha — substância 
na qual os fenômenos de elastici
dade são particularmente acentua
dos — com uma de suas extremi
dades fixada, quando se prende um 
corpo qualquer, não muito pesado, 
à sua ponta livre, a tira aumenta de 
comprimento. Retirado o corpo, a 
borracha retoma suas dimensões 
anteriores: este é um exemplo de 
comportamento elástico dos mate
riais. Contudo, utilizando-se cor
pos de massa sucessivamente maio
res, haverá um instante em que as 
deformações da borracha não mais 
desaparecem, culminando por rom
pê-la. Este, por sua vez, é um exem
plo de comportamento inelástico.

A deformação elástica dos cor
pos é um atributo não só da borra
cha, mas de todos os corpos. E 
constitui um fenômeno físico larga
mente aproveitado na vida mo
derna. As molas — enrolamentos 
helicoidais de fio de aço — com
provam este fato.

A lei de Hooke

A deformação longitudinal dos 
corpos, ou alongamento, resultante 
de esforços de tração exercidos so
bre eles, é o caso mais simples de 
ser estudado. Pode-se, por exemplo, 
substituir a tira de borrahca por um 
fio metálico e anotar os alonga
mentos que ele apresenta sob o 
peso de corpos de massa sempre 
maiores, presos em sua extremi
dade livre.

Uma forma prática de proceder 
a esta experiência seria, por exem
plo, dispor de um fio de cobre com 
algumas frações de milímetro qua
drado de ârea, amarrado a um ca
valete, tendo, por trás, uma escala 
graduada em milímetros e centíme
tros. A ponta do fio amarra-se um 
balde, cujo peso permite, apenas, 
retesar o fio — nesse recipiente 
será despejada areia. Sabendo-se a 
densidade da areia, pode-se calcu
lar facilmente a força de tração 
que, instante a instante, está sendo 
aplicada ao fio.

Constata-se então que, para pe
quenas cargas, o alongamento do 
fio é diretamente proporcional à 
carga: iguais quantidades de areia 
acrescidas ao balde provocam 
iguais alongamentos no fio. Adicio- 
nando-se, porém, sempre mais 
areia, há um instante em que este 
comportamento muda. De repente, 
o fio alonga-se muito, para peque
nas quantidades de areia deposita
das, e termina por arrebentar. Re
tratando este comportamento em 
um gráfico — no qual se coloca, 
nas abscissas, a tensão aplicada so
bre o fio e, nas ordenadas, o alon
gamento sofrido por ele, a partir do 
comprimento original —, conse
gue-se uma curva com duas partes 
distintas. A primeira parte dela é

uma reta; a sejjunda, uma linha tor
tuosa. A porçao reta da curva de
fine uma importante lei da física, a 
lei de Hooke, que pode ser assim 
formulada: “para deformações não 
permanentes, o alongamento de um 
corpo é proporcional à tensão a 
que está submetido”.

Cada substância, uma 
constante

Corpos feitos de substâncias di
ferentes reagem com intensidades 
também diferentes a forças de 
mesma intensidade agindo sobre 
eles. De fato, basta uma pequena 
tração para provocar grandes de
formações em uma tira de borra

cha. Um fio de aço retilíneo, no en
tanto, exige forças muito altas para 
se deformar. A lei de Hooke, assim, 
permite uma classificação das 
substâncias, com base em seu com
portamento face a solicitações me
cânicas. A forma pela qual foi 
exposta, porém, mostra-se in
conveniente a esta tarefa. E pre
ciso conseguir um número, relacio
nado com o comportamento mecâ
nico dos corpos, que não tenha 
dependência com o comprimento 
original da amostra estudada ou 
com sua secção, mas somente com 
a natureza da substância da qual o 
corpo é feito. Esse número é o mó
dulo de Young, ou módulo de elas
ticidade da substância, geralmente

indicado pela letra Y. Suponha-se 
um fio cilíndrico, de composição 
uniforme, de secção reta À  e com
primento inicial L. Submetido à 
tensão F, ele aumenta de um com
primento l. O módulo de elastici
dade da substância, então, é defi
nido como

O módulo de elasticidade longi
tudinal do alumínio, por exemplo, 
é de 7x 105kgf/cm2; e o do ferro 
fundido, 10x 10skgf/cm2.

É importante notar que o mó
dulo de elasticidade de uma subs
tância somente tem significado

Suando se consideram deformações 
ásticas; isto é, para solicitações 

mecânicas nas quais s_e aplica a lei 
de Hooke. Sua importância é muito 
rande, não só no estudo teórico 
os materiais, como também em 

cálculos de engenharia.
A falta desse dado pode encare

cer sobremaneira o custo da obra, 
como conseqüência de um superdi- 
mensionamento; ou — o que e pior
— pecar pela falta de segurança, 
construindo uma peça de concreto 
armado com ferros que não podem 
suportar a tração que deles será 
exigida.

Outras deformações

Além da deformação de tração, 
responsável pelo alongamento dos 
corpos, as deformações por com
pressão e cisalhamento tatnbém de
vem ser mencionadas.

A compressão corresponde a es
forços mecânicos que tendem a fa 
zer com que o corpo diminua de 
volume.

O cisalhamento, por usa vez, 
constitui um fenômeno mais com
plexo, no qual os esforços mecâni
cos impõem um movimento rela
tivo às várias partes do corpo. Um 
bom exemplo de cisalhamento con
siste em tomar um pedaço de giz 
entre as mãos e, com uma delas, fa
zê-lo girar em um sentido, en
quanto a outra mão força o giz no 
sentido oposto. Submetido a tais 
esforços, o giz rompe-se por cisa
lhamento.

Como acontece com as deforma
ções de tração, tanto a compressão 
quanto o cisalhamento podem ser 
elásticos e inelásticos. E também 
para elas são definidos módulos de 
elasticidade, de forma análoga 
ao módulo de elasticidade longi
tudinal.

O modelo teórico mais simples 
para explicar os fenômenos de elas
ticidade dos corpos admite-os 
como sendo formados de esferas 
rígidas ligadas entre si por peque
nas molas. Por efeito da tempera
tura, tais esferas estariam vibrando 
em torno de suas posições de 
equilíbrio com certa amplitude. 
Com tal modelo, sem maiores refi
namentos, pode-se compreender 
também as deformações dos corpos 
devidas ao calor (as dilatações e 
compressões dos corpos quando 
são aquecidos ou resfriados).

VEJA TAMBÉM: Esforços mecâ
nicos.

A "balança de peixeiro", baseada na deformação de uma mola, é uma das 
aplicações práticas da lei de Hooke sobre a elasticidade dos corpos.
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Eleatismo

As primeiras escolas filosóficas 
gregas, surgidas no século VI a.C., 
desenvolveram uma visão do 
mundo construída em tomo da 
noção de origem unitária do 
Universo.

Assim é que Tales* de Mileto 
afirmava ser tudo proveniente da 
água, enquanto Anaximandro si
tuava a origem de todas as coisas 
no ilimitado (ápeiron), e Anaxime
nes*, no ar infinito. Esse principio 
único — a arché — era sempre en
tendido como algo corpóreo, em
bora pudesse assumir diferentes 
graus de corporeidade. A gradação 
da corporeidade é que justificaria a 
diversidade dos objetos — idéia 
que Anaximenes exprimiu nitida
mente ao afirmar que a condensa
ção e a rarefação (do ar infinito) 
explicariam a existência de um uni
verso de coisas diferenciadas.

As primeiras cosmogonias* filo
sóficas podem ser vistas, portanto, 
como variações do monismo cor
poral ista (tudo proveniente de uma 
única substância corpórea). Toda
via, a própria divergencia entre os 
pensadores que desenvolveram essa 
concepção — cada qual apontando 
um tipo de arché e um tipo de pro
cesso capaz de transformá-la em 
tantas e tao diversas coisas — sus
citou a necessidade de se investigar 
os recursos humanos de conheci
mento*, buscando-se um caminho 
de certeza que superasse as opi
niões discrepantes. O binômio uni
dade/pluralidade deslocou-se, as
sim, da esfera cosmológica para 
reaparecer sob a forma de oposição 
entre verdade única e multiplici
dade de opiniões. Essa encruzi
lhada do pensamento — que fecun
dou toda a investigação filosófica 
posterior — manifesta-se em Herá- 
clito* de Éfeso, mas foi marcada 
sobretudo pela escola de Eléia. O 
eleatismo — segundo a maioria 
dos historiadores da filosofia — é 
que teria inaugurado, explicita
mente, tanto a problemática lógica 
quanto a ontológica: as pesquisas 
sobre o conhecer e o ser.

A unidade do divino

Na Antiguidade, Platão* e Aris
tóteles* ^consideravam Parmêni- 
des*, Zenão* e Melisso como os re
presentantes do eleatismo. Outros 
autores situavam entre os eleatas 
também Xenófanes* e Górgias* 
(o famoso sofista*). Chegou-se 
mesmo a considerar Xenófanes 
como sendo o fundador da escola, 
o que a crítica moderna geralmente 
rejeita, atribuindo esse papel a Par
menides.

Nascido,em Colofônio, colônia 
grega da Ásia Menor, Xenófanes 
foi para o sul da Itália (então 
Magna Grécia) quando sua terra 
natal caiu na mão dos medas. Â se 
melhança de Pitágoras, levou para 
essa parte ocidental do mundo he
lénico a efervescência intelectual 
que caracterizava a Jônia, pas
sando a difundir a nova concepção 
da realidade forjada pelas escolas

filosóficas, como a de Mileto. Du
rante muito tempo pensou-se que 
Xenófanes teria escrito um poema 
(Sobre a Natureza), expondo idéias 
filosóficas próprias. Historiadores 
modernos — como Werner Jaeger
— recusam essa versão, afirmando 
que em seus poemas Xenófanes te
ria tão-somente narrado fatos sobre 
a invasão dos medas e sobre sua 
vida pessoal. Por outro lado, teria 
deixado — e essa seria justamente 
a parte mais importante de sua 
obra — poemas satíricos (os sil- 
loi'), criticando, em nome das novas 
ideias filosóficas, a mentalidade 
vulgar, particularmente quanto à 
concepção do divino. Apoiado na 
visão, formulada pelos pensadores 
jónicos, do universo constituído a 
partir de uma única raiz (a arché 
que aqueles filósofos jã  qualifica
vam de “divino”), Xenófanes pro 
clama: “Um deus é o supremo en
tre os deuses e os homens; nem em 
sua forma, nem em seu pensamento 
é igual aos mortais”. Começava o 
combate aos deuses antropomórfi
cos (de formas semelhantes às dos 
homens) herdados da tradição ho
mérica.

Por falar num deus uno e por ter 
escrito um poema sobre a fundação 
de Eléia é que Xenófanes teria sido 
relacionado, desde a Antiguidade, 
com a escola eleática. Seu verda
deiro papel parece ter sido no 
campo da teologia, pois foi o pri
meiro a formular o universalismo 
religioso e também a estabelecer a 
distinção entre teologia mítica e 
teologia filosófica.

A unidade do ser

Não há segurança quanto às da
tas de nascimento e morte de Par 
mênides; sabe-se que viveu no final 
do século VI e começo do V a.C. 
e que foi legislador em sua cidade 
natal, Eléia. E que deixou um 
poema, apresentando suas idéias fi
losóficas.

O poema de Parmênides divi
de-se em três partes: o proêmio, 
rico em metáforas, descreve uma 
experiência de ascese e de revela
ção que teria sido vivida pelo 
poeta; a primeira parte apresenta o 
conteúdo principal dessa revelação, 
mostrando o que seria a “via da 
verdade” ; a segunda parte caracte
riza a “via da opinião ’. A distinção 
fundamental entre os dois cami
nhos está em que, no primeiro, o 
homem se deixa conduzir apenas 
pela razão e é então levado a evi
dência de que “o que é, é — e não 
pode deixar de ser” (primeira for 
mulaçào do princípio lógico de 
identidade); já  na secunda via, os 
mortais, dando atençao aos dados 
empíricos, não chegariam à certeza, 
permanecendo no nível variável 
das opiniões e das convenções de 
linguagem.

Na verdade, o que Parmênides 
faz é extrair do fundo das primeiras 
cosmogonias filosóficas o seu arca
bouço lógico, centralizado na no 
ção de unidade. Só que, tratando 
essa noção com estrito rigor, mos 
tra que ela parece incompatível 
com a multiplicidade e o movi 
mento. “O que é” sendo “o que é”, 
então terá de ser único: além de “o 
que é” só poderia existir “o que não 
e ’ — o que é absurdo, pois signifi
caria atribuir existência ao não-ser, 
impensável e indizível. Pelo mesmo 
motivo, o ser teria de ser eterno, 
imutável, imóvel, finito, pleno, 
contínuo, homogêneo, indivisível e 
corpóreo. Particularmente os ca
racteres de imutabilidade, imobili
dade e unidade contrariavam fron 
talmente o depoimento dos senti
dos, que percebem um mundo de 
coisas diversas, móveis e manifes 
tando alterações. O eleatismo, fa
lando em nome de uma razão* ab 
soluta, contrapõe-se, portanto, ao 
senso comum e também às corren
tes filosóficas da época. Daí a ne
cessidade que terá Zenão de Eléia 
de sair à defesa do pensamento de

seu mestre Parmênides, forjando 
para isso famosos argumeníos, jios 
quais Aristóteles reconheceu o des
pontar da dialética*.

O impasse criado pelo eleatismo
— ou ficar com a evidência racio
nal que só permitiria a afirmação 
do ser único, ou permanecer no 
plano das opiniões baseadas nos 
dados empíricos — suscitará diver
sas soluçoes por parte dos filósofos 
posteriores. De imediato, pensado
res como Empédocles* de Agri- 
gento (c.490 — 430 a.C.) e Anaxá- 
goras* de Clazomena rompem o 
esquema elcático através da ado
ção da hipótese pluralista (o Uni
verso constituído a partir de “raí
zes” ou “sementes” múltiplas). A 
saída do atomismo de Leucipo e de 
Demócrito* consistirá em afirmar 
a existência do não ser corpóreo 
isto é, o vazio, situando nessa in- 
corporeidade infinita e contínua a 
corporeidade descontínua dos áto 
mos em movimento. Ao lado des
sas reformulações dos pressupostos 
do eleatismo no plano cosmoló 
gico, surgirão aquelas que enfrenta
rão o problema em suas bases lógi 
cas e epistemológicas. Assim, já 
Górgias (morreu em 380 a.C), 
usando as próprias armas racionais 
do eleatismo, faz a crítica da noção 
do ser, mostrando que ela é peio 
menos tão impermeável a um co
nhecimento seguro quanto a do 
não-ser. Mas será Platão quem 
dará a saída para a lógica* clássica 
(que Aristóteles sistematizará), 
reinterpretando a noção do ser (que 
reaparece sob a multiplicidade das 
idéias, cada qual com os atributos 
do ser eleático menos a corporei
dade) e reapresentando o nao-ser 
sob a forma do não-ser relativo (a 
alteridade), que se revela condição 
indispensável à efetivação do co
nhecimento. Por sua vez, a tradição 
aristotélico-tomista reformulara a 
questão ontológica, inaugurada por 
Parmênides, propondo a noção de 
analogia* do ser.

Os adversários da metafísica, em 
todos os tempos, verão na questão 
do ser, todavia, um pseudo-pro- 
blema, A adoção da análise da lin
guagem como recurso para elucida 
ção de questões filosoficas (como 
vem sendo praticada sobretudo pe 
los partidários da filosofia* analí
tica) tem incidido particularmente 
sobre a questão ontológica. Assim 
é que, por exemplo, Louis Rougier 
mostra (La Métaphysique et le 
Langage) que a noçao do ser só 
aparece — e com Parmênides — 
devido ao surgimento, naquela 
época, do artigo definido na língua 
grega. Esse artigo, permitindo a 
substantivação de formas verbais 
(o sendo, o estando), levaria então 
à substancialização de acidentes de 
linguagem (o ser), que passam a se 
erigir em supostas entidades a de
safiar a investigação dos pensado
res. Isso mostra que o eleatismo 
permanece um estímulo para a filo
sofia: ponto de partida e inspira- 

ão, ou obstáculo inicial a ser com- 
atido e superado.

VEJA TAMBÉM: Conhecimento; 
Deus; Dialética; Lógica; Metafí
sica; Ontologia; Platão; Razao; 
Zenão de Eléia.Porta Rosa em Elãia. na Magna Grécia, pátria de Parmênides e de Zenão.
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"Campanha Eleitoral: o Trabalho de Convencer." Com este quadro, o pintor inglês William Hogarth (1697-1764) mostra um aspecto pró-eleitoral.

Eleições

Em qualquer coletividade hu
mana, as decisões de interesse geral 
raramente podem ser tomadas pelo 
conjunto dos membros; e, mesmo 
quando isso ocorre, é difícil uma 
unanimidade de opiniões a propó
sito das medidas em discussão.

Disso decorre a necessidade de 
os grupos organizados, em especial 
os numericamente mais extensos, 
adotarem direções compostas de 
um ou mais indivíduos, com o di
reito de representar a coletividade 
e tomar decisões em seu nome.

No curso da história, as socieda 
des humanas recorreram a diversos 
critérios para a escolha de seus 
dirigentes.

Os antigos hebreus e certas tri
bos indígenas, por exemplo, valori
zavam a experiencia pessoal adqui
rida através de uma longa vida, e 
dessa forma se faziam governar por 
conselhos de anciãos. Outros gru
pos acreditavam em desígnios das

divindades, deixando o poder com 
as castas sacerdotais, ou ainda 
aceitando “nascimentos predestina
dos”, idéia que fundamentou o sis
tema monárquico dos soberanos 
absolutistas.

Na Grécia antiga desenvolveu-se 
a teoria de que a escolha do diri
gente deveria decorrer de um con
senso dos cidadãos. Na democra
cia* ateniense, magistrados e 
membros do Conselho emergiam 
de um processo que combinava 
eleições e sorteio. Em regra, a vota
ção era feita através dos braços er
guidos em uma assembléia publica. 
Mas as decisões mais importantes, 
e as que podiam condenar atenien
ses ao degredo, eram secretas, com 
os eleitorés registrando sua opinião 
em pedaços de pedra (óstrakon, em 
grego; daí originou-se o termo 
“ostracismo”), que depois eram co
locados em uma urna.

Em Roma, elegiam-se os senado
res e tribunos; no processo, empre- 
gavam-se peças de madeira ta
lhada, cuja forma foi prescrita 
numa lei de 139 a.C. Tanto em 
Roma como na Grécia, a qualidade 
de eleitor reservava-se à pessoa que 
tivesse o atributo da cidadania*, o

que acabava por marginalizar do 
processo a maior parte da popula
ção.

Na Idade Média, as eleições pra
ticamente inexistiram^ restringin
do-se a certas decisões para as 
quais era necessário obter o con
senso dos senhores feudais (Ingla
terra), à eleição do rei germânico 
por uma dieta composta de prínci
pes e à escolha do papa, efetuada 
desde 1562 pelo Colégio dos Car
deais. Na França existiam os Esta
dos Gerais — assembléias eleitas 
mas raramente convocadas —, 
cujo poder decisório era bem 
reduzido.

Com a ascensão da burguesia*, 
esta passou a defender o processo 
eleitoral para a escolha dos dirigen
tes, como meio para quebrar a he
gemonia política até então exercida 
pela aristocracia*. O método, ado
tado na Inglaterra durante o século 
XVII para a eleição de parte do 
Parlamento (a Câmara dos Co
muns) e nos Estados Unidos após 
a independência, foi consagrado 
com a Revolução Francesa*, que 
expandiu o liberalismo* por toda a 
Europa.

A teoria liberal foi a primeira a

ressaltar a importância das eleições 
universais, mas, de uma maneira 
geral, todas as filosofias políticas 
modernas aceitam o principio elei
toral, divergindo, contudo, quanto 
ao tipo de eleições, a maneira de 
efetua-las e o quadro dos eleitores.

Os tipos de eleição

Nas eleições chamadas majoritá
rias, o eleito é o candidato mais vo
tado. No entanto, embora pareça 
muito simples e prático, esse sis
tema traz uma série de problemas 
que os códigos eleitorais procuram 
resolver.

Tome-se, por exemplo, uma elei
ção em que concorram quatro can
didatos, na qual se chegue ao se
guinte resultado:

candidato “A” — 35% dos votos 
candidato “B” — 30% dos votos 
candidato “C” — 25% dos votos 
candidato “D” — 10% dos votos

O candidato “A”, numa eleição 
majoritária simples, estaria eleito; 
não obstante, 65% dos eleitores vo
taram contra ele.

Suponha-se, agora, que os eleito-
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res tivessem se manifestado indi
cando nao só o seu preferido, como 
também o segundo, terceiro e o 
quarto, na ordem de preferência, .e 
que os resultados tivessem sido os 
seguintes:

l.o 2.° 3.°
‘A” 35% 65% —

‘B” 30% 35% 35%
C ” 25% — 75%
‘D” 10% — —

Observa-se que os eleitores dos 
candidatos “B”, “C” e “D” conside
ram “A” como a melhor opção, de
pois de seu próprio candidato. As 
sim, apesar de minoritário em 
relação ao total de votos, “A” re
presenta o consenso da população 
(35% o preferem a qualquer outro, 
e 65% o têm em segunda escolha). 
Entretanto, o resultado poderia se 
apresentar de outra maneira:

1.° 2.° 3.° 4.°
“A” 35% — — 65%
“B” 30% 50% 10% 10%
“C ” 25% 40% 20% 15%
“D” 10% 10% 70% 10%

Tem-se, agora, que o candidato 
vencedor, “A”, é francamente repu
diado pela maioria do eleitorado, 
isto é, 65% dos votantes preferem 
qualquer outro candidato.

No primeiro caso, diz-se que há 
transitividade entre os candidatos 
(“ A” é o preferido em relação a 
“B” , “C” e “D” ; “B” é o preferido 
em relação a “C ” e “D” ; e “ C” é 
o preferido em relação a “D”). No 
segundo caso, a transitividade só 
existe entre “B”, “C” e “D”.

No exemplo inicial, a vitória de 
"A ” reflete o consenso do grupo 
eleitoral, mas no outro, usurpa a
Íireferência do eleitorado, que esco- 
heria qualquer outro candidato 

eleito, ao inves de “A”.
Evidentemente, essa situação de 

corre da existência de vários candi 
datos; em alguns países onde vi
gora o bipartidarismo evita-se o
firoblema, procedendo-se a uma se- 
eção prévia dos candidatos.

Nos Estados Unidos, por exem
plo, os postulantes presidenciais 
passam primeiro por um processo 
de eleições “primárias” e sao poste
riormente selecionados numa con
venção partidária, de onde emer
gem os dois candidatos, um do 
Partido Republicano, outro do Par
tido Democrata. Critica-se, nesse 
processo, a possibilidade de insta- 
iar-se uma burocracia* partidária, 
que, em última análise, seleciona o 
candidato e restringe as opções do 
eleitorado, retirando do pleito con
correntes que teriam possibilidades 
de vitória.

Os regimes bipartidários contam 
ainda com outra solução: supondo 
que haja uma semelhança ideoló
gica entre vários candidatos indica
dos pelo mesmo partido, proce- 
de-se ã soma dos votos partidários, 
isto é, vence a eleição o candidato 
mais votado dentro da legenda ma
joritária. No entanto, como os regi
mes bipartidários devem abrigar as 
mais diversas ideologias* apenas 
sob duas legendas, a semelhança 
ideológica inexiste na prática. Por 
exemplo: no Uruguai, as eleições 
presidenciais de 1971 apresenta
vam candidatos, tanto blancos

Cartão do Comitfi Nilo Peçanha. na campanha presidencial de 1921.

como colorados, cujas plataformas 
revelavam absoluta discordância 
entre si. Assim, havia candidatos 
colorados mais próximos ideologi
camente de um candidato blanco 
do que de outro do próprio partido. 
E vice-versa.

Além disso, nos sistemas pluri- 
partidários, a soma das legendas 
não pode resolver o problema da 
intransitividade eleitoral: o suce
dido entre os candidatos “A”, “B”, 
“C ” e “D”, do exemplo anterior
mente mencionado, aconteceria en

tre os partidos “A”, “B”,_ “C” e 
“D”, igualmente.

Outra tentativa de diminuir o 
problema consiste na exigência de 
maioria absoluta para a eleição de 
um candidato. Quando o mais vo
tado não consegue obter 50% dos 
votos mais um, adotam-se outros 
critérios para determinar qual será 
o candidato eleito. No Chile, se 
isso ocorre numa eleição presiden
cial, o problema passa ao Con
gresso, a quem cumpre, então, ele
ger o presidente.

O processo francês, de eleições 
em dois turnos, parece no entanto 
o mais adequado para enfrentar o 
problema. O primeiro turno reali 
za-se com quantos candidatos esti
verem inscritos; se nenhum deles 
obtiver maioria absoluta, o se
gundo turno se realiza apenas com 
os dois candidatos mais votados. 
Esse método, sem limitar as candi
daturas, permite ao eleitor uma se
gunda opção, uma vez demons
trada a inviabilidade do seu 
primeiro escolhido. Aplicado aos 
exemplos, o processo francês cons 
tataria a transitividade de “A” no 
caso inicial, confirmando sua elei
ção no segundo turno. Da mesma 
forma, iria recusá-lo no segundo 
turno, elegendo então o candidato 
“B” .

Contudo, suponha-se um anta
gonismo entre “ A” e .“B” e uma 
aproximação entre “C” e “D”s e os 
resultados na escala de preferencia 
poderiam ser os seguintes:

1.° 2.° 3.° 4 .“
“A” 35% — 15% 50%
“B” 30% — 20% 50%
“C” 25% 60% 15% —
“D” 10% 40% 50% -

Estados Unidos, campanha de 1864: o nome de Lincoln surge nos cartazes.

Nesse caso, a vitória final ficaria 
ou com “A” ou com “ B”, o que 
não elimina o fato de que a maioria 
do corpo eleitoral prefere “C” ou 
“D” a qualquer dos outros dois 
candidatos. E verifica-se que “C” 
só perdeu as eleições pela presença 
de seu assemelhado “D” no pleito.

Para estudar as escalas de prefe
rência e procurar estabelecer o sig
nificado do consenso popular, a 
ciência política procura decompor 
uma eleição qualquer numa estru
tura binária, isto e, onde todos os 
candidatos se relacionem direta e 
individualmente. Com essa técnica, 
o pensador francês Condorcet* de
terminou que em certas situações 
eleitorais o consenso não existe, e 
qualquer solução racional torna-se 
impossível.

Eliminando-se “D” do pleito, su- 
ponha-se que os eleitores de “A” 
preferem “B” a “C” ; os eleitores de 
C ” (incluídos os anteriores de 

“D”) preferem “A” a “B” ; e os de 
“B” preferem “C ” a “A”. Em con- 
seqüencia, ter-se-ia o seguinte 
quadro:

1.° 2.° 3.°
“A” 35% 35% 30%
“B” 30% 35% 35%
“C” 35% 30% 35%

Aqui, a rigor, qualquer resultado 
é possível, e “justo”. A desistência 
de “A” daria a vitória a “B”, a reti
rada de “C” faria com que “A” ga
nhasse, o afastamento de “B” re
presentaria o triunfo de “C”.
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Em 1921. Rui Barbosa era caricaturado, após ser reeleito senador pela Bahia. Em 1909, na campanha civilista. ele passava por Guaratinguetá.

Considerada a competição indi
vidual entre os três, ter-se-ia:

“A” 70% contra “B” 30%
“B” 65% contra “C” 35%
“C” 65% contra “A” 35%

Ou, num quadro:

“A” “B” “C ”
“A” 70% 35%
“B” 30% — 65%
“C ” 65% 35% —

Gibaud 1oropõe uma fórmula
para estabelecer a transitividade
dos candidatos e, portanto, a viabi
lidade de uma escolha eleitoral:

Seja p(x>y)_ a freqüência rela
tiva da votação preferencial do 
candidato x sobre o candidato y. 
Então haverá transitividade se 
ocorrer 1< p(A>B) +  p(B>C) + 
+  p(C> A)<2.

Aplicando-se a fórmula ao qua
dro anterior, tem-se: 
p(A>B)= 0,7;p(B>C)= 0,65; 
p(C> A)= 0,65 e
0,75 +  0,65 +  0,65 = 2; logo, 
como 1< 2< 2, nas eleições men
cionadas, existiria a transitividade 
dos candidatos. A transitividade 
máxima ocorreria nesta hipótese:

“A” “B” “C ”
“A” -  100% 100%
“B” 0 — 100%
“C ” 0 0 —

E a intransitividade máxima na 
seguinte:

“ A” “B” “C ”
“A” — 100% 0 
“B” 0 — 100% 
“C ” 100% 0 —

Nesse caso, realmente, qualquer 
decisão racional parece inviável.

Além dos problemas da múltipla 
escolha — onde o eleito pode nem

mesmo representar uma segunda 
opção da maioria do eleitorado —, 
da eventual intransitabilidade dos 
candidatos e das restrições estabe
lecidas quando há uma prévia sele
ção de dois candidatos, subsiste 
ainda uma crítica, esta de natureza 
ideológica, quanto às eleições ma
joritárias: ao selecionarem apenas 
o mais votado, retiram o direito de 
representação das minorias.

Por isso, os países que utilizam
o processo majoritário para a elei
ção do Executivo (e também do Se
nado) em geral preferem o critério 
de eleições proporcionais para 
preencherem os cargos legislativos. 
Nelas, os candidatos são agrupa
dos por partidos, e a porcentagem 
de votos obtida pela legenda tra- 
duz-se no número de cadeiras a que

terão direito seus candidatos mais 
votados., Nesse sistema, ocorre a 
transferência de votos entre os can
didatos de um mesmo partido. Su
ponha-se que a quantidade de su
frágios para eleger um deputado 
seja de mil, e o partido X, com qua
tro candidatos, apresente a seguinte 
votação:

PARTIDO X 
candidato “A” 
candidato “B” 
candidato “C” 
candidato “D”

1 500 votos 
300 votos 
100 votos 
100 votos

Somando ao todo 2 000 votos, o 
partido terá direito a dois deputa
dos, e “B”, segundo colocado, será 
beneficiado pela transferência dos 
votos excedentes de “A” e os votos
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vencidos de “C” e “D”, elegen
do-se. Nos países em que os parti
dos realmente representam grupa
mentos ideológicos homogêneos e 
admitindo-se que a escolha dos 
eleitores se faça segundo o ideário 
do candidato, poder-se-ia supor 
que o eleitorado dos quatro candi
datos concordasse com a transfe
rência dos votos. No entanto, o 
mesmo não se dá quando os parti
dos não significam uma plataforma 
e uma ideologia internamente coe
rentes, ou onde o eleitorado se ma
nifeste de acordo com preferências 
pessoais de cunho não ideológico- 
partidário. Em tais casos, as trans
ferências de votos podem significar 
simplesmente uma fraude ao desejo 
do eleitor.

Nas democracias parlamentaris
tas, a proporcionalidade eleitoral, 
ao determinar o número de con
gressistas de cada partido, indica 
também a formação do Gabinete (o 
Executivo). Países como a Suécia e 
a Itália, onde nenhum partido dis
põe de maioria absoluta, são tradi
cionalmente governados por minis
térios de coalizão, que levam em 
conta a força eleitoral dos partidos 
que os compõem.

Mas, alem de ideologicamente 
discutível em muitos casos, a trans
ferência de votos também pode ini
bir a representação regional. Supo
nham-se os candidatos “A”, “B”, 
“C ” pertencentes áo partido X, e 
“D”, “E” e “F” , pertencentes ao 
partido Y, numa eleição proporcio
nal abrangendo três comunidades, 
nomeadas 1, 2 e 3:

Nos EUA. mais do que os candidatos, os partidos mobilizam o eleitorado.

1 2 3
“A” 1000 300 100
“B” 400 1 000 100
“C ” 0 0 100
“D ” 0 0 100
“E” 0 0 ÍOO
“F” 0 0 700
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Se o quociente eleitoral for de
1 000 votos, o partido X elege seus 
representantes nas comunidades 1 e 
2, e com suas sobras, pela transfe
rência de votos, elege também o 
candidato “C” na comunidade 3.’ 
No entanto, é evidente que essa co
munidade prefere o partido Y e o 
candidato F”. Mas, como ambos 
têm apenas expressão local, não 
conseguiram atingir o quociente 
eleitoral; pode-se afirmar que a co
munidade 3, embora tão impor
tante quanto as outras duas, não se 
fez representar no Congresso.

Por isso, alguns países preferem 
circunscrever geograficamente as 
eleições, de maneira que a repre
sentação de uma localidade não 
seja usurpada por outras através do 
voto maciço em candidatos de ou
tro partido.

Na Inglaterra e na França o Par
lamento é eleito através de eleições 
distritais, realizadas dentro de uma 
circunscrição geográfica restrita. 
Nesse caso, no entanto, o número 
de’ candidatos se reduz e também o 
de eleitos, de maneira a se consti
tuir novamente uma eleição majori
tária. E volta à discussão o 
problema da representação das mi
norias.

Em tese, seria possível que os 
conservadores ingleses ganhassem 
as eleições em todos os distritos. 
Assim, ter-se-ia uma câmara com
posta exclusivamente de conserva
dores, embora os votos trabalhistas 
pudessem somar, por exemplo, 
45% da votação total. Contudo, na 
prática isso não ocorre, pois as cir
cunscrições geográficas tendem a 
agrupar camadas sociais homogê
neas em cada distrito. E cada ca
mada mostra-se mais sensível a um

tipo de plataforma eleitoral e de 
ideologia partidária. Assim, por 
exemplo, na França, os subúrbios 
parisienses tradicionalmente ele
gem conselheiros pertencentes ao 
Partido Comunista, enquanto ou
tros bairros fornecem uma votação 
maciça à UDR (gaulista). Também 
os socialistas, republicanos inde
pendentes, etc. possuem seus bas
tiões eleitorais, que lhes garantem 
representação nas diversas escalas 
do governo francês.

Enfim, de um ponto de vista for
mal, tanto as eleições majoritárias 
quanto as proporcionais tendem a 
ser viáveis e representativas. Entre
tanto, há ainda outras questões, 
concernentes ao Colégio Eleitoral, 
aos “elegíveis”, à influência do po
der público nas eleições e aos pro
cessos de formação de opinião.

Eleitores e elegíveis

Um aspecto essencial para se 
avaliar o significado das eleições é 
a amplitude e efetividade do eleito
rado. Naturalmente, em nenhum 
país se realizam as condições idea
lizadas de algumas versões da teo
ria democrática clássica, que supu
nham uma participação política e 
uma perfeita racionalidade do cida
dão. Pode-se afirmar, porém, que a 
constituição de um corpo eleitoral 
amplo e ativo depende de três fato
res básicos: a) extensão do direito 
de voto de maneira a incorporar ao 
processo político a quase totali
dade da população adulta; b) rup
tura de certos laços de dependência 
social e econômica; c) atribuição 
de efetivo poder decisório aos ór
gãos eletivos.

Quanto ao primeiro item, colo

ca-se a discussão sobre quais são 
os indivíduos aptos a votar. As pri
meiras constituições* distinguiam 
como eleitores os cidadãos possui
dores de recursos, só atribuindo o 
direito de voto aos dotados de de
terminada quantidade de bens. Tra
tava-se do voto censitário, que so
freu o ataque dos movimentos 
trabalhistas europeus e no final do 
século XIX foi posto de lado pela 
quase totalidade dos países consti
tucionalizados.

Contudo, o século XIX supunha 
também a unidade de opinião entre 
os membros da família e o prevale- 
cimento do homem nos assuntos da 
política. E a maioria das constitui
ções previa apenas o voto dos in
divíduos do sexo masculino. A con
quista do direito de voto pela 
mulher foi objeto de árdua batalha, 
distinguindo-se a campanha das su
fragistas inglesas, que empreende
ram manifestações públicas violen
tas até que lhes fosse reconhecido 
o direito de cidadania representado 
pela condição de eleitor.

Em muitos países, todavia, ainda 
não há o voto feminino, e outros só 
o adotaram em época bem recente 
(como a Suíça, por exemplo, onde 
as mulheres votaram pela primeira 
vez em 1971).

Outras restrições referem-se a 
raça, idade, grau de instrução e na
cionalidade.

Embora as distinções raciais se
jam objeto de quase universal re
pulsa, há países que as mantêm, 
sustentando um regime eleitoral 
distinto para negros e brancos, de 
maneira a compensar o peso numé
rico dos negros, mantendo a hege
monia política branca.

Os estrangeiros não votam.

Mesmo após obterem a naturaliza 
ção, na maioria dos países eles 
ainda sofrem restrições ao exercí
cio de todos os direitos políticos. 
Nos Estados binacionais, e comum 
a existência de códigos eleitorais 
específicos para garantir a repre- 
sentatividade das nacionalidades 
minoritárias, como occrre em Chi
pre, por exemplo, em relação à mi 
noria turca.

Normalmente o direito de voto é 
reservado aos adultos, mas a idade 
em que essa condição se consuma 
tem sido objeto de diferentes inter
pretações.

Na maioria dos países, um in
divíduo toma-se eleitor aos 18 
anos. Entretanto, outros preferem 
só outorgar-lhe o direito de voto 
aos 21. Na Holanda e na Finlân 
dia, esse limite é ainda mais alto:
23 e 24 anos respectivamente.

Quanto ao grau de instrução, a 
grande limitação contemporânea 
refere-se ao analfabetismo. Alguns 
sistemas sustentam a impossibili 
dade de o analfabeto exercer o voto 
de maneira consciente e racional. 
Outros, contudo, atribuem-lhe os 
mesmos direitos dos outros cida
dãos. Os sistemas que se colocam 
neste último caso têm um problema 
adicional na organização das elei
ções, pois o eleitor analfabeto não 
pode ler as listas eleitorais ou iden
tificar decisivamente as cédulas 
que tem em mãos. Na índia, onde 
os analfabetos podem votar, cada 
candidato tem um signo que se 
constitui no desenho de um objeto 
ou animal.

Dessa maneira, um eleitor anal
fabeto, sabendo que o signo de seu 
candidato é determinado bicho, 
procura na lista o desenho do ani
mal, fazendo ao lado a cruz indica
tiva da sua preferência.

De caráter mais particular são 
as limitações aos eleitores de 
acordo com sua condição moral, 
mental ou profissional.

Em regra, as constituições ne
gam direito de voto aos alienados 
e também, em muitos casos, aos 
condenados cumprindo pena por 
crimes “infamantes”. E comum a 
limitação no caso dos conscritos 
que estão prestando serviço militar.

As restrições de raça e sexo são 
praticamente indefensáveis; quanto 
as demais, persiste a discussão, 
com as mais diversas interpreta
ções.

Além da amplitude do eleito
rado, para que as eleições possam 
ser representativas ha a necessi
dade de ruptura de certos laços so
ciais e econômicos entre os mem
bros da sociedade. Quando um 
grupo detém meios de pressão sufi
cientemente fortes, pode alcançar o 
domínio do eleitorado, criando os 
feudos eleitorais, onde os votantes 
expressam apenas os desejos do 
grupo hegemônico. A instituição, 
hoje universal, do voto secreto visa 
a proteger a independência dos elei
tores, todavia por si só não é sufi
ciente.

Nas sociedades em que prevale
cem relações paternalistas impli
cando uma troca de favores entre 
o senhor e seus dependentes, o voto 
é muitas vezes apenas um dos favo
res devidos pelos dependentes, 
q u a se  uma obrigação para com o 
senhor. E, é claro, nesse caso nâoA luta partidária pode revestir-se de tons fo lc lóricos: convenção republicana de 1968, realizada em M iam i.



Eleições 175

Meios eficientes são utilizados para apressar os trabalhos de apuração.

tem o sentido representativo pro
posto pelo sistema.

O terceiro item para que as elei
ções sejam representativas se refere 
ao poder decisório dos eleitos. 
Num regime autoritário, por exem
plo, com as atribuições dos eleitos 
muito restritas, o voto compulsó
rio, que também há nas democra
cias, levará a um alto compareci- 
mento às urnas. Porém a escolha 
do eleitor terá pouca importância 
para influenciar os centros de deci
são. O mesmo sucede se houver 
restrições extensas quanto à elegi
bilidade dos candidatos. Nos regi
mes autoritários, onde para ser 
elegível o candidato deve pertencer 
ao partido oficial, a representativi- 
dade será evidentemente muito pe
quena.

Propaganda e despesas 
eleitorais

Muitos regimes na história legiti
maram-se a posteriori, tendo pre
viamente tomado o poder pela 
forca.

Os antigos faraós egípcios ti
nham o “direito” de governar 
porque eram “deuses”, dinastica- 
mente estabelecidos. No entanto, 
só se tomaram “deuses” depois que 
a primeira dinastia tomou o poder. 
Isto é, o argumento que legitimou 
o poder decorreu do exercício do 
proprio poder.

Também as ditaduras modernas 
não podem prescindir de algum 
tipo de legitimação: partido único, 
cerceamento das candidaturas de 
oposição, domínio dos meios de di
vulgação são alguns dos processos 
que o poder costuma utilizar para 
legitimar-se a si mesmo através de 
eleições sob controle e/ou manipu- 
laçao da opinião pública.

Dessa maneira, quando não há 
liberdade de expressão e oposição, 
não se pode supor que os resulta
dos das urnas sejam representati
vos dos desejos do eleitorado; do 
mesmo modo, se houver a interfe
rência do poder Executivo ou Le
gislativo, coagindo os eleitores ou 
interferindo em qualquer etapa do 
processo eleitoral. Mesmo quando 
a Constituição não o prevê, a ética 
impede que presidentes e governa
dores participem da campanha elei
toral que visa a indicar seus suces
sores. Em casos de reeleição, 
normalmente é fixado um prazo de 
desincompatibilização, isto é, um 
período em que o candidato deixa 
o cargo executivo que ocupa, para 
que sejam legais sua candidatura 
e participação na campanha elei
toral

Mesmo obedecidas todas as re
gras, diminuindo-se ao mínimo a 
influência do poder constituído no 
curso das eleições, ainda persistem 
algumas questões importantes que 
podem inibir a representatividade 
ou alterar seu pretendido conteúdo 
racional.

Uma delas é a propaganda bas
tante cara que os candidatos devem 
fazer para se comunicar com o 
conjunto do eleitorado. Essa cir
cunstância, deixada sem controle, 
caracteriza na verdade uma seleção 
censitária dos candidatos, pois as 
pessoas desprovidas de recursos 
não podem arcar com as despesas 
de uma campanha eleitoral.

Nos países europeus, onde o par
tidarismo se encontra mais desen
volvido, esse fator é amenizado por 
meio de mensalidades e contribui
ções várias que os adeptos prestam 
aos partidos de sua preferência, de 
maneira a permitir que parte da 
campanha dos candidatos seja cus
teada pelos próprios adeptos do 
partido.

Para impedir a influência do po
der econômico, através da propa
ganda nas campanhas eleitorais, 
surgiram regulamentos que procu
ravam nivelar os diversos candida
tos, em termos do volume da pro
paganda permitida, das facilidades 
de comunicação com o público e 
dos meios mínimos para prover a 
campanha.

No Brasil, por exemplo, todos os 
partidos têm direito a utilizar horá
rios iguais e gratuitos na televisão 
e no radio.

No caso da França, após ser es
tabelecido um quantum, o govemo 
arca com as despesas eleitorais de 
todos os candidatos, desde que eles 
obtenham um coeficiente mínimo 
de votos (a inclusão dessa exigên
cia destina-se a inibir as candidatu-
ras dc cunho unicamente pessoal c 
inviáveis).

Eleições no Brasil

Nos séculos XVI e XVII, época 
dos reis absolutos, as eleições na 
Europa, além de restritas, tinham 
pouquíssima importância, uma vez 
que os eleitos (em geral, conselhei
ros municipais) recebiam muito 
pouco poder decisório. Singular
mente, o mesmo não acontecia no 
Brasil, onde as câmaras eleitas go
vernavam de fato, inclusive exorbi
tando das atribuições que lhes 
eram conferidas por lei.

Não se atinham somente aos 
problemas específicos da adminis
tração urbana (limpeza, reparo de 
caminhos, nomeaçao de funcioná
rios, etc.). As câmaras dispunham 
também sobre salários, preços das 
mercadorias, curso e valor das 
moedas; legislavam sobre o comér
cio e a indústria; faziam edificar 
arraiais; declaravam guerra aos 
índios, ou com eles celebravam a 
paz. Sobrepunham-se tranqüila
mente aos emissários reais, que em 
muitos casos eram destituídos pe
las câmaras e presos.

Algumas camaras possuíam de
legados em Lisboa, onde propu-
nham ou recusavam impostos, iç-
norando os governos gerais

instalados no Brasil. Uma mostra 
do poder municipal é dada pela Câ
mara de São Luís que, pouco de
pois de instalada, oficiou ao rei pe
dindo-lhe que os capitães-mores 
(emissários da Coroa) dali em 
diante não dessem mais terras, e 
não se envolvessem em coisa al
guma da competência exclusiva da 
autpridade municipal.

Contudo, a independência das 
câmaras não implicava uma auto
nomia das populações urbanas, 
nem qualquer tipo político asseme
lhado a uma democracia. Isso por
que o privilégio do voto era reser
vado aos “homens bons”, isto é, os 
proprietários de terras. Enfim, as 
câmaras eram designadas numa 
reunião de fazendeiros, e os comer
ciantes, artífices e pequenos funcio
nários que efetivamente habitavam 
as vilas não tinham direito de voto.

O papel preponderante das câ
maras na administração colonial 
entrou em declínio na segunda me
tade do século XVII, à medida que 
se reforçava a autoridade dos emis
sários do rei. Com a descoberta das 
minas de ouro, aumentou o inte
resse da Coroa em exercer um con
trole rígido sobre os negócios da 
colônia. Em 1721, a última das ci
dades “independentes” — São 
Paulo — passava ao govemo di
reto de um representante do sobe
rano.

Com a revolução constituciona- 
lista do Porto (1820), as eleições 
retomaram importância. Por elas 
deveriam ser indicados os represen
tantes brasileiros à Assembléia 
Constituinte portuguesa. As elei
ções fizeram-se em dois turnos. No 
primeiro, as comarcas indicávam 
seus representantes que, numa se
gunda etapa, elegiam os deputados 
provinciais.

Em São Paulo, cada comarca es
colhia seis eleitores, e assim o Co
légio Eleitoral da província (onde 
havia três comarcas) chegava a de
zoito membros que, dentre eles pró
prios, selecionavam seis deputados. 
O Colégio Eleitoral era tao redu
zido que o candidato mais votado 
pela comarca de Itu, Campos Ver
gueiro*, teve 31 votos; Diogo 
Feijó* elegeu-se com 26 votos. E 
isso a despeito de cada eleitor votar 
seis vezes, isto é, formar uma lista 
completa. O processo eleitoral todo 
na província de São Paulo não en
volveu senão umas poucas cente
nas de indivíduos, no máximo.

Com a proclamação da indepen
dência, a eleição da Constituinte 
brasileira seguiu os mesmos pa
drões. A Carta Magna outorgada 
por Dom Pedro* I em 1824 previa 
eleições censitárias, numa rígida 
escala de valores. Exigia-se que os 
eleitores de primeiro grau (os que 
elegiam o Colégio Eleitoral) tives
sem renda líquida anual nunca infe
rior “ao valor de 150 alqueires de 
farinha de mandioca”. Embora esse 
requisito já excluísse do processo 
eleitoral praticamente todos os não 
proprietários, a Constituição ainda 
explicava a proibição do voto aos 
“criados de servir , “jornaleiros” 
(isto é, assalariados) e “caixeiros de 
casas comerciais”. Para tornar-se 
eleitor de segundo grau, a exigência 
era que o cidadão possuísse uma
renda equivalente “ a 250 alqueires
de mandioca”.
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A campanha eleitoral é sempre ocasião de manifestações populares.

Para os deputados (500 alqueires 
de mandioca) e senadores (1 000 
alqueires), exigia-se também “a 
qualidade de proprietário, foreiro 
ou rendeiro por longo prazo, de 
bens de raiz rurais, de fabricas ou 
de qualquer estabelecimento de in
dústria”.

Esse dispositivo tornava inelegí
veis, portanto, os comerciantes, 
ainda que milionários.

Como na prática inexistissem in
dustriais de vulto, a Constituição 
imperial reservava o Legislativo 
aos fazendeiros, fato aliás que re
fletia a hegemonia que os proprie
tários rurais exerciam sobre a polí
tica brasileira.

Ainda durante o Império, o Ga
binete de conciliação chefiado pelo 
marquês do Paraná* procedeu em 
1855 a uma reforma eleitoral. Não 
se tratava de eliminar as barreiras 
censitárias, mas apenas de facilitar 
a representação de oligarquias lo
cais, eventualmente na oposição 
provincial.

No sistema anterior, cada vo
tante designava tantos candidatos 
quantas fossem as vagas provin
ciais a preencher. Em conseqüên
cia, o partido majoritário (ou a 
opinião majoritária) acabava ocu
pando todos os cargos. A re
forma, intitulada Lei dos Círculos, 
criava distritos eleitorais menores e 
determinava que cada eleitor pode
ria votar apenas em um candidato.

Em 1860, houve uma reforma, a 
de Silva Ferraz*, que atribuía três 
deputados por círculo.

Para corrigir as câmaras unâni
mes, o Gabinete Rio Branco fez vo
tar a Lei dos Terços? votava-se em 
apenas dois terços dos deputados, 
de modo a ficar, pelo menos em 
teoria, um terço para a representa
ção minoritária. E, em 1881, no 
Gabinete chefiado por Saraiva*, 
votou-se a Lei do Voto Direto, ve
lha proposição dos liberais. O voto 
conferido apenas aos cidadãos com 
renda anual superior a 200 mil-réis 
eliminava os eleitores de primeiro 
grau. Além disso, criava o título de 
eleitor, estendia o voto a acatóli- 
cos, libertos e naturalizados. Po
rém, mantinha-se o voto em aberto.

Com a proclamação da Repú
blica* e o advento de uma nova 
Constituição em 1891, as restrições 
censitárias foram abolidas, como 
também a eleição em dois turnos. 
Todos os cargos eletivos passaram 
a ser preenchidos por eleições dire
tas. No entanto, numa sociedade 
nitidamente patrimonialista, a ex
tensão do direito de voto não repre
sentou uma proporcional amplia
ção da representatividade. No 
campo, formaram-se os “currais” 
eleitorais, com a população vo
tando no candidato indicado pelo 
“coronel”, e sob a sua severa vigi
lância.

Além disso, inexistia a justiça 
eleitoral. Os pleitos ficavam sob o 
controle dos partidos estaduais. 
Como todos os demais Estados 
possuíssem um único partido — à 
exceção do Estado do Rio Grande 
do Sul — , o processamento eleito
ral era entregue à própria burocra
cia partidária.

Dessa época são as eleições “a 
bico de pena”, isto é, aquelas 
em que se falsificavam, livre c gros
seiramente, as listas eleitorais, em

benefício dos grupos politicamente 
dominantes.

Da falta de uma justiça eleitoral 
decorria ainda outro fato. A legiti
midade de uma eleição e o reconhe
cimento dos candidatos eleitos era 
tarefa do Legislativo, que, entre ou
tras coisas, reconhecia-se a si pró
prio. Assim, um candidato indese
jável, mesmo que tivesse escapado 
do “bico de pena”, simplesmente 
não era reconhecido como eleito, 
tendo sua posse cancelada. Em úl
tima análise, o sistema mantinha a 
hegemonia do coronelismo* e das 
burocracias partidárias, não raro 
formadas pelos próprios “coro
néis” ou seus emissários.

Ganhando maior peso na vida 
nacional, as populações urbanas 
começaram, no princípio da dé
cada de 1920, a pressionar pela 
modificação do sistema, pois sua 
representatividade se esvaia diante 
do domínio firme dos agricultores 
sobre a maioria do eleitorado.

Em 1927, no governo Washing
ton Luís de Sousa*, foram feitas al
gumas alterações constitucionais, 
porém os pontos fundamentais per
maneceram intocados. A  A liança
Liberal, candidatura de oposição

às eleições presidenciais de 1930, 
colocou entao como ponto chave 
de sua plataforma a introdução do 
voto secreto e da justiça eleitoral.

A Aliança Liberal não venceu as 
eleições, mas tomou o poder com 
a revolução de 1930. E após o pe
ríodo de governo provisorio, uma 
nova Constituição, a de 1934, in
troduzia o voto secreto e os tribu
nais eleitorais independentes dos 
poderes executivo e legislativo.

Contudo, as disposições da 
Carta de 1934 tiveram curta apli
cação. Em 10 de novembro de 
1937, por um golpe de Estado, o 
presidente Getulio Vargas* cance
lou as eleições presidenciais marca
das para o ano seguinte e inaugu
rou o Estado* Novo_ regulado por 
uma nova Constituição, outorgada, 
que atribuía maiores poderes ao 
presidente da República.

Os dispositivos eleitorais da 
Carta de 1937 acabaram por não 
encontrar aplicação no plano fede
ral, pois as eleições seguintes (2 de 
dezembro de 1945) tiveram o cu
nho de constituinte, e foram prece
didas de um golpe de Estado (29 de
outubro de 1045) que privou Getú-
lio Vargas do exercício do poder.

A Constituição de 1946, que vi
goraria por 21 anos, manteve a jus
tiça eleitoral e o voto secreto e uni
versal. As restrições ao exercício 
do voto eram limitadas aos analfa
betos e aos soldados e cabos pres
tando serviço militar.

O voto secreto não era suficiente 
para eliminar os “currais” eleito
rais, mas as transformações sociais 
pelas quais vinha passando o Brasil 
diminuíram-lhes a importância. 
Face às diversidades do desenvolvi
mento regional, em certos Estados 
o “compadrismo” e a coerção 
ainda permitiam uma razoável sig- 
nificaçao dos “votos de cabresto , 
enquanto em outros, em regra os de 
mais alta taxa de urbanização, sur
gia um novo padrão orientador do 
voto: o populismo*.

Assim, numa primeira fase 
(1946-1955), o estilo de maior su
cesso foi o dos políticos paternalis
tas (Getúlio Vargas, Ademar de 
Barros*), que se apresentavam 
como protetores do povo. Nos anos 
seguintes, ganhou destaque o líder 
populista que apresentava traços 
visuais de identificação popular, 
seja nas roupagens, seja nas atitu
des (Jânio Quadros, Tenório Ca
valcanti).

Enquanto as eleições majoritá
rias (prefeitos, governadores, sena
dores e presidentes) tendiam a se 
basear no carisma*, conforme o 
modelo populista, as eleições pro
porcionais (vereadores e deputa
dos) mantinham traços do velho 
sistema republicano, com o “coro
nel” rural desempenhando papel 
importante.

O “caciquismo” conheceu um 
lento declínio pela transformação 
social brasileira, mas o populismo 
teve um rápido ocaso, quando o 
movimento militar de 1964 cassou 
os direitos políticos da maioria dos 
líderes populistas. E a Constituição 
que se seguiu (1967) procurou pre
venir-se contra o renascimento de
les, ao dispor que o presidente da 
República não mais seria escolhido 
através de eleições diretas, mas 
pelo consenso do poder Legisla
tivo. Essa medida estendeu-se tam
bém para a escolha dos governado
res de Estado que passaram a ser 
eleitos pelas Assembléias Legislati
vas. A mesma Constituição aboliu 
a eleição para prefeitos dos municí
pios considerados área de segu
rança nacional, que passaram a ser 
nomeados pelos governadores. No 
que tange ao aspecto político-elei- 
toral, outra modificação impor
tante foi a criação de maiores exi
gências para a formação dos
f>artidos políticos, levando a disso- 
ução das agremiações existentes e 
substituindo o plurípartidarismo 
pelo bipartidarismo. Passaram a vi
gorar eleições proporcionais para o
fireenchimento de todos os cargos 
egislativos, à exceção dos de sena

dores que, da mesma maneira que 
os prefeitos, são escolhidos em elei
ções majoritárias.

VEJA TAMBÉM: Carisma; Cida
dania; Coronelismo; Democracia; 
Governo; Liderança; Participação 
Política; Partido Político; Popu
lismo: Redime: Representação: Sis
tema Político.
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número atômico

O gráfico mostra que o potencial de ionização dos elementos não se fixa por acaso, mas varia com periodicidade. 
Na curva, a sucessão de altos e baixos A iniciada num elemento alcalino, terminando num gás nobre.

Descobrir ura sistema que per
mitisse colocar em ordem o amon
toado de elementos então conheci
dos, foi uma das preocupações dos 
químicos do século XIX.

Várias foram as tentativas nesse 
sentido: as tríades de Dobereiner*, 
a espiral de De Chancomtois 
(1862), a lei das oitavas de New- 
lands(1863). Finalmente, em 1869, 
independentemente, o cientista 
russo Dimitri I. Mendeléiev* e o 
alemão Lothar Meyer* concluíram 
que os elementos químicos dispos
tos na ordem crescente de suas 
massas atômicas apresentam pro
priedades que se repetem periodica
mente. Essa é a chamada lei perió
dica dos elementos químicos, de 
máxima importância para o estudo 
e compreensão do comportamento 
dos elementos, e tão utilizada hoje 
como o foi à época de sua desco
berta.

Atualmente, a lei periódica foi 
modificada, no sentido de as pro- 
priedadesjdos elementos serem uma 
função não mais de suas massas 
atômicas, mas de seus números 
atômicos, ou, melhor ainda, da 
configuração eletrônica apresen
tada por seus átomos. Essa modifi
cação, entretanto, em nada invali
dou o grande valor da descoberta 
de Mendeléiev e Meyer.

Grupos e períodos

Em seu livro Princípios de Quí
mica, Mendeléiev escreveu: “A 
massa de uma substância é precisa
mente a propriedade da qual todas 
as outras dependem. . . , e con
cluiu: “Por isso, é muito natural es
perar que exista uma relação entre 
as propriedades e semelhanças dos 
elementos, de um lado, e suas mas
sas atômicas, de outro”.

De fato, dispondo os 63 elemen
tos (o total até então conhecido) se
gundo suas massas atômicas cres
centes, Mendeléiev verificou que os 
quimicamente semelhantes coloca
vam-se em série, a intervalos regu
lares. Desse modo, propriedades 
semelhantes repetiam-se periodica
mente ao longo dessa ordenação.

Em março de 1869, tornou co
nhecida sua primeira tabela perió
dica. E, no início de 1871, deu-lhe 
uma outra disposição, não muito 
diferente daquela que mais tarde foi 
definitivamente adotada.

Na tabela de Mendeléiev, os ele
mentos eram distribuídos em li
nhas, de tal modo que elementos 
quimicamente semelhantes pudes
sem ser encontrados sob uma 
mesma coluna vertical. No atual 
sistema periódico estão presentes 
colunas verticais de características 
idênticas; diferem das anteriores 
apenas no que diz respeito ao nú
mero de elementos envolvidos. São 
chamadas grupos; as séries hori
zontais, por sua vez, recebem o 
nome de períodos.

Uma variação ordenada

Deixando de lado o hidrogênio e 
o hélio (os dois formam o período 
mais curto), a ordenação começa 
com o mais leve dos metais* — ó 
lítio, de símbolo Li. Metal monova- 
lente, de massa atômica 6, reage vi
vamente com a água para formar 
uma base forte — o hidróxido de 
lítio. É seguido pelo berílio (Be), de 
massa atómica 9, tarpbém um me
tal, porém divalente. A temperatura 
ambiente, esse elemento também 
decompõe a água, porém com mais 
dificuldade.

Segue-se o boro (B), elemento 
ue ja manifesta algumas proprie- 
ades de não-metal e é, por essa ra

zão, classificado como semimetal. 
O próximo é o carbono (C), que 
apresenta acentuado comporta
mento não-metálico. A série pros
segue com elementos da classe dos 
não-metais — o nitrogénio (N). o 
oxigênio (O) e, finalmente, o fluor 
(F), seu mais típico representante.

O estudo dessa seqüência de sete 
elementos — do lítio ao flúor — 
revela claramente a diminuição 
gradativa do caráter metálico de 
seus integrantes. A capacidade de 
formar oxidos básicos (uma pro
priedade tipicamente metálica) 
vai-se enfraquecendo à medida que 
se caminha em direção ao flúor, ce
dendo seu lugar à capacidade de 
produzir óxidos ácidos.

Continuando a ordenação dos 
elementos, segundo o mesmo crité
rio, assiste-se a uma interrupção 
brusca nessa variação contínua de 
propriedades: o elemento que segue 
o flúor nâo manifesta qualquer ati
vidade química — é o neômo (Ne),

um gás inerte, de massa atômica 
20,2.

O elemento imediatamente mais 
pesado que o neônio é o sódio (Na), 
que guarda estreita semelhança 
com o lítio: é monovalente, decom
põe a água a frio, forma um 
óxido fortemente básico e reage 
com água para formar base forte. 
Com ele se inicia um período, ca
racterizado pela mesma variação 
de comportamento químico. Após 
o sódio vem o magnésio (Mg), um 
metal de propriedades semelhantes 
às do berílio; depois, o alumínio 
(Al), trivalente como o boro, e exi
bindo também algumas poucas ca
racterísticas de não-metal; em se
guida, o silício (Si), tetravalente, e 
em certos aspectos semelhante ao 
carbono.

Analogamente, o elemento se
guinte, o fósforo (P), se aproxima 
muito do nitrogênio; o enxofre (S), 
do oxigênio; e o cloro (Cl), do 
flúor. Da mesma forma que a ante
rior, também esta série finaliza 
com um gás inerte — o argônio 
(Ar), de massa atômica 39,95, si
tuado logo abaixo do neônio.

Completam-se assim duas se
qüências de oito elementos — dois 
períodos curtos.

A próxima, que se inicia com o 
potássio (K) e termina com o gás 
inerte criptônio (Kr), não terá ape
nas oito elementos, mas dezoito, 
constituindo o que se convencionou 
chamar de período longo. Haverá 
ainda um outro período de dezoito 
elementos que começa por um me
tal alcalino, o rubídio (Rb), e ter
mina com outro gás inerte, o xenô- 
nio (Xe).

O período seguinte é ainda mais

longo e se estende do césio (Cs) ao 
radonio (Rn) sendo formado por 32 
elementos. Deles, quinze recebem a 
designação genérica de terras* ra
ras ou lantanídeos.

O período seguinte — que se ini
cia com o frâncio (Fr) e acaba com 
o lawrêncio (Lw) — é incluído, 
juntamente com o anterior, entre os 
dois grandes períodos do sistema 
periódico. Os elementos que o inte
gram foram, na sua maioria, pro
duzidos no laboratório; daí o fato 
de se esperar que as casas que res
tam para completar as 32, venham 
a ser ocupadas por elementos ainda 
não descobertos.

Esse período “incompleto” in
clui uma série semelhante à dos 
lantanídeos — é a série dos actní- 
deos, também formada por quinze 
elementos.

Lacunas na tabela

Enquanto no atual sistema perió
dico as previsões quanto à desco
berta de novos elementos se restrin
gem à família dos actinídeos, o 
mesmo não ocorria no tempo de 
Mendeléiev. No final do século
XIX, muitos elementos não haviam 
ainda sido isolados. Mas o químico 
russo, ao construir sua tabela, ad
mitiu a possibilidade de o conjunto 
então existente poder ser ampliado 
(isso constitui, precisamente, uma 
diferença fundamental em relação 
aos outros sistemas de ordenação, 
entre os quais o de Newlands).

De acordo com a massa atô
mica, o elemento que deveria se
guir-se ao cálcio (Ca) seria o titâ
nio (T i). Suas propriedades, no 
entanto, não concordavam com as
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O quadro ao lado mostra, em cores, como 
se agrupam os elementos de acordo com 
as suas propriedades: metais (amarelo), 
semimetais (alaranjado) e nâo-metais (ver
melho). Em azul, os gases inertes. As órbi
tas ou capas eletrônicas dividem-se em su- 
bórbitas, cada uma delas com um número 
m&ximo de elétrons, representados pelas 
letras s (dois elétrons), p (seis elétrons).d 
(dez elétrons) e f  (catorze elétrons). A pri
meira órbita eletrônica, a chamada capa K, 
só tem uma subórbita. a s. Por isso ..admite 
no máximo dois elétrons. O' hidrogénio 
possui apenas um elétron, a o hélio. dois. 
Seus átomos, portanto, só apreserttaiYi elé
trons na primeira capa eletrônica. Já o 
lítio. com très elétrons, tem  a primeira 
capa completa e mais um elétron na subór
bita s da capa L, que comporta oito (dois 
na subórbita s e seis na subórbita p). As
sim. o Iftio começa um novo período, que 
vai até o elemento neônio. que apresenta 
a capa L com oito elétrons, isto é, com
pleta. O sódio é o elemento de número atô
mico seguinte. Tem as capas K e L comple
tas e mais um elétron que deverá ocupar 
um dos dois lugares da subórbita s da capa 
M. Essa capa admite dezoito elétrons: dois 
na subórbita s, seis na subórbita p e dez na 
subórbita d. Do sódio ao krgônio sáo com
pletadas as duas primeiras, e esses ele
mentos formam o terceiro período.
Com o potássio, começa a ser preenchida 
a subórbita s da capa N, que se cofapleta 
logo a seguir com o cálcio. Mas com o ele
mento seguinte, o escândio. o processo 
muda de direção. Ao invés de os novos elé
trons se localizarem na subórbita p da capa 
N, passam a preencher a subórbita d da 
capa anterior M que não fora ocupada. De
pois de acontecido esse fato. que ocorre* 
até o cobre, voltam os sucessivos elétrons 
a se colocarem na subórbita p da capa ele
trônica N. Esta. com seus oito elétrons, fica 
completa no gás inerte criptônio. que ter
mina o quarto perfodo. No quinto, do rubi- 
dio ao xenônio, acontece o mesmo, sendo 
completadas, na ordem, as subórbitas s da 
capa 0, da capa N e p da capa 0 . Os ca
torze elétrons, que e subórbita f  da capa N 
admite, só aparecerão no sexto periodo, 
depois do bário, com o lantânio e os treze 
elementos que com ale formam a série dos
lan tan (d eo8 .
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do elemento que na coluna lhe fi
cava imediatamente acima — o 
alumínio.

Mendeléiev imaginou então uma 
solução: pulou uma casa em sua ta
bela, reservando-a para um ele
mento ainda desconhecido. Cha
mou esse elemento de eka-boro 
(semelhante ao boro) e predisse 
muitas de suas propriedades. Na 
casa seguinte, colocou o titânio, de 
propriedades semelhantes ao ele
mento que lhe era superior.

Lacunas idênticas surgiram en
tre o zinco (Zn) e o arsenio (As): 
duas casas deveriam ser deixadas 
vagas para que o arsênio ficasse 
sob o fósforo, lugar indicado por 
suas propriedades químicas. Men
deléiev chamou os elementos que 
deveriam ocupar tais vagas de eka- 
alumínio e eka-silício, e descreveu- 
lhes as propriedades.

A confirmação da 
tabela

Anos mais tarde, as previsões de 
Mendeléiev seriam totalmente con
firmadas: em 1875, Lecoq desco
briu o gálio, elemento que possui as 
propriedades indicadas para o eka- 
alumínio; em 1879, Nilson desco
briu o escândio, com o comporta
mento do eka-boro; finalmente, em 
1886, Winkler anunciou o isola
mento do germânio, que correspon
dia ao eka-silício.

Os três elementos apresentam 
desvios mínimos em relação às pre
visões de Mendeléiev; no caso do 
germânio, a coincidência é quase 
total.

O germânio é um metal cinza, 
que funde a 96° C, de massa atô
mica 72,6 e cuja densidade ê de 
5,35. Seu dióxido G e0 2 é facil
mente redutível a metal, tanto pelo 
hidrogênio quanto pelo carvão; seu 
cloreto G eCl4 é um líquido com 
ponto de ebulição a 83° C.

Mendeléiev descrevera o eka- 
alumínio como sendo um metal 
fusível, com massa atômica em 
torno de 72 e densidade 5,5. Seu 
dióxido poderia ser facilmente re
dutível a metal e seu cloreto seria 
um líquido com ponto de ebulição 
por volta de 90° C.

A exatidão das previsões de 
Mendeléiev encontrava sua mais 
decisiva confirmação. Daí em 
diante, sua tabela não poderia ser 
acolhida com qualquer tipo de dú
vidas ou críticas. Ê, embora mais 
tarde a teoria atômica demons
trasse que a periodiocidade das
f>ropriedades dos elementos é uma 
unção do número atômico, e não 

da massa atômica, a tabela de 
Mendeléiev não perdeu a validade.

Tal comprovação apenas expli
cou algumas discrepâncias que 
nela existiam: a colocação do argô- 
nio (de massa atômica 39,95)_antes 
do potássio (de massa atômica 
39,10) e a do telúrio (de massa atô
mica 127,60) antes do iodo (massa 
atômica 126,90) foram explicados 
pelos seus números atômicos: Ar 
= 18; K = 19; Te = 52; I = 53. 
A classificação periódica possibili
tou a solução de diversos proble
mas, sobretudo de alguns relacio
nados com a determinação de 
massas atômicas e de fórmulas mo
leculares de alguns compostos.

Durante bastante tempo, o berí

Números atômicos

O ponto de fusão evidencia a periodicidade dos elementos. O gráfico rela
ciona o número atômico e o ponto de fusão dos elementòs de 1 a 50.

lio foi considerado como um ele
mento análogo ao alumínio. Seu 
óxido deveria pois. t ter a fórmula 
Be20 , ,  já  que a do óxido de alumí
nio é A ljO j. A análise mostrou que 
para dezesseis partes de oxigênio 
existiam no referido óxido nove 
partes de metal. De acordo com 
essa proporção, e a fórmula acima 
admitida, a massa atômica do berí
lio deveria ser 13,5. As proprieda
des químicas do berílio coloca
vam-no, no entanto, entre os metais 
alcalino-terrosos, logo acima do 
magnésio. Seu óxido deveria, pois, 
ter uma fórmula semelhante a do 
óxido de magnésio (MgO); seria 
BeO e, nesse caso, sua massa atô
mica giraria em torno de 9 E, de 
fa o, esse valor foi mais tarde con
firmado experimentalmente.

Um outro exemplo depõe a favor 
d importância e validade da tabela 
periódica., Logo após ter sido iso
lado, o césio teve sua massa atô
mica calculada em 123,4. Tal va
lor, porém, conflitava com sua 
posição na tabela periódica. Traba
lhos ulteriores apontaram o valor 
132,9 para sua massa atômica. E, 
como seria de se esperar, foi este 
último que prevaleceu.

Uma nova interpretação

No começo deste século, o quí
mico inglês Moseley introduziu o 
conceito de número atômico e pro
pôs que a ordenação dos elementos 
se fizesse em função deles, e não da 
massa atômica.

Essa nova concepção, de dimen
sões bem mais amplas que a de 
Mendeléiev, não chegou a alterar a 
estrutura da “velha” tabela, po  is a 
ordem das massas atômicas e apro
ximadamente a mesma que se ob
tém tendo como base os pesos atô
micos dos elementos. Assim, a 
concepção de Moseley deu à  tabela 
de Mendeléiev uma nova interpre
tação sem pô-la de lado.

Falar em número atômico signi
fica falar em número de prótons 
existentes no núcleo; ou ainda, con
siderando o átomo em estado neu

tro, em número de elétrons que cir
cundam o núcleo. E são esses 
elétrons — em particular aqueles 
que ocupam a última camada — 
que respondem pelo comporta
mento químico de um elemento. 
Assim, atualmente, a lei periódica 
diz que as propriedades dos ele
mentos são uma função periódica 
da estrutura eletrônica de seus 
átomos.

Os gases inertes, por exemplo, 
devem sua inatividade química ao 
fato de terem suas camadas eletrô
nicas mais externas completas. Já 
elementos como o sódio, o lítio, ou 
qualquer outro metal alcalino, pos
suem apenas um elétron em sua ór
bita mais externa. Tendem, pois, a 
perdê-lo facilmente, ficando so
mente com os elétrons das órbitas 
internas, que estão completas.

Elementos como o enxofre ou o 
selènio — que têm a órbita externa 
quase completa (seis elétrons) — 
revelam tendência a ganhar elé
trons, a fim de saturá-las.

Tais diferenças marcam os extre
mos de comportamento entre um 
metal e um não-metal. Ao perder 
um elétron, um metal alcalino 
como o sódio converte-se em íon 
positivo; ao ganhar elétrons, um 
não-metal como o enxofre forma 
um íon negativo.

É ainda a distribuição dos elé
trons na camada externa que deter
mina ser um metal bom condutor 
de calor e eletricidade. Essa pro
priedade é negada aos não-metais, 
e fracamente manifestada por um 
semimetal como o boro, o silício 
ou o germânio.

Finalmente, são também os elé
trons os responsáveis pela periodi
cidade dos elementos: como há um 
número máximo de elétrons para 
cada órbita, haverá também uma 
repetição, dentro de intervalos re
gulares, de um mesmo comporta
mento químico.

VEJA TAMBÉM: Átomo; Massa 
Atômica e Molecular.

Elétrico, Motor

Um dínamo é uma máquina que 
transforma energia mecanica em 
energia elétrica. Se a mesma má
quina funcionar em sentido contrá
rio, isto é, consumir energia elétrica 
e produzir energia mecânica, ela se 
converterá em um motor, o motor 
elétrico.

Toda máquina que se presta a 
este tipo de inversão de funções re
cebe o nome de reversível.

O funcionamento do motor elé
trico baseia-se em dois conceitos 
físicos essenciais: uma corrente elé
trica que, passando por uma bo
bina que envolve um núcleo de 
ferro, faz com que nesse núcleo se 
estabeleça um campo magnético; e 
um fio que, percorrido por uma 
corrente elétrica e situado em um 
campo magnético, recebe sobre si 
uma força que tende a deslocá-lo 
num sentido perpendicular ao 
plano determinado pela corrente e 
pela direção do campo magnético. 
Conjugados esses dois fenomenos, 
tem-se um motor elétrico.

O motor elétrico 
por dentro

Um motor elétrico consta, basi
camente, de quatro elementos prin
cipais: a carcaça, o indutor, as bo
binas e o induzidò.

O primeiro componente é uma 
estrutura mecânica que suporta e 
protege os elementos magnéticos, 
elétricos e dielétricos (isolantes) 
que participam do conjunto. É 
dessa estrutura que se transmite a 
força mecânica. Um ferro especial 
(o indutor), com forma determi
nada, estabelece o necessário fluxo 
ou campo magnético. Um conjunto 
de bobinas encarrega-se do trans
porte da corrente eletrica e possibi
lita o aparecimento do campo mag
nético no ferro. Finalmente, outra 
série de bobinas encarrega-se de 
transformar em energia mecânica a 
corrente* elétrica conduzida. Esta 
segunda série de bobinas, o indu
zido, trabalha sob a ação de um 
campo magnético.

Para entender como esse sistema 
funciona, basta analisar um dína- 
mo-motor bem simples. Ao passar 
pela bobina que envolve o núcleo 
de ferro, a corrente elétrica forma 
um eletroímã (o indutor), de dois
êjlos — o positivo e o negativo, 

ntre estes pólos — onde o campo 
magnético e mais forte — está co
locado o induzido (também um nú
cleo envolvido por uma bobina). 
Quando este induzido girar, devido 
ao campo magnético, será produ
zida a energia mecânica, que um 
eixo transmitirá à polia.

Momentos mortos

O induzido só poderá efetuar sua 
tarefa se a corrente aplicada em 
sua bobina mudar de sentido, rá
pida e repetidamente, a cada meia 
volta, pelo menos. A solução para 
este problema foi encontrada

r
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O induzido tem dois pólos, que podem ser chamados norte e sul (positivo 
e negativo), e ê colocado entre os dois pólos do indutor. Como os pólos 
opostos se atraem e os pólos iguais se repelem, o induzido começa a girar 
no sentido indicado pela flecha (1). Na ilustração seguinte (2), cada um 
dos pólos do induzido está por alcançar o pólo de sinal oposto do indutor. 
Depois (3), apenas o tenha alcançado e. por inércia, levemente ultrapas
sado, inverte-se instantaneamente o sentido da corrente na bobina do in

duzido; os pólos do induzido, em conseqüência, também se invertem e são 
em seguida repelidos pelos pólos do indutor, que antes os atraíam. Dessa 
forma (4), continuam girando, sempre em perseguição aos pòlos de sinal 
oposto do indutor, que "fogem" cada vez que estão para ser alcançados. 
Assim, para o induzido girar e haver conseqüente transformação de energia 
elétrica em mecfinica, é necessária a rápida e repetida alternação no sen
tido da corrente aplicada em sua bobina.

Motor elétrico —  1, induzido; 2, condutores induzidos; 3, indutor: 4 , 
enrolamento de excitação; 5, pólos; 6, intervalo.

rotação do fluxo

O esquema mostra como o fluxo magnético do indutor fixo (estator)
l«»v/a à formação de um binário de forças no induzido móvel (rotor).

do induzido dois meios cilindros 
metálicos, isolados entre si. A cada 
um dos meios cilindros liçou uma 
das extremidades da bobina. Gi
rando, os semicilindros entram em 
contato, ora com um terminal elé
trico — a escova —, ora com ou
tro. Assim, cada qual recebe alter
nativamente uma corrente positiva 
e uma negativa. Isto faz com que 
a corrente que vai para a bobina 
mude sucessivamente de sentido a 
cada meia volta do induzido, mas 
não nas escovas. Essa parte do mo
tor é chamada de coletor.

Posteriormente, Pacinotti verifi
cou que um motor tão simples 
como o descrito funcionaria com 
intermitências, dando arranques 
cada vez que os pólos estivessem 
próximos, e fazendo pausas nos 
momentos mortos”. Para conse-
fuir regular melhor o movimento, 

acinotti teve a idéia de multiplicar 
o número de pólos do induzido. 
Dessa maneira, os arranques e as 
pausas poderiam suceder-se em 
momentos tão próximos que as in
terrupções seriam insignificantes. 
O físico italiano deu ao induzido a 
forma de um anel, que ficou conhe
cido como anel de Pacinotti. Ao 
longo do anel, distribuiu numero
sas bobinas, fazendo com que as 
colocadas em pontos diametral
mente opostos fossem conectadas 
entre si. E, por fim, as duas extre
midades do fio que levava a cor
rente do induzido eram soldadas 
sobre as duas placas, também 
opostas, do coletor. Com poucas 
modificações, é esse o modelo de 
induzido que ainda é aplicado nos 
motores eletricos modernos.

Uma das principais alterações 
foi a do coletor — não são mais 
duas placas metálicas semicircula
res que extraem a corrente das es
covas, mas sim tantas quantas 
forem as bobinas do anel do indu
zido. Composto desse modo, o 
motor trabalha em passo contínuo 
e potente.

Uma das grandes vantagens do
m otor elétrico é sua extrema sim
plicidade. E nesse aspecto, o que

mais se destaca é a existência de 
bem poucos pontos de atrito: ape
nas o mancai de esferas e o levís
simo atrito das escovas sobre o co
letor. Nas bielas, engrenagens e 
pistões que compõem um motor a 
explosão, há uma série de pontos 
de atrito e, em consequência, maior 
perda de energia, maior desgaste e 
necessidade de constante lubrifica
ção. Por isso, os motores a explo
são não conseguem os altos índices 
de rendimento dos motores elétri
cos — 60% a 95%.

Estética e útil, a carcaça

À primeira vista poderá parecer 
que a função da carcaça dos moto
res elétricos é meramente estética. 
Mas essa não é a verdade. A car
caça, além de servir de suporte 
para as diversas partes, desempe
nha a importantíssima função de 
proteção, garantindo a eficiência 
do motor.

A importância da carcaça chega 
a justificar uma classificação dos 
motores em função delas. Há dois 
tipos: o protegido, que tem a aber
tura na parte inferior da carcaça, 
para circulação de ar; e o fechaao, 
em que a carcaça é provida de pe
quenas aletas, facilitando a disper
são do calor.

Os motores protegidos são ade
quados para instalaçao em ambien
tes normais. Mas, nos lugares em 
que há muita poeira e umidade, es
ses elementos podem penetrar sob 
a carcaça, pela abertura que existe 
para a circulação de ar, prejudi
cando o funcionamento do motor. 
Nesse caso, são preferidos os moto
res fechados.

Mas, além desses dois casos, há 
os motores com carcaças especiais, 
de acordo com a utilização a que 
se destinem. Por exemplo, os moto
res que vão operar em ambientes 
sujeitos à formação de misturas ex
plosivas (refinarias de petróleo, in
dústrias químicas, depositos de ma
teriais voláteis, etc.) são dotados de
carcaça chamada antideflasrante.
O objetivo do conjunto é evitar a
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Esquema de um motor elétrico bipolar. A rotação é devida à força eletro
magnética que um campo magnético exerce sobre os condutores do indutor.
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Eletrólise

Levando em conta seu compor
tamento frente à corrente elétrica, 
um fio metálico e uma solução 
aquosa de sal de cozinha são englo
bados em uma mesma categoria — 
a classe dos condutores. O meca
nismo de_ transporte da corrente, 
porém, não é igual em ambos os 
casos.

No primeiro, é determinado pela 
própria estrutura do “sólido metá
lico no qual íons positivos estão

mergulhados em uma “nuvem” de 
elétrons. São estes elétrons que, 
deslocando-se livremente por todo 
o sólido, conduzem a eletricidade. 
Por essa razão, os condutores me
tálicos são denominados conduto
res eletrônicos. Neles, a passagem 
da corrente não produz qualquer 
alteração química.

A situação é diferente ao se ana
lisar a solução de cloreto de sódio 
(o sal de cozinha): trata-se de um 
exemplo de condutor iônico ou ele- 
trolítico. Aqui, as cargas elétricas 
são transportadas pelos íons (áto
mos eletricamente carregados) hi
dratados provenientes da dissocia
ção do NaCl.

As transformações químicas que

ação, para o exterior, de faíscas 
que possam ocorrer durante o tra
balho do motor. Essas faíscas po
deriam levar a um incêndio ou a 
uma explosão.

A cada corrente, seu motor

Os motores elétricos têm várias 
classificações, mas a mais impor
tante é a que os divide segundo a 
forma pela qual são supridos de 
energia elétrica para seu consumo.

Sao chamados de motores de 
corrente contínua os que são ali
mentados por uma corrente onde 
os elétrons fluem continuamente 
pelo condutor, numa só direção. Os 
motores de corrente alternada são 
alimentados por uma corrente onde 
o fluxo de eletrons muda alternada
mente de direção, várias vezes por 
segundo.

Um motor que funcione movido 
a bateria, por exemplo, é de cor
rente contínua, porque as baterias 
fornecem esse tipo de corrente. Ao 
contrário, um aparelho que traba
lha graças a um motor alimentado 
pela rede urbana comum tem mo
tor de corrente alternada, que é a 
forma de energia distribuída pelas 
centrais.

Cada tipo de motor tem uma 
construção apropriada em função 
da corrente que vai receber. Aliás, 
dentro desta classificação, os moto
res dividem-se segundo característi
cas particulares.

Os motores têm dois tipos de cir
cuito: de excitação (circullo onde 
passa uma corrente que gera u_m 
campo magnético) e de indução 
(quando induz corrente em outro 
circuito). Assim, os motores de cor
rente contínua podem ser de excita
ção por derivação (circuito de exci
tação e de indução são conectados 
em paralelo), de excitação em série 
(circuito de excitação e de indução 
ligados em série), de excitação 
composta (possui dois circuitos de 
excitação, um em série e outro em

paralelo) e com excitação separada 
(o circuito de excitaçao é alimen
tado por uma fonte independente).

Já os motores de corrente alter
nada podem ser divididos em moto
res polifásicos de indução (há sim
plesmente uma indução de 
corrente, ou seja, não há ligação di
reta] e motores monofásicos de in
dução (enquanto no primeiro 
criam-se três campos magnéticos, 
neste cria-se apenas um, e, por
tanto, seu funcionamento é muito 
mais irregular) — ambos também 
chamados de motores assincrôni- 
cos, pois sua velocidade não é 
constante; motores sincrônicos 
(também de indução, mas com ve
locidade fixa); motores monofási
cos de coletores (onde é necessária 
a presença de um coletor para pas
sagem de um campo magnético); e 
motores polifásicos de coletores 
(onde se criam três campos magné
ticos).

Outros tipos de motores elétricos 
encontram aplicações especiais. 
Um deles é o motor de relutância, 
constituído simplesmente por um 
motor de indução de dois pólos. É 
largamente utilizado em relógios 
elétricos, mas apresenta o inconve
niente de necessitar de um disposi
tivo auxiliar de partida.

Finalmente, há o motor de histe- 
rese, que apresenta a característica 
de ser construído com aço de alta 
histerese, ou seja, com um material 
que reage a uma solicitação externa 
conforme sua intensidade. Esse 
motor apresenta a vantagem de ser
{iraticamente síncrono, pois suave- 
oc idade tende à estabilização.

Entre todos os tipos de motores 
elétricos, os mais utilizados são os 
de indução, devido à sua robustez, 
confiabilidade e baixo custo.

VEJA TAMBÉM: Corrente Elé
trica: Energia: Energia Elétrica: 
Motores a Explosão.

gerador 
de tensão

Dois elétrodos ligados através de um geraaor (a) e colocados dentro 
de uma solução eletrolítica atraem em sua direção os íons que têm  
carga elétrica oposta à sua polaridade: é a eletrólise. Quando nessa 
mesma solução são mergulhadas duas placas de metais diferentes (bí, 
estas assumem diferentes potenciais. Ligando-se essas placas exter
namente através de um fio. estará montada uma célula galvânica.
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acompanham a passagem da cor
rente por um condutor iônico cons
tituem a eletrólise.

Tais alterações ocorrem ao nível 
dos elétrodos — isto é, do par de 
terminais elétricos que se acha mer
gulhado na solução eletrolítica. O 
terminal que está ligado ao pólo ne
gativo de um gerador elétrico re
cebe o nome de cátodo: em sua di
reção caminham as partículas 
positivamente carregadas, os cá- 
tions. O ânodo — o outro elemento 
do par — encontra-se, por sua vez, 
ligado ao pólo positivo do gerador: 
para ele sao atraídos os íons negati
vos, ou ânions.

A evolução de uma teoria

A primeira tentativa de explicar 
o processo da dissociação eletrolí
tica data de 1805. Nesse ano, 
Grotthus admitiu a hipótese de que 
as partículas das substâncias dis
solvidas eram constituídas de “par
tes” positivas e “partes” negativas. 
Todas elas se orientavam regular
mente sob a ação de um campo* 
elétrico: a parte positiva em dire
ção ao cátodo, e a negativa a cami
nho do ânodo. E ainaa, sob a ação 
da corrente, as partículas mais vizi
nhas dos elétrodos decompu
nham-se, cedendo a estes os íons 
correspondentes.

Apesar de ser uma interpretação 
simplista, em grande parte regida 
pelo empirismo, o conceito de 
Grotthus foi aceito — ainda que 
com algumas variantes — durante 
quase todo o século XIX. Somente 
em 1881 ele cedia seu lugar à teoria 
de Kajander. Esta defendia a exis
tência de um paralelismo entre a 
condutibilidade elétrica das solu
ções aquosas dos ácidos e suas ati
vidades químicas.

Era uma teoria mais ampla e 
profunda que a anterior, mas não 
o suficiente para que a dissociação 
eletrolítica fosse ja  considerada um 
fenômeno devidamente explicado. 
Esta última etapa seria cumprida 
pelo físico sueco Svante Arrhe- 
nius*.

Em seu livro Teoria da Dissocia
ção Eletrolítica, Arrhenius expõe, 
em termos não muito diversos dos 
atuais, os seus princípios básicos.

Físicos-químicos como por 
exemplo I. Kabloukov, W. Nernst 
e'H. Jones, entre outros, se encarre
gariam de ampliar a teoria de 
Svante Arrhenius.

Um processo de 
óxido-redução

As transformações químicas que 
podem ter lugar durante a eletrólise
— seja de uma solução aquosa, 
seja de um sal fundido — mantêm 
estreita relação com a natureza do 
eletrólito e do solvente, o material 
dos elétrodos e a presença de ou
tras substâncias em solução.

Em termos bem gerais, o fenô
meno pode ser descrito como uma 
corrida incessante de íons, acompa
nhada de uma reação de óxido-re
dução: redução catódica e oxida
ção anódica.

Ao atingirem o elétrodo corres
pondente (cátodo para os cátions e 
anodo para os ânions), os íons do
eletrólito perdem sua carga, em
parte ou completamente, transfor-

mando-se em moléculas ou radicais 
neutros. Se tais íons são instáveis, 
quando em estado livre, ocorrem 
então reações secundárias: entre 
eles, com as moléculas do solvente, 
com o material do elétrodo ou, 
ainda, com outras eventuais subs
tâncias presentes. Tais reações 
constituem sempre um processo de 
óxido-redução. O ânodo — que 
apresenta escassez de elétrons — 
capta intensamente os elétrons: é, 
portanto, um agente oxidante. O 
cátodo, rico em elétrons, compor
ta-se como redutor.

Considere-se, por exemplo, uma 
cela eletrolítica na qual dois elétro
dos de platina (um metal inerte) são 
mergulhados em uma solução 
aquosa de ácido clorídrico HC1. Li
gando-se os terminais dos elétrodos 
a uma fonte elétrica externa, os 
íons Cl-  dirigem-se para o ânodo; 
os íons H+, por sua vez, deslo
cam-se para o cátodo.

Perdendo seus elétrons suple
mentares sobre o ânodo, os íons 
Cl-  são oxidados e convertem-se 
em átomos neutros:

C l"  —  Ç Í°+  e~
Os íons hidrogênio, ao tomarem 

do cátodo os elétrons de que neces
sitam, são reduzidos e passam tam
bém a átomos neutros:

H+ +  e~—> H°
Acontece que tanto os átomos de 

hidrogênio quanto os de cloro são 
instáveis: é grande sua tendência a 
formar moléculas diatômicas: H2 e 
C l, ,  respectivamente.

A eletrólise do ácido clorídrico 
tem, pois, como etapa final, a liber
tação de cloro gasoso sobre o 
ânodo e de hidrogênio no cátodo.

Fazendo a eletrólise de uma so
lução aquosa de cloreto de cobre 
CuCl2, nas mesmas condições, ou 
seja, mantendo os mesmos elétro
dos de platina (ou de qualquer ou
tro metal inerte), o resultado será 
também a deposição de cobre me
tá lico no cátodo e a libertação de
cloro no ânodo.

O mesmo não ocorre, porém, 
quando uma barra de cobre assume 
o lugar da platina no ânodo: em 
vez de uma libertação de cloro, 
tem-se a dissolução do próprio 
ânodo. Isso porque o potencial da 
reação Cu —» Cu++ +  2e~ é infe
rior ao da reação Cl-  —* Cl +  e_. 
Conseqüentemente, o cobre do 
ânodo atravessará a solução, indo 
depositar-se sobre o cátodo.

A densidade média do eletrólito, 
porém, não se altera: para cada íon 
cobre depositado, um outro passa 
à solução.

As leis de Faraday

Existem relações rigorosas entre 
a quantidade de eletricidade que 
atravessa uma solução eletrolítica e 
a quantidade de substância liber
tada durante a eletrólise. Tais rela
ções foram estabelecidas pelo físico 
Michael Faraday*, por volta de 
1830.

Com seu trabalho — sintetizado 
em duas leis — , Faraday conse
guiu confirmar as afirmações ba
seadas na intuição.

A primeira lei do físico inglês 
afirma que a quantidade de subs
tância decomposta pela corrente 
elétrica é diretamente proporcional 
à quantidade de carga eletrica que 
atravessa a solução. Desse moao, 
essa lei estabelece que, quanto 
maior a corrente empregada no 
processo, tanto mais metal será de
positado no cátodo, em um mesmo 
intervalo de tempo. A quantidade 
de carga elétrica necessária para 
depositar, por exemplo, 1,11800 
mg de prata no cátodo de uma cela 
eletrolítica, em condições estabele
cidas, define a unidade dessa gran
deza, o coulomb (C).

A segunda lei de Michael Fara
day caracteriza a influência da na
tureza dos íons sobre o processo 
eletrolítico. Estabelece que uma 
mesma Q u a n t id a d e  de carga elé
trica liberta quantidades de elemen

tos diferentes, proporcionais aos 
respectivos equivalentes químicos. 
(Por equivalentes químicos enten
de-se a massa atômica do elemento 
dividida pelo número de cargas elé
tricas que o íon por ele produzido 
apresenta.)

Ainda- na segunda lei, Faraday 
afirma que a quantidade de eletrici
dade necessária para depositar o 
equivalente grama de qualquer 
substância é de 96 487,0 coulombs. 
Esta constante — conhecida como 
“número de Faraday” — assume 
extrema importância em qualquer 
processo eletroquímico. É ela que 
permite calcular o valor das princi
pais grandezas envolvidas nas apli
cações industriais da eletrólise. E 
estas são bem numerosas: por 
exemplo, o hidrogênio — necessá
rio em grandes quantidades na sín
tese do amoníaco — pode provir 
da eletrólise de soluçoes aquosas 
da água.

Da mesma forma, o principal 
método de fabricação da soda 
cáustica e do cloro consiste em 
provocar a eletrólise de uma solu
ção aquosa de cloreto de sódio.

Não raro, também, a obtenção 
de um grande número de metais re
corre à eletrólise de seus sais fundi
dos. Ainda no campo metalúrgico, 
a eletrólise encontra aplicação no 
processo de purificação de diversos 
metais, em particular do cobre.

A galvanoplastia é uma técnica 
ue consiste em recobrir um objeto 
e metal com uma Camada de ou

tro metal, com a finalidade de me
lhorar suas qualidades. Ela tem 
como base a eletrólise.

Descoberto por Jacobi, no ano 
de 1836, esse processo não tardou 
a expandir-se, ganhando sempre 
novos ramos: cromagem, pratea- 
ção, douração e niquelagem são al
guns deles.

VEJA TAMBÉM: Atomo.
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N.o século XIX, James C. Maxwell estabeleceu as equações fundamentais 
do eletromagnetismo, possibilitando o estudo sistemático do fenômeno.

A lei de Ampòre estabelece uma expressão geral para a intensidade da indu
ção eletromagnética, produzida por um elemento de circuito.

Eletromagnetismo

Na física, o eletromagnetismo
— investigação das relações entre 
fenômenos elétricos e magnéticos
— é um dos campos mais ricos em 
aplicações. Seus fundamentos teó
ricos foram estabelecidos pelo 
físico escocês J. C. Maxwell*, 
com base nas equações que levam 
seu nome (equações de Maxwell).

O campo magnético

Observa-se que o espaço vizinho 
aos pólos de um ímã fica afetado 
por sua presença; assim, se forem 
colocados outros ímãs ou materiais 
magnéticos na região, estes sofre
rão ação de forças de origem mag
nética. Pode-se dizer que nessa re
gião existe um campo magnético 
que muito se assemelha ao campo* 
elétrico.

No entanto, o campo elétrico 
pode ser criado por uma carga iso
lada, ao passo que os dois pólos 
magnéticos são inseparáveis.

Para se investigar a ação de um 
único pólo magnético, conside
ram-se ambos os pólos suficiente
mente afastados entre si para que 
se possa desprezar a ação de um 
deles.

A propriedade fundamental do 
campo magnético resulta da se
guinte observação: colocando-se 
sucessivamente vários pólos dife
rentes m,, m2, m3, . . .  no mesmo 
pomo Uo campo üe um pólo mag

nético M, verifica-se que o quo
ciente entre as forças exercidas res
pectivamente em cada um dos 
pólos e a intensidade de cada pólo 
e constante:

F F. F,

m mj mj
•+

O vetor ITcriado pelo pólo M é 
constante no ponto onde as massas 
foram colocadas e denomina-se ve
tor campo magnético ou apejias 
campo magnético. A equação f  =  
mR relaciona, portanto, a força 
magnética com o campo magnéti
co. O vetor campo magnético, num 
ponto qualquer (A) do campo de 
M, tem a direção MA. Seu sentido 
depende do sinal de M: se M for 
positiva (pólo norte), o sentido do

campo é de M para A; se M for ne
gativa, será no sentido contrário.

O módulo do campo magnético 
é dado pela expressão

.» 1 M

H d2
onde d é a distância entre A e M 
e n  é a permeabilidade magnética 
do meio do qual o campo é produ
zido.

Como dois pólos magnéticos 
não são dissociáveis, o campo 
magnético num ponto do espaço de 
um ímã é a soma vetorial dos cam
pos criados por cada pólo.

A ação sobre uma corrente

Outra grandeza magnética de 
igual importância é o vetor indução

magnética B, relacionado a H pela 
fórmula B = //H. Por serem propor
cionais, o vetor campo magnético 
e o vetor indução sao freqüente
mente tomados um pelo outro. Um 
dos fenômenos eletromagnéticos 
importantes é a ação que um 
campo magnético exerce sobre uma 
corrente elétrica: se um condutor, 
no qual passa uma corrente elé
trica, for colocado num campo 
magnético, este campo exercerá so
bre ele uma forca cujo módulo é 
dado pela segunda lei elementar de 
Laplace*: A ”F* =  i.TÍ^Al. sen d  , 
onde i é a intensidade da corrente 
que atravessa o condutor, B é a in
dução magnética no elemento de 
condutor de comprimento Al e 0 é 
o ângulo formado por b e Al. A di
reção em que atua a força é perpen- 
dicular ao plano determinado por fi

Um fio condutor percorrido por uma corrente eléttica provoca em tomo de si um campo magnético, semelhante 
ao do imã. Em a, graças à limalha de ferro, pode-se ver o campo magnético produzido por um solenóide percor
rido por uma corrente: em b aparece o campo produzido por um único fio percorrido pela corrente.
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e I. E seu sentido é dado pela cha
mada regra de três dedos da mão 
esquerda: o polegar estando esten
dido no sentido do campo e o indi
cador no sentido da corrente, então 
o dedo médio dará o sentido da 
força. Há ainda outras regras.

Conjugado na espira

Quando uma espira condutora 
na qual passa uma corrente elétrica 
é colocada num campo magnético 
uniforme”?(um  campo é uniforme 
quando tem a mesma direção, o 
mesmo sentido e o mesmo módulo 
em todos os seus pontos), se ela es
tiver num plano perpendicular às li
nhas de força do campo, usando-se 
a regra da mão esquerda consta- 
ta-se que, relativamente ao campo, 
a corrente na espira circula em dois 
sentidos opostos e, portanto, as for
ças atuantes nos elementos de uma 
metade da espira têm sentido 
oposto ao das atuantes na outra 
metade. O efeito resultante de todas 
essas forças é assimilado a duas 
únicas forças, iguais em módulo e 
djreção, porém de sentidos opostos, 
atuando cada uma numa das meta
des da espira. Este conjugado 
(como é denominado o par de for
ças) coloca a espira em movimento 
circular. Este fenômeno é conside
rado como a base do funciona
mento do motor elétrico*.

Cargas em trajetórias circulares

Cargas elétricas em movimento 
circular podem ser assimiladas a 
uma espira circular. Toda vez que 
uma carga num campo magnético 
se move segundo uma direção per
pendicular à do campo, sobre ela 
atua uma força, que coloca a carga 
em movimento circular num plano 
perpendicular à direção do campo 
(se a carga se mover numa direção 
não perpendicular ao campo, tam
bém atuará sobre ela uma força, 
mas sem colocá-la em movimento 
circular). O funcionamento de mui
tos instrumentos utilizados na 
física atômica, como os cíclotrons, 
espectrógrafo de massa e o beta- 
tron, baseiam-se neste efeito.

Lei de Ampère

A lei de Ampère, atribuída a An
dré Marie Ampère*, físico e mate
mático francês — mas devida, na 
realidade, a Jean-Baptiste Biot 
(1774-1862), físico francês que a 
enunciou em 1820 —, dá a expres
são geral da intensidade da indução 
eletromagnética produzida por um 
elemento de circuito

£ç, ■•Al.-s e.n_ i ondei
471 r2

é a intensidade de corrente que 
passa pelo elemento, r é a distância 
entre este elemento e o ponto onde 
se está calculando AB, 6 é o ângulo 
formado por r e Al, e fu  (que de
pende do sistema de unidades em
pregado) é, no sistema MKS, igual 
a 12,57 X 10 7 webers/ampere- 
metro.

Linhas de indução
C o m o  o  e lé t r ic o ,  o  c a m p o  m a g -

nético pode ser representado por

meio de linhas, chamadas linhas de 
indução. Em cada um de seus pon
tos, essas linhas têm a direção e o 
sentido do vetor indução magné
tica, ou seja, esse vetor é tangente 
às linhas de indução em cada um 
de seus pontos e essas estão orien
tadas segundo o sentido do vetor 
em cada ponto.

Convenciona-se que o número 
de linhas de indução que atraves
sam uma unidade de área perpendi
cular a elas é proporcional à inten
sidade da indução magnética. 
Chama-se fluxo magnético através 
de uma superfície ao número total 
de linhas de indução que atraves
sam a superfície.

N u m  c a m p o  m a g n é t ic o  un i-
forme, as linhas de indução são re

tas paralelas, e, no campo gerado 
por uma corrente que percorre um 
fio retilíneo, são circunferências 
concêntricas.

Dois condutores paralelos

Dois condutores, quando percor
ridos por correntes e aproximados 
entre si,' exercem forças um sobre 
o outro (o campo magnético devido 
a uma das correntes exerce forças 
sobre a outra corrente). Dois con
dutores retilíneos, paralelos e de 
mesmo comprimento 1, exercem re
ciprocamente uma força cujo mó- 
dulo é i . i i
onde a é a distância F  =  ** * '  ■* 

ZTra'

que os separa, /, e í2, as correntes

ue os percorrem e /i a permeabili- 
ade magnética do meio que os se

para. Esta relação é utilizada, por 
exemplo, para a definição de am
père, unidade de intensidade de 
corrente no sistema MKS. Se a cor
rente que atravessa um dos circui
tos variar, a variação do fluxo da 
indução provocará o aparecimento 
de outra corrente, no segundo 
condutor.

O campo num solenóide

Um solenóide é constituído por 
um fio condutor enrolado em espi
ral e cujas espiras estão próximas 
o bastante para serem assimiladas 
a condutores circulares. As linhas 
de indução próximas a seu eixo são 
retas, paralelas: o campo, portanto, 
pode ser considerado uniforme. 
Fora do solenóide, as linhas de 
força são curvas. O sentido das li
nhas de força (ou seja, o vetor 
campo magnético) é dado, por 
exemplo, pela regra da mão direita: 
se os quatro dedos da mão direita 
estiverem dispostos segundo a dire
ção da corrente, o polegar esticado 
dará o sentido do campo.

As linhas de força de um sole
nóide são semelhantes àquelas pro
duzidas por um ímã (na prática, as- 
semelha-se freqüentemente o 
campo magnético de um solenóide 
ao de um ímã).

A experiência e a lei de 
Faraday

Michael Faraday*, físico e quí
mico inglês, ligou um galvanôme- 
tro aos terminais de uma bobina. 
Empurrando com rapidez uma 
barra imantada para o centro da 
bobina, ele pôde observar que o 
ponteiro do galvanômetro apresen
tava deflexão.

Isto se deve a um fenômeno fun
damental do eletromagnetismo: va
riando o fluxo magnético que atra
vessa a bobina (variando o número 
de linhas de indução que o atraves
sam), aparece uma corrente elétrica 
nessa bobina.

A lei que Faraday deduziu daí 
pode ser assim enunciada: a força 
eletromotriz induzida num circuito 
(devida à variação do fluxo magné
tico que o atravessa) é igual, em 
módulo, à variação do fluxo mag
nético relativamente ao tempo. Em 
forma matemática:

E = - —  Ou seja, a

força eletromotriz induzida é igual 
à derivada do fluxo magnético (+> 
em relação ao tempo. O sinal (—) 
incorpora à lei de Faraday outra lei 
da indução magnética, a de Lenz, 
estabelecida pelo físico russo Hen- 
rich F. E. Lenz*, cujo enunciado é: 
o sentido da força eletromotriz in
duzida é tal que tende a se opor à 
causa que o produz. Dessa ma
neira, se for o movimento de um 
ímã o responsável pela força eletro
motriz, o efeito dessa força é no 
sentido de se opor ao movimento 
do ímã.

VEJA TAM BÉM : Campo Elé
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Um dos trabalhos de Ampère foi o estudo da ação de um condutor fixo sobre 
um móvel. Para isso. usou a aparelhagem experimental acima.

Com esse aparelho, Ampère tentou descobrir a indução.
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O século XVII marca, com Gali- 
leu*, Torricelli*, Sir Isaac Newton* 
e Kepler*. o princípio das grandes 
descobertas das leis do Universo; o 
século XIX representa o início da 
tecnologia e da química modernas 
e coloca em cena o motor (com a 
descoberta da máquina a vapor, da 
combustão interna e da eletrici
dade); neste crescendo, o século 
XX pode, então, ser considerado 
como a era da energia* nuclear e 
da eletrônica.'

Tendo seu nome derivado do 
termo elétron — partícula atômica 
carregada de eletricidade negativa 
—, a eletrônica pode ser definida 
como a parte da física que se ocupa 
dos dispositivos acionados pelos 
elétrons. Estes podem ser extraídos 
de substâncias sólidas, líquidas ou 
gasosas, produzindo, quando em 
movimento, energia* contrõlada. 
Portanto, a eletrônica apresenta 
inúmeras utilidades, sendo empre
gada, por exemplo, na fabricação 
de valvulas, microscópios, compu
tadores e um grande número de 
aparelhos de todos os tipos, numa 
porcentagem que vem aumentando 
constantemente.

Eletricidade e magnetismo

A história da eletrônica começa 
por volta da 1840, quando as expe-

O  H íoHo p r im e ira  v á lv u la  term irS -
nica. deu origem à eletrônica.

riências ,de Hans Christian Oers- 
ted* e Michael Faraday* demons
tram a existência de estreitas 
relações existentes entre eletrici
dade e magnetismo.

Com base nesses dados, o físico 
escocês James Clerk Maxwell* 
concluiu que, salvo poucas exce
ções, esses dois aspectos da energia 
não existem separadamente. Se
gundo essa teoria, enunciada em 
1873, o efeito combinado da eletri
cidade com o magnetismo manifes
ta-se no espaço, originando um 
campo eletromagnético que se pro
paga, sob a forma de vibração on
dulatória, com a velocidade da luz. 
Aliás, a própria luz* já  é conside
rada uma pequena parte (visível) 
das ondas* eletromagnéticas.

Na segunda metade do século 
XIX também se deu a descoberta 
do elétron: em 1879, o físico inglês 
Sir William Crookes* observou 
que, uma vez provocada uma des
carga elétrica num tubo de gás ra
refeito, produz-se uma radiação 
que. partindo do _pólo negativo — 
o catodo — em direção ao positivo
— o ânodo —, torna o vidro do 
tubo fluorescente.

Em 1897, o físico inglês Joseph 
Thompson* — prêmio Nobel de 
física de 1906 — demonstra que a 
radiação originada no cátodo do 
tubo de Crookes era um feixe de 
elétrons.

Aperfeiçoando um tubo de raios 
catódicos, Joseph Thompson con
seguiu medir a massa do elétron. 
Pouco depois, Thomas Alva Edi
son* descobriu um efeito que cha
mou de efeito Edison. Utilizou uma

lâmpada especial, na qual havia in
troduzido mais um elétrodo. Obser
vou então a passagem de uma cor
rente elétrica quando era aplicada 
uma tensão positiva ao elétrodo, 
enquanto o filamento da lâmpada 
estivesse aquecido. Este fenômeno 
chama-se efeito termoiônico, e nele 
se baseia o funcionamento das vál
vulas termoiônicas, que formam a 
parte essencial de quase todos os 
aparelhos eletrônicos. O tubo de 
imagem da televisão*, por exemplo, 
é um tubo catódico.

Os muitos tipos de 
válvulas

Construído por Sir John Am- 
brose Fleming (1899-1945), o pri
meiro tipo de válvula — o díodo
— apareceu em 1904, sendo em
pregado para a revelação de sinais 
de transmissões sem fio. Em 1906, 
introduziu-se um terceiro pólo elé
trico (elétrodo) no aparelho, sur
gindo o tríodo, também empregado 
como amplificador.

A partir da descoberta, por 
Heinrich Hertz*, do efeito fotelé- 
trico (1887) — fenômeno pelo qual 
a luz, ao incidir sobre certas subs
tâncias, pode produzir elétrons, 
convertendo a energia luminosa em 
energia elétrica — , originou-se, por 
exemplo, a telefotografia (1904), 
método de transmissao de fotogra
fias a distância, inventado por Ar- 
thur Korn (1870-1945). O mesmo 
efeito é utilizado na elaborarão de 
filmes sonoros ou na televisão. Em 
1888, o físico Wilhelm Hallwachs 
(1859-1922) constatou que um ele-

troscópio (instrumento usado para 
detectar a presença de eletricidade), 
quando tinha suas folhas atingidas 
por raios ultravioleta, ficava eletri
camente carregado. Este efeito, que 
recebeu o nome de seu descobridor, 
permitiu a construção de aparelhos 
que, uma vez atingidos pela luz ou 
por qualquer outra radiação do 
mesmo tipo, produzem energia elé
trica. Trata-se da célula fotelétrica, 
constituída por um elétrodo co
berto por uma substância que, uma 
vez iluminada, emite elétrons com 
facilidade. Estes elétrons são reco
lhidos por outra placa, o que dá 
origem a uma corrente elétrica de 
intensidade proporcional à da luz, 
que só será interrompida quando 
cessar a iluminação.

Um dos empregos mais comuns 
da célula fotelétrica é como senti
nela, acionando dispositivos de 
alarma quando da passagem de 
uma pessoa em seu raio de ação. 
Também pode servir para manter a 
segurança dentro de indústrias, pa
ralisando as máquinas no momento 
em que o operador se aproxima das 
peças perigosas.

A s máquinas se auto-regulam

Graças ao progresso da eletrô
nica, as máquinas modernas podem 
regular-se a si mesmas através do 
controle automático: esta é a base 
de toda a revolução industrial con
temporânea e do aparecimento de 
uma nova ciência, a cibernética*, 
que examina os problemas de con
trole e comando dessas máquinas.

O controle é realmente automá
tico quando as máquinas se auto- 
regulam, à semelhança do compor
tamento humano, através do 
processo de retroação ou realimen- 
tação (feedback). A vida e a pró
pria compreensão intelectual não 
deixam de ser uma resposta a deter
minados estímulos e sinais que vêm 
de fora, chegando ao cérebro atra
vés dos neurônios. O sinal pelo 
qual se realiza a comunicação* hu
mana é um fato físico que pode ser 
medido, controlado e transmitido, 
sob forma de impulso eletromagné
tico, a um computador*.

Além da criação dos computa
dores, a cibernética também possi
bilitou o desenvolvimento da teoria 
da informação* que procura ava
liar, matematicamente, a quanti
dade de informação contida em 
determinado sinal, quer seja pro
veniente de um estimulo elétrico 
(como o telégrafo) ou de uma pala
vra (na comunicação humana).

Uma mudança no curso 
da guerra

Tanto a cibernética quanto a teo
ria da informação são setores bas
tante recentes no campo da eletrô
nica, cujo desenvolvimento 
iniciou-se após a Segunda Guerra 
Mundial. Durante o período do 
conflito, entretanto, a eletrônica 
pesquisou outros campos. Para fa
zer face aos bombardeios da força 
aérea alemã, por exemplo, os ingle
ses desenvolveram um tipo de arma 
que permitia ao seu serviço de de
fesa prever a chegada dos aviões 
inimigos, identificando-os a tempo 
de contra-atacar: era a descoberta 
do radar*.

A válvula trlodo é um díodo com um elemento a mais: a grade de controle, 
normalmente constituída de uma malha metálica aberta, ou uma hélice de 
fio fino que circunda o cátodo. A modificação foi introduzida pelo fisico ame
ricano Lee D e Forest, que colocou um terceiro elétrodo entre cátodo e placa. 
Aplicando potenciais ao elétrodo, ele descobriu que era possível controlar 
mais facilmente a corrente de placa. O nome "grade" deriva do aspecto do 
elétrodo. O símbolo técnico para o tríodo é o mesmo que é usado para o 
díodo, sendo apenas acrescido de uma linha interrompida, que representa 
a grade. A exemplo do díodo, o tríodo tambem possui curvas características 
—  uma para cada tensão de grade. O conjunto de "curvas é conhecido como 
família de curvas características do tríodo. O levantamento dessas curvas 
é feito inserindo a válvula <T) em um circuito especial; P é a placa da válvula: 
G. a grade de controle; C, o cátodo; A, um amperímetro que mede a cor
rente de placa; V, um voltímetro que mede a tensão da grade de controle; 
Bp, a fonte de tensão que fomece a tensão positiva para a placa; Bg, a 
fonte de tensão, combinada com um circuito divisor de tensão, que permite
ohtBr diversos valores da diferença de potencial a ser aplicada à orado de
controle.
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Gravador e monitor de vídeo-tape, acoplados ao aparelho de raio X. Esse equipamento é utilizado em hospitais.

Eletrônica, Música

Esse aparelho já havia sido pes
quisado na França, na Itália e nos 
Estados Unidos; e a própria Ale
manha há muito vinha efetuando 
experiências nesse campo. Entre
tanto, os ingleses foram os primei
ros a obter resultados realmente sa
tisfatórios. Em meados de 1940, o 
curso dos combates passou a de
pender, em boa parte, do emprego 
do radar, cujo nome se origina de

Radio Delection and Ranging — 
sistema de detectar e trajar o per
curso de um objeto pelo radio.

O radar emite radioondas na di
reção escolhida e “ouve” quando 
estas são refletidas por um obstá
culo encontrado em seu percurso, 
determinando, igualmente, a dis
tância, a direção e a velocidade do 
objeto encontrado. Por esse mo
tivo, o radar é empregado pelos na

vios em dias de neblina, para se 
certificarem de que a rota está li
vre, e pelos aviões, para atravessa
rem regiões de pouca visibilidade 
ou para saber se as nuvens enco
brem violentos tufões ou estão car
regadas de granizo.

A descoberta de vírus da gripe

Paralelamente às experiências 
com o radar, em 1939 foi cons
truído o primeiro microscópio ele
trônico, cujo poder de ampliação 
era cinqüenta vezes maior que o 
dos microscópios ópticos. Com o 
progressivo aperfeiçoamento do 
aparelho, foi possível fotografar em 
1941, na Universidade de Pensilvâ- 
nia (Estados Unidos), um vírus da 
gripe; para tanto, sua imagem foi 
ampliada 65 000 vezes. A partir de 
1943, o microscópio eletrônico 
passou a ser empregado no estudo 
das moléculas*.

Também foram construídos gi
gantescos aparelhos, os radioteles- 
cópios*, para lidar com objetos 
longínquos.

Para “ouvir” sinais vindos de 
longe — de astronaves, por exem
plo —, foram montadas gigantes
cas antenas parabólicas, que po
dem ser apontadas para a região do 
espaço onde se encontra o veículo. 
Portanto, os radiotelescópios são 
potentes e sensíveis o bastante para 
sentir descargas elétricas que ocor
rem em regiões bem distantes da at
mosfera (próximo a Júpiter, por 
exemplo, a 600 milhões de quilô
metros da Terra). Os estudos reali
zados com esses aparelhos permiti
ram duplicar a extensão do 
universo explorável pelo homem, 
inclusive com a descoberta de ne
bulosas fora de sua galáxia*.

Uma das últimas conquistas da 
eletrônica foi o transistor, que revo
lucionou a indústria de aparelhos 
radiofônicos.

VEJA t a m b é m : cibernética; 
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A música eletrônica começou a 
ser pesquisada em 1949, no Insti
tuto de Fonética e Estudos de Co
municação da Universidade de 
Bonn, na Alemanha, por um grupo 
orientado por Werner Meyer-Ep- 
pler, diretor do Instituto. Investiga
va-se a possibilidade de se produzi
rem sons de modo puramente 
eletrônico. Com o auxílio de dife
rentes tipos de geradores de audio- 
freqiiência, obtinham-se variadas 
formas de ondas, estudadas em mi
núcias ao serem diversamente am
plificadas, filtradas, moduladas e 
misturadas, até chegarem ao alto- 
falante e, daí, ao ouvido.

Extremamente difícil no início, 
esse trabalho foi desenvolvido de 
forma rigorosamente metódica, 
produzindo logo seus primeiros re
sultados. Em 1951, Eppler apresen
tou, em audições para especialistas, 
um catálogo de “modelos sonoros” 
produzidos eletronicamente e gra
vados em fita. A idéia foi com
prada pela Rádio de Colônia, que 
instalou o primeiro estúdio de mú
sica eletrônica do mundo, a exem
plo do que a Rádio de Paris fizera, 
em 1956, com a música concreta*.

O catálogo de modelos do Dr. 
Eppler provocou imediatamente 
polêmicas nas áreas musicais da 
Europa, atraindo sobretudo a aten
ção de grande número de composi
tores da música serial* pós-weber- 
niana. Mas o primeiro concerto 
público de música eletrônica só se
ria efetuado em outubro de 1954, 
na Rádio de Colônia, quando fo
ram apresentadas sete peças com a 
duraçao total de 28 minutos. Parti
ciparam do espetáculo três impor
tantes compositores da música ele
trônica: Herbert Eimert, Stockha- 
sen* e Henri Pousseur.

Os antecedentes

Na primeira metade do século 
XX, a energia elétrica alterou de 
forma profunda também o processo 
musical, possibilitando a gravação 
do som, novos sistemas de produ
ção e consumo da música, entre os 
quais o surgimento da indústria fo- 
nográfica. A radiodifusão já  havia 
criado um novo público ouvinte, 
próprio do século XX, capacitado 
a apreciar o som longe das salas de 
concerto. Por outro lado; o lança
mento da válvula termoionica, por 
volta de 1904, abriu vasto campo 
de possibilidade, inclusive aos fa
bricantes de instrumentos, uma vez 
que permitiu enorme diversificação 
nos circuitos oscilantes (geradores) 
e amplificadores em geral. Entre 
1920 e 1950, na Europa e nos Esta
dos Unidos, um grande número de 
instrumentos musicais eletrificados 
foi colocado no comércio. Trata
va-se de instrumentos do tipo órção 
eletrônico, que procuravam imitar 
sonoridades instrumentais, ou ins
trumentos que produziam sons in
teiramente novos, como o There- 
min, o Trautonium, o Melochorio, 
o Ondes Marienoi, e outros. Esse 
som, não existe na “natureza” , foiO advento do microscópio eletrônico permitiu a observação de moléculas.



188 Eletrônica, Música

A música eletrônica está definitivamente incorporada à arte contemporânea, 
apesar dos grandes debates que suscitaram suas primeiras apresentações.

logo associado a imagens fantas
magóricas ou siderais, e consumido 
em larga escala.

Foi o gravador, porém, mais do 
que qualquer outro dispositivo ele- 
troacústico, que mostrou possibili
dades radicalmente novas para a 
produção de música: a fita magné
tica, de fácil manejo, permitiu pre
cisos cortes e montagens. Nos Es  ̂
tados Unidos, por volta de 1946, 
Wladimir Ussachevsky, Otto Lue- 
nig, Cage* e outros já ' faziam a 
tape music, operando colagens di
retamente com a fita gravada. E, na 
França, a música concreta só foi 
definitivamente impulsionada após 
1948, com o gravaaor de fita.

O puramente eletrônico

Um dos aspectos da música ele
trônica mais realçados pelos histo
riadores foi sua identificação com 
a ciência e a tecnologia, de onde se 
procurava extrair a motivação esté
tica. Mas essa busca, a partir de 
elementos exclusivamente eletrôni
cos e não-mecânicos de produção e 
elaboração de sons, não constitui, 
no início, uma experiência total
mente de vanguarda: embora os 
instrumentos executados fossem 
eletrônicos e produzissem sons 
considerados inteiramente no
vos”, as primeiras composições 
permaneceram na experiência cos
tumeira da música tradicional. De
cidiu-se, então, pelò material pura
mente eletrônico; o som obtido de 
osciladores — geradores de onda 
quadrada, dente-de-serra, impulsos, 
senóides e ruído branco ou colo
rido. Tal som era formado e trans
formado através de misturas, filtra
gens, várias modulações e 
reverberações. Uma vez gravado e

selecionado todo o material, o tra
balho de montagem era idêntico ao 
da música concreta: cortar e ligar 
trechos de fita, sincronizá-los e 
misturá-los na forma prevista.

Mas, para operar conveniente
mente com esse material, os pró
prios compositores sentiram que 
deveriam ampliar seu universo de 
conhecimentos; trataram, então, de 
adestrar-se em problemas de acús
tica, fonética e engenharia de som.

além da própria eletrônica. Como 
resultado, surgiu da música eletrô
nica grande quantidade de dados 
pertinentes à psicologia da audi
ção. O trabalho em estúdio exigiu 
a presença de especialistas ao lado 
do compositor.

Música eletrônica e serialismo

Os teóricos acentuam que só 
com a música eletrônica foram rea

lizados de forma mais perfeita e fe
liz os preceitos de composição da 
música serial.

Compositores serialistas como 
Messiaèn*, Boulez*, Stockhausen, 
Nono, Berio e outros propunham a 
série dos dodecafonistas para reger 
a organização das alturas (notas) 
de uma peça musical e, ampliada 
até tornar-se uma tabela ou matriz 
de valores, a organização de rit
mos, dinâmica e instrumentação. 
Propunham, enfim, a aplicação de 
um mesmo sistema de medidas e 
valores para os quatro parâmetros 
clássicos do som: altura, duração, 
intensidade e timbre.

Na música instrumental, esses 
preceitos provocavam dificuldades 
na execução, sobretudo na área do 
ritmo e das intensidades. Na mú 
sica eletrônica e concreta, entre
tanto, o controle milimétrico no 
corte da fita e o botão de regula- 
gem permitiram escalas considera
velmente mais precisas em todos os 
parâmetros.

Com o correr dos anos, sobre
tudo depois de 1956, juntaram-se 
ao grupo inicial de Colônia nomes 
como os de G. M. Koenig, G. Li 
gety, M. Ka^el e outros. Ao mesmo 
tempo, a musica eletrônica difun
dia-se em várias partes do mundo. 
Em 1954, em Milão, foi fundado o 
estúdio da Rádio Italiana, dirigido 
por Bruno Maderna e Luciano Be
rio. Outros foram surgindo em Ot- 
tawa, no Canadá, em Tóquio, no 
Japão e nas universidades ae Stan- 
ford, Columbia e Michigan, nos 
Estados Unidos.

Por volta de 1960, havia estú
dios ativos em quase todos os paí
ses europeus. Na América do Sul, 
o de Buenos Aires iniciou seus tra
balhos em 1966.

Depois de 1960, um grupo lide
rado por Tom Dissewelt, em Eind- 
hoven, Holanda, produziu regular 
número de peças pop: mambos, 
rocks e até sambas eletrônicos. Ao 
mesmo gênero dedicaram-se tam
bém vários grupos ingleses e norte- 
americanos.

A difusão da música eletrônica 
alcançou tal intensidade que, nos 
Estados Unidos e na Europa, en
controu vasto campo de aplicação 
na publicidade.

Depois de 1956, os estúdios vol
taram-se para a estereofonia e isso 
provocou considerável aumento na 
produção de peças eletrônicas. Ge- 
sang der Jünglinge, de Stock
hausen, por exemplo, foi concebida 
para um sistema de reprodução a 
cinco canais. Mais tarde, porém, 
segundo muitos autores, foi o re
torno aos concertos ao vivo, agora 
apoiados por sons eletrônicos. As
sim foram compostas peças como 
Su Due Dimensioni (1953), de 
Bruno Maderna, Kontakte (1959), 
de Stockhausen, Omaggio a 
Joyce (1960), de Berio, e outras, 
mixando fita gravada com instru
mentistas ou canto. Fontana Mix 
(1960), de John Cage, consiste em 
trechos de fita que podem ser com
binados à vontade entre si e com 
instrumentos ou cantores.

VEJA TAMBÉM: Concreta, Mú-
sica; Dodecafonismof Serial, Mú-
sica.Os compositores de música eletrônica familiarizaram-se com problemas de acústica, fonética e engenharia de som.
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Na pilha de Volta, o cobre e o zinco eram separados por discos de feltro.

Eletrotécnica

A eletrotécnica engloba o com
plexo campo da engenharia que es
tuda fenômenos eletricos e magné
ticos e sua utilização no campo 
prático. Ela intervém direta ou in
diretamente em outras técnicas e 
ciências, entre as quais a física* e 
a química*, compreendendo pes
quisas, projetos e atividades educa
cionais.

No desenvolvimento histórico da 
eletrotécnica são apontados, geral
mente, cjnco períodos. O primeiro 
iniciou-se com as experiências do 
médico e físico inglês William Gil- 
bert*. Nesse período preparatório, 
não havia possibilidade para uma 
evolução precisa, pois a eletrici
dade só começaria a ser empregada 
a partir do século XVIII, graças 
aos esforços de Henri Cavendish* 
e Charles de Coulomb*. Até então 
não era possível reproduzir conti
nuamente os fenômenos elétricos, 
daí terem sido esporádicas as apli
cações práticas, apesar da ativi
dade científica e experimental que 
caracterizou essa fase.

A possibilidade de decomposi
ção eletroquímica das substâncias 
foi descoberta em 1800 por Wil
liam Nicholson (1753-1815) e Sir 
Anthony Carlisle (1768-1840) e as
sinala o início do segundo período 
na evolução da eletrotécnica. No 
mesmo ano, Alessandro Volta* 
descobriu o princípio que lhe per
mitiu construir a pilha* elétrica, 
considerada uma das mais impor
tantes invenções da eletrotécnica, 
pois criava uma fonte de apreciável 
energia, com tensão razoavelmente 
baixa. A pilha foi mais tarde usada 
como componente básico e essen
cial para os primeiros sistemas de 
telecomunicação, como o telé
grafo* e o telefone*. Ao mesmo 
tempo, os estudos de Christian 
Oersted* e de André Marie Am
pere* aprimoravam as aplicações 
do eletromagnetismo*.

O mais importante progresso do 
segundo período deu-se no campo 
das comunicações. Já em 1800, 
surge nos Estados Unidos o telé
grafo elétrico. Em 1827, Joseph 
Henry* anunciou a descoberta de 
um eletromagneto de uso prático, 
aplicado em 1837 no telégrafo ele
tromagnético, construído por Sir 
Charles Wheatstone* e anunciado 
por Samuel Morse* em 1840.

D o dínamo ao motor elétrico

A descoberta da indução eletro
magnética por Michael Faraday*, 
em 1831, forneceu as bases em que 
se apóiam motores, geradores, 
transformadores e muitas outras 
máquinas e aparelhos elétricos em
pregados na indústria elétrica pe
sada. Sua contribuição para o de
senvolvimento dessa industria pode 
ser comparada à contribuição de 
Morse para as telecomunicações.

Uma das descobertas mais im
portantes de Faraday foi _a trans
formação da energia* mecânica em 
energia elétrica. A primeira má
quina do gênero foi o dínamo de

corrente* contínua, inventado pelo 
italiano Antonio Pacinotti 
(1841-1912). Esse dínamo, de cor
rente continua (a corrente alter
nada não encontrara ainda utiliza
ção). foi aplicado industrialmente 
por ÍZénobe Gramme*. Constava

de um induzido em forma de anel 
e um complexo, que seu inventor 
chamou de comutador.

O dínamo, usado como gerador, 
permitia dispor economicamente 
energia elétrica a tensões relativa
mente elevadas e de notável potên

cia, coisa impossível de ser conse
guida com a pilha voltaica.

Como o próprio Pacinotti havia 
demonstrado, essa máquina era re
versível, servindo como gerador ou 
como motor; podia transformar 
energia elétrica em mecânica e vi
ce-versa.

Um dos usos mais comuns da 
corrente elétrica contínua foi na 
iluminação que se desenvolveu de 
modo surpreendente, sobretudo de
pois da substituição da lâmpada de 
arco pela lâmpada de filamento de 
carbono de alta resistência, inven
tada por Thomas Alva Edison*.

O primeiro transformador foi 
montado por Lucien Gaullard 
(1850-1888) e Josiah Wiallard 
Gibs (1839-1903), provocando ver
dadeira revolução, uma vez_ que 
tornava possível a transmissão de 
energia* elétrica de alta tensão e 
baixa corrente. Depois disso, po- 
dia-se gerar energia elétrica com 
tensão relativamente baixa (por 
volta de 25 a 30 V), transmiti-la a 
grandes distâncias (centenas de 
quilômetros) e depois reduzi-la no
vamente. Isso foi de grande impor
tância, pois permitiu tanto a insta
lação de sistemas geradores em 
lugares apropriados como o envio 
de energia a muitos quilômetros de 
distância. Permitiu também a inter
ligação de várias redes de trans
porte, melhorando o aproveita
mento das reservas naturais e 
diminuindo o custo da maquinaria.

A primeira central de energia 
elétrica dos Estados Unidos foi co
locada em funcionamento em 1879, 
enquanto a primeira central euro
péia só entrou em funcionamento 
em 1883 (Milão, Itália). Em 1886, 
começava a funcionar a primeira 
central produtora de energia elé
trica alternada, cuja única finali
dade era alimentar o sistema de 
iluminação.

Em 1885, Galileo Ferraris 
(1847-1897), que já  havia dado di
versas contribuiçoes para o desen-

A primeira mensagem transmitida pelo aparelho de Morse, em 24  de janeiro de 1838. foi: "Atenção. Universo!"
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A indústria elétrica pesada deve grande parte do seu desenvolvimento ao trabalho realizado por Michael Faraday sobre indução eletromagnética.

volvimento da eletrotécnica, com
pletou seus estudos a respeito do 
transformador, possibilitando rá
pido aperfeiçoamento da maquina
ria e abrindo caminho para a cria
ção do campo magnético rotativo, 
criado por meio de correntes alter
nadas em fase e utilizado na cons
trução de um dos tipos de motor 
elétrico*. O motor de Galileo Fer- 
raris, chamado de motor de campo 
rotativo ou motor a indução, foi o 
primeiro motor elétrico de corrente 
alternada de uso prático, até hoje 
usado em pequenos ou grandes 
aparelhos. Essa invenção, ao lado 
do aparecimento do transformador, 
fez com que a corrente alternada 
fosse adotada em quase todos os 
sistemas de produção e de distri
buição de energia elétrica, limi
tando o emprego da corrente contí
nua a finalidades especiais.

Os primeiros sistemas de cor
rente alternada foram projetados 
com freqüências diferentes. Na Itá
lia, por exemplo, usavam-se fre
qüências de 42, 45 ou 50 Hz. A 
partir de 1881, graças aos esforços 
do American Institute of Electrical 
Engineers, foram iniciados estudos 
para modificação e unificação das 
freqüências e das tensões das redes 
de distribuição. Como resultado, 
adotaram-se 60 Hz como freqüên 
cia unificada para os Estados Uni
dos; no Brasil foi esta também a 
freqüência adotada. Na Europa, 
por outro lado, optou-se pela fre
qüência de 50 Hz. A unificação das 
freqüências e das tensões (estas em 
volta de 220 V) permite interliga
ções entre as redes e grande econo
mia de equipamentos.

As organizações

Com a descoberta do efeito Edi
son icvc início um nuvu pciíuüo no
desenvolvimento da eletrotécnica. A prim eira máquina destinada a transform ar energia mecânica em elétrica.

Thomas Alva Edison descobriu que, 
quando uma tensão de certa polari
dade é aplicada a dois elétrodos, 
um quente e outro frio, sendo o es
paço entre eles ocupado pelo vá
cuo, tem-se um fluxo de corrente a 
partir do elemento quente para o 
elemento frio. Essa foi a primeira 
constatação da emissão de elétrons, 
abrindo o caminho para a eletrô
nica*.

No século XX, a eletrotécnica 
entrou numa fase de pesquisa apli
cada, estabelecendo-se uma meto
dologia na produção de energia, en
quanto indústrias e universidades 
instalavam laboratórios. Atual
mente, os estudos eletrotécnicos 
absorvem parte relativamente 
grande da atividade de cada nação, 
com grupos altamente organizados 
de pesquisadores, selecionados por 
sua competência nos diversos ra
mos, atuando nessa área. A neces
sidade de intercâmbio e rápida di
vulgação das últimas conquistas 
fez surgir organizações de enge
nheiros eletrotécnicos, como o Ins
titute of Electrical and Electronic 
Engineers, dos Estados Unidos, e o 
Verband Deutscher Elektrotechni
ker, da Alemanha.

Sob o controle dessas associa
ções, formaram-se comissões na
cionais para reunir, organizar e 
executar as normas para a elabora
ção de projetos de construção da 
maquinaria e instalações eletricas. 
Essas comissões nacionais deram 
origem, posteriormente, a uma ins
tituição análoga, desta vez interna
cional, que cuida dos mesmos inte
resses: a International Electrotech
nical Commission.

VEJA TAMBÉM: Acumuladores;
Elctromagnetism<?i Ertcrgitt; Ger<t
dor.
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El Greco

Domenikos Theotokopoulos, 
mais conhecido como El Greco, 
apelido que ganhou em Veneza, 
mostra, em sua experiência de vida, 
os imprevistos rumos da formação 
plástica de um artista. Em Creta, 
onde nasceu em 1541, recebe a in
fluência da pintura bizantina, que 
ali ainda existia, cultivada petos 
modestos pintores de Virgens orto
doxas.

Aos vinte anos encontra-se em 
Veneza, vivendo aí durante a fase 
de fins do Renascimento, freqüen
tando os estúdios de Ticiano*, Tin- 
toretto* e Bassani. _Os mestres 
venezianos já não podiam 
oferecer-lhe o langor de sua arte, 
impregnada pelo sensualismo 
grego; os tempos são outros, os 
pincéis intimidam-se ante os movi
mentos religiosos que se espalham 
por toda a Europa.

Uma década depois, El Greco 
encontra-se em Roma. No ano de 
1576, seu destino final é Toledo, na 
Espanha.

O voluntário de Cândia

A ilha de Creta, em meados do 
século XVI, pertencia à República 
de Veneza. El Greco nasceu em 
Cândia, na ilha de Creta, mas 
desde os vinte anos pertencia a 
uma comunidade de exilados vo
luntários em Veneza.

De Cândia levara a formação 
plástica bizantina. Foi ali que 
aprendeu o caráter abstrato que da
ria a suas imagens, presas a esque
mas sacros e rituahsticos.

A Veneza que El Greco encon
trou não era a mesma das primei
ras décadas do século XVI. Mo
vimentos importantes haviam 
transformado os aspectos políticos 
e sociais da Europa: a Reforma* 
vinha ameaçando os pontos bási 
cos do catolicismo; os exércitos 
turcos avançavam a leste; a Con- 
tra-Reforma propunha severas re
formulações morais; Filipe* II en
volvia a Europa na religiosidade 
espanhola.

As carnes douradas das mulhe
res de Ticiano* e a luz reveladora 
dos quadros de Tintoretto* perma
necem como lembranças de uma 
Veneza mais alegre e humana. Os 
italianos andam agora vestidos 
com o tristonho traje usado pelos 
espanhóis: chapéu, gibão, meias e 
sapatos pretos.

Em 1569, o pintor de Creta en- 
contra-se em Roma. Sua presença 
é assinalada naquela cidade pelo 
miniaturista Julio Clovio, em carta 
que escreve ao Cardeal Alexandre 
Farnese: “ . . . chegou a Roma um 
jovem de Cândia, discípulo de Ti
ciano, que parece ter um raro ta
lento para a pintura. . . ” Esta refe
rência de Clovio valeu a El Greco 
a proteção e o mecenato daquele 
cardeal, que tornou possível sua so
brevivência em Roma.

__ Os tempos romanos de El Greco 
não são muito conhecidos. Sabe-se 
apenas que em 1576 seguiu para a 
Espanha. Os motivos pelos quais Na obra "A Ressurreição de Cristo", o misticismo atormentado de El Greco.

abandona Roma também são con
troversos. Chegou-se a escrever, 
pouco depois de sua morte, que a 
partida de El Greco estaria ligada 
a uma questão com Michelangelo*, 
de quem El Greco teria dito: “Um 
bom homem que nada entende de 
pintura”. A afirmação causara in
dignação geral, pressionando o pin
tor grego a retirar-se da Itália. Mas 
há outra versão: é possível que ele 
partisse para a Espanha na espe
rança de que Filipe lhe conseguisse 
um lugar ou uma função na decora
ção do Escoriai. O fato é que em 
15 76 o pintor está em Toledo, o 
centro da vida escolástica.

Toledo: realização e 
maturidade

O encontro de El Greco com o 
misticismo espanhol foi rápido e fe
cundo. Um ano após sua chegada, 
já  recebia duas encomendas impor
tantes. A primeira foram os retábu
los da Igreja de São Domingos. Vá
rios painéis desses retábulos 
dispersaram-se, mas outros ainda 
podem ser vistos: Assunção, em 
Chicago; Trindade Dolorosa e São 
Benedito, no Museu do Prado, 
além de A Santa Face, São João 
Batista e os retábulos laterais: A  
Adoração dos Pastores, São Jerô- 
nimo e a Ressurreição. Seu se
gundo trabalho, o Espólio, encon- 
tra-se na sacristia da catedral.

Os principais traços que iriam 
marcar sua pintura já se configu
ram nesses primeiros trabalhos. 
Abandona as placas de madeira e 
as modestas superfíci&s de tela, 
passando a dedicar-se a obras gi
gantescas.

Na Assunção aparece pela pri
meira vez seu cromatismo preso à 
maneira pela qual misturava os 
tons. As cores, jogadas com força, 
oferecem contrastes definidos. So
bre diversas tonalidades de cinza 
aparecem contrastados o amarelo, 
o vermelho, o negro e o branco. 
Esse contraste parece aumentar 
ainda mais a transparência e a lu
minosidade dos trabalhos, técnica 
que transforma seus quadros em 
impactos dramáticos, onde uma 
angustiante expectativa parece vir 
dos céus tempestuosos.

Esses contrastes não estão ape
nas nas cores. Estão também nos 
temas e mais nitidamente ainda. 
No Espólio, a atitude meditativa do 
Cristo sendo despojado de suas 
vestes, solitário e desesperançado, 
contrasta com as expressões da 
turba agitada e convulsa.

A verticalidade das figuras e a 
languidez das fisionomias, vestígio 
do decadente maneirismo* italiano, 
ganham um novo significado nes
ses quadros de El Greco e se torna 
riam a característica principal de 
sua pintura.

Em 1580 ele está em Madri, mas 
não é bem sucedido nessa cidade. 
Por encomenda de Filipe II, pintou 
a Adoração do Nome de Jesus e o 
Mattírio de São Maurício. As for
mas alongadas que o artista dava 
a suas figuras não agradaram ao 
imperador nem tampouco aos ou
tros pintores que trabalhavam no 
Escoriai. O Martírio de São Maurí
cio jamais tomaria lugar na capela 
para onde havia sido encomendado 
e foi substituído por uma tela
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A dissolução da figura no espaço-ambiente, característica da pintura bar
roca, teve em El Greco um de seus mestres ("Frei HortSnsio Paravicino").

do pintor italiano Cincinato.
O malogro em Madri leva-o de 

volta a Toledo, onde finalmejite en
contra a fama e a fortuna. É deste 
tempo sua ligação afetiva com Je- 
rômma de Las Cuevas, presença 
obsessiva em suas ojjras.

No auge do prestigio, pinta, para 
a Igreja de São Tomé, O Enterro 
do Conde de Orgaz (1586). O qua
dro baseia-se em uma lenda, se
gundo a qual, no enterro desse no
bre, piedoso e religioso, teriam 
comparecido São Lourenço e Santo 
Estêvão, para carregar o corpo. O 
quadro, cinzento, amarelo, preto e 
branco, com as cores do ceu tem
pestuoso, não é alegórico: embora 
iluminado por uma luz fantástica, 
o acontecimento é quase normal, 
presenciado por sacerdotes, fidal
gos e devotos de cor cadavérica. A 
sociedade de Toledo, católica e 
guerreira, é fixada ao fundo da 
cena de tal forma que a cada figura 
parece corresponder um retrato in
dividual. Cada personagem ex
pressa um tipo de emoçao diante 
da cena. No alto, um anjo recolhe 
a alma do conde. El Greco con
juga, assim, a emoção terrestre e a 
espiritualidade celestial, no mesmo 
quadro.

Em 1591, ele pinta o retábulo da
lere ja  de Talavera. a velha: de
1597 a 1599 pinta os retábulos da

capela de São José de Toledo.
As encomendas sucedem-se: El 

Greco encarrega um fiel ajudante 
italiano de cuidar delas.

Após a morte de Jerônima, as 
coisas se precipitam: começa a 
aceitar adiantamentos e encargos 
que depois não consegue saldar. 
Mesmo com um número crescente 
de encomendas, é envolvido em di
versos processos de perdas e danos. 
Seu filno Jorge Manuel ajuda-o em 
seus trabalhos.

Em 1608, pinta em Toledo os re
tábulos do Hospital de Afuera e na 
capela de São Vicente, a Assunção. 
Em suas últimas obras, o estilo de 
El Greco vai ganhando uma cres
cente espiritualidade, manifesta nas 
figuras gue se desmaterializam. Em 
Visitação e Esponsais, as figuras já 
se dissolvem por completo na luz 
e convertem-se em sombras pálidas 

ue parecem não ter peso. De qua- 
ro em quadro, ele vai se afastando 

da terra, como que fascinado pelo 
mundo sobrenatural.

Em 7 de abril de 1614, as igrejas 
de Toledo dobram finados. Sao as 
exéquias solenes de Domenikos 
Theotokopoulos, El Greco.

VF.-TA TAMÜpM:  Bnrrncn: Pin-
tura; Renascença.

Eliot, George

Um dos autores preferidos de 
Mareei Proust*, sobre quem veio a 
exercer enorme influência, George 
Eliot — pseudônimo de Mary Ann 
Cross (1819-1880) — desempe
nhou importante papel na evolução 
histórica do romance inglês. Em
bora seguindo a tradição realista de 
Henry Fielding*, revelou profunda 
sinceridade ao introduzir no aus
tero ambiente vitoriano um ele
mento inédito: o fim trágico ao in
vés do costumeiro happy end. Sua 
obra, entretanto, não revela clara
mente a corajosa atitude assumida 
pela mulher em sua vida particular: 
enfrentando a sociedade inglesa de 
sua época, Mary Ann decidiu viver 
com George Henry Lewes, um jor
nalista casado e com filhos, que a 
incentivou a escrever, dirigindo 
toda sua carreira literária. Foi ele 
quem escolheu o pseudônimo pelo 
qual a escritora se tornou conhe
cida. Em seus romances, no en
tanto, ela jamais conseguiu liber- 
tar-se totalmente da influência 
vitoriana: toda sua literatura é 
marcada por forte consciência de 
responsabilidade moral. E é a esse 
aspecto que alguns críticos se ape
gam para defini-la como “anti
quada .

Nascida em Warwickshire, 
George Eliot foi criada nos melho
res colégios da Inglaterra. Num de
les, em Nunetown, ligou-se por es
treita amizade a um professor que 
reforçou o rigor evangélico de seus 
primeiros versos, de total inspira
ção religiosa. Aos dezesseis anos 
voltou a morar com o pai, ocupan
do-se dos bens da família e prosse
guindo seus estudos de latim, 
grego, alemão e italiano.

Em Coventry conheceu Hennell, 
autor de uma obra de crítica histó
rica sobre as origens do cristia
nismo, que abalou suas convicções

Sob o pseudônimo masculino, uma

renovadora do romance inglês.

religiosas. A partir de então optou 
pelo ateísmo racionalista, interrom
pendo suas práticas religiosas, con
trariando o pai. Apesar disso, per
maneceriam nela resíduos da 
educação religiosa: o problema da 
consciência moral e as reticências 
quanto aos aspectos sexuais seriam 
constantes em seus romances.

As esperanças paternas de que 
ela voltasse a religião acabaram 

uando Geonge começou a traduzir 
o alemão uma obra considerada 

herética, a Vida de Jesus, de David 
Friedrich Strauss (1808-1874), pu
blicada anonimamente em 1846.

Com a morte do pai (1849), a es
critora resolveu fazer uma viagem 
pelo continente. De regresso à Grã- 
Bretanha, consagrou-se à tradução, 
jamais terminada, da obra de Spi- 
noza (1632-1677). Foi quando 
John Chapman lhe propôs entrar 
para a redação da Westminster Re- 
view, de tendência positivista e ra
dical. Aí, foi colaboradora de 1851 
a 1854. Traduziu, nesse tempo, a 
Essência do Cristianismo, de 
Ludwig A. Feuerbach*, publi
cada em 1854 com o seu verda
deiro nome.

George Eliot conheceu o filósofo 
Herbert Spencer* e parece que es
teve apaixonada por ele, sem no en
tanto ser correspondida. Foi Spen
cer quem lhe apresentou George 
Henry Lewes, com quem viveria 
até 1878.

Com a morte de Lewes, George 
Eliot casa-se com um de seus ami
gos, o banqueiro John W. Cross, 
que se incumbiu da publicação da 
correspondência e dos diários da 
escritora.

De formação intelectural pro
funda, George chegou tardiamente 
ao romance. Em Cenas da Vida 
Clerical (1854) teve oportunidade 
de mostrar seus dons de contista 
afastada do texto amável e pito
resco, orientada para uma séria crí
tica da vida. Em Adam Bede 
(1859), a despeito do melodrama, 
acentua-se o estudo psicológico das 
personagens.

A maior inovação de George 
como novelista foi evitar a grandi
loqüência sentimental. Com muita 
firmeza salientava o sentido moral 
de suas estórias, geralmente sobre 
gente humilde e pouco importante. 
E ainda o aspecto moral que do
mina em Romola (1863), romance 
histórico preparado durante duas 
viagens à Itáfia (1860 e 1861). Re
tornando ao quadro familiar da In
glaterra vitoriana, publica Félix 
Holt (1866), romance político, e 
Middlemarch (1871), considerado 
sua obra-prima, panorama com
pleto da existência numa cidade do 
interior da Inglaterra, por volta de 
1830, onde se entrelaça a vida frus
trada das personagens. Em Danil 
Deronda (1876) a autora foi menos 
feliz, sobretudo na polêmica que 
tentou estabelecer sobre o anti-se
mitismo, assunto também abor
dado em seu poema dramático A  
Cigana Espanhola (1878).

A literatura de George Eliot 
apresenta forte tendência ao dida- 
tismo, dons de observação e hu
mor, além de um fundo ético que 
a aproxima do escritor russo Leon 
Tolstói*. É, assim, considerada 
uma das pioneiras do romance*
moderno.
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Eliot, T. S.

Proclamando-se classicista, mo
narquista e anglicano, o norte-ame- 
ricano T. S. Eliot parte em defesa 
dos valores da civilização européia, 
que ele considera ameaçada de ex
tinção pela literatura romântica e 
pela democracia do século XIX. 
Toda sua obra realça esse deses
pero, esse profundo saudosismo 
dos tempos clássicos, cujo retorno 
o escritor aponta como a única sal
vação para a cultura do Velho 
Continente.

Nascido em setembro de 1888, 
no Estado do Missouri, Thomas 
Stearns Eliot estudou na Universi
dade de Harvard, mas sofreu, desde 
a juventude, profunda atração pela 
velha cultura européia. Entre 1910 
e 1913, freqüentou a Sorbonne, em 
Paris, deixando-se influenciar pelos 
simbolistas franceses e entusias
mando-se com Henry James*, John 
Donne*, Robert Browning*, 
Dante* Alighieri e as últimas pro
duções do teatro elisabetano.

Já em 1908, com a leitura do li
vro de Arthur Symons, O Movi
mento Simbolista em Literatura, 
Eliot descobre os poetas malditos 
Jules Laforgue* e Tristan Corbière 
(1845-1875).

Com Henry James, ele aprende 
que a poesia deve ser composta 
com mais cuidado do que a prosa; 
Robert Browning lhe ensina a con
duzir um monólogo dramático; 
com Laforgue estuda as associa
ções verbais e certa maneira de 
misturar palavras barrocas em uma 
prosa mais simples. Além da litera
tura, os estudos de filosofia condu
zem o escritor a uma nova visão do 
conceito de metafísica*, ligando en
tre si idéias e palavras disparata
das, escrevendo de um só lance e 
em linguagem falada. O teatro eli
sabetano trouxe-lhe o gosto pelos 
versos flexíveis e pelo enjambement 
(prosseguimento da ideia poética 
no verso seguinte).

Ao iniciar-se a Primeira* Guerra 
Mundial (1914) Eliot fixa-se na In
glaterra, onde se casa. Em 1917, 
escreve sobre a poesia e a métrica 
de Ezra Pound*, outro poeta norte- 
americano, igualmente radicado na 
Europa e grande animador de mo
vimentos literários. No mesmo ano, 
Eliot lança também um pequeno 
volume de versos, Prufrock and 
other Observations (Prufrock e ou
tras Observações). Nesse livro, al
gumas composições eram velhas 
sátiras, ainda de seus tempos de 
Harvard, e duas delas — Portrait 
o f a Lady (Retrato de uma Dama) 
e The Love Song o f J. Alfred Pru
frock (A Cançao de Amor de J. 
Alfred Prufrock) — eram bastante 
semelhantes ao Portrait d'une 
Femme (Retrato de uma Mulher) 
de Ezra Pound, na medida em que 
sugeriam a mesma fascinação pelo 
mundo de Henry James e apresen
tavam visível influência de escrito
res franceses como Laforgue.

A publicação de Poems (1919), 
onde mais uma vez fica patente a 
admiração de Eliot pelos escritores 
franceses, denota a evolução do

T. S. E lio t: um poeta moderno de
seja o re tom o ao passado.

poeta, durante os primeiros anos do 
pós-guerra. Esse desenvolvimento é 
atribuído, em parte, à influência de 
Pound, que o animou a uma gran 
de devoção aos simbolistas france
ses, ensinando-lhe, ao mesmo 
tempo, o artifício de tecer um 
poema com alusões eruditas e a so
fisticação da atitude crítica do cha
mado “moço mau” (bastante pro
nunciada em suas primeiras 
sátiras).

Também através de Ezra Pound, 
Eliot entra em contato com ó 
crítico inglês T. E. Hulme 
(1888-1917), o semeador das idéias 
e convicções classicistas divulga
das por Pound. Essas concepçoes 
iniciaram o chamado movimento 
do Imagism, precursor do Moder
nismo* poético na Inglaterra. Esse 
novo movimento pretendia uma co
municação direta com a sensibili

dade do leitor, através de poemas 
curtos, de ritmo incisivo e com 
muitas metáforas. Os conselhos de 
Hulme tiveram grande influência 
na formação da personalidade crí
tica de Eliot. No breve poema Ge- 
rontion (1920) ele colocaria todas 
as suas procuras no domínio da 
técnica imagística.

A desolação da Europa do pós- 
guerra aparece em The Waste Land 
(Terra Devastada, 1922), que 
marca o auge da produção do 
poeta: Eliot se levanta contra a 
anarquia instaurada pelo Roman
tismo*, recusando-se a considerar a 
poesia apenas como uma efusão in
dividual. Essa obra, marcada pela 
ordem, pelo emprego de alusões e 
de símbolos, caracteriza clara
mente as posições do poeta, que 
nela aponta o vazio, a futilidade da 
existência privada da fé ou mesmo 
de uma estabilidade interior, ao 
mesmo tempo que considera a 
morte como um meio de adquirir 
uma verdadeira vida.

Anglicano, clássico e realista

Como crítico e diretor da revista 
Criterium, entre 1922 e 1928, Eliot 
passa a ser bastante influente nas 
letras.

Em 1927, torna-se cidadão britâ
nico. Adota as práticas religiosas 
da Igreja Anglicana, assim resu
mindo suas idéias fundamentais: 
“Anglicano em religião, clássico 
em literatura, realista em política”. 
Concentra-se principalmente no 
problema das relações entre as apa
rências materiais e a realidade espi
ritual, o que lhe inspira o poema 
Ash-Wednesday (1930), onde trata 
os temas da redenção e da penitên
cia, alternando sentimentos contra- 
ditorios: é a confissão de uma fé 
ainda imperfeita, onde o poeta 
afirma seu desejo de elevar-se 
acima de si mesmo. Essas preocu

pações espirituais reaparecem em 
Four Quartets (Quatro Quartetos), 
escritos entre 1935 e 1943, nos 
quais um dos temas dominantes é 
o da continuidade da experiência 
aliada à redenção através do 
tempo. Já tratara deste último pro
blema em uma obra dramática, The 
Family Reunion (Reunião Fami
liar), escrita em 1929.

Depois de Sweency Agonistes, 
(1932), Eliot tenta adotar um ritmo 
sincopado e rápido para seus poe
mas e diálogos teatrais. Em 1934 
realiza uma nova experiência, reu
nindo muitos versículos da Bíblia 
na peça The Rock (A Pedra), com
posta para uma representação sa
cra. Finalmente, em 1935, apre
senta Murder in the Cathedral 
(Assassínio na Catedral), obra ba
seada no assassinato do prelado in
glês Thomas Becket (1118-1170), 
arcebispo de Canterbury, a qual se 
tornou, pela perfeita aliança entre 
lirismo e rigor clássico, uma das 
obras mais importantes do teatro 
contemporâneo.

A procura de seu caminho tam
bém e o tema de The Family Reu
nion, e busca e aceitação reapare
cem juntas em The Cocktail Party 
(1950) e The Confidential Clerk 
(1954), quando tenta mostrar a 
passagem do primeiro para o se
gundo estágio, dentro de uma pro
gressão dramática necessária ao 
teatro. Portanto, há em T. S. Eliot 
uma unidade de temática que apa
rece tanto em suas criações dramá
ticas como nas poéticas.

Por suas obras, Eliot recebeu, 
em 1948, o prêmio Nobel de litera
tura. Faleceu em 1965, e é conside
rado o maior poeta contemporâneo 
da língua inglesa.

VEJA TAMBÉM: Classicismo; 
Simbolismo.

Uma cena da versão musical da peça "Assassfnio na C atedral", do com positor ita liano lldebrando Pizzetti.
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"Reunião da Nobreza na Corte de Carlos II I"  (Luís Paret). Auxiliando o rei, os nobres mantinham seu prestígio.

A palavra elite originou-se na 
França, onde era utilizada, no sé
culo XVII, para designar as merca
dorias de qualidade excepcional. 
Posteriormente, o termo passou a 
designar os grupos sociais superio
res, os escalões mais altos da no
breza ou das unidades militares. 
Atualmente, designa a minoria in
fluente dentro de um grupo* social 
mais amplo. A elite compreende os 
melhores, os mais capazes, os mais 
prestigiados, que ocupam posição 
de destaque, de influência ou de co
mando no interior de uma classe ou 
categoria social. Fala-se, dessa 
forma, na “elite intelectual”, na 
“elite militar”, na “elite empresa
rial”, e outras.

Nas ciências sociais, o termo 
elite designa principalmente os 
membros dos grupos ocupacionais 
que possuem status elevado no in
terior da sociedade.

O conceito de elite difundiu-se 
nas ciências políticas e sociais gra-
ç a s ,  p r in c ip a lm e n te ,  a o s  t r a b a lh o s
dos sociólogos italianos Vilfredo

Pareto* e Gaetano Mosca, em 
princípios do século XX. Pareto 
considerava integrantes da elite to
dos os indivíduos que, nos diferen
tes setores da atividade humana, 
demonstrassem capacidade supe
rior. Tratando mais especifica
mente das formas de governo, esta
belecia a seguinte divisão: 1) uma 
elite governante, compreendendo as 
que, direta ou indiretamente, parti
cipassem de forma considerável 
nos assuntos do governo; 2) uma 
elite não-governante; e 3) os de
mais membros da população, a 
não-elite.

Os dois primeiros grupos consti
tuiriam a minoria, e o último, a 
maioria. Mosca, por sua vez 
achava que, em todas as socieda
des, existiriam duas classes: a que 
dirige (minoritária) e a maioria di
rigida. A classe dirigente, ou a elite, 
na acepção_de Mosca, desempenha
ria as funções políticas, controlaria 
o poder e usufruiria de todas as 
vantagens de tal situação. O domí
nio da elite dirigente seria decor
rência do fato de ser minoria orga
nizada e de ser composta por 
indivíduos superiores. Ambos os 
autores preocupam-se principal
mente, portanto, com as elites poli-
ticas. E m  P a r e to ,  c o n tu d o ,
as explicações para a ascensão e

queda das elites são procuradas na 
psicologia de seus membros. Já a 
teoria de Mosca é sociologicamente 
mais bem fundamentada. Segundo 
ele, a circulação e substituição das 
elites decorreria não simplesmente 
de fatores de caráter, mas de trans
formações mais profundas ocorri
das na sociedade, tal como o surgi
mento de novos grupos sociais.

As idéias de Pareto e de Mosca, 
em comparação com as teorias que 
enfatizavam a importância e o pa
pel das classes* sociais, tiveram pe
quena repercussão nas ciências so
ciais. Alguns autores consideram 
que as teorias das elites políticas 
refletiam a situação de países em 
que o processo de industrialização 
fora parcial, como a Itália. Estas 
doutrinas representariam tentativas 
de restabelecimento de antigas no
ções de hierarquia, ameaçadas pela 
propagação de ideais democráticos 
e igualitarios. Nos países economi
camente desenvolvidos, em que o 
regime democrático se implantara 
mais solidamente, as teorias das 
elites colidiam com as concepções 
de igualdade política e soberania 
do povo, não encontrando clima 
para expandir-se.

Eclipsada, durante alguns decê-
n io s ,  p e la s  t e o r ia s  d a s  c la s s e s  so -
ciais, de um lado, e pelas concep

ções liberais, de outro, as doutrinas 
‘elitistas” voltaram, nos últimos 
anos, a atrair a atenção dos soció
logos e cientistas políticos, agora 
com outro significado. O centro de 
preocupações não está tanto nas 
elites em geral, mas nas elites go
vernantes, as elites políticas ou as 
elites do poder, entendidas como o 
círculo restrito das classes superio
res, das pessoas que tomam as de
cisões importantes ou que detêm o 
controle dos organismos políticos, 
administrativos e/ou econômicos. 
O recente interesse pelo comporta
mento e papel das elites, sua com
posição, seu tipo de recrutamento, 
etc. relaciona-se com o apareci
mento das chamadas “ sociedades 
industriais de massas”. Ao mesmo 
tempo que as classes sociais, en
quanto grandes aglomerados ho
mogêneos e coesos, relativamente 
hostis entre si, tendem a se diluir, 
assiste-se ao aparecimento das 
grandes organizações econômicas, 
dos grandes sindicatos de trabalha
dores, à centralização do poder do 
Estado*, à ação dos meios de co
municação* de massas, etc. As mo
dernas sociedades de massas carac
terizam-se pelo predomínio, em 
todos os setores, das grandes orga
nizações, burocratizadas e comple
xas. Essas organizações seriam di
rigidas por um número limitado de 
pessoas e a maioria da população 
teria um controle bastante reduzido 
sobre elas.

Nessas condições, alguns soció
logos e cientistas políticos incli
nam-se atualmente a conceder mais 
atenção às relações entre as elites 
e as massas, à competição entre as 
diferentes elites, do que às relações 
e disputas entre as classes sociais. 
À ideia de classe dominante, ante
põem a de elite governante.

Contudo, as relações entre as di
ferentes elites no mundo contempo
râneo e seu papel não se encontram 
perfeitamente elucidadas, e subs
tanciais divergências subsistem en
tre os estudiosos do assunto. As
sim, o sociólogo norte-americano 
Wright Mills, em estudo que se tor
nou famoso e discutido (À Elite do 
Poder), distingue três elites funda
mentais nos Estados Unidos: 1) os 
chefes de empresa, 2) os dirigentes 
políticos, e 3) os chefes militares. 
Estes grupos constituiriam a “elite 
do Poder , cabendo a eles a adoção 
das grandes decisões de alcance na
cional e internacional. De acordo 
com este sociólogo, as elites econô
mica, política e militar se origina
riam basicamente de um mesmo es
trato social elevado e estariam 
estreitamente interrelacionadas. 
Por outro lado, as elites religiosa e 
sindical ocupariam uma posição de 
segundo plano e não participariam 
das “grandes decisões”. Wright 
Mills distingue, portanto, três elites 
unificadas em torno de objetivos 
comuns.

Já para o sociólogo francês Ray- 
mond Aron (1905- ), as socie
dades ocidentais desenvolvidas ca- 
racterizar-se-iam pela divisão de 
elites. No domínio espiritual, as eli
tes religiosas seriam contestadas 
pelas elites científicas e intelec
tuais, que apresentariam uma visão 
laica do mundo, diferente da ofere
cida pelas igrejas tradicionais. O
p o d e r  p o l í t i c o ,  ç*or sua v e z ,  s e r ia
disputado por varios partidos, que
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Atè o século X V III, no topo das elites de toda a Europa estavam os monarcas.

expressariam as preferências de di
ferentes categorias sociais. No setor 
econômico, os principais grupos se
riam os proprietários e os adminis
tradores profissionais das empresas 
privadas e estatais. A autoridade e 
o poder destes últimos seriam limi
tados e contestados pelas organiza
ções sindicais. O traço essencial 
das sociedades democráticas oci
dentais seria, assim, a existência de 
diferentes elites não unificadas e 
concorrentes entre si. Nas socieda
des de tipo soviético, pelo contrá
rio, as elites tenderiam a se unificar 
em torno da ideologia de um par
tido único. As elites políticas, que 
controlariam o poder do Estado, 
disporiam do poder espiritual, do 
poder econômico e do poder mili
tar. No entanto, nem a separação 
das elites, nos países de tipo oci
dental, nem sua unificaçao, nos 
países de tipo soviético, se realiza
riam de forma acabada. Divisão e 
unificação das elites, nos dois ca
sos, constituiriam princípios de or
ganização da sociedade, podendo a 
prática social afastar-se do modelo 
teórico.

As elites, recentemente, têm sido 
estudadas também em relação a 
seu papel no curso do desenvolvi
mento econômico.

De acordo com a opinião de al

guns autores norte-americanos, 
existiriam cinco tipos ideais de eli
tes que habitualmente assumem a 
liderança do processo de industria
lização: 1) elite dinástica, originá
ria da aristocracia agrária ou co
mercial (Japão, por exemplo); 2) 
elite de classe média, ou seja, mem
bros de uma nova classe empresa
rial (caso da Inglaterra e dos Esta
dos Unidos, entre outros); 3) 
intelectuais revolucionários, agru
pados em partidos políticos e orien
tados pela ideologia revolucionária 
socialista (caso da União Sovié
tica); 4) administradores coloniais, 
isto é, representantes do poder me
tropolitano nas colônias, nas quais 
introduzem novas técnicas produti
vas modernas (caso dos países afri
canos); e 5) líderes nacionalistas, 
recrutados geralmente das classes 
ilustradas ou do Exército de países 
subdesenvolvidos (Egito, por exem
plo). Estas elites, por vias e motiva
ções diferentes, dariam impulso à 
industrialização nos diferentes paí
ses do mundo. O tipo específico de 
sociedade resultante seria, em larga 
medida, decorrência da ação da 
elite industrializante.

VEJA TAMBÉM: Classes Sociais. Elizabeth I. a maior representante do absolutismo monárquico na Inglaterra.

Elizabeth I

Na Inglaterra do início do século 
XVI, o maior desejo do povo e 
principalmente dos camponeses era 
a paz.

Ainda estavam vivos na memó
ria popular os horrores da luta con
tra os franceses — a Guerra dos 
Cem* Anos (1337-1453) —, na 
qual a nobreza feudal inglesa, so
nhando conquistar a França, gas
tara os últimos recursos financeiros 
existentes no país; da mesma forma 
que ficara a lembrança da Guerra 
das Duas Rosas (1455-1485), 
quando os dois partidos da nobreza 
— York e Lancaster — se destruí
ram mutuamente (e com eles o 
reino). Todos desejavam a manu
tenção da paz e por essa razão o 
rei popularizava-se como símbolo 
desse ideal.

Entretanto, apenas a parte meri
dional da ilha estava sob controle 
real. Na fronteira escocesa e em 
Gales, por exemplo, vivia-se em 
plena Idade Méaia, reconhecen
do-se apenas o poder dos senhores 
locais. Na Irlanda, teoricamente 
submetida à corte inglesa, a autori
dade real mal ultrapassava as forti
ficações da cidade de Dublin. No 
resto do território, fervilhava a 
eterna guerra entre os clãs: chefe 
contra chefe e todos contra os inva
sores ingleses. Somente o restante 
do reino, com o pedaço do territó
rio francês (Catais) herdado da 
Guerra dos Cem Anos, assemelha- 
va-se às demais monarquias euro
péias.

Além disso, os ingleses soma
vam apenas 8 milhões de pessoas 
(enquanto os franceses, por exem

plo, já  eram em número de 22 mi
lhões). Em sua maioria eram pe
quenos camponeses ou criadores de 
ovelhas (cuia lã era exportada para 
a Itália e Flandres), e apresentavam 
uma indústria que, embora inferior 
à do continente, mostrava-se em 
franco progresso.

Todo esse quadro compõe o ce
nário perfeito para o aparecimento 
de uma monarquia absoluta que 
pudesse, centralizando o poder, or
ganizar o país.

Assumindo o governo após a 
Guerra das Duas Rosas, Henrique* 
VII funda a dinastia dos Tudor, ga
rantindo os privilégios da aristo
cracia ao mesmo tempo que abre as 
portas do poder e da nobreza aos 
Burgueses.

Os conselheiros e ministros pas
sam a ser escolhidos entre os co
merciantes, financistas e juristas 
mais capazes, alguns inclusive fi
lhos de camponeses ou artesãos en
riquecidos. Inicia-se, com a ascen
são da burguesia, uma nova era na 
Inglaterra.

Henrique VIII*, filho de Henri-
3ue VII, conseguiu superá-lo em 

espotismo. Sob seu reinado, por 
exemplo, a Igreja sofre golpes vio
lentos e várias cabeças rolam.

Entretanto, é com Elizabeth, a 
neta de Henrique VII, que esses tra
ços de absolutismo se acentuarão, 
dentro da linha que caracteriza, na 
época, quase todos os governos da 
Europa.

Por cima da autoridade 
papal

Henrique VIII desejava um her
deiro que continuasse a dinastia 
dos Tudor. Catarina de Aragão 
(1485-1536), sua esposa, dera-lhe 
cinco filhos, dos quais apenas Ma
ria Tudor (1516-1558) sobrevivera. 
Henrique VIII resolve divorciar-se
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Durante o reinado de Elizabeth I, as frotas inglesas tomaram-se senhores absolutas dos mares, alargando os domí
nios da Inglaterra no ultra-mar. (Acima, desembarque do almirante sir W elter Ralelgh em terras da Virgínia.)

de Catarina, para desposar Ana 
Bolena (1507-1536) e, apesar do 
não consentimento do Papa Cle
mente VII (1478-1534), as bodas se 
realizam.

Passando por cima da autori
dade papal, o rei rompe com 
Roma, o que é oficializado com o 
Ato de Supremacia. Por essa lei, o 
monarca passava a ser o chefe su
premo da Igreja da Inglaterra, com 
poderes para excomungar e repri
mir heresias, coibir usos, costumes, 
leis e mesmo autoridades estrangei
ras. Era o início da Igreja Angli
cana e do absolutismo inglês.

Ana Bolena, porém, não dá ao 
rei o herdeiro tao desejado; con
cebe (em 1533) uma menina: Eliza
beth. O casamento termina mal: 
Ana Bolena é decapitada e sua fi
lha perde os direitos ao trono. Nes
sas circunstâncias, praticamente 
isolada de tudo, Elizabeth foge da 
tristeza de sua infância e juventude 
entregando-se com paixao ao es

tudo: aprendeu a escrever e falar 
não somente o francês e o italiano, 
mas também o latim e o grego.

Em 1554, entretanto, o Parla
mento inglês decide devolver a Eli
zabeth seus direitos ao trono. De 
fato, em 1558, com a morte de Ma
ria Tudor, ela é coroada rainha. 
Seu primeiro passo como soberana 
é restabelecer a estrutura da Igreja 
Anglicana (uma vez que Maria Tu
dor tinha restaurado o catoli
cismo), vendo nisso a única solu
ção prática para a crise religiosa 
inglesa. Também restabelece (em 
1562) o Ato de Supremacia, colo
cando o rei como chefe da Igreja 
Anglicana, o que leva Roma a ex
comungar novamente o soberano 
inglês. Em 1563 define os 39 pon
tos básicos do anglicanismo.

A ressurreição da Igreja Angli
cana é aplaudida por muitos no
bres, que podiam reconquistar as 
lerras confiscadas à Igreja üc
Roma. Os burgueses tambem se

viam favorecidos, desfrutando de 
mais liberdade para exercer suas 
atividades comerciais, longe da 
condenação católica ao lucro e à 
cupidez. Mesmo assim, entre os 
calvinistas radicais e uma ala cató
lica da nobreza, o descontenta
mento, cresce dia-a-dia, o que os 
leva a tramar contra Elizabeth, 
numa conspiração malograda.

Vitoriosa, querida e respeitada 
pela maioria, Elizabeth inicia sua 
obra de engrandecimento da Ingla
terra. Estabelece o absolutismo em 
toda a sua plenitude, centralizando 
o poder, fazendo-se representar por 
xerifes e juizes de paz em todas as 
partes do reino, convocando rara
mente o Parlamento e tomando so
zinha todas as decisões. Sua polí
tica económica é mercantilista, 
intervindo constantemente na eco
nomia privada.

Nesta época surgem, entre ou-
tras coisas, as industrias dc cons-
trução naval, de ferro, estanho,

chumbo e enxofre. Apoiando-se na 
burguesia enriquecida, Elizabeth 
incentiva o comércio, principal
mente o da lã, autorizando, em 
1564, as transações com os Países- 
Baixos e a Alemanha, permitindo à 
Companhia da Rússia estender 
suas atividades comerciais além de 
Moscou, chegando até a Pérsia; e, 
pelo Ato de Navegação d e '1559, 
protege a frota mercantil nacional, 
taxando excessivamente as merca
dorias importadas que cheguem em 
navios estrangeiros.

Também cria a Bolsa de Lon
dres, ao mesmo tempo que concede 
o monopólio para a exploração co
mercial das colônias; no ano de 
1600 funda a Companhia das ín
dias Orientais, com o objetivo de 
comerciar com todas as terras a 
leste de Cabo Frio. Também regu
lamenta a situação de mestres e 
aprendizes, e torna mais rigorosas 
as sanções contra pessoas desem
pregadas ou incapazes.

Inglaterra, 
a dona dos mares

As frotas inglesas avançam pe
los mares do mundo: os navegantes 
Martin Frobisher e John Davis 
procuram a passagem de união en
tre a América e a Ásia; Francis 
Drake* (1545-1596) circunda a 
Terra; na América é fundada a co
lônia de Virgínia.

Porém, os mares ainda são do
minados pela Espanha (a grande ri
val economica da Inglaterra) e pe
los Países-Baixos. Por isso, os 
navegadores ingleses e espanhóis 
estavam em constante atrito, da 
mesma forma que a Inglaterra se 
intrometia constantemente no co
mércio dos Países-Baixos. Eliza
beth chega até a interferir nas lutas 
políticas internas dos holandeses, 
por ocasião do assassinato, em 
1584, de Guilherme (desde 1572 rei 
da Holanda), quando o sul do país 
se separa, constituindo a Liga de 
Arrás (católica e submissa à Espa
nha). Por ocasião do assassinato, 
quando os espanhóis tentam recu
perar o norte, Elizabeth envia 
6 000 homens para apoiar as lutas 
de emancipação.

Enquanto isso, Filipe* II, o rei 
da Espanha, além de apoiar a Liga 
Católica, intervém no processo su
cessório francês, fecha o canal da 
Mancha e coloca em alerta sua 
frota — a Invencível Armada —, 
a maior da Europa. Porém, Filipe 
é derrotado na França e nos Países- 
Baixos e, finalmente, pelos ingleses. 
Portanto, antes de morrer (em 
1603) Elizabeth ainda pôde ver sua 
Inglaterra como dona dos mares e 
da economia da Europa.

O período elisabetano também 
foi muito frutífero para a literatura 
e as artes inglesas: a música da 
corte floresceu, despontaram poe
tas como Sir Philip Sidney 
(1552-1586), Edmund Spenser* e 
John Lyly (1553-1606); filósofos 
como Francis Bacon* e, sobretudo,
firandes dramaturgos como Wil- 
iam Shakespeare*, Christopher 

Marlowe* e Ben Jonson*.

VEJA T A M B É M : A b so lu tism o ;
Mercantilismo; Reforma.
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El Salvador

SUM ÁRIO

Localização : América Central 
Limites: Honduras (N e L); oceano 

Pacífico (S): Guatemala (0) 
Superficie: 21 393 km 2 
População : 3 549 260  hab.
Cidades principais:

•San Salvador (cap. 337 171 
hab.); Santa Ana (172 300 hab.); 
San Miguel (1 1 0 9 6 6  hab.); Zaca- 
tecoluca (57 001 hab.)

Idioma: espanhol 
Religião: católica romana 
Portos principais: Acajutla, La 

Unión, La Libertad 
Aeroporto principal: llopango 
Rodovias: 1 243 km 
Ferrovias: 601 km 
Unidade monetário: colón

A intendência de El Salvador foi 
fundada em 1525 por Pedro de Al- 
varado, lugar-tenente de Hernan 
Cortez. Subordinada desde o início 
à audiência da Guatemala, acabou 
sendo anexada a esta capitania ge
ral em 1786.

Em 1811, tiveram início as lutas 
pela independência, com um le
vante malogrado do padre José 
Matias Delgado (1768-1833) e seu 
sobrinho Manuel José Arce 
(1783-1847). Novo levante ocorreu 
em 1814, sendo Arce condenado a 
cinco anos de prisão. Em 1821, a 
Guatemala liberta-se do domínio 
espanhol e passa a integrar o impé
rio mexicano de Itúrbide. El Salva
dor, que também havia se decla
rado independente da Espanha, 
recusa-se a anexar-se ao México, 
tentando vincular-se como Estado 
à União norte-americana (EUA).

O país é então subjugado pelas 
tropas do general Vicente Filisola 
e incorporado ao México em feve
reiro de 1823. Com a queda de 
Itúrbide nesse mesmo ano, é for

mada a Federação Centro-Ameri
cana, integrando El Salvador, Hon
duras, Costa Rica, Guatemala e 
Nicarágua. Arce foi o seu primeiro 
presidente (1825-1829), segukiode 
Francisco Morazan (1799-1842). 
Apesar de a Federaçao estar prati
camente dissolvida em 1838, El 
Salvador só a abandona em janeiro 
de 1841, tomando-se independente.
Em 1856, é proclamada a Repu
blica no país.

A política salvadorenha passou 
a ser mareada pelas rivalidades en
tre famílias de grandes proprietá
rios, divididas em dois partidos: o 
Liberal e o Conservador. Externa
mente, o principal objetivo de El 
Salvador era refazer a Federaçao 
Centro-Americana ou, pelo menos, 
unir-se aos seus dois vizinhos mais 
próximos (Honduras e El Salva
dor), como forma de defender-se da 
Guatemala, país mais forte da 
América Central. Entretanto, 
quando Justo Rufino Barrios 
(18357-1885), presidente da Guate
mala, tentou reconstituir a Federa
ção à força, El Salvador resistiu 
militarmente à dominação guate
malteca.

A crise econômica internacional 
de 1929 abalou profundamente a 
oligarquia agrária do país, propi
ciando uma série de golpes milita
res que acabaram resultando na di
tadura do general Maximiliano 
Hemández Martínez. Apesar de 
haver obtido relativo apoio dos 
camponeses (facilitou-lhes o arren
damento de terras do Estado), essa 
ditadura foi deposta em 1944 por 
uma revolução popular apoiada pe
los militares.

Depois de um período de instabi
lidade, sobe ao poder em 1950 o 
major Oscar Osorio, que promove 
a diversificação da agricultura, a 
implantação de indústrias leves e a 
formação da OECA (Organização 
dos listados Centro-Americanos). 
Em 1956, é substituído pelo coro
nel José Maria Lemus, que reprime 
violentamente qualquer oposição. 
A deposição de Lemus em 1960 
mergulhou o país em um novo pe
ríodo de instabilidade, com o pre
domínio da direita.

Em 1962, assumiu o poder Júlio 
Rivera, do partido oficialista de 
Concilíiación Nacional. Seu go
verno, bastante ligado à Aliança 
para o Progresso, introduziu o in- 
posto de renda e o salário mínimo

A beleza da capital oculta sérios problemas de desemprego em El Salvador.

agrícola. Desde 1968, vem cres
cendo de importância o Partido 
Democrata Cristão.

Aspectos físicos

O relevo de El Salvador divi
de-se entre a planície costeira e o 
planalto, onde se concentra a 
maioria da população. Com altura 
média de 600 m, o planalto possui 
vártos vulcões (em sua maioria ina
tivos), como o Naranjos, San Juan 
de Dios, Apaneca, La Laguneta e 
Santa Ana, que é o ponto mais alto 
do país (2 386 m). A temperatura 
média oscila entre 17 e 22° C e as 
precipitações pluviométricas, entre 
1788 e 2 464 mm anuais. O solo, 
irrigado por muitos rios, é ainda 
enriquecido pelas cinzas e lavas 
vulcanicas.

A planície costeira, junto ao 
Pacífico, é bastante estreita. A ero
são, causada por primitivos méto
dos de cultura, tem tornado o solo 
improdutivo. Á temperatura média 
varia de 25 a 29°C e as precipita
ções pluviométricas ocorrem em 
torno de 1 727 mm por ano.

O rio mais importante é o 
Lempa, que nasce na Guatemala e 
percorre 234 km de terras salvado
renhas. Depois vem o San Miguel, 
que atravessa a região oriental do 
país. Os lagos mais impor
tantes são: Coartepeque, llopango 
e Olomega. As florestas naturais, 
com exceção das menos acessí
veis, foram praticamehte extintas 
pelas atividades predatórias, oca
sionando graves problemas de seca.

Atividades econômicas

As culturas agrícolas existentes, 
entre as quais se destacam a do 
café, algodão, açúcar, feijão e mi

lho, não conseguem ocupar toda a 
população ativa. Em conseqüência 
disso, ocorrem graves problemas 
sociais, como o desemprego, o su
bemprego e a queda do poder aqui
sitivo da população. Na tentativa 
de resolvê-los, promoveu-se a di
versificação da agricultura; além de 
uma tímida reforma agraria, que 
não conseguiu atender senão uma 
pequena parcela dos camponeses 
sem terra.

Outra medida tomada foi o in
cremento da industrialização, 
criando-se fábricas de café solúvel, 
tecidos, fertilizantes, cimento, inse
ticidas, corantes, uma fundição de 
ferro e uma refinaria de petróleo. 
Entretanto, a industrialização tem 
sido contida não apenas pela escas
sez de capitais, como também pela 
carência de recursos naturais. So
mente as jazidas de calcário são 
economicamente viáveis e a energia 
elétrica disponível é insuficiente. 
Por outro lado, a concorrência no 
mercado internacional obriga as in
dústrias a se automatizarem cada 
vez mais, ocupando cada vez me
nos mão-de-obra.

Há uma grande afluência de sal
vadorenhos pobres na fronteira 
com Honduras (país bem maior e 
menos povoado). Daí, penetram 
clandestinamente em território 
hondurenho, indo empregar-se na 
agricultura. As grandes proporções 
desse movimento migratorio chega
ram inclusive a se constituir em 
uma das causas da guerra entre El 
Salvador e Honduras em 1969, que 
só cessou com a intervenção diplo
mática da OEA.

VEJA TAM BÉM : América; Gua
temala; Honduras.
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1776: na própria Inglaterra glosa-se a política da Coroa em relação às colô
nias americanas —  verdadeira decapitação da gansa dos ovos de ouro.

Emancipação 
Americana

No último terço do século
XVIII, ocorre no continente ameri
cano um fato até então sem prece
dentes e de grandes conseqüencias 
para a história mundial: treze colô
nias da Inglaterra unem-se numa 
guerra contra a metrópole e a der
rotam, conquistando sua indepen
dência. Isto constituiu um primeiro 
e profundo golpe no monopólio 
mercantilista das potências euro
péias, e foi, com a Revolução Fran
cesa*, a concretização de impor
tantes modificações que se 
operavam no mundo ocidental. 
Nas primeiras décadas do século
XIX, destes acontecimentos se ori
ginaria, por fim, a situação favorá
vel à emancipação das colônias 
americanas de Portugal e Espanha.

Emancipação dos 
Estados Unidos

O  r e g im e  c o l o n i a l  n a  A m é r i c a  
do Norte tomou-se mais rígido de-

pois de 1763, ano em que a Ingla
terra venceu a Guerra dos Sete 
Anos contra a França, arrebatan
do-lhe o Canadá (na mesma oca
sião, forçou também a Espanha a 
ceder-lhe a Flórida). Derrotados to
dos os seus rivais, o império britâ
nico se tornara o maior do mundo. 
O Parlamento de Londres e o Rei 
Jorge III (1738-1820) podiam, 
pois, confiar em seu poderio. As 
modificações introduzidas por 
Jorge III — substituição do apoio 
parlamentar dos whigs pelos tories 
(partidários da supremacia do Exe
cutivo, da centralização político- 
administrativa) — prenunciavam 
importantes mudanças nas relações 
metrópole—colônia.

Já em 1763, o governo do Pri
meiro-Ministro Grenville (1712- 
1770) proclamou uma linha de de
marcação acompanhando a crista 
dos montes Apalaches, que não de
via ser ultrapassada pelos colonos 
em direção ao oeste, em busca de 
terras virgens. A medida visava re
servar essas terras aos especulado
res ingleses. Com base na Lei do 
Açúcar, de 1764, as autoridades 
imperiais reprimiram com violên
cia o contrabando de artigos de ori
gem não britânica, sobre os quais 
incidiam pesados impostos de im
portação. As disposições atingiam

o caféj o vinho, o anil e o melaço 
originário das Antilhas Francesas, 
matéria-prima barata com que os 
norte-americanos produziam o 
rum. A exportação colonial, por 
sua vez, passava obrigatoriamente 
pelos entrepostos de Londres, antes 
de ser vendida na Europa. A Lei do 
Selo, de 1765, taxou os documen
tos oficiais, contratos e toda espé
cie de impressos, estipulando que o 
dinheiro obtido seria empregado 
nos gastos com a administraçao ci
vil. Em 1767, o ministro aa Fa
zenda, Townshend (1725-1767), 
promulgou nova lei, taxando vidro, 
chumbo, tintas, papel e chá. Por 
uma lei de 1764, os infratores fica
vam submetidos à Corte do Almi- 
rantado, substituindo-se a justiça 
civil pela militar.

Nao estando representados no 
Parlamento de Londres, os colonos 
se opuseram a essas leis, invocando 
um princípio vigente na própria In
glaterra: o de que nenhum imposto 
deve ser pago se não for votado pe
los representantes do povo. Na me
trópole contavam com apoio do re
presentante whig, o velho Pitt, que 
se opunha frontalmente à política 
tory na América. A resistência dos 
colonos forçou a revogação da Lei 
do Selo, quatro meses após sua en
trada em vigor, mantendo porém o 
governo real o princípio de decretar 
impostos para as colônias. Em vir
tude do prejuízo causado ao pró
prio comercio inglês, com a queda 
de suas exportaçoes às colônias, a 
Lei Townshend foi revogada, em 
1770, exceto no referente a taxação

sobre o chá. Todavia, em 1773, o 
Parlamento concedeu à Compa
nhia das índias Orientais o privilé
gio de vender chá na América do 
Norte com isenção de todos os im
postos, através de agentes exclusi
vos. Em detrimento da grande 
maioria de comerciantes america
nos, estabelecia-se novo monopó
lio, que passou a simbolizar o mo
nopólio colonial em geral. Iniciado 
o boicote ao chá da companhia pri
vilegiada, os habitantes de Boston 
lançaram às águas do porto um 
carregamento daquele artigo. Em 
represália, o governo inglês fechou 
o porto de Boston ao comércio e o 
submeteu à autoridade militar.

Em setembro de 1774, reuniu-se, 
em Filadélfia, o Primeiro Con
gresso Continental, com represen
tantes eleitos pelo povo das colô
nias. Do Congresso partiu a 
diretiva de recusa sistemática e to
tal ao comércio inglês. A fiscaliza
ção de tal medida exigiu a forma
ção de órgãos rivais da 
administração imperial, mobilizou 
a iniciativa popular e incentivou 
entidades como os Filhos da Liber
dade, os Minute Men (voluntários 
armados) e os Comitês de Corres
pondência, que informavam e 
orientavam a população. Os líderes 
populares ainaa não reivindicavam 
a independência — limitavam-se a 
exigir a revogação dos impostos ex
torsivos e das punições intolerá
veis. Mas, a 18 de abril de 1775, 
as tropas do general inglês Gage 
atacaram, em Concord, um arsenal 
dos colonos. Aos patriotas não res-

Sob o comando do Washington, o exército rebelde das colônias norto-amari 
canas derrotou as bem armadas tropas inglesas, após seis anos de luta.
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A 1." de dezembro de 1822. D. Pedro I foi coroado em cerimônia solene, seguida de recepção aos dignitários da Corte do Rio. (Aspecto da recepção.)

tou outra alternativa: pegaram em 
armas para conquistar a indepen
dência e instituir um regime repu
blicano democrático.

A 4 de julho de 1776, o Con
gresso Continental, em Filadélfia, 
aprovou a Declaração da Indepen- 
dencia dos Estados* Unidos da 
América do Norte, proclamando os 
direitos inalienáveis do homem “à 
vida, à liberdade e à busca da felici
dade”. Afirmava ainda essa decla
ração: “Os governos são estabele
cidos entre os homens para 
garantir seus direitos; todo seu po
der emana do consentimento dos 
governados. Todas as vezes que 
uma forma de governo se afasta 
deste objetivo, o povo tem o direito 
de muda-la ou de aboli-la e de esta
belecer um novo governo (. .
As limitações sociais da época le
varam, porém, os congressistas a 
eliminar da redação original da De
claração o trecho em que o comér
cio de escravos era condenado.

Sob o comando de George Wa
shington*, o exército continental 
travou uma guerra que durou seis 
anos, derrotando um adversário 
muito mais numeroso e melhor 
apetrechado.

A ajuda da França, Espanha e 
Holanda aos rebeldes norte-ameri- 
canos deixou a Inglaterra isolada. 
E, em 1783, o governo britânico re
conheceu, pelo Tratado de Paris, a 
independencia dos Estados Unidos. 
Guiados por homens como Wash
ington, Tnomas Jefferson*, Benja- 
min Franklin*, Samuel Adams, 
Thomas Paine* e Patrick Henry, os 
americanos faziam vencer as liber-

dades nos dois continentes: na 
América, a independência indicou 
o caminho da emancipação aos de
mais povos coloniais; na Ingla
terra, com o insucesso do absolu
tismo tory, os whigs conseguem 
afinal a vitória no Parlamento.

O Brasil independente

A independência dos Estados 
Unidos teve forte repercussão entre 
os colonos da América portuguesa. 
Em 1786, José Joaquim da Maia, 
um dos muitos estudantes brasilei
ros na Europa, se entrevistou com 
Jefferson, embaixador norte-ameri- 
cano na França, pleiteando o apoio 
dos Estados Unidos à emancipação 
do Brasil.

Outro estudante que estivera na 
Europa, José Alvares Maciel, seria 
um dos inspiradores, em 1789, de 
uma conspiração na capitania de 
Minas Gerais, em favor da inde
pendência. Denunciados, os parti
cipantes da Inconfidência* Mineira 
foram julgados e degredados (ex
ceto o alferes Joaquim José da 
Silva Xavier, o Tiradentes*, que 
morreu na forca). Em 1798, as au
toridades portuguesas descobriam 
nova conspiraçao na cidade de Sal
vador, reunindo intelectuais e 
grande número de homens humil
des: a Conjuração* Baiana.

Em 1808, um acontecimento al
tera profundamente as relações me
trópole—colônia: fugindo das tro
pas napoleônicas invasoras de 
Portugal, o regente Dom João, sob
a proteção da esquadra inglesa,
chega ao Brasil. Na colônia, seuToussaint Louverture, chefe dos haitianos na luta contra o colonialismo.
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primeiro ato foi declarar abertos os 
portos do país às nações amigas, 
pondo fim ao monopólio mercanti
lista de Portugal.

Com a estada de treze anos de 
Dom João VI, o Brasil também ga
nhou uma série de órgãos estatais, 
econômicos e culturais: tribunais 
superiores, juntas de comércio e fi
nanças, faculdades, academias mi
litares, imprensa, bibliotecas públi
cas, etc.

Isso não satisfez os partidários 
mais decididos da independência. 
O comércio brasileiro continuava 
dominado por portugueses, o abso
lutismo monárquico era opressor e, 
no seio da tropa, repetiam-se os 
atritos entre oficiais lusitanos e 
brasileiros.

Em março de 1817, uma revolta 
republicana domina Recife e se es
tende à Paraíba e ao Rio Grande 
do Norte. Sufocado o levante três 
meses depois, os líderes da Revolu
ção Pernambucana* são punidos 
com a pena capital.

Uma parte da elite da sociedade 
colonial, então, considerou mais 
viável contentar-se com as conquis
tas já  obtidas: a liberdade de co
mércio e elevação do Brasil a 
Reino* Unido, com direitos iguais 
aos de Portugal. Mas tal acomoda
ção logo se revelaria impossível. 
Em agosto de 1820, uma revolução 
liberal triunfa em Lisboa e convoca 
as cortes, que assumem o poder e 
passam a preparar uma constitui
ção. Liberais em Portugal, as cor
tes, interessadas no comércio luso, 
tinham um objetivo recolonizador 
com relação ao Brasil. Decretaram 
a transferência para Lisboa dos tri
bunais superiores e de outros ór- Simón Bolívar, um dos chefes principais da luta emancipadora na América.

gãos estatais sediados no Brasil, 
subordinaram as províncias direta
mente às cortes, desligando-as do 
poder central no Rio de Janeiro, e, 
depois de forçarem a volta de Dom 
Joao VI, determinaram o regresso 
também do seu filho, o regente 
Dom Pedro. Tudo isso se refletiu 
na opinião pública brasileira. Os 
mais moderados ainda pretendiam 
a união com Portugal, enquanto os 
radicais já  lançavam a ideia da se
paração completa.

A princípio obediente às cortes, 
Dom Pedro percebeu que seu re
gresso a Portugal significaria a 
perda do Brasil para a dinastia de 
Bragança e a proclamação do re
gime republicano. A 9 de janeiro de 
1822, sob a pressão de um movi
mento liderado por José Bonifácio* 
de Andrada e Silva, Gonçalves 
Ledo e José Clemente Pereira, 
Dom Pedro desafiou as cortes, de
clarando gue permaneceria no Bra
sil (o “Fico”). A seguir, nomeou 
José Bonifácio para a pasta do 
Reino e Estrangeiros e ordenou a 
retirada do país de uma divisão do 
Exército português.

As cortes aprovaram novas me
didas, cuja aceitação significaria a 
rendição incondicional dos patrio
tas brasileiros. Apoiado em algu
mas províncias — São Paulo, Mi
nas e Rio de Janeiro, sobretudo —, 
Dom Pedro proclamou a indepen
dência* a 7 de setembro de 1822, 
sendo, a 12 de outubro, aclamado 
imperador constitucional.

A independência teve, no en
tanto, de ser conquistada pelas ar
mas no norte, principalmente na 
Bahia. A 2 de julho de 1823, o 
exército libertador entrava em Sal-

Proclamado imperador com o título de Agustín I, o general Itúrbide entra triunfalmente na Cidade do México (quadro). A monarquia só durou um ano.
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Cai o colonialismo ibérico nas Américas: Sucre entra em Cuzco. (Detalhe de óleo de Francisco Borges-Salas.)

vador. Pouco depois, todo o país se 
unia sob um governo independente.

Emancipação da América 
Hispânica

No início do século XIX, o terri
tório hispânico da América com
preendia os vice-reinos da Nova 
Espanha ou México, Peru, Nova 
Granada e Rio da Prata, e as au
diências da Guatemala, Venezuela, 
Chile e Cuba, subdivididas políti- 
co-administrativamente em presi- 
dencias, govemaciones, provindas, 
intendencias e corregimientos.

Contava com importantes cen
tros culturais — entre outras, eram 
famosas as universidades do Mé
xico, Caracas, Havana, os centros 
universitários de Charcas e Cór- 
doba — e uma economia em pro
gresso, apesar dos entraves da me
trópole. Exportava produtos 
tropicais (café, anil, milho, tabaco, 
açucar), metais (ouro, prata, cobre, 
estanho) e possuía algumas indús
trias ativas (tecidos, armas, louças, 
porcelanas).

Várias revoltas verificaram-se no 
século XVIII: em 1725, no Para
guai*; em 1740/41, no Peru*; em 
1756, no Equador*. O ano de 1780 
é um ano negro para a Espanha, 
que teve de enfrentar um levante no 
Chile*, enquanto o inca Tupac 
Amaru chefia, no Peru, uma insur
reição índia, e Francisco Miranda 
(1730-1816), na Venezuela, tenta 
tomar o poder. Mas a metrópole 
ainda consegue dominar as rebe
liões anticolonialistas.

Derrotada pela França revolu
cionária, em 1795, e forçada a en
trar em guerra contra a Inglaterra, 
a Espanha viu cortadas as comuni- 
caçoes com suas possessões ameri
canas. Em conseqüência, pelo ato 
de 18 de novembro de 1797, teve 
de declarar abertos os portos hispa- 
no-americanos aos países neutros, 
a fim de não deixar paralisado o 
comércio colonial.

Dado esse primeiro passo, o mo
nopólio mercantilista espanhol não 
mais se restabelece. Era uma pri
meira concjuista de suas colônias.

Aproveitando-se da anexação da 
Espanha por Napoleão, em 1808, e 
da guerra que se trava no solo da 
metrópole, as colônias proclamam 
governos independentes. A 25 de 
maio de 1810, o vice-rei de Rio da 
Prata capitula ante uma coligação 
comandada por Manuel Belgrano 
(1770-1820) e, de Buenos Aires, a 
revolta se irradia para todo o vice- 
reinado.

Em 1811, os patriotas triunfam 
em Caracas, sob a direção de Mi
randa e de Simón Bolívar*, no 
Equador e no Chile, sob a direção 
de Bernardo 0 ’Higgins (1778- 
1842). No México*, após a tenta
tiva malograda do Padre Hidalgo 
(em 1810), o Padre Morelos 
(1765-1815) proclama a indepen
dência em 1813.

Mas o Exército espanhol conti
nua forte no Peru e, a partir daí, 
contra-ataca, em 1812, retomando 
o poder no Equador e na Vene
zuela*. Miranda morre no cárcere, 
em Cádiz, e Bolívar se refugia no 
Haiti. A Junta de Santiago do 
Chile é vencida e só os países do 
Fr ata continuam a rcoistir à Coroa
espanhola. Em 1815, o exército de

Itúrbide (1783-1824) vence os pa
triotas mexicanos e executa More- 
los. No mesmo ano, com a derrota 
definitiva de Napoleão, Fernando 
VII (1784-1833) recupera o trono 
de Madri, reimplanta o absolu
tismo*, e desencadeia feroz repres
são nas colônias, onde milhares de 
partidários da independência são 
executados ou encarcerados.

Uma segunda vaga libertadora 
tem início em 1816, com a ajuda 
material da Inglaterra, que, agora 
livre das guerras napoleônicas, se 
volta para a conquista do mercado 
da América espanhola. Contando 
com essa ajuda, embora com a ca
beça posta a prêmio, Bolívar re
gressa à Venezuela, em 1817, e li
berta sua pátria. Atravessa os 
Andes, emancipa a Colômbia*, em 
1819, e o Equador, em 1821.

Em março de 1816, o Congresso 
de Tucuma confirma formalmente 
a independência argentina. No fim 
do mesmo ano, antecipando-se a 
Bolívar, o General José de San 
Martin (1778-1850) atravessa os 
Andes pelo sul, à frente de um exér
cito de mais de 5 000 homens, e, 
em abril de 1818, vence os espa- 
nhóiõ na batalha de M aypú, que li
berta definitivamente o Chile. Mas

o objetivo principal de San Martin 
é o Peru, centro do poderio colo
nial da Espanha. Com a ajuda do 
almirante inglês Cochrane 
(1775-1860), San Martin entra no 
Peru e ocupa Lima, proclamando a 
independência do país andino em 
1821. Os espanhóis resistem nas 
montanhas, retomam a capital pe
ruana, mas, a 9 de dezembro de 
1824, são finalmente derrotados 
por Antonio José Sucre (1795- 
1830), na batalha de Ayacucho.

O Uruguai*, invadido em 1816

Selas tropas portuguesas de Dom 
oão VI, deixa de ser Província 

Cisplatina* do império brasileiro 
em 1828, após três anos de guerra, 
tornando-se independente.

No México e na América Cen
tral, a luta pela emancipação na
cional seguiu um curso separado 
da América do Sul.

Atemorizados pelos movimentos 
populares, os grandes proprietários 
mexicanos apoiaram o absolu
tismo, ao eclodir a revolução libe
ral espanhola de 1820. Em 1822, 
um congresso proclamou a inde
pendência do México e elegeu para 
imperador o general Agustín Itúr-
b id c , o  q u a l a ssu m iu  o  p o d e r

com o título de Agustín I. Em

1823, o imperador foi deposto e o 
país tomou-se republicano.

Ao ser proclamada a indepen
dência do México, foi a ele incor
porada a audiência de Guatemala, 
que abrangia as atuais nações cen
tro-americanas. Com a queda de 
Agustín I, um congresso declarou 
a independência da federação das 
Províncias Unidas da América 
Central. Em 1826, dissolveu-se a 
federação, dando lugar à formação 
dos atuais países centro-america
nos como Estados independentes.

No atual Haiti, a luta pela eman
cipação nacional se fundiu, a partir 
de 1791, com a revolta dos escra
vos, sob a chefia de Toussaint Lou- 
verture e Jean Jacques Dessalines. 
A independência foi proclamada 
em 1804. O movimento emancipa- 
dor de princípios do século XIX 
não alcançou Cuba* e Porto* Rico,
âue só em 1898 se libertam do 

omínio espanhol.

VEJA TAMBÉM: Brasil (Histó
ria); Colonialismo; Conjuração 
Baiana; Inconfidência Mineira; In-
dopondôncia do Brasil; Afercanti-

lismo; Pernambucana, Revolução.
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A embalagem moderna cumpre várias funções. Além de proteger o produto 
e facilitar seu uso, comunica uma mensagem, por meio de recursos gráficos.

Embalagem

Embalar já  significou apenas 
embrulhar em um pedaço de papel. 
No mundo contemporâneo, con
tudo, uma vasta rede de indústrias 
dedica-se à confecção de embala
gens ou ao fornecimento de mate
riais à sua feitura.

O século XVIII pode ser assina
lado como o ponto inicial da emba
lagem da época moderna, pois foi 
então que iguns remédios tiveram 
de ser colocados em frascos de vi
dro ou envelopes de papel. Em 
18 10, surgem o ferro e as latas para 
a preservação de alimentos.

Do tempo em que foi criada até 
hoje, a embalagem tem sofrido 
constantes mudanças. Mas pre
serva suas funções básicas: prote
ger e anunciar o produto.

N o começo, peles e barris

O homem sempre teve necessi
dade de transportar os mais diver
sos objetos. Peles, potes de barro e 
barris constituem as formas mais 
rudimentares de carregá-los — os 
primeiros exemplos de embalagem 
encontrados na história. Exigências 
de proteção e armazenamento de 

rodutos também conduziram o 
omem a criar e aperfeiçoar técni

cas e materiais de acondiciona
mento. Assim, após a Revolução 
Industrial*, do simples ato de acon
dicionar passou-se gradativamente 
ao desenvolvimento de uma técnica 
criadora, atendida pelo desenho* 
industrial.

O desenho industrial estuda e 
projeta embalagens partindo de da
dos que vão desde as propriedades 
do produto a ser embalado até o 
material de embalagem e sua ca

racterização visual, o tipo de mer
cado, o consumidor a ser atingido 
e o custo.

A análise, o estudo e os projetos 
de embalagem devem levar em 
conta alguns aspectos básicos. O 
primeiro deles é a proteção: é pre
ciso que a embalagem sirva para 
proteger o produto no transporte, 
durante a estocagem e no manu
seio. Para que isso ocorra, devem 
ser utilizados materiais que resis
tam a longos períodos de estoca
gem, manejo brusco, mudanças de 
temperatura, etc.

A escolha do material adequado 
a cada produto é muito importante 
para á eficiência da embalagem. 
Nos aparelhos de precisão, é utili
zado o styropor, que protege contra 
choques, calor e umidade. Nos pro
dutos alimentícios, tem sido usado 
com sucesso o alumínio. Garrafas 
e vidros usados na embalagem de 
líquidos foram substituídospor ar
tefatos de plástico ou papelao plas
tificado. E a ciência vem desco
brindo, cada vez mais, técnicas e 
materiais novos, tomando possível 
uma melhoria considerável das 
embalagens.

Os apelos da embalagem

Outro grupo importante de as
pectos da embalagem está ligado à 
comunicação*. A embalagem iden
tifica o que contém; não só através 
do próprio material, como também 
lançando mão de símbolos e mar
cas, isto é, de recursos gráficos.

Informando e orientando quanto 
ao seu conteúdo, a própria forma 
de acondicionamento pode propor
cionar a visão do produto. Em al
guns casos, parte da embalagem é 
utilizada para explanações a res
peito do uso e atuação do produto: 
e assim com quase todos os remé
dios, que apresentam em local ins
tantaneamente visível sua fórmula,
indicações, posologia, etc.

Além disso, a embalagem, 
quando motivadora, é uma peça 
básica do mecanismo de criaçao e 
manutenção de uma atitude favorá
vel do consumidor em relação aos 
produtos, levando-o à compra e ao 
consumo* repetidos.

A moderna embalagem deve tor
nar o produto autovendável. É um 
apelo as emoções e à inteligência, 
previamente controlado por meio 
de testes que prevêem a resposta de 
hipotéticos clientes. Por esse mo
tivo, a impressão visual de qual
quer embalagem passou a ser tão 
importante quanto sua resistência e 
a proteção que ela propicia ao pro
duto.

Através de dizeres, forma, cor, 
tipo de impressão, etc., a embala
gem transmite ao consumidor uma 
imagem emocional ou racional do 
produto. Para que isso ocorra, seu 
planejamento e desenho têm de 
contar com uma sólida base de pes
quisa acerca do produto, dos pro
blemas e objetivos de seus concor
rentes e das necessidades e atitudes 
do consumidor visado.

Assimilados esses dados, o de
signer produz uma peça de comuni
cação eficiente, enquanto o admi
nistrador procura assegurar 
economia de materiais e serviços 
na realização da idéia. A fim de 
que a solução seja a melhor possí

vel, prestam ainda sua colaboração 
os técnicos em materiais e os enge
nheiros de produção.

O desenho industrial tem muita 
importância na elaboração de uma 
embalagem ou família de embala
gens. Nao é suficiente cobrir de pa
pel ou alumínio um produto. É ne
cessário que essa “cobertura” 
responda a todos os requisitos que 
a transformam em uma embala
gem. Deve ser a mais perfeita e 
adaptada aos usos a que é desti
nada, quer quanto ao produtor, 
quer quanto ao consumidor.

O papel motivador da embala
gem vem crescendo, com o desen
volvimento do auto-serviço, pois, 
na falta de balconista, aumenta o 
significado persuasivo do acondi
cionamento. Isso ocorre principal
mente nos objetos que são compra
dos por impulso e naqueles cujo 
consumo contínuo depende mais de 
estímulos psicológicos do que de 
características intrínsecas ao pro
duto (cigarros, perfumes, bebidas, 
etc.).

A embalagem constitui item im
portante da mercadologia*, na mo
derna sociedade industrial.

VEJA TAMBÉM: Desenho Indus
trial; Mercadologia.

Para vender mais, a embalagem é objeto de cuidadoso planejamento visual.
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Emboabas, 
Guerra dos

Sem contar com riquezas ou pro
dutos exportáveis, Sao Paulo per
maneceu relativamente isolado do 
resto do Brasil e de Portugal du
rante os primeiros séculos da colo
nização. A Coroa portuguesa não 
tinha interesse em interferir na vida 
de uma região cuja economia se ba
seava sobretudo no apresamento de 
índios e no fabrico de marmelada. 
Com isso, os paulistas desenvolve
ram um governo próprio (através 
da Câmara Municipal) e foram se 
tornando cada vez mais ciosos da 
autonomia que haviam obtido.

Até meados do século XVII, e a 
despeito de alguns atritos esporádi
cos com a administração colonial, 
os paulistas puderam manter-se a 
salvo da interferência da Coroa.

Quando, em 1665, o Rei Afonso 
VI apelou a Fernão Dias Pais* 
para que tentasse localizar jazidas 
auríferas no sertão, a independên
cia bandeirante começou a ser que
brada. A decadência do açúcar 
nordestino levava a Coroa a buscar 
novas fontes de renda. A diminui
ção dos lucros com o apresamento 
dos índios (em parte causada pela 
decadência do açúcar) também in
centivava as bandeiras paulistas a 
se voltarem a outros objetivos. 
Coincidiam, portanto, os interesses 
econômicos tanto de paulistas 
quanto de portugueses.

No entanto, uma vez descoberto 
o ouro, era inevitável que a admi
nistração portuguesa viesse a insta- 
lar-se firmemente na região mi- 
neradora, eliminando a antiga au
tonomia paulista. E a Guerra dos 
Emboabas (1708/11) marca a 
perda do domínio que os paulistas 
exerciam sobre os sertões que ha
viam desbravado.

A diplomacia de Sá e Menezes

Ao iniciar-se efetivamente a ex
ploração aurífera, o governador do 
Rio de Janeiro, Artur de Sá e Me
nezes, toma as primeiras providên
cias com o fito de evitar atritos 
com os paulistas. Começa por anis
tiar Borba Gato (que assassinara 
um emissário do rei), nomeando-o 
tenente-general e governador do 
distrito aurífero do rio das Velhas.

Em seguida, como os bandeiran
tes* protestassem contra a afluên
cia de portugueses e habitantes de 
outras capitanias à região do ouro, 
deu parecer de que as terras perten
ciam efetivamente aos paulistas. 
Também proibiu o comercio (ex
ceto o do gado) entre Minas Gerais 
e Bahia, que estava ocasionando 
grande contrabando de ouro para o 
norte do país. Ao mesmo tempo, 
tomava as primeiras providências 
para que um bandeirante, Garcia 
Rodrigues Pais, construísse uma 
estrada ligando diretamente o rio 
das Velhas ao Rio de Janeiro, com 
o objetivo de facilitar o escoamento 
do ouro.

A  S á  c  M e n e z e s ,  e le  p r ó p r i o  e n r i 
q u e c e n d o  c o m  a  a t i v id a d e  d o s  b a n - Firmada a adm inistração portuguesa na região mineradora, funcionários da Coroa cobram im postos sobre o ouro.



204 Emboabas. Guerra dos

O ouro prospera, organizam-se as tarefas, introduz-se o trabalho escravo.

deirantes, convinha protegê-los. 
Contudo, não possuía meios para 
tornar efetiva a proibição do co
mércio com a Bahia, nem tam
pouco para impedir que “estrangei
ros” continuassem a afluir à área 
de mineração.

O contrabando de Nunes Viana

A região das minas ressentia-se 
da falta de bens de consumo, e, en
quanto os paulistas se dedicavam à 
extração do ouro, os forasteiros — 
que recebiam a designação gené
rica de “emboabas” — iam mono
polizando o comércio e enrique
cendo com o contrabando.

O alto preço dos produtos e o 
contrabando tornam-se a principal 
fonte de atritos entre paulistas e 
emboabas.

Um emboaba, Frei Francisco 
Menezes, instalou-se em 1707 em 
Sabará, conseguindo monopolizar 
o fornecimento de gado, fumo e 
aguardente, que logo atingem pre
ços astronomicos. Seguindo as or
dens do governador do Rio (Fer
nando de Lencastre, que substituíra 
Sá e Menezes), Borba Gato fixa 
preços-teto para os produtos, pro
curando impedir a exploração de
senfreada. Obrigado a acatar a or
dem, Francisco Menezes começa a 
conspirar contra o governo, procu
rando o apoio do mais poderoso 
emboaba, Manuel Nunes Viana. 
Tratava-se do maior de todos os 
contrabandistas da região, que se 
fizera cercar de um grupo de fora
gidos da justiça. Entrando em 
acordo com Frei Menezes, torna-se 
líder dos emboabas, já  então muito 
mais numerosos que os paulistas. E 
passa a esperar uma ocasião propí
cia para agir.

Com os constantes atritos, não 
tem de esperar muito. Quando o 
bandeirante Jerônimo Pedroso de 
Barros acusa um português do 
roubo de uma arma ae fogo, Nunes 
Viana coloca o suspeito sob sua 
proteção, e desafia o paulista para 
um duelo.

Borba Gato, chamado a interfe
rir, determina a expulsão de Nunes 
Viana do dislritu aurífero (12 dc 
outubro de 1708) por perturbação 
da ordem pública e sonegação de 
impostos. O emboaba recusa se a 
obedecer e, tentando negociar com 
ele, Borba Gato reconhece ímplici- 
tamente a existência de um duplo 
poder nas minas, representado do 
outro lado pela autoridade de Nu
nes Viana, cujas hostes vêm cres
cendo.

Nunes Viana acaba aclamado 
pelos emboabas como governador 
das Minas e, numa atitude de desa
fio, nomeia Mateus Moura, seu co
mandado, no lugar de Borba Gato.

Tomado de indecisão, Borba 
Gato retira-se para sua fazenda no 
rio Paraopeba, deixando o campo 
aberto para as subseqüentes atitu
des de Nunes Viana. Mal Borba 
Gato se retira, um português é as
sassinado numa nxa comum. É 0 
suficiente para que os emboabas se 
reúnam e, em represália, linchem 
José Pardo, pai do criminoso.

A traição de Amaral Coutinho

Começam as lutas. Os paulistas, 
inferiorizados em homens e armas,

agrupam-se e iniciam uma retirada, 
saindo dc Cactc paro o rio das Ve 
lhas c Sabará, incendiando no ca
minho as plantações pertencentes 
aos emboabas.

Em Sabará, tentam organizar 
um campo de defesa, mas, diante 
da superioridade do inimigo, aca
bam continuando a retirada, agnra 
na direção do Rio das Mortes. A 
campanha é marcada apenas por 
choques esporádicos entre as duas 
facções, ate que uma coluna de em
boabas consegue cercar um grupo 
de paulistas que se preparava para 
cruzar o rio. Em fevereiro de 1709, 
sem condições para resistir, os si
tiados negociam a rendição com o 
chefe emboaba Bento do Amaral 
Coutinho. Recebendo garantias de 
vida, entregam todas as suas ar
mas; em seguida, são assassinados. 
O local do massacre tornou-se co
nhecido pelo nome de Capão da 
Traição.

O episódio acabou sendu pieju- 
dicial aos emboabas, já  que muitos 
deles condenaram o ato do coman
dante Nunes Viana e desertaram da 
luta. Os combates recrudescem 
com vitórias paulistas em Mariana 
e Guarapiranga.

Uom Fernando LêflóâStrê re

solve ir pessoalmente às minas 
(março de 1709), antes fa7endr> um 
relatorio para o rei, no qual dá toda 
razão aos paulistas e diz: “ Meu 
propósito é conservar os paulistas 
nas minas, por serem estes os seus 
descobridores, e só eles capazes de 
prosseguirem e aumentarem, pois 
nos forasteiros se não acha o prés
timo de talharem o sertào para no
vos descobrimentos”. Contudo, as 
forças de que dispunha Lencastre 
não eram suficientes, e, avisados de 
sua chegada, os emboabas lhe 
opôem tropas superiores, fazendo-o 
desistir de seu intento de visitar as 
minas, e obrigando-o a voltar ao 
Rio de Janeiro.

A vingança de Amador Bueno

Um novo governador, Antônio 
de Albuquerque Coelho de Carva
lho, assume no Rio de Janeiro (11 
de junho dc 1709). E uma dc suas 
primeiras atitudes c seguir, sem es 
coita militar, para o distrito aurí
fero. Levava consigo uma nova 
política: não se tratava mais de ga
rantir a hegemonia paulista, mas, 
ao contrário, manter o equilíbrio 
entre as partes, preparando u cami- 
nhu paia u estabelecimento di

reto da administração portuguesa.
Assim, não lhe foi difícil obter a 

aprovação dos emboabas, cujos ne
gócios vinham sendo muito preju
dicados pela interrupção da ativi
dade mineira. Sabendo que a 
presença de Nunes Viana e Amaral 
Coutinho impediria a pacificação, 
consegue que o primeiro volte à sua 
fazenda no São Francisco e o se
gundo siga para o Rio de Janeiro. 
Os emboabas entregam as armas e 
começam a dispersar. Borba Gato 
reassume o posto.

Entretanto, os paulistas não se 
dispunham a esquecer todo o pas
sado e aceitar uma anistia geral. 
Ao procurá-los, o governador os 
encontra em número de 1300, orga
nizando em Guaratinguetá um 
exército para marchar sobre as 
minas.

As propostas de paz de Albu
querque Coelho não encontram re
percussão entre os comandados do 
bandeirante Amador Bueno da 
Veiga. Sua atitude seguinte é enviar 
um emissário aos emboabas, dando 
conta dos preparativos paulistas, e 
recomendando-lhes que se prepa
rassem para a luta.

Os dois exércitos encontram-se 
no arraial da Ponta do Morro, onde 
Amador Bueno, após vários dias de 
combate, obtém sangrenta e difícil 
vitória. Contudo, ao fim da bata
lha, os dois lados estão extenuados; 
e as facções enfraquecidas, não so 
pela perda humana, como também 
pela paralisação das atividades 
econômicas.

É chegado o momento de nova 
intervenção do governador. Conse
gue a deposição das armas, dando 
garantias para os paulistas.

Dom João* V, seguindo os con
selhos do governador, declara São 
Paulo e Minas Gerais capitanias da 
Coroa (novembro de 1709), pas
sando a nomear diretamente o go
vernador (até então, São Paulo era 
uma capitania hereditária; seu do
natário, o marquês de Cascais, foi 
indenizado pelo rei). Albuquerque 
Coelho torna-se o primeiro gover
nador nomeado para São Paulo. 
Para evitar a reação dos paulistas, 
argumenta que agora a região não 
dependia mais da administração do 
Rio de Janeiro. Além disso, devido 
ao novo estatuto. São Paulo era 
elevada à categoria de cidade 
(1711).

Embora Sao Paulo permaneça 
como sede da capitania, o governa
dor não é um paulista e a Câmara 
Municipal já  tem restritos seus po
deres. No Estado de Minas, os ar
raiais, que vão sendo transforma
dos em vilas (Mariana, Ouro Preto, 
Sabará), dependem cada vez menos 
dos paulistas.

E, em 1720, um edito real criou 
a capitania de Minas Gerais, sepa
rada de São Paulo. Eliminavam-se 
assim os resquícios da influência 
paulista sobre a zona de minera
ção: os bandeirantes não eram 
mais os donos do sertào das Minas 
Gerais. Porém, os acontecimentos 
levaram-nos à procura e descoberta 
de ouro em Goiás e Mato Grosso.

VEJA TAMBÉM: Bandeirantes; 
Mineração nu Brunit, Muniiijju- 
lis mo Colonial.
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Embreagens

Embreagens são mecanismos 
que, através de atrito, contato me
cânico, ou ligações eletromagnéti
cas, permitem acoplar e desacoplar 
árvores, transmitindo ou não, de 
um para outro, um movimento de 
rotação. Existem várias embrea
gens, sendo mais comuns as em
breagens a fricção, as embreagens 
com dentes e as embreagens eletro
magnéticas. Função comum a to
das elas é permitir a ligação entre 
o motor e a máquina operatriz, em 
condições de carga nula, propor
cionando carregamento progres
sivo ao motor. E o que acontece 
nos automóveis, cuja embreagem 
permite a parada do veículo com o 
motor em movimento, e sua saída 
progressiva, sem alterar em muito 
o nível de rotação do motor.

Embreagem a dentes

O tipo mais simples de embrea
gem é a embreagem a dentes, tam
bém conhecida como embreagem 
positiva. Caracteriza-se pelo entro- 
samento de dois discos providos de 
dentes, que podem ser acoplados e 
desacoplados através de um movi
mento axial relativo entre ambos. 
A embreagem a dentes é utilizada 
quando nao há necessidade de se 
evitar um acoplamento total repen
tino e quando a inércia das peças 
a serem movimentadas é relativa
mente muito pequena.

As embreagens desse tipo são 
simples e muito resistentes, pos
suindo a vantagem de não permitir 
movimentos relativos entre um 
disco e outro. Em compensação, os 
acoplamentos não podem ser feitos 
a velocidades muito altas, que oca
sionariam choques violentos nos 
dentes e, conseqüentemente, sua 
ruptura. Já o desacoplamento pode 
ser feito a qualquer momento. 
Quando a embreagem tem movi
mentos num só dos sentidos, para 
maior facilidade de engate, os den
tes são inclinados ou helicoidais, o 
ue permite acoplamento mais gra- 
ual, diminuindo os choques.

Na figura 1 são mostradas de 
maneira esquemática algumas for
mas de dentes usados nesse tipo de 
embreagem. O formato A  mantém 
o acoplamento em qualquer dos 
sentidos de rotação e não apresenta 
tendência a desengrenar se houver 
sobrecarga aplicada ao eixo mo
triz. O formato B só mantém o aco
plamento num dos sentidos de rota
ção. A inclinação B de um dos 
lados dos dentes toma extrema
mente fácil o desacoplamento se 
houver tendência a uma rotação em 
sentido oposto àquele previsto no 
projeto. E o formato C permite o 
acoplamento nos dois sentidos e 
proporciona também uma segu
rança contra eventuais sobrecar
gas, através da inclinação a de 
qualquer dos lados dos dentes.

Embreagens a fricção
M uito usada, a embreagem a

fricção funciona graças ao atrito

existente entre as superfícies de 
contato. Sua principal vantagem 
em relação à embreagem de dentes 
é que o acoplamento pode ser feito 
lentamente conforme a força de 
compressão entre as superfícies.

Os principais tipos de embrea
gem a fricção são: cônico e a disco.

As embreagens cônicas (figura 
2) têm no cubo da parte macho B 
uma ranhura G através da qual, 
por meio de uma alavanca, faz-se 
ou desfaz-se o contato entre as su- 

rfícies cônicas de largura b. 
ndo as superfícies cônicas reves

tidas de materiais com alto coefi
ciente de atrito, consegue-se, atra
vés da força axial R, garantida pela 
mola, manter o contato e transmitir 
potência entre as árvores solidárias 
as partes B e E  da embreagem.

As embreagens a disco funcio
nam de maneira semelhante, dife
rindo apenas nas superfícies de 
atrito, que apresentam forma de 
disco.

Embora seja mais comum a utili
zação de molas para aplicação da 
força radial R  que mantém o aco
plamento, podem ser empregados 
ainda elementos que possibilitam o
trabalho por meios hidráulicos ou
pneumáticos.

Colocadas entre o eixo do motor 
e a caixa de marchas, as embrea
gens a fricção permitem que, ao co
mando do motorista, o motor tra
balhe sozinho ou movimente 
gradativamente as rodas do veí
culo. Elas possibilitam graduar, du
rante manobras ou mudanças de 
marcha, o valor da força axial que 
liga os discos, conseguindo-se, 
dessa maneira, fases de transmis
são progressiva, que movimentam 
o veiculo suavemente, sem choques 
ou trepidações.

Embreagens magnéticas

As embreagens magnéticas são 
baseadas no efeito de um fio con
dutor percorrido por uma corrente 
elétrica sobre um elemento ferro
magnético. Em alguns casos, a 
ação eletromagnética serve para 
criar a força de compressão neces
sária para o atrito entre as superfí
cies. Geralmente, essas embreagens 
são de discos múltiplos, colocados 
dois a dois, ligados a cada árvore 
o que cria maior superfície de con
tato. A ação eletromagnética, neste 
caso, permite controlar com maior
exatidao a força de união entre as
duas superfícies.

Outro tipo de embreagem mag
nética consiste na interaçao de dois 
discos cobertos por uma poeira fer
romagnética em banho de óleo. 
Cria-se um campo magnético que 
provoca a aderência entre as partí
culas e entre elas e o disco, possibi
litando a transmissão do movi
mento.

Existe também a embreagem ele
tromagnética que funciona de 
maneira semelhante à do motor 
elétrico*.

Neste tipo de embreagem, há um 
indutor*, alimentado por corrente* 
contínua, que gira ligado a uma das 
árvores. O induzido, constituído 
por um anel de material magnético, 
está ligado a outra árvore. O 
campo magnético criado no mo
mento do acoplamento forja o in
duzido a manter uma posição cons
tante em relação ao indutor. As 
embreagens desse tipo estão sujei
tas a certo escorregamento (movi
mento relativo entre as duas árvo
res): a árvore movida gira em velo
cidade inferior à motora.

VEJA TAM BÉM : Eixos e Arvo
res; Elétrico, Motor; Engrenagens.
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No ovo de galinha, a clara é ape
nas um líquido nutritivo segregado 
por glândulas especiais que se 
abrem no oviduto. A casca é conse
qüência do endurecimento de outra 
secreção, rica em sais de cálcio. A 
gema, por sua vez, resulta do acú
mulo, no óvulo, de uma quantidade 
extraordinária de material nutri
tivo, denominado vitelo. Se fosse 
retirado dela todo o vitelo, restaria 
apenas uma gota microscópica de 
protoplasma vivo, de volume cor
respondente ao dos ovos que não 
têm vitelo. Assim, a enorme dife
rença de tamanho entre os ovos das 
diversas espécies de animais é de
vida, simplesmente, ao vitelo acu
mulado que varia, por sua vez, de 
acordo com o tamanho do animal.

Nos mamíferos ovíparos (proto- 
térios), aves, répteis, peixes e mo
luscos cefalópodes, a quantidade de 
vitelo é enorme, preenchendo quase 
todo o ovo, exceto num ponto, 
onde fica o protoplasma vivo. Estes 
ovos são denominados telolécitos 
com diferenciação polar completa.

Nos artrópodes o vitelo encon- 
tra-se no centro do ovo e separa 
duas zonas de protoplasma: uma 
central, contendo o nucleo, e outra 
periférica, circundando o vitelo 
(centrolécitos).

Os anfíbios, anelídeos, molus
cos, platelmintos e ctenóforos apre

sentam nítida polaridade em seus 
ovos, distinguindo-se: o pólo ani
mal, com peguena quantidade de 
vitelo, e o polo vegetativo, abun
dante em vitelo (telolécito com di
ferenciação polar incompleta). 
Ovos oligolécitos (ou seja, com 
pouco vitelo) aparecem nos mamí
feros, protocordados, equinoder- 
mos, celenterados e esponjas. Esses 
ovos são próprios das espécies nas 
quais o embrião não obtém o ali
mento do ovo, mas sim do corpo 
materno ou até mesmo do meio 
ambiente.

As divisões

Logo após a fecundação, o ovo
— grande ou pequeno — sofre mi
toses sucessivas para formar as 
inúmeras células do embrião. En
tretanto, a presença do vitelo inerte 
interfere no processo, de modo que, 
conforme sua quantidade e distri
buição, assiste-se a diferentes tipos 
de segmentação do ovo.

Nos oligolécitos, onde a distri
buirão do vitelo é uniforme, as di
visões dão blastômeros do mesmo 
tamanho. O primeiro plano de divi
são é longitudinal ou meridional e 
corta o ovo em dois blastômeros 
iguais. O segundo plano é ainda
meridional e perpendicular ao pri
meiro, produzindo quatro células 
iguais. O terceiro plano de divisão
é transversal e passa ligeiramente 
acima do equador. O embrião apa
rece agora com oito células, sendo 
as quatro do pólo animal ligeira
mente menores. As divisões seguin
tes são iguais e realizadas em pla

nos alternadamente longitudinais e 
transversais, determinando a for
mação de uma primeira figura em
brionária, a mórula, constituída 
por um conjunto de células arre
dondadas assemelhando-se a uma 
amora. A evolução prossegue e, à 
medida que as divisões se sucedem, 
as células se deslocam, deixando, 
no centro do embrião, um espaço 
cheio de líquido. Finalmente, as cé
lulas aparecem dispostas na perife
ria, formando uma camada deno
minada blastoderma, que reveste a 
blastocela (cavidade central cheia 
de líquido). A esse estágio dá-se o 
nome de blástula.

Nos ovos telolécitos com dife
renciação polar incompleta (como 
os de anfíbios), a segmentação ê to
tal, desigual e radial. Os dois pri
meiros planos de divisão são meri
dionais e perpendiculares entre si, 
destacando quatro blastômeros de 
igual tamanho. O terceiro plano de 
divisão é transversal e deslocado 
para o pólo animal, de maneira que 
determina a formação de quatro 
pequenos blastômeros no pólo ani
mal e quatro blastômeros maiores 
no pólo vegetativo.

Desde o estágio de oito células, 
começa a surgir entre os blastôme
ros uma pequena cavidade, mar
cando o inicio da formação da blas
tocela. As divisões seguintes se 
realizam em planos perpendicula
res, e, à medida que elas ocorrem, 
vai aumentando a blastocela; for- 
ma-se deste modo uma blástula 
que, cortada longitudinalmente, 
mostra a blastocela deslocada para 
o pólo animal.

Nos ovos telolécitos com dife
renciação polar incompleta de ne- 
mertíneos, moluscos, anelídeos e 
platielmintes, a segmentação é to
tal, desigual e espiral. Os dois pri
meiros planos de divisão são 
meridionais e perpendiculares, des
tacando quatro blastômeros iguais. 
A terceira divisão é desigual, for
mando quatro blastômeros meno
res (micrômeros) e quatro blastô
meros maiores (macrômeros). Ao 
contrário do que sucede com a seg
mentação radial, os micrômeros 
aparecem deslocados, fazendo um 
ângulo de 45 graus com os macrô
meros. Essa disposição é determi
nada pela orientação oblíqua dos 
fusos mitóticos que, nas divisões 
seguintes, se inclinam alternada
mente para a direita e para a 
esquerda.

Nos mamíferos metatérios 
(mamíferos vivíparos, cujas fêmeas 
são dotadas de uma bolsa no ventre
— marsúpio —, na qual são colo
cados os filhotes que nascem numa 
etapa prematura do desenvolvi
mento) e eutérios (mamíferos dota
dos de placenta, que possibilita 
uma eficiente união nutritiva entre 
a mãe e o embrião, e cujos filhotes 
alcançam uma etapa mais avan- 
ada do desenvolvimento antes de 
averem nascido), o ovo é oligolé- 

cito, aparecendo envolvido por 
uma espessa membrana, denomi
nada zona pelúcida. A clivagem é 
total, produzindo a mórula.

As divisões prosseguem e surge 
o blastocisto, uma estrutura este- 
rica envolvendo um grupo de célu
las e uma cavidade. A parede do

O ovo é um dos primeiros estágios na formação do organismo vivo. Composto quase que só de vitelo, o acúmulo deste elemento influi no tamanho dos 
ovos, nos vários tipos de animais. Segundo a quantidade e disposição de vitelo que apresentam, os ovos são classificados em: oligolécitos (a), telolécitos 
(b e c) e centrolécitos. Os oligolécitos tôm pouco vitelo, distribuído uniformemente, sofrem segmentação total e os blastômeros obtidos são todos iguais 
(d). Os ovos telolécitos são dotados de grande quantidade de vitelo, concentrada em um pólo. Os ovos dos anfíbios se caracterizam por sofrerem a segmenta
ção total (e), com produção de blastômeros desiguais. Em outros casos, a segm entação é limitada a uma porção do ovo. servindo como exemplo a segmenta
ção discoidal do ovo da galinha (f). Os centrolécitos, característicos dos insetos (g), tôm o vitelo no centro e a segmentação apenas na periferia (h).
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ectoderma

arquêntero

blastóporo
blastocela

Na formação da blástula dos 
anfíbios, a segmentação se realiza 
de maneira total mas desiguel.
Assim, h i  formação de dois 
tipos de cãlula: os micrõmeros, 
células pequenas, e 
os macrõmeros, células grandes 
e ricas em vitelo.
O processo de invaginação do material 
celular, que ocorre no inicio da 
gastrulaçáo, se verifica no limite 
entre os micrõ meros e os 
macrõmeros. Nessa ocasião 
hã formação do chamado 
sulco falciforme (a). Essa 
parte da blástula corresponde 
à futura região dorsal 
do embrião. À medida que o 
sulco se estende, formando o 
arquêntero |b), os micrõmeros 
começam a recobrir os macrõmeros 
num processo chamado epibolia.
Os macrõmeros são empurrados 
para fora da blástula, formando 
a rolha vitelina (c).
Por fim. a rolha vitelina é 
reincorporada e os dois lábios 
formados se fecham, 
originando o blastóporo, 
que se constituirá 
no ãnus do anfíbio (d).
No decorrer do processo de 
gastrulaçáo, a blastocela se reduz 
consideravelmente, passando então 
a ocupar um pequeno 
volume na gástrula. Ao término 
do processo da gastrulaçáo. 
a blastocela se reduz 
consideravelmente, passando então 
a ocupar um pequeno volume 
na gástrula. Ao término do 
processo de gastrulaçáo, 
completa-se a formação do 
ectoderma e do endoderma 
(como se vô na figura d), 
a mbos originados 
pelos micrõmeros.

blastocisto é chamada trofoblasto e 
inicialmente constituída por uma 
única camada celular com a função 
de obter o alimento para a nutrição 
do embrião. As células situadas no 
interior do blastocisto constituem a 
massa celular interna, da qual se 
formará o embrião.

Os ovos telolécitos com diferen
ciação polar completa como os das 
aves, mamíferos prototérios (mamí
feros ovíparos dotados de cloaca e 
outros caracteres primitivos), rép
teis e peixes apresentam segmenta
ção discoidal, isto é, atingindo ape
nas o disco germinativo. Os fusos 
mitóticos orientam-se tangencial
mente à superfície do disco germi- 
nativo e produzem um mosaico ce
lular sobre o vitelo. Na etapa final 
da segmentação, os blastômeros 
formam uma lâmina discoidal e su
perficial, o blastoderma, que depois 
se destaca do vitelo, deixando um 
espaço que corresponde à blasto
cela. Forma-se deste modo a blás
tula.

Nos ovos centrolécitos dos ar
trópodes a segmentação é superfi
cial. O núcleo, situado no centro do 
ovo, divide-se várias vezes. Os nú
cleos resultantes migram para a pe
riferia do ovo, onde surge uma ca
mada protoplasmática plurinu- 
cleada. Entre os núcleos surgem 
membranas divisórias, originando
um estrato celular que representa o 
blastoderma.

Gastrulaçáo

Após a formação da blástula, o 
estágio embrionário seguinte é a 
gastrnlação, na qual se forma a 
gástrula (caracterizada pela exis
tência de duas camadas celulares). 
Na escala zoológica, observam-se 
quatro padrões básicos de gastrula- 
cão. Nos ovos oligolécitos a gastru- 
laçào por embolia é típica, ocor
rendo também por delaminação.

Tomando-se como exemplo a 
gastrulaçáo por embolia do anfioxo 
(protocordaao), nota-se que o pro
cesso começa com um achata
mento do pólo vegetativo que, a se
guir, se invagina e penetra na 
blastocela, em direção à face in
terna do pólo animal. Neste tipo de 
gastrulaçao a blastocela vai dimi
nuindo progressivamente, che
gando a ser apenas virtual quando 
as duas camadas celulares se en
costam. Por outro lado, forma-se, 
pela invaginação, uma nova cavi
dade, o arquêntero ou intestino pri
mitivo, que se comunica com o ex- 
tçjior através de uma abertura 
on amada blastóporo. Cortada lon
gitudinalmente, a gástrula aparece 
constituída por dupla camada celu
lar. A parede externa é o ecto
derma, e a interna (que reveste o ar
quêntero) constitui o endoderma. 
P o s t e r io r m e n t e  s u r g e ,  entre o  ecto
derma e o endoderma, o terceiro fo
lheto germinativo, o mesoderma,

que passará a servir de limite a 
uma cavidade denominada celoma.

Nos celenterados, cuja jastrula- 
ção ocorre por delaminação, as cé
lulas do blastoderma sofrem divi
são tangencial, originando uma 
camada celular externa, o ecto
derma, e outra interna, o endo
derma. Posteriormente, abre-se o 
blastóporo. Ainda nos celenterados 
observa-se um outro tipo de gastru- 
lação. Do blastoderma se destacam 
células que migram para o interior 
da blastocela. Esta passa então a 
ser preenchida por um tecido pa- 
renquimático, que constitui o endo
derma. A camada externa transfor- 
ma-se em ectoderma.

No processo de evolução em
brionária dos anfíbios, a gastrula- 
ção se dá por epibolia. Ela é deter
minada gela divisão mais rápida 
dos micrõmeros que passam a en
volver os macrõmeros. Ocorre o 
aparecimento de uma incisão late
ral no limite de separação entre mi- 
crômeros e macrõmeros. Os micrô- 
meros, dividindo-se rapidamente, 
deslocam-se para baixo, envolvem 
os macrõmeros, e penetram na 
blastocela. A incisão transforma-se 
no blastóporo. O deslocamento dos 
micrõmeros para o interior da blás
tula diminui a blastocela e vai for
mando o arquêntero, que fica limi
tado suj>eriormente por endoderma 
constituído de micromeros, e, infe
riormente, de macrõmeros.

O terceiro folheto

A massa de tecido endodérmico 
fende-se para dar origem ao ar
quêntero, e logo após surge o blas
tóporo. Na maioria dos metazoá- 
rios, posteriormente à formação do 
ectoderma e do endoderma, surge o 
terceiro folheto germinativo, o me
soderma.

Os poríferos (esponjas) são ani
mais cujo desenvolvimento embrio
nário conduz a uma estrutura de 
organismo na qual as células não 
estão propriamente reunidas em te
cidos. A camada dermática e a do 
mesênquima desses animais simu
lam um epitélio, porém arranjam-se 
muito frouxamente e não apresen
tam a típica irreversibilidade dos 
tecidos da grande maioria dos me- 
tazoários, nos quaisl uma vez dife
renciado, o tecido nao mais se mo
difica nem pode voltar a ter 
características embrionárias. Por 
essa razão as esponjas são enqua
dradas no grupo dos Parazoa, ao 
passo que os demais metazoários 
são colocados no grupo dos Eume- 
tazoa.

Entre estes últimos, um grupo 
atinge no desenvolvimento a fase 
de dois epitélios, com os quais ela
bora todos os demais tecidos do or
ganismo adulto: são os diploblásti- 
cos. Neles podem ser incluídos os 
celenterados e os ctenóforos. Os 
metazoários restantes — que apre-



208 Embriologia

Nas figuras aa esquerda e do centro, a gástrula do anfioxo com os remanescentes da blastocela ainda presentes 
no blastóporo. À direita, uma secção transversal esquemática feita à altura da faringe desse pequeno animal, com 
destaque para as diferenciações mesodérmicas. O anfioxo se assemelha muito a um peixe pequeno sem esqueleto.

sentam a formação de um terceiro 
epitélio e, portanto, terão uma or
ganização estrutura) mais com
plexa — pertencem ao grupo dos 
triploblásticos.

Quanto à evolução do terceiro 
folheto nos animais, os invertebra
dos apresentam dois tipos de for
mação: esquizocélica e enterocé- 
lica. A primeira pode ter como 
exemplo a evolúção nos anelídeos. 
Duas células mesodérmicas iniciais 
aparecem na gástrula, ladeando o 
intestino primitivo. Estas entram 
em divisão, originando dois cor
dões mesodérmicos que, em se
guida, sofrem uma segmentação 
metamérica e se escavam, for
mando bolsas mesodérmicas. Em 
um corte transversal observa-se o 
mesoderma revestindo uma cavi
dade chamada celoma. Por outro 
lado, em um corte longitudinal, ob- 
serva-se a metameria, com duas sé
ries de bolsas celômicas circun
dando o intestino. O mesoderma 
que reveste o intestino exibe dois 
folhetos: um visceral, aderente à 
face externa do endoderma, e outro 
parietal, justaposto à face interna 
do ectoderma. O folheto parietal do 
mesoderma e o ectoderma consti
tuem a somatopleura, enquanto que 
o folheto visceral do mesoderma e 
o endoderma se unem formando o 
esplancnopleura. As bolsas celô
micas direita e esquerda se unem 
dorsal e ventralmente, formando, 
respectivamente, os mesentérios 
dorsal eventral.

O segundo tipo de formação, en- 
terocélica, ocorre a partir do intes
tino primitivo, sendo possivel ob
servá-la no desenvolvimento dos 
equinodermos. O arquêntero for
ma-se por estrangulamento de uma 
vesícula dorsal, que depois se fende 
longitudinalmente formando duas 
vesículas fechadas: as vesículas 
mesodérmicas, uma direita e outra 
esquerda. Crescendo para o inte
rior da blastocela, as duas vesícu
las passam a revestir a face interna 
do ectoderma e a externa do endo
derma, limitando a cavidade geral 
ou celoma. Dessa maneira, as pare
des do celoma vão constituir o me
soderma. que é derivado do endo
derma.

A formaçao do celoma e do me
soderma nos equinodermos se dá 
do mesmo modo que no protocor- 
dado anfioxo. Um quarto folheto, o 
mesênquima, se forma junto ao me
soderma, a partir de células desta
cadas das camadas já existentes. 
Estas células têm forma estrelada, 
unindo-se menos intimamente que 
as dos outros folhetos, as quais for
mam camadas regulares. Nos in
vertebrados, o mesenquima começa 
a se formar já  no estado de blástula 
a partir de células que se destacam 
e migram para a blastocela. Nos 
vertebrados, o mesênquima for
ma-se a partir do mesoderma. Em 
diversos pontos da superfície ex
terna das bolsas celômicas desta- 
cam-se as células que vão originar 
o mesênquima.

O adulto no embrião

Todos os metazoários passam, 
em seu desenvolvimento embrioná
rio. por estágios e m  q u e  se  podem 
distinguir os folhetos. E, ainda 
mais, com exceção de casos espe

ciais, órgãos de um mesmo tipo se 
formam, em animais diferentes, a 
partir dos mesmos folhetos. Assim, 
por exemplo, o sistema nervoso e a 
epiderme, com todos os seus deri
vados, provêm, em todos os meta
zoários, do ectoderma. É também 
de origem ectodérmica o revesti
mento da extremidade anterior 
(boca, faringe) e posterior (ânus) do 
tubo digestivo. O endoderma dá 
origem ao resto do revestimento do 
tubo digestivo e à parte epitelial de 
Sliaç glândulas anexas, m m n  n 
pâncreas e o fígado. Nos vertebra

dos de vida uereu; o epitélio do 
aparelho respiratorio (traqueia, 
brônquios e pulmões) é de origem 
endodérmica. O mesoderma dá ori
gem aos músculos, aos órgãos de 
excreção (rins) e às membranas se
rosas que envolvem certos órgãos: 
o pericárdio, as pleuras e o peritô- 
nio. Finalmente, o mesênquima 
forma todos os tecidos de tipo con
juntivo (inclusive cartilagens e os
sos), os vasos sanguíneos e as célu
las do samgue.

Nn anfioxo, após a gastrulação, 
começa simultaneamente a forma

ção do mesoderma, do canal neural 
e da corda dnrsaí nu notocnrda. 
Inicialmente, as células ectodérmi- 
cas do dorso do embrião tornam-se 
mais alongadas e passam a consti
tuir a placa neural. A seguir, a 
placa neural invagina-se e forma o 
sulco ou goteira neural. O sulco se 
aprofunda, e seus bordos se unem, 
transformando-o no canal neural, 
sobre o qual se restabelece o ecto
derma.

O tubo neural possui inicial
mente duas aberturas: o neuróporo, 
anterior e em comunicação com o

Os três desenhos no alto mostram um corte no anfioxo: à medida que aumenta o númoro de blastômeros, aumentam  
as dimensões da blástula, ao mesmo tempo que a blastocela se amplia. Aparece, em alaranjado, uma secção dos 
blastômeros, que ao fundo são representados em sua disposição no interior da blástulà. Deve-se essa segmentação 
à disposição de substâncias em reserva, uniformemente distribuídas em meio ao citoplasma formativo.
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meio externo, e o canal neurenté- 
rico, que se comunica com o ar 
quêntero. Posteriormente ocorre o 
fechamento das duas aberturas. 
Orientando-se dorsal e longitudi
nalmente entre o ectoderma e o en- 
doderma, o canal neural se trans
formará posteriormente no sistema 
nervoso central. A formação dessa 
estrutura é a mesma para os diver
sos vertebrados.

Por outro lado, no teto do ar- 
quêntero surgem três eva^inações, 
uma central (que formara a noto- 
corda) e duas laterais (que origina
rão o celoma). As duas vesículas 
laterais, destacando-se do endo- 
derma e fechando-se, formam duas 
bolsas celômicas que crescem, ca
racterizando um celoma de origem 
enterocélica. Suas paredes consti
tuem o mesoderma, do qual deriva
rão os músculos estriados. En
quanto isso, a dobra longitudinal 
mediana transforma-se na noto- 
corda ou corda dorsal, um eixo de 
sustentação que caracteriza todo o 
embrião de animal cordado. A no- 
tocorda pode' persistir nos proto- 
cordados adultos, mas nos verte
brados adultos é substituída pela 
coluna vertebral cartilaginosa ou 
óssea.

Nos anfíbios, já  na fase de blás- 
tula, aparecem células responsáveis 
pela formação da notocorda e do 
mewderma. Com o processo de 
epíàolia, tais células deslocam-se e, 

assando pelo lábio superior do 
lastóporo, penetram no interior do 

arquêntero, formando no teto deste 
a lâmina cordomesodérmica. Ob- 
servando-se um corte transversal 
do embrião, verifica-se que essa lâ
mina divide-se em três partes: uma 
central, que formará a notocorda, e 
duas dorsolaterais que se transfor
mam em mesoderma e crescem 
para baixo, passando a limitar o 
celoma, pela divisão em folhetos 
parietal e visceral. Ao mesmo 
tempo, o endoderma, que reveste o 
assoalho do arquêntero, forma 
duas expansões laterais que se 
unem dorsalmente e terminam por 
fechar completamente o arquên
tero.

Em cada saco celômico, apare
cem dorsalmente dois estrangula
mentos, que progridem para o inte
rior e, entrando em contato, 
separam cada um deles em duas 
partes: uma dorsal ou_ epímero, e 
outra ventral ou hipômero. En
quanto o hipômero permanece indi
viso, o epímero segmenta-se longi
tudinalmente, formando duas séries 
de vesículas (denominadas somi- 
tos). A parede mais interna e es
pessa divide-se em duas partes: o 
esclerótomo, que irá formar as vér
tebras, e o miótomo, produtor da 
musculatura. A parede mais ex
terna e delgada do somito é o der- 
mátomo, que será o responsável 
pela formação da derme.

O processo de evolução dos so- 
mitos é o mesmo em todos os verte
brados.

Nas aves, a blástula é consti
tuída por um blastodisco que reco
bre o pólo superior do vitelo. Neste 
disco embrionário formam-se o ca
nal neural e a corda dorsal, ao 
mesmo tempo que se diferenciam o 
mesodermae o mesênquima.

O  e m b r iã o  v a i  t o m a n d o  fo r m a ,
encravando-se na superfície da

gema. Aos poucos, as bordas do 
disco embrionário crescem, envol
vendo o vitelo que, por fim, fica 
contido num saco formado pelo ec
toderma, o mesoderma e o endo
derma. A região do disco embrio
nário se separa parcialmente do 
saco vitelino por um sulco e, num 
estado mais avançado, fica em co
municação com o vitelo apenas 
pelo cordão umbilical. O endo
derma que reveste o intestino se co
munica, através desse cordão, com 
o endoderma que reveste o vitelo, 
de modo que o saco vitelino fica 
sendo uma espécie de expansão ex
terna do intestino.

A vida embrionária

Enquanto os folhetos embrioná
rios vao dando origem aos diversos 
órgãos, formam-se, a partir do 
crescimento desses mesmos folhe
tos, certas membranas que desem
penham funções imçortantes du
rante a vida embrionária, mas não 
farão jsarte do corpo do animal. 
Elas sao abandonadas, junto com a 
casca do ovo, no momento da eclo
são.

Dentro do ovo em desenvolvi
mento, distinguem-se, pois, duas 
partes: uma embrionária, que dará 
origem ao filhote, e outra extra-em- 
brionária. As membranas extra-em- 
brionárias são três: o âmnio, o có- 
rion e a alantóide. As duas 
primeiras se formam a partir de 
uma prega do ectoderma e do me
soderma, que surge contornando o 
embrião e que termina por enco
bri-lo completamente. Essa prega é 
constituída por quatro camadas de 
células. As duas externas consti
tuem o córion; as duas internas, o 
âmnio. No espaço limitado pelo 
âmnio e a pele do embrião acumu
la-se o líquido amniótico, em que 
fica o embrião mergulhado, e que 
o protege contra choques. Por ou
tro lado, da parte posterior do in
testino cresce uma saliência que se 
imiscui por dentro do cordão umbi
lical e se amplia, crescendo cada 
vez mais, pelo espaço virtual que 
existe entre as duas laminas do me
soderma extra-embrionário; esta 
membrana é chamada alantóide. 
Em pouco tempo penetra entre o 
córion e o âmnio, e se solda ao có
rion, com o qual passa a formar 
uma membrana única que cresce 
rapidamente, envolvendo todo o 
conteúdo do ovo.

Essa membrana alantoidiana 
cria, em seu mesoderma, uma rica 
rede de vasos sanguíneos e, apli
cada de encontro a casca do ovo, 
passa a ser o órgão respiratório do 
embrião. De fato, a casca é porosa 
e deixa passar o oxigênio para den
tro dos vasos sanguíneos da alan
tóide, e, para fora, o gás carbónico. 
Além disso, a alantóide emite papi
las ricamente vascularizadas que 
penetram na clara do ovo e dela ab
sorvem alimento.

Outra parte da nutrição do em
brião é garantida pelo vitelo con
tido no saco vitelino. Assim, a 
alantóide desempenha, no embrião 
dos répteis e das aves, o mesmo pa
pel que tem a placenta nos mamífe
ros eutérios: as funções de respira
ção e nutrição.

N os mamíferos, a blástula en-
contra-se limitada pelo trofoblasto

Etapas do desenvolvimento do embrião de um pinto. Depois de dez horas 
de incubação podem ser vistos os somitos. formados por segmentação do 
mesoderma em pares de blocos ao lado da corda dorsal (1). No periodo que 
transcorre entre o quarto (2) e o sétimo (3) dia de incubação, começa a dife-
r e n c ia ç ã o  d o s  a n e x o s  e m b r io n á r io s :  s a c o  v i t e l in o ,  â m n io ,  c ó r io n  e  a la n -
tóide. formados à custa de folhetos primitivos em zona extra-embrionãria.
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e contém, na blastocela, uma 
massa celular. Essa cavidade — 
que se acha colocada num dos pó
los do embrião — cresce muito e 
se torna semelhante ao saco vite- 
lino existente nos répteis.

Em um dos lados da cavidade 
fica o maciço principal de células 
— o escudo embrionário — que 
irá constituir mais tarde o corpo do 
indivíduo. O endoderma forma-se, 
simplesmente, pela diferenciação 
das células mais internas do es
cudo, e não por invaginação, como 
no anfioxo. Da face externa do es
cudo destaca-se uma membrana 
que vai constituir o âmnio, que re
cobre à cavidade amniótica, cheia 
de líquido.

Dessa maneira, o embrião dos 
mamíferos, que começou seu de
senvolvimento pelo modelo do an
fioxo, chega a um estado em que se 
assemelha extremamente ao em
brião dos répteis e aves. Pontos de 
partida diferentes (ovo sem vitelo 
num caso e com muito vitelo no 
outro) conduziram, por caminhos 
diversos, a resultados análogos. O 
resto do desenvolvimento se passa, 
nos mamíferos, de maneira que 
lembra muito o que acontece nos 
embriões de todas as outras espé
cies animais.

Esta grande semelhança entre 
embriões de grupos tão diferentes 
foi um dos argumentos dos evolu- 
cionistas para convencer os des
crentes de que realmente as diferen
tes espécies se formaram a partir 
umas das outras.

Ainda com relação aos mamífe
ros, o ovo, depois de formado, im
planta-se na mucosa uterina (nida- 
ção). O córion, constituído pelo 
trofoblasto e mesoderma parietal, 
forma vilosidades que se insinuam 
na parede do útero, entrando em 
contato com o tecido conjuntivo e 
os capilares sanguíneos. A alan- 
tóide funde-se com o córion e sur
gem, no mesoderma visceral, vasos 
sanguíneos que penetram nas vilo
sidades do córion. Desse modo 
constitui-se a placenta, formada 
por: parede uterina (endométrio), 
córion e alantóide. A placenta asse
gura a nutrição do embrião, assim 
como as trocas respiratórias e_a ex
creção. Não existe comunicação di
reta entre os vasos sanguíneos das 
vilosidades (embrião) e os vasos do 
endométrio (mãe). As trocas são 
efetuadas por osmose. Entre o 
corpo fetal e a placenta forma-se o 
cordão umbilical. Pelo seu interior 
circulam duas artérias e uma veia. 
As artérias conduzem o sangue ve * 
noso do feto para a placenta, en
quanto a veia conduz o sangue ar
terial em sentido oposto.

A classificação pela 
embriologia

Os estudos dos padrões de com
portamento embriológico permitem 
estabelecer uma classificação dos 
animais.

Assim, pelo número de folhetos 
germinativos, podem-se dividir os 
animais em diploblásticos e triplo- 
blásticos. Quanto à presença de ce- 
loma, podem-se colocar os triplo- 
blásticos em três grupos: 
acelomados — animais em que não 
existe um celoma (a cavidade do 
corpo é preenchida por um parén-

quima de origem mesodérmica, 
como por exemplo no caso dos cte- 
nóforos, platielmintes e nemertí- 
neos); pseudocelomados — os que 
possuem uma cavidade do corpo 
que, por não aparecer revestida por 
mesoderma, e considerada um 
pseudoceloma (pertencem a este 
grupo os nematelmintes e os acan- 
tocefalos); e celomados — aqueles 
que apresentam o verdadeiro ce
loma, revestido totalmente pelo me
soderma. Os principais componen
tes deste grupo são: anelídeos, 
artrópodes, moluscos, equinoder- 
mos e cordados.

Quanto ao destino do blastó-

poro, a divisão se faz em protostô- 
mios — animais nos quais o blas- 
tóporo dá origem à boca ou região 
anterior do intestino e o ânus é uma 
neoformação, como no caso da 
maioria dos triploblásticos, com 
exceção dos equinodermos e corda
dos; e deuterostômios — o blastó- 
poro ou região do blastóporo dá 
origem ao ânus e a boca é conside
rada uma neoformação. A este 
grupo pertencem apenas os equino
dermos e os cordados.

Quanto aos anexos embrioná
rios, os animais dividem-se em: 
amniotas alantoidianos -— animais 
em cujo desenvolvimento embrio

nário se forma o âmnio e a alan
tóide e que compreendem répteis, 
aves e mamíferos; e anamniotas 
an alantoidianos _— os vertebrados 
desprovidos de âmnio e alantóide. 
É o caso dos peixes e anfíbios.

A embriologia nos vegetais

Para os botânicos, o embrião é 
geralmente considerado um rudi
mento da planta esporofítica, for
mado por divisões sucessivas da 
célula-ovo e, portanto, diplóide. 
Dentro da classificação dos vege
tais feita pelo botânico alemao 
Adolf Engler (1844-1930), tal es-

Cercade 16 semanas

O embrião humano assemelha-se muito ao de outros animais, no inicio do desenvolvimento. O embrião de galinha 
de três dias (acima) pouco se diferencia do humano de três semanas (abaixo). Após quatro dias, o de galinha mostra 
um olho mais pronunciado e, com o desenvolvimento, as diferenças vao gradualmente se acentuando.
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Desenvolvimento embriológico do sapo: aparência externa de um girino, em suas diversas etapas.

trutura só aparece no grupo que ele 
chamou de embriófitas, abran
gendo, assim, os musgos, as pteri- 
aófitas, as gimnospermas e as an- 
giospermas.

Nestes dois últimos grupos, o 
embrião geralmente ocorre no inte
rior de estruturas especiais, que 
constituem as chamadas sementes; 
daí o nome de espermatófitos da
do a eles (pois esperma significa 
semente).

A moderna embriologia vegetal 
pode dividir-se em três ramos prin
cipais: embriologia descritiva — 
onde são estudados os vários pro
cessos de desenvolvimento que vão 
desde a iniciação dos órgãos se
xuais até a maturação do embrião; 
embriologia filogenética — que 
procura relacionar tais processos 
com a evolução das plantas; e em
briologia experimental — que es
tuda os aspectos físicos e químicos 
do desenvolvimento dos embriões, 
a fim de poder controlar o mais 
amplamente possível este processo, 
como por exemplo: controle da fer- 
tilizaçao, cultura de embriões em 
meio asséptico, partenogênese in
duzida, partenocarpia induzida, 
produção de embriões adventícios, 
e outros.

Normalmente um embrião é 
constituído por um caulículo, uma 
radícula, uma plúmula, onde se en
contram os primórdios das primei
ras folhas do novo indivíduo, e fo
lhas cotiledonares, que podem ser 
em número de apenas uma (mono- 
cotiledôneas), duas (dicotiledôneas) 
ou várias (muitas gimnospermas). 
Tais folhas cotiledonares podem ter 
função de reservar alimentos para 
os primeiros estágios de vida da fu
tura plântula, como ocorre na se
mente de feijão, ou de digerir, assi
milar e translocar alimentos 
armazenados em outros tecidos nu
tricionais, como acontece no grão 
de milho. Neste caso, os alimentos 
são armazenados num tecido da se
mente que é chamado endosperma.

Nas espermatófitas, os embriões 
originam-se após a polinização da 
flor e a fertilização de seus ovulos. 
A polinização é alcançada por 
meio de vários veículos, quais se
jam o vento, os insetos, os pássa
ros, etc. A fertilização se dá 
quando o grão de pólen germina, 
forma um tubo polínico que atinge 
o óvulo, penetra em seus tecidos e 
descarrega suas células masculinas 
junto à célula sexual feminina con
tida no óvulo.

Da fusão de uma célula sexual 
masculina com uma célula sexual 
feminina surge uma célula-ovo, que 
é também chamada de zigoto. 
Após este processo de fusão, ou 
singamia, o zigoto entra num pe
ríodo de repouso, que pode variar 
de alguns dias até vários meses, 
conforme a espécie.

Em torno do embrião freqüente
mente se desenvolve o endosperma, 
originado da fusão de uma célula 
sexual masculina com os chamados 
núcleos polares do saco embrioná
rio. Nas gimnospermas, o endos
perma tem outra origem e é ha- 
plóide. Nas angiospermas ele é 
triplóide.

Após o período de repouso, o zi
goto começa a dividir-se. Freqüen
temente a primeira divisão da célu- 
la-ovo isola uma célula terminal,

voltada para o interior do saco em
brionário, e uma célula basal, em 
oposição. Em certas espécies 
aquela célula se divide em vários 
planos, originando o proembrião. 
A célula basal pode dividir-se algu
mas vezes, originando o chamado 
suspensor que, ao se distender, em
purra o proembrião para perto do 
endosperma a fim de que se ali
mente. Quando o proembrião já co
meça a diferenciar-se em caulículo, 
radícula, etc., ele passa a ser um 
embrião. Em certas plantas, como 
nas orquídeas, na semente libertada 
pelo fruto ainda não se encontra 
um embrião típico, há apenas 
proembrião.

A medida que o embrião cresce 
dentro da semente, ele vai se nu
trindo do endosperma. Há casos 
em que o embrião é tão voraz que 
digere não somente o endosperma, 
mas a própria casca da semente e 
às vezes a própria parede do ová
rio, que iria dar a parede do fruto. 
Em tais casos, o embrião fica total
mente nu, sem nenhum tecido pro
tetor em volta dele.

O processo de reprodução se
xual, iniciado pela fusão aos nú
cleos das células sexuais masculina

e feminina e que resulta na forma
ção de um novo indivíduo, é deno
minado anfimixia. Todavia, há ca
sos em que embriões podem se for
mar por processos assexuais, sem 
a ocorrência de singamia. A tais 
casos costuma-se aplicar o termo 
apomixia.

Há vários tipos de apomixia. Em 
alguns o_ embrião se origina por 
partenogênese, a partir da própria 
célula sexual feminina, ou de al
guma outra célula do saco embrio
nário, sem a concorrência de célu
las sexuais masculinas. T^is 
embriões são então haplóides. As 
vezes acontece de a celula sexual 
feminina ser diplóide por falta de 
redução cromossômica e dar um 
embrião partenogenético, que tam
bém sera diplóide. Há casos em 
que embriões podem formar-se a 
partir de células não sexuais per
tencentes ao nucelo do óvulo ou 
mesmo ao integumento deste. E cu
rioso que embriões assim origina
dos, de células vegetativas adultas, 
sem qualquer participação de se
xualidade, dêem plântulas normais 
com todas as características de ju- 
venilidade nas primeiras fases de 
suas vidas.

Casos de poliembrionia são bas
tante conhecidos entre os diversos 
tipos de plantas. Uma única se
mente pode, às vezes, conter vários 
embriões.

Nas gimnospermas, devido à 
existência de várias células sexuais 
femininas num mesmo óvulo, com 
a fertilização deste pelos tubos 
polínicos surgem vários embriões. 
Todavia, apenas um deles geral
mente completa o seu desenvolvi
mento; os demais regridem.

A poliembrionia pode resultar 
também do desenvolvimento não 
só do embrião normal, mas de em
briões apomíticos, isto é, origina
dos por processos assexuais, como 
outras células do saco embrionário, 
de células do nucelo ou dos integu- 
mentos.

No gênero Citrus, ao qual per
tencem as laranjas, os limoes, etc., 
freqüentemente existe mais de um 
embrião numa semente. Um deles 
é apomítico.

VEJA TAMBÉM: Biologia; De
senvolvimento e Crescimento; Ga
mela; Reprodução.
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Emoções

Devidamente condicionado, o homem é capaz de dominar certas emoções, como o medo a animais enfurecidos.

Tranqüilamente, um homem 
guia seu carro. De repente, outro 
carro surge na frente, ele sofre o 
impacto de enorme susto e bate 
violentamente no outro. Passado o 
susto inicial, o homem é tomado de 
raiva pelo causador do acidente. 
Dirige-se a ele pronto para a agres
são, mas o vê ensangüentado e é 
acometido por um misto de náusea, 
compaixão e sentimento de culpa. 
Corre para chamar socorro.

Neste episódio comum, pode-se 
ver como emoções diferentes se su
cederam, com rapidez. Tais emo
ções e muitas outras fazem parte 
do cotidiano. Constituíram sempre 
a matéria-prima de poetas, drama
turgos e romancistas, alguns dos 
quais as descreveram e analisaram 
com genial penetração: basta citar 
Sófocles*, Shakespeare* e Dos- 
toiévski*. Os filósofos, por seu 
|ado, especularam a respeito das 
emoções: Sêneca* escreveu sobre a 
ira, Spinoza* estudou as paixões ou 
afetos, Sartre* esboçou uma teoria 
das emoções. E, por fim, a emoção 
constitui um dos fenômenos que 
mais preocupam a psicologia 
científica contemporânea.

O subjetivo e o objetivo

As definições de emoção diver
gem conforme a ênfase atribuída ac 
aspecto subjetivo ou ao aspecto ob
jetivo.

Do ponto de vista subjetivo, a 
emoção é uma alteração psíquica 
sentida ao nível da consciência, 
como reação peculiar a certos estí
mulos ou situações, que podem 
provocar sentimentos de alegria, 
compaixão, medo, cólera, etc. A 
antiga discussão em torno da dis
tinção entre emoções e sentimentos 
foi superada pelos psicólogos mo
dernos, que consideram os senti
mentos como parte das emoções, 
diferenciando-se estas últimas ape
nas pela maior intensidade.

Lio ponto de vista objetivo, as 
emoções manifestam-se por altera
ções fisiológicas ou viscerais, por 
exteriorizaçoes corporais e por ati
tudes ou comportamentos. Con
forme as emoçoes, em cada caso. 
as alterações fisiológicas podem
f>rovocar suor intenso, tremor, ace- 
eração do pulso e da batida car

díaca, mal-estar no estômago c des 
sarranjo intestinal, riso ou choro, 
perda momentânea do fôlego, des 
maio, etc. As emoções também se 
exteriorizam espontaneamente na 
postura corporal, nos gestos e nas 
expressões faciais. Por último, as 
emoções provocam comportamen
tos específicos, como: fuga, imobi
lização ou aproximação com rela
ção a um objeto ou situação, atitu
des de aprovação, de defesa ou de 
agressão, etc.

No pensamento filosófico do sc 
culo XIX, as alterações físicas 
eram vistas como decorrência da 
emoção conscientemente sentida. O 
filósofo norte-americano William 
James*, em 1884, foi o primeiro a 
contestar esta formulação clássica.

invertendo-a. Para ele, a experiên
cia consciente segue-se às reações 
físicas, que representam respostas 
aos estímulos do meio ambiente. A 
aparição súbita de um urso pode 
provocar uma perturbação interna, 
que só depois é percebida como 
medo. Na teoria classica, a seqüên
cia seria a seguinte: “Vejo o urso, 
sinto medo, meu corpo se prepara 
para a fuga”. Na teoria de James, 
a seqüência é inversa: “Vejo o urso, 
meu corpo se prepara para a fuga, 
sinto medo”. Tendo Cari I ange 
apresentado, de mndn indepen
dente, teoria semelhante, ficou ela 
conhecida como teoria das emo
ções James-Lange.

Essa teoria tem sido objeto de 
numerosas críticas. O fisiologista 
Walter Cannon realizou experiên
cias com animais, nos quais o corte 
das ligações neurais entre as vísce
ras e o cérebro não impediu que 
continuassem a manifestar raiva, 
medo e outras reações emocionais. 
Também se fez a experiência de in
jetar, numa série de indivíduos hu
manos, substâncias químicas capa
zes de provocar alterações viscerais 
especificamente associadas com 
certas emoções, visando verificar 
se estas surgiriam independente
mente de estímulos externos, de 
acordo com a teoria dc James 
Lange. Não se constataram, porém, 
verdadeiras emoções: os sujeitos da 
experiência apenas relataram que 
sentiram “como se” estivessem 
com medo ou “como se” pressen
tissem um acontecimento feliz. Isso

não significa que as drogas atuan
tes sobre as vísceras não afetem as 
reações das pessoas aos estímulos 
externos. Estudo realizado por 
Stanley Schachter e colaboradores 
sugere que as reações viscerais, 
conquanto insuficientes, j)or si 
mesmas, para gerar a emoçao total, 
influem na predisposição do indiví
duo para reagir a um estímulo emo
cional.

Cérebru e hormônios

Segundo a chamada teoria talâ- 
mica, de Walter Cannon e P. Bard, 
os impulsos sensoriais recebidos 
passam pelo tálamo (núcleos de 
substância cinzenta situados na 
base do encéfalo). Durante o trân
sito pelo tálamo, as mensagens vin
das dos órgãos dos sentidos rece
bem uma “carga emocional”. Se 
não houver a inibição da reação 
emocional pelo córtex cerebral, a 
emoção é descarregada num movi
mento simultâneo de escoamento 
emocional em dois sentidos. No 
sentido superior, do tálamo para o 
córtex, constitui a experiência emo
cional consciente. No sentido infe
rior. do tálamo para o corpo, pro
duz a reação visceral e muscular. 
Embora muito simplificada, a teo
ria talâmica de Cannon Bard des 
vendou a possibilidade de que as 
emoções sejam complexos padrões 
de comportamento, controlados 
por mecanismos cerebrais ainda 
não inteiramente elucidados. Sa- 
be. se, contudo, que os órgãos sen-

soriais, ao reagir a um estímulo ex
terno, transmitem informações ao 
cérebro, através do qual a sensação 
é identificada e avaliada. Os meca
nismos cerebrais desencadeados 
provocam reações viscerais, de que 
o cérebro é sucessivamente infor
mado. A experiência subjetiva da 
emoção, em conseqüência, é par
cialmente determinada pelo pro
cesso cerebral de avaliaçao e tam
bém, em parte, pelas informações 
das alterações viscerais, que sobem 
de volta ao cérebro.

Existem no cérebro dois siste
mas, que se supóe implicados no fe
nômeno da emoção. A estimulação 
do primeiro — o sistema límbico
— produz as diferentes reações 
emocionais e as reações fisiológi
cas e musculares associadas. O ou
tro sistema, O reticular, teria um 
efeito dinamizador não específico 
snhre o comportamento, atuando 
como um mecanismo de alerta.

Também é sabido que o sistema 
nervoso simpático e o sistema de 
glândulas endócrinas, segregadoras 
de hormônios, se acham envolvi
dos, de modo diferenciado, no pro
cesso das reações emocionais. As
sim é que a adrenalina, hormônio 
suprarenal, parece vinculada à 
emoção do medo, enquanto a nor- 
adrenalina parece mais ligada à có
lera. Animais pacíficos e assustadi
ços, como os coelhos, segregam 
principalmente adrenalina, en
quanto os animais de presa, como 
os leões, segregam mais a nor-adre- 
nalina. Experiencias com  sujeitos
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Muitos psicólogos estudam a influência das emoções infantis no adulto.

humanos confirmam semelhante 
observação.

Percepção inicial e avaliação

Segundo Magda Arnold, as teo
rias psicológicas enfatizaram a se
gunda parte da seqüência — emo
ção, expressão e ação —, não 
concedendo suficiente destaque à 
percepção inicial e ao mecanismo 
de avaliação. Magda Arnold suge
riu a seguinte seqiiência: l)percep
ção — a recepção neutra de estí
mulos externos; 2) avaliação — 
apreciação dos estimulos como 
bons e benéficos ou como maus e 
prejudiciais; 3) emoção — tendên
cia favorável aos estímulos julga
dos bons e oposta aos considerados 
maus; 4) expressão — um padrão 
de alterações fisiológicas (postu- 
rais, musculares e viscerais) organi
zadas no sentido da aproximação 
ou da retirada, distinto para cada 
emoção; e 5) ação — aproximação 
ou retirada poderão ocorrer, se ou
tra emoção não interferir.

Emoção e motivação

Aspecto importante da definição 
de emoção consiste em seu relacio
namento com o processo de moti
vação.

Para alguns autores, emoção e 
motivos constituem dois processos 
distintos. Enquanto as emoções de
pendem mais das situações e estí
mulos externos e de seu significado 
especial para o indivíduo, os moti 
vos e impulsos primários dependem 
fortemente da predisposição in
terna. O comportamento emocional 
é freqüentemente conturbado e de
sorganizado, caracterizando-se por 
reações extremas e por alterações 
corporais dramáticas; já  o compor
tamento motivado, pelo contrario, 
é bem organizado, orientado para 
um objetivo caracterizado por rea
ções proporcionais às tarefas em 
vista. Por fim, as reações emocio
nais são despertadas por situações 
inusitadas, diante das quais o in
divíduo não dispõe de modos habi
tuais de ação. Já os motivos e im 
pulsos primários estão vinculados

a padrões habituais de satisfação. 
E o caso da fome e do impulso se
xual, usualmente satisfeitos dentro 
de padrões de comportamento 
aprendidos, tornados habituais no 
adulto normal.

No entanto, autores como Ed
ward Murray não consideram tais 
diferenças suficientes para definir 
dois processos distintos. Observam 

ue motivos demasiado fortes pro- 
uzem um estado emocional, ao 

passo que emoções moderadas sus
citam um estado motivacional. 
Tais autores refutam, em particu
lar, a concepção generalizada de 
que as emoçoes sejam necessaria
mente desorganizadoras do com
portamento e sempre opostas a 
uma conduta racional. Se não for 
muito intensa, a emoção é capaz de 
ajudar o indivíduo a agir racional
mente de acordo com suas necessi
dades do momento. Tanto motivos 
coi.'o emoções possibilitam a dire
ção do comportamento de modo 
organizado e conveniente à boa 
adaptação ou podem nele interferir 
de modo perturbador. Para Mur
ray, emoçoes são classes de moti
vos: uma emoção representa um 
motivo externamente despertado, 
com importantes acompanhamen
tos corporais.

Emoções 
inatas e adquiridas

Existem emoções que obedecem 
a mecanismos inatos, e outras rela
cionadas com mecanismos adquiri
dos por aprendizagem.

Os animais superiores e o ser hu
mano dispõem de mecanismos ina
tos produtores das emoções consi
deradas primárias por certos 
autores. O ser humano recém-nas- 
cido só possui um padrão generali
zado' de excitação elementar diante 
de qualquer espécie de estímulo. 
Com o tempo, revelará medo, de 
modo inato, quando, por exemplo, 
ouvir um ruído forte e súbito ou 
quando sentir que seu corpo perde 
apoio. A ira é outra emoçao passí
vel de ser gerada numa base mata, 
estimulada, em especial, pela frus
tração.

A maturação orgânica e, sobre
tudo, o processo de aprendizagem 
social irao diferenciando a excita
ção elementar do início da vida hu
mana, discriminando variadas 
emoções peculiares. Gradualmente 
surgirão a aflição, o deleite, a aver
são, o medo de coisas antes indife
rentes, a exaltação, a afeição por 
adultos e por outras crianças, o 
ciúme e a alegria. Um dos mecanis
mos mais simples de aprendizagem 
consiste no condicionamento: 
quando combinado a um estímulo 
provocador de uma emoção inata 
ou já aprendida, um estímulo ante
riormente neutro torna-se condicio
nante e desperta uma reação pró
pria.

O que distingue o ser humano de 
todos os outros animais é, precisa
mente, a possibilidade do variadís
simo enriquecimento por via da 
aprendizagem social, com a aquisi- 
çao de uma multiplicidade de emo
ções não inatas. Daí que os estímu
los e as reações emocionais variem 
conforme os agrupamentos huma
nos, dependendo também do está
gio social, da situação de classe e 
do status, da ideologia, de fatores 
culturais e étnicos. E variam ainda 
de indivíduo para indivíduo do 
mesmo agrupamento social, con
forme fatores pessoais de tempera
mento herdado e de experiência da 
vida.

Classificação das emoções

Sendo numerosa a lista de senti
mentos e reações incluídos no con
ceito de emoção, sua classificação 
tem sido feita segundo diversos cri
térios. Krech e Crutchfield classifi
caram as emoções em função dos 
elementos que nelas desempenham 
maior influencia. Daí seis catego
rias principais de emoções: 1) emo
ções primarias (dirigidas para um 
objetivo) — alegria, medo, cólera, 
pesar;_2) emoções referentes à esti
mulação sensorial — dor, náusea, 
aversao, prazer; 3) emoções refe
rentes à auto-estima — vergonha, 
orgulho, culpa; 4) emoções referen
tes a outras pessoas — amor, ódio,

piedade; 5) emoções contemplati
vas — humor, gozo estético, admi
ração; e 6) disposições — tristeza, 
ansiedade, entusiasmo.

Alguns autores, porém, excluem 
as disposições da classificação, 
preferindo considerá-las uma for
mulação hipotética, que explicaria 
a predisposição do indivíduo para 
certas emoções. Assim é que o 
mesmo fato pode suscitar alegria 
numa pessoa e aversão ou medo em 
outra. Além disso, verificam-se, no 
indivíduo adulto, emoções que pa
recem resultar da fusão e não da di
ferenciação.

Robert Plutchik propôs uma teo
ria, segundo a qual existiriam oito 
reações emocionais básicas: pres
sentimento, ira, alegria, consenti
mento, surpresa, medo, pesar e re
pulsa. A complexa experiência 
emocional dos adultos resultaria de 
uma mistura dessas oito reações 
básicas, combinadas em diversos 
níveis de intensidade.

Outros psicólogos tentaram iso
lar uma ou mais dimensões bási
cas, dentro das quais as reações 
emocionais se enquadrariam. Três 
dimensões principais foram descri
tas: intensidade, agradabilidade-de- 
sagradabilidade e aproximação-evi- 
tação. A preocupação com a 
intensidade levou certos autores, 
como Donald Lindsley e Elizabeth 
Duffy, a só admitirem o nível de 
ativação ou de excitação como di- 
ferenciador das emoções. Mas as 
outras dimensões também são dis
tintivas. Observou-se que emoções 
de igual intensidade podem ser 
agradáveis ou desagradáveis (êx
tase e terror, por exemplo). Além 
disso, nem sempre as emoções 
agradáveis levam à aproximaçao e 
as desagradáveis ao afastamento. 
Uma emoção desagradável, como a 
ira, pode conduzir à aproximação 
agressiva. Daí a complexidade da 
classificação das emoçoes.

VEJA TAMBÉM: Comporta
mento; Motivação; Pavlov; Perso
nalidade.

Importantes experimentos sobre as emoções primárias têm  sido feitos com 
ratos. Sabe-se que em situações de medo eles segregam muita adrenalina.
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Empédocles

Toda a vida cultural da Grécia 
antiga se desenvolveu estreitamente 
vinculada aos acontecimentos das 
cidade-estado, a pólis. Essa vincu- 
lação resulta da própria organiza
ção política, constituída por uma 
constelação de cidades-estados for
temente ciosas de suas peculiarida
des, de suas tradições, de seus deu
ses e heróis. A própria dimensão da 
cidade-estado impunha, de saída, 
rande solidariedade entre seus ha- 
itantes, facilitando a ação coerci

tiva dos padrões de conduta, ao 
mesmo tempo que propiciava à po
lis o desenvolvimento de uma fisio
nomia particular, inconfundível, e 
que era o orgulho e o patrimônio 
comum de seus cidadãos. O fenô
meno geográfico e o fenômeno 
político se associam de tal modo 
que, na língua grega, pólis^ é, ao 
mesmo tempo, uma expressão geo
gráfica e uma expressão política, 
designando tanto o lugar da cidade 
quanto a população submetida à 
mesma soberania. Compreende-se, 
assim, porque um grego antigo se 
pensa a si mesmo antes de tudo 
como um cidadão.

Naturalmente, essa ligação es
treita entre o homem grego e a pó- 
lis transparece na vida e no pensa
mento dos filósofos. Já Tales de 
Mileto (século VI a.C.), segundo o 
historiador Heródoto, teria desem
penhado importante papel na polí
tica de seu tempo, tentando induzir 
os gregos da Jonia a se unirem em 
Estado federativo e assim poderem 
oferecer resistência à ameaça persa 
que se configurava. Desse modo, 
com Tales — que a tradição consi
dera o ponto inicial da investigação 
científico-filosófica ocidental — te
ria começado também a linhagem 
dos filósofos-políticos e dos filoso- 
fos-legisladores, cuja vida e cuja 
obra se desenvolveram em íntima 
conexão com os destinos da pólis. 
Essa conexão manifesta-se em mui
tas das palavras do vocabulário 
dos primeiros filósofos, que expri
mem. em suas raízes, experiências 
de cunho social, generalizadas para 
explicar a organização do cosmo. 
Por outro lado, a própria estrutura 
política sugere ao pensador esque
mas de compreensão: à pólis mo
nárquica, primitiva, corresponde 
uma visão do processo cosmogô- 
nico entendido como o desdobra
mento de um princípio (arché) 
único, tal como aparece nas primei
ras cosmogonias filosóficas. Esses 
esquemas de compreensão vão po
rém se transformando, em parte 
como refiexo das novas formas de 
vida política. Assim, a instauração 
do regime democrático em Atenas 
e outras cidades oferece novas su
gestões ao pensamento: a realidade 
pode passar a ser compreendida 
como resultante de múltiplos 
princípios diretores, regidos pela 
isonomia (igualdade perante a lei). 
Ao monismo pode então suceder o 
pluralismo na explicação do Uni-
verso: o  cosmo se organiza à ima-
gem da pólis democrática. Essa 
aplicação dos princípios democrá

ticos à explicação dos diferentes fe
nômenos aparece inicialmente no 
pensamento de Empédocles de 
Agrigento.

Político, filósofo, 
cientista

Já na Antiguidade a vida de Em
pédocles suscitou relatos diversos 
e, à semelhança da de Pitágoras, foi 
envolvida numa atmosfera de len
das. O que se sabe de mais seguro 
provém de Diógenes* Laércio, que 
afirma ter Empedocles nascido em 
Agrigento (Magna Grécia, Sicília), 
em 490 a.C., e vivido sessenta 
anos. Mas a tradição conservou 
também notícia de suas convicções 
democráticas e fala de sua intensa 
p a r t i c ip a ç ã o  n a  vida política de 
Agrigento. Teria recusado a rea
leza e certa vez teria dissolvido o

Conselho dos Mil, pretendendo 
constituir não mais um conselho de 
ricos e sim de verdadeiros demo
cratas. Conta-se ainda que na 
época em que começaram a apare
cer os primeiros sinais de tirania, 
em sua cidade, Empédocles teria 
persuadido os cidadaos a cessarem 
suas divergências e a seguirem uma 
política de igualdade.

Em dois poemas, Empédocles 
expôs seu pensamento: Sobre a Na
tureza e Purificações. O primeiro 
apresenta uma visão do processo 
cosmogônico, desenvolvendo e mo
dificando a linha de especulação 
iniciada com a escola de Mileto; o 
segundo é um poema religioso, 
contendo uma das primeiras expo
sições registradas da doutrina órfi- 
co-pitagorica.

O poema Sobre a Natureza re
presenta a adoção de uma nova

concepção de verdade. O elea- 
tismo* havia identificado a via da 
verdade com o uso exclusivo da ra
zão, que, apresentada como uma 
deusa soberana e absoluta no 
poema de Parmênides*, afirmava a 
unidade do ser e, como decorrên
cia, negava a validade do depoi
mento dos sentidos. Com isso, o 
movimento e a multiplicidade — 
evidências sensíveis — eram consi
derados racionalmente como fenô
menos inadmissíveis.

Empédocles altera essa concep
ção de verdade, declarando em seu 
poema que pretende apresentar 
não mais do que pode alcançar a 

compreensão de um mortal”. Não 
mais a revelação de uma verdade 
absoluta, porém uma verdade pro
porcional a “medida humana”. Isso 
significa que a evidência que pro- 
poe não é a do intelecto puro: é a 
exigência de clareza racional, po
rém aplicada aos dados fornecidos 
pelos sentidos. Desaparece a mo
narquia da razão, o conhecimento 
se democratiza: cada um dos recur
sos de apreensão da realidade é 
igualmente válido. Aconselha Em
pédocles: “Examina de todos os 
modos possíveis de que maneira 
cada coisa se toma evidente. Não 
atribuas mais crença à tua vista do 
que a teu ouvido, a teu ouvido que 
ressoa mais do que às claras indi
cações de tua língua. Não recuses 
a teus outros membros a tua con
fiança, na medida em que eles apre
sentam ainda um meio de conhe
cer; mas toma conhecimento de 
cada coisa da maneira que a torna 
clara”.

O resultado da conciliação entre 
a razão e os sentidos é a substitui
ção, por Empédocles, do monismo 
corporalista (a explicação de toda 
a realidade a partir de um princípio 
corpóreo, como nos milesianos) 
pelo pluralismo: o Universo seria o 
resultado de quatro “raízes” — a 
água, o ar, a terra e o fogo. Essas 
raízes são “iguais” — nenhuma é 
mais importante, todas são eternas 
e imutáveis. Nem há mudança 
substancial: as raízes permanecem 
idênticas a si mesmas. A diversi
dade das coisas delas resultantes 
advém de sua mistura em diferentes 
proporções. Proclama Empédocles: 

Nao há nascimento para nenhuma 
das coisas mortais; uau há fim pela 
morte funesta; há somente mistura 
e dissociação dos componentes da 
mistura. Nascimento é apenas um 
nome dado a esse fato pelos ho
mens”.

Por exigência da razão, as raízes 
são tidas como imóveis; mas, por 
exigência dos sentidos, o movi
mento percebido no Universo tem 
de ser justificado. Para resolver 
esse impasse e conciliar democrati
camente as duas exigências, Empé
docles apela para mais dois princí
pios: o Amor e o Ódio. O primeiro 
age como força de atração entre os 
dissemelhantes (as raízes), en
quanto o Ódio exerce ação contrá
ria — afasta as raízes. Empédocles 
estabelece ainda a paridade entre 
Amor e Ódio e as quatro raízes: 
são também corpóreos (são' “flui- 
dos-forcas”) e têm a mesma 
“idade das raízes (o que exclui a 
preeminência por anterioridade).

O principio jJ e  igualdade, re
gendo a atuação do Amor e do



Empirismo 215

Nos serviços pesados, as empilhadeiras a motor substituem as manuais.

Odio, resulta num processo cíclico, 
que oscila entre um estado de má
xima junção (obra do Amor) e de 
máxima separação das raízes (obra 
do ódio). O processo cosmogô- 
nico, que se repete indefinidamente, 
representa, assim, uma permanente' 
tensão entre o Um e o Múltiplo. 
Dessa tensão resultariam quatro fa
ses sucessivas, que Empédocles 
descreve em Sobre a Natureza: a 
primeira, pleno domínio do Amor, 
determina um todo homogêneo e 
contínuo, à semelhança do ser eleá- 
tico e formado pela completa fusão 
das raízes; na segunda, devido à 
atuação crescente do ódio, as raí
zes ja  em parte distanciadas consti
tuem um todo onde atuam forças 
equivalentes e contrárias; a terceira 
fase é o domínio completo do Ódio, 
que estabelece quatro províncias 
perfeitamente distintas — a da 
agua, a do ar, a da terra e a do 
fogo; na quarta fase o Amor vai re
conquistando a supremacia que 
perdera e o conjunto volta a ser 
uma unidade em tensão (como a 
realidade para Heráclito* de 
Éfeso). Segundo a maioria dos his
toriadores, o Universo atual esta
ria, para Empédocles, situado na 
segunda fase: a do avanço do Ódio.

Do ponto de vista estritamente 
físico, a concepção cosmogônica 
de Empédocles é da maior impor
tância. O princípio de isonomia, 
que impõe a compensação das 
ações de Amor e Ódio, resulta na 
adoção da doutrina do eterno re
torno — doutrina que contém em 
si a idéia do equilíbrio relativo en
tre as forjas do Universo e a da 
conservaçao perfeita de sua ener
gia. Além disso, a formação do 
Universo atual, como resultado da 
progressiva atuação da força de se
paração das raizes, leva Émpédo- 
cles a formular uma concepção 
evolucionista na qual aparece ja a 
noção de “sobrevivência dos mais 
aptos”.

A realidade toda sendo coman
dada pelo princípio de igualdade, 
também o organismo humano esta
ria regido pelo equilíbrio entre 
opostos. Nesse ponto, Empédocles 
segue a linha médica de Alcméon 
de Crotona, pitagórico, que já ex
plicava o organismo à semelhança 
de um Estado no qual a isonomia 
das forças em oposição correspon
deria à saúde, enquanto a doença 
seria devida à preponderância mo
nárquica de um dos elementos que 
integram o corpo.

Empédocles teria ido além: para 
ele a igualdade democrática era o 
princípio que dirigia todo o Uni
verso, desde seu processo de consti
tuição. Por isso, o principal papel 
do filósofo seria o de lutar por de
mocratizar a pólis, integrando-a na 
harmonia universal.

Relatos fantasiosos apresentam 
diferentes versões sobre a morte de 
Empédocles. Um deles diz que o fi
lósofo ter-se-ia lançado à cratera 
do vulcão Etna. Mais provável, po
rém, é que tenha sido banido de sua 
cidade, indo acabar seus dias no 
Peloponeso.

VEJA TAMBÉM: Cosmogonia; 
Eleatismo; Pitagorismo; Pré socrá 
ticos.

Empilhadeira

Nos grandes complexos indus
triais, o transporte de cargas cons
titui trabalho muito importante. 
Por isso, já  no armazém, a merca
doria deve ser mantida de forma 
organizada, para que possa ser reti
rada e transportada sem maiores 
dificuldades. Quando a carga é 
grande, além dos problemas habi
tuais de transporte é necessário le
var em consideração o peso.

Neste caso, torna-se necessário o 
uso de empilhadeiras, transporta
doras industriais especialmente 
projetadas para a locomoção de 
cargas pesadas ou volumosas em 
espaços relativamente pequenos.

Em geral, as cargas a serem re
movidas são reunidas em caixas 
com medidas-padrão (containers) 
ou sobre plataformas especiais, o 
que facilita a tarefa. Cada uma des
sas unidades de carga mede, em ge
ral, 80 x 100 ; 80 x 120; ou 100 x 
120 cm de base.

Do manual ao motorizado

No início, as empilhadeiras eram 
manuais: o levantamento e o trans
porte da carga eram feitos graças 
ao esforço muscular do operário, 
auxiliado por roldanas ou instru
mentos similares. Atualmente, po
rém, todas as empilhadeiras são 
motorizadas, com motor elétrico 
ou motor de combustão interna. 
Este último sistema é o mais utili
zado, principalmente para grandes 
áreas abertas. Nos lugares fecha
dos^ devido ao perigo de contami
nação da carga ou do ambiente, 
preferem-se os motores elétricos. 
Porém, seja qual for o sistema de 
propulsão da empilhadeira, na 
maioria dos casos, o acionamento, 
do mecanismo é feito por um sis
tema hidráulico. Nele, o óleo pres

surizado por bombas aciona os ci
lindros de levantamento ou de 
controle da posição da carga.

Existem duas classes principais 
de empilhadeiras: as contrabalan
çadas e as sem contrapeso. Nestas 
ultimas, o centro de massa da 
carga (baricentro) encontra-se entre 
as rodas do veiculo (a base de 
apoio da máquina no solo). Nas 
empilhadeiras contrabalançadas, o 
próprio peso da máquina serve 
como contrapeso da carga (que fica 
apoiada a uma pequena distância 
do aparelho).

O equipamento de carga e des
carga é composto de dois braços ou 
forquilhas (garfos), que ficam sob a 
unidade de carga. Possuem guias 
verticais, por onde correm, subindo 
ou descendo, as mercadorias trans
portadas.

Normalmente, as empilhadeiras 
possuem guias, capazes de movi
mentos inclinados para a frente ou 
para trás, que favorecem a rapidez 
dos trabalhos e aumentam a segu
rança da máquina, na medida em 
que essa inclinação impede movi
mentos das mercadorias durante o 
transporte.

A capacidade de carga de uma 
empilhadeira é calculada conside- 
rando-se o peso da carga a ser le
vantada e a distância desta ao cen
tro de gravidade da máquina. As 
modernas empilhadeiras costumam 
trazer diagramas que indicam a ca
pacidade máxima do aparelho.

As empilhadeiras são bastante 
utilizadas em ambientes de espaço 
limitado, devido à facilidade de seu 
manejo, além de serem, com rela
ção à capacidade de carga, o me
lhor tipo de transporte existente.

Todos os tipos de empilhadeira 
apresentam grande variedade de 
medidas, modelos e capacidades de 
carga, o que permite uma escolha 
exata do tipo mais adequado para 
cada serviço.

VEJA TAMBÉM: Guindaste.

Empirismo

Diante do problema da origem 
do conhecimento* humano — uma 
das questões centrais da investiga
ção filosófica — duas posiçoes 
fundamentais têm sido adotadas, 
ambas apresentando modalidades 
diversas: o racionalismó*, que con
sidera a razão* como a fonte (ou 
pelo menos a fonte principal) do 
conhecimento; e o empirismo, que 
ao contrário, afirma ser da expe
riência que o conhecimento pro
mana. Segundo os empiristas, o su
jeito cognoscente se comportaria 
como “tábua rasa”, a receber as 
impressões recolhidas pela expe
riência e das quais resujtariam as 
representações e as idéias a res- 
peijo dos objetos.

E comum fazer-se distinção en
tre empirismo psicológico e empi
rismo gnosiologico. O primeiro 
consistiria na sustentação de que o 
conhecimento tem sua origem intei
ramente na experiência; o segundo 
significaria a afirmação de que a 
experiência confere a validade do 
conhecimento. Alguns autores fa
lam também de empirismo metafí
sico, caracterizando as doutrinas 
que, ultrapassando o plano do co
nhecimento, consideram a própria 
realidade como “empírica” — no 
sentido de só ser afirmado real o 
que é alcançável através da expe
riência, particularmente da expe
riência sensível.

Desde que se entenda “empi
rismo” num sentido bem amplo, 
pode-se assinalar a presença de 
pensadores empiristas nos vários 
períodos da história da filosofia. 
Nessa acepção fala-se do empi
rismo de Aristóteles* ou do de filo
sofias helenísticas* como o epicu
rismo* e o estoicismo*. Na 
verdade, o papel da experiência na 
teoria do conhecimento dessas filo
sofias é bastante diverso — o que

Em term os amplos, pode-se dizer 
que Aristóteles foi empirista.
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mostra as muitas acepções que a 
designação “empirismo’ pode ad
mitir, dependendo sobretudo do 
que se entenda por experiência. Na 
Antiguidade, o empirismo mais ra
dical é certamente o adotado por 
Sexto Empírico*, que viveu em 
Alexandria e em Roma. Represen
tante da chamada tradição metó
dica da medicina. Sexto Empírico 
defendeu o ceticismo* com base 
numa concepção de conhecimento 
integralmente fundamentada na ex- 
periencia sensível.

O empirismo inglês

Freqüentemente prefere-se res
tringir a acepção do termo “empi
rismo”, para com ele designar o 
empirismo moderno, em particular 
o empirismo inglês. A tradição em- 
pirista na filosofia inglesa aparece 
no século XIII, com Roger Bacon. 
Mas sua concepção de experiência 
é ainda muito vasta, incluindo, ao 
lado da experiência física, também 
a experiência mística.

Na Renascença, com Francis 
Bacon*, é que propriamente tem 
início a linhagem do empirismo in
glês em sua feição moderna: todo 
conhecimento partindo da expe
riência sensível e sendo constituído 
e controlado pelas éxperimentações 
sucessivas. Dessa forma, Francis 
Bacon pretende construir uma ciên
cia realmente útil aos homens, viva 
e progressiva, corrigindo o verba
lismo estéril de que acusa as elucu
brações medievais. Mas para ele 
não se trata de permanecer no nível 
das meras constatações empíricas: 
a partir dos dados da sensação, a 
faculdade racional operaria elabo
rando o conhecimento científico. 
Aliás, o empirismo inglês realiza 
freqüentemente uma aliança es
treita entre conhecimento sensível e 
construção racional, embora o pri
meiro permaneça como sendo o 
ponto de partida e como critério de 
validade aos conhecimentos.

E o que se pode verificar no pen
samento de Thomas Hobbes*. 
Hobbes considera a sensação como 
origem de todo conhecimento, mas 
seria através de corretos raciocí
nios que o homem poderia alcançar 
“verdades gerais, eternas e imutá
veis”. Desse modo, seu mecanismo 
universal (todos os fenômenos físi
cos explicados através do movi
mento) e seu materialismo integral 
— tanto quanto a sua famosa de
fesa dos princípios que fundamen
tariam o absolutismo* político — 
resultam de' pressupostos empiris- 
tas aliados às exigências racionalis- 
tas. Só que aqueles pressupostos 
determinam, em Hobbes, uma con
cepção de razão diversa da carte
siana: enquanto para Descartes* a 
razão tem estatuto metafísico (é 
substância pensante), para Hobbes 
a razão é pura atividade — é razão 
operativa, é ato de raciocinar, ou 
seja, é cálculo, adição de juízos a 
utilizar sinais convencionais (as pa
lavras).

Fundamentalmente o que os em- 
piristas ingleses rejeitam no racio- 
nalismo é o inatismo, isto é, a dou
trina segundo a qual o homem seria 
dotado de idéias inatas e portanto 
anteriores a qualquer dado dos sen
tidos. Essa d o u t r in a ,  q u e  tem s u a s  
raízes históricas na noçào de remi

niscência em Platão*, é formulada 
por Descartes, reaparecendo, rein- 
terpretada, em Leibniz*. Através 
dela os racionalistas modernos afir
mam o primado da razão sobre os 
sentidos, procurando mostrar que o 
que há de fundamental no intelecto 
independe dos dados sensíveis. 
(“ Nada existe no intelecto que an
tes não estivesse nos sentidos” — 
afirma o adágio empirista, ao qual 
Leibniz acrescenta: “exceto o pró
prio intelecto”.)

O combate ao inatismo é um dos 
aspectos principais da obra filosó
fica de John Locke*. No Ensaio so
bre o Entendimento Humano, 
Locke desenvolve a teoria, segundo 
a qual todas as idéias provem da 
experiência, dividindo-se em dois 
grandes grupos: as idéias simples 
(no interior das quais não se pode 
estabelecer distinções) e as idéias 
complexas (envolvendo modos, 
substâncias e relações, sendo todas 
resultantes de combinações — 
através de diferentes operações — 
de idéias simples).

A rejeição da doutrina do ina
tismo apresenta, em Locke, indis
cutível sentido político: a funda
mentação do liberalismo exigia que 
se demolisse esse reduto de sacrali- 
dade — as idéias inatas, absolutas 
— capaz de abrigar a noção de 
“direito divino”.

Já com George Berkeley* o em
pirismo serve de apoio a um espiri
tualismo* integral. Afirmando que 
“existir é perceber ou ser perce
bido”, reduz o conhecimento à ex
periência imediata e conclui pela 
negação da substância material: a 
realidade toda passa a ser consti
tuída apenas por espíritos (os ho
mens e Deus), enquanto o mundo 
sensível só permaneceria existindo 
independente da percepção humana 
justamente porque sustentado pela 
percepção divina.

Com David Hume* as premissas 
do empirismo inglês são levadas às 
últimas conseqüencias. A identifi
cação de conhecimento com per
cepção imediata (externa ou in
terna) leva-o a abolir completa
mente a noção de substância, fun
damental à metafísica dos pensado
res racionalistas clássicos; ao 
mesmo tempo, permite-lhe fazer a 
crítica de conceitos inerentes à con
cepção tradicional da ciência, 
como o de causalidade*.

A tradição antimetafísica do em
pirismo é retomada no século XIX, 
na Inglaterra, por John Stuart 
Mi 11*, que realiza investigações psi
cológicas (na linha do associacio- 
nismo*) e metodológicas, estas cen
tralizadas na noção de indução*, 
que ele procura aplicar aos diferen
tes tipos de ciência.

No pensamento filosófico mais 
recente, a convergência de várias 
posições — particularmente as vin
culadas à filosofia* analítica — le
vou à constituição do chamado em
pirismo científico, representado 
principalmente pelo empirismo* ló
gico.
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O empirismo do século XX iniciou-se com a filosofia de Bertrand Russell.

Empirismo Lógico

O empirismo lógico é uma orien
tação filosófica que surgiu no fim 
do século XIX e no começo do sé
culo XX a partir da confluência de 
três tendências anteriores: 1) o de
senvolvimento de uma interpreta
ção radicalmente empirista da ciên
cia pelo físico e filósofo austríaco 
Ernst Mach*; 2) o empirismo in
glês do começo do século, represen
tado por Bertrand Russell* e 
George E. Moore*; 3) o desenvolvi; 
mento da lógica moderna, que foi 
elaborada principalmente por Got- 
tlob Frege*, e amadureceu nos 
Principia Mathematica, de autoria 
de Russell e Whitehead*.

O empirismo lógico está entre os 
fatores dominantes da filosofia an- 
glo-americana do século XX e tam
bém foi um fator importante na fi
losofia de língua alemã das 
décadas de 20 e 30. As suas teses
— em várias versões diferentes — 
tiveram particular influência sobre 
a atual filosofia da ciência (como 
aparece nos trabalhos de Rudolf 
Carnap*, Karl Popper, C. Hempel, 
E. Nagel). Tentativas de incorporar 
a análise que ps empiristas lógicos 
fizeram da ciência foram freqüen
tes em boa parte das disciplinas 
científicas. Entre os principais re
presentantes do empirismo lógico 
estiveram, além de Rudolf Carnap 
e dos membros do “Círculo de 
Viena”, os filósofos Bertrand Rus
sell, Charles D. Broad(1887-1971), 
Hans Reichenbach*, e A. J. Ayer 
(1910- ), que é considerado _o 
principal filósofo empirista inglês 
contemporâneo.

A tese central do empirismo ló
gico é de que todo conhecimento é 
produto da experiência sensorial, 
ou, em outras palavras, daquilo que 
os nossos sentidos registram. Para 
essa tese existem, entretanto, pelo 
menos três versões importantes 
dentro da própria tradição do em
pirismo lógico:

1) a de que tudo o que o homem 
conhece é sua experiencia senso
rial;

2) a de que o que se conhece são 
objetos — com os quais só as expe
riências sensoriais estabelecem 
contato;

3) a de que o conhecimento é tes
tado pelo confronto com as expe
riências sensoriais.

A primeira tese já era defendida 
pelos clássicos do empirismo in
glês: John Locke*, George Berke- 
ley* e David Hume*. Esses filóso
fos insistiam em que não existe 
nenhum conhecimento além da
quele que os nossos sentidos nos 
fornecem. E, também, que nada do 
que existe é necessariamente assim: 
que a razão humana é assim por
que a experiência faz com que fique 
assim — ela poderia ser diferente; 
que a natureza não obedece a leis 
nem causas — causa e conseqüên
cia nada mais são do que duas ex
periências que costumam ocorrer 
em seguida. Uma teoria do conhe
cimento como essa requer uma 
concepção complementar sobre a 
natureza psicologica das experiên

cias sensoriais. Para os empiristas 
clássicos, as experiências sensoriais 
eram — entre outras coisas — pri
vadas e atomísticas. Privadas quer 
dizer acessíveis apenas à pessoa 
que tem a experiência. Cada qual 
só tem acesso às próprias experiên
cias sensoriais. E atomísticas quer 
dizer que é possível analisar as ex
periências sensoriais nos termos de 
seus componentes mínimos, de cer
tas sensações “ simples”, irredutí
veis. O empirismo clássico se de
frontou, entretanto, com dificulda
des importantes. Em primeiro 
lugar, se o conhecimento e sempre 
conhecimento de experiências sen
soriais, como explicar o aparente 
conhecimento de objetos externos, 
que têm existência contínua, como 
pessoas ou mesas? Em segundo lu
gar, como se pode explicar o nosso 
conhecimento de matemática, que 
parece ser tão seguro —, em ter
mos de experiências sensoriais?

O empirismo clássico floresceu 
numa época em que os estudos ló
gicos estavam em total decadência. 
Parecia que as dificuldades men
cionadas (e outras mais) poderiam 
receber uma solução quando, quase 
duzentos anos depois, os empiristas 
lógicos introduziram as novas téc
nicas e os resultados lógicos de 
Frege e Russell na formulação das 
teses empiristas.

O primeiro desenvolvimento ló
gico de importância para o empi
rismo lógico foi a técnica da cons
trução lógica descoberta por 
Gottlob Frege, e. mais tarde, por

Bertrand Russell. A idéia central 
da técnica de construção lógica é a 
de que, tanto na engrenagem coti
diana como na científica, ocorrem 
muitas palavras que, embora apa
rentemente bem entendidas, não 
têm definição precisa nem limites 
precisos de uso. Sugere-se trocar 
essas palavras por outras, que pos
sam preencher cientificamente a 
mesma função, mas que sejam defi
nidas, com precisão, nos termos de 
outros conceitos da língua, de sig
nificado pacífico. Por exemplo, no 
uso comum da aritmética, tende-se 
a pensar em números como pro
priedades que caracterizam cole
ções ou conjuntos de coisas. Ao 
pensar no numero 3 como sendo 
algo que todos os conjuntos de três 
coisas têm em comum, é difícil di
zer exatamente o que seja esse algo. 
Com a construção lógica, Gottlob 
Frege evitou o sentido vago do con
ceito de número: ele definiu “3” 
como conjunto dos conjuntos de 
três coisas. A justificativa dessa de
finição de Frege não está no fato 
de coincidir com o uso comum do 
termo 3 — já que ela não coincide 
—, mas sim no fato, demonstrado 
por Frege, de que, a partir dessa de
finição dos números e dos axiomas 
da lógica, é possível deduzir todos 
os teoremas aritméticos conheci
dos. A justificativa está em que a 
função cientifica do conceito de 
“número” pode ser preenchida pelo 
conceito assim definido — evitan
do-se o sentido vago de conceito 
equivalente na linguagem usual.

Os sucessos dessa técnica, que 
Whitehead aplicou também à geo
metria e à física, sugeriram a Ber
trand Russell que poderia também 
ser usada para resolver algumas 
das dificuldades dos empiristas. A 
maioria tentava explicar o nosso 
aparente conhecimento de objetos 
exteriores dizendo que a sua exis
tência é inferida por meio de gene
ralizações feitas a partir dos dados 
que se registram através dos senti
dos. Quer dizer: sempre que movo 
a cabeça naquela direção (estando 
com os olhos abertos), registro 
aquele mesmo tipo de sensaçao vi
sual (caracterizando, por exemplo, 
o que se denomina “mesa”) — e o 
que mais pode explicar essa sensa^ 
ção a não ser o fato de que ali 
existe um objeto independente de 
mim: uma mesa? Posso assumir 
que ela existe mesmo quando não 
olho para lá (nisso é que está a ge
neralização). Mas essa tentativa de 
explicaçao tem duas fraquezas: en
volve aceitar que o conhecimento 
não seja só de sensações e, princi
palmente, que o empirista nao tem 
como justificar as suas generaliza
ções, o que lhe permite passardo 
que é passageiro (as sensações) 
para o que tem permanência (os 
objetos). No seu livro O Nosso Co
nhecimento do Mundo Exterior, 
Russell tentou mostrar que todos 
os objetos exteriores, inclusive as 
entidades não-observaveis da física 
(as partículas, por exemplo), po
dem ser considerados constructos 
lógicos feitos a partir das experiên
cias sensoriais. As tentativas mais 
sérias de levar a cabo esse pro
grama estão nos livros A Estrutura 
Lógica do Mundo, de Rudolf Car
nap, e A Estrutura da Aparência, 
de Nelson Goodman.

Outro desenvolvimento da lógica 
que foi importante para os empiris- 
tas lógicos foi a sistematizaçao do 
que se chama de lógica extensional 
também iniciada por Frege e des
dobrada por Russell e Whitehead. 
A sua parte fundamental é a teoria 
das “funções de verdade”. Por essa 
teoria ficou demonstrado que a ver
dade de um enunciado (isto é, frase, 
afirmação, coisa que se diz) pode 
ser deduzida logicamente da ver
dade das suas partes. Isso permitiu 
um manuseio inambíguo das lon
gas descrições de sensações, às ve
zes obtidas com a construção ló
gica para um conceito de objeto ou 
evento.

O aspecto mais importante da 
lógica extensional foi, entretanto, a 
análise da verdade lógica, desen
volvida primeiro por Ludwig Witt- 
genstein* no seu Tractatus Logico- 
Philosophicus. A verdade lógica é 
a verdade dos teoremas da logica, 
ou melhor, da lógica “extensional”; 
existem outras lógicas, por exem
plo a lógica modal, mas para Witt- 
genstein elas são desnecessárias. 
De acordo com o Tractatus Logi- 
co-Philosophicus, os teoremas da 
lógica são verdadeiros independen
temente dos fatos: se A é igual a
B, então B é igual a A, independen
temente de A ou B existirem e se
rem iguais ou não. Segundo a aná
lise de Ludwig Wittgenstein, as 
verdades lógicas não dizem nada, 
não falam de nadax são “verdades 
vazias”, já  que são compatíveis 
com qualquer coisa que possa exis-
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tir ou não, ocorrer ou não no Uni
verso. Assim se encontrou uma so
lução para o problema empirista de 
situar a natureza da lógica e da ma
temática, das quais, obviamente, 
era impossível aizer que também 
fossem derivadas da experiência 
sensorial. A lógica não diz respeito 
nem às experiências sensoriais nem 
a coisa nenhuma — a sua verdade 
é, por assim dizer, apenas uma 
questão de convenção. E a mate
mática, por sua vez, pode ser deri
vada da lógica.

O Círculo de Viena

O empirismo lógico teve seu pe
ríodo mais produtivo na década de 
20 e no começo da de 30. Foi de
senvolvido por um grupo de filóso
fos, matematicos e cientistas que se 
reuniam regularmente em Viena, 
constituindo o chamado “Círculo 
de Viena” . O grupo foi organizado 
por Moritz Schlick* e incluía entre 
os seus membros Rudolf Carnap, 
Otto von Neurath, Friedrich Wais- 
mann e Herbert Feigl. Um grupo 
semelhante formou-se em Berlim, 
incluindo Reichenbach, Hempel e 
Richard von Mises. A. J. Ayer 
(Linguagem, Verdade e Lógica, 
1936) divulgou as idéias do grupo 
na Inglaterra. Os dois grupos ter
minaram sendo destruídos pelos 
nazistas, já  que eles ajudavam e de
fendiam os judeus e denunciavam a 
irracionalidade da ideologia fas
cista. A maioria dos integrantes do 
grupo emigrou para os Estados 
Unidos, onde se reuniu no Cen
tro de Filosofia da Ciência de Min
nesota, dirigido por Feigl.

O “Círculo de Viena” propôs-se 
a fazer uma crítica radical da filo
sofia e propôs mesmo que a filoso
fia recomeçasse do começo, só que 
em bases rigorosamente científicas. 
A sua crítica da filosofia refletia 
uma forte influência da própria 
ciência. O que impressionava parti
cularmente os integrantes do Cír
culo era o caráter cumulativo (ou

progressivo) da ciência, ou seja, o 
fato de que o conhecimento cientí
fico se torna cada vez mais amplo 
e seguro, e também a objetividade, 
ou pelo menos a unanimidade, que 
os cientistas parecem facilmente al
cançar. Nesses dois aspectos, a fi
losofia e, particularmente, a metafí
sica tradicional estavam mal 
situadas. Segundo os empirista s ló-
ficos, as afirmações ou os enuncia- 

os que caracterizam a metafísica 
simplesmente não têm significado e 
o acordo e o progresso são im
possíveis na metafísica porque ela 
não dispõe de critérios de verdade 
ou falsidade. Eles argumentavam, 
como empiristas, que os critérios 
de verdade e falsidade se aplicam 
a partir da experiência; e con
cluíam que, por isso, tais critérios 
só se aplicam de forma definida às 
proposições da ciência, as únicas 
que têm significado. Mas se isso é 
assim, a filosofia não se ocupa da 
verdade. Qual é então a sua fun
ção? Para o “Círculo de Viena” a 
filosofia pode se dedicar, no má
ximo, a duas tarefas: estudar a ló
gica da ciência e formular critérios 
para decidir se uma_ expressão ou 
uma frase tem ou não significado.

A ênfase no significado resultava 
em boa parte da influência do 
Tractatus de Wittgenstein, que está 
baseado em duas teses centrais: 1) 
a “ tese da extensionalidade”, se
gundo a qual qualquer proposição 
(frase, enunciado) que tenha signifi
cado se compõe de proposições ele
mentares em função das quais está 
a sua verdade ou falsidade; 2) a 
“teoria figurativa do significado”, 
segundo a qual as proposições ele
mentares adquirem seu significado 
porque afiguram (retratam, repre
sentam) “estados de coisas” ele
mentares. Infelizmente, Wittgens
tein não deixou muito claro o que 
entendia por “proposição elemen
tar” , nem quais “estados de coisas” 
(coisas que existem ou podem ocor
rer no mundo) deveriam ser consi
derados elementares; e também não

explicou em que consistia aquela 
relação existente entre os enuncia
dos e o mundo, que ele chamou de 
figuração.

O “Círculo de Viena” deu uma 
interpretação empirista para “pro
posição elementar”. Proposições 
elementares seriam relatos de expe
riências sensoriais e, como tais, os 
dados básicos sobre os quais a 
ciência se apóia. Assim, o “Círculo 
de Viena”, ao mesmo tempo que 
adotava uma das versões do empi
rismo (“todo conhecimento é co
nhecimento de experiências senso
riais”], deixou claro que essa 
posição se baseava em duas teses 
fundamentais: a “tese da extensio
nalidade” (de que todas as proposi
ções podem ser analisadas nos ter
mos de seus componentes mais 
simples) e a tese de que as proposi
ções elementares são relatos de ex
periências sensoriais elementares.

Para membros do “Círculo de 
Viena”, entretanto, a própria acei
tação do empirismo não era inde
pendente da experiência. Eles pro
curaram reescrever a ciência numa 
linguagem formulada de acordo 
com suas duas teses fundamentais. 
Tentaram explicar todos os enun 
ciados complexos em termos de 
enunciados elementares, identifi
cando estes com o relato de expe
riências sensoriais. Aqueles enun
ciados que, embora fossem 
logicamente simples (isto é, não era 
mais possível decompô-los), não 
podiam ser considerados elementa
res no sentido dos empiristas lógi
cos (isto é, não se referiam a ex
periências sensoriais envolvendo 
freqüentemente termos muito vagos 
ou ambíguos) e requeriam uma re
definição com base em constructos 
lógicos.

Entretanto, a dificuldade de rees
crever a ciência dentro dos limites 
da linguagem estritamente empi
rista era grande demais. Objetos 
físicos como mesas, pessoas, ou 
medidores elétricos, para não men
cionar espaço e tempo e conceitos

W ittgenste in  (esq.) e Popper (centro) in fluenciaram  o "C írcu lo  de V iena", do qual Carnap fo i o m aior nome.

que se referem a entidades não ob
serváveis, tais como elétrons, sim
plesmente não podiam ser acomo
dados numa linguagem, cujas 
proposições elementares tinham de 
ser relatos de experiências senso
riais. Carnap apresentou, no livro 
já mencionado, uma análise global 
da experiência nos termos das duas 
teses empiristas, mas a impossibili
dade de completar o projeto tor
nou-se evidente.

Levando em conta esses resulta
dos e as críticas feitas por Neurath, 
Carnap procedeu a uma reformula
ção do empirismo lógico — não 
hesitando, assim, em aplicar à filo
sofia o rigor científico que sempre 
defendeu. Mantendo a “ tese da ex
tensionalidade”, passou a adotar 
uma posição na qual as proposi
ções elementares são relatos não 
mais de experiências sensoriais 
mas de acontecimentos físicos ob
serváveis (fisicalismo). Assim, ele 
adotou o empirismo na versão (2) 
(“o que conhecemos são objetos; 
nas experiências sensoriais entra
mos em contato com eles”). Agora 
os constructos lógicos passaram a 
servir apenas para reformular 
aquelas expressões na linguagem 
científica que não se referem direta
mente a objetos ou eventos obser
váveis (os chamados “termos teóri
cos”).

Mesmo essa posição foi mais 
tarde rejeitada porque também ela 
acabou esbarrando em dificuldades 
ao tentar reconstruir a ciência nos 
seus termos. Não foi possível dedu
zir mesmo simples leis empíricas, 
como “todos os metais se expan
dem quando aquecidos”, apenas a 
partir de proposições elementares 
entendidas nos termos fisicalistas. 
Isso levou à formulação da terceira 
versão do empirismo. Não se exigia 
mais que qualquer frase da ciência 
fosse meramente um composto 
(“função de verdade”) de proposi
ções elementares que registram fa
tos físicos isolados. Nessa base não 
seria possível manter nenhum 
princípio científico que tivesse al
guma generalidade (como, por 
exemplo, a lei mencionada), já  que 
o significado de qualquer um deles 
ultrapassa o âmbito do número li
mitado de observações que é possí
vel fazer. Passou-se a falar em 
enunciados básicos, que continuam 
sendo relatos de acontecimentos 
físicos observáveis, mas cujo con
junto não esgotaria o campo da 
ciência. A ciência ultrapassa o 
campo finito das observações que 
os cientistas podem fazer; justa
mente na generalidade com que for
mula os seus princípios, ela pode, 
além do mais, desenvolver concei
tos que se referem a entidades que 
nós ainda não estamos em condi
ções de observar, embora possa
mos definir algumas das suas ca
racterísticas e prever os efeitos da 
sua presença. Os enunciados bási
cos representam o teste para o co
nhecimento científico, isto é, todos 
os enunciados da ciência_ devem 
pelo menos implicar a existência ou 
não-existência de algum fato obser
vável relatado através de enuncia
dos básicos.

Diversas alternativas foram pro
postas para determinar a relação 
entre os enunciados básicos e o co
nhecimento científico. Como limi
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O "Círculo de Viena" baseou-se na interpretação da física de Einstein.

tar, por essa relação, o âmbito das 
frases válidas em ciência? Como 
formular um critério para decidir 
quais são as frases que tem signifi
cado? Nesse ponto, a unanimidade 
dos empiristas lógicos passou a di
versificar suas opiniões.

Segundo Popper, o principal crí
tico do “Círculo de Viena”, a dis
cussão j)or um critério de signifi
cado nao faz muito sentido — de 
uma forma ou de outra quase todas 
as frases que são ditas e escritas 
têm algum significado. Segundo 
Popper, o que interessa é um crité
rio de demarcação entre ciência e 
metafísica. Para ele, uma frase tem 
caráter científico apenas se ela 
pode ser falsificada pelo confronto 
com enunciados básicos, isto é, se 
podemos conceber uma situação ou 
um experimento que tenha entre 
seus resultados possíveis um acon
tecimento cujo_ relato contradiz a 
frase em questão. Outros propuse
ram que uma frase tem significado 
se ela pode ser obtida como genera
lização a partir de vários relatos 
observacionais isolados. Outros 
ainda, influenciados pelo operacio- 
nalismo de P. W. Bridgman*, tenta
ram formular critérios para o signi
ficado de termos (conceitos) em vez 
de frases —- e aqui as tentativas de 
encontrar constructos lógicos gue 
possam substituir os termos teori- 
cos continuaram. Vários refina
mentos foram introduzidos nessas 
propostas, conforme se descobria 
que elas ou deixavam a porta 
aberta para a metafísica, ou então

fechavam a porta para uma parte 
da ciência.

Uma questão em aberto

É suficiente resumir dizendo que 
não se encontrou nenhum critério 
adecjuado de significado e, depois 
da última tentativa séria de Carnap 
(1956), o programa foi mais ou me
nos abandonado. Hoje costuma-se 
aceitar pelo menos que o signifi
cado ou não de um conceito ou de 
uma frase não pode ser investigado 
isoladamente, mas apenas dentro 
de um quadro de referências mais 
amplo (uma teoria, por exemplo). E 
argumenta-se em geral que teorias 
têm maior ou menor significado 
empírico dependendo da gama de 
implicações observáveis que elas 
têm — isto é, de alguma forma a 
observação continua sendo o ele
mento fundamental na determina
ção do significado.

Mas, se nenhuma resolução foi 
lançada na questão do critério de 
significado, mais clareza foi certa
mente atingida no que diz respeito 
à compreensão da estrutura logica 
da ciência. O quadro da teoria 
científica como uma estrutura de 
hipóteses que permite deduções, 
com um conjunto de postulados 
formulados em linguagem teórica e 
com as implicações desses postula
dos incluindo relatos observacio
nais que permitem testar a validade 
dos postulados — esse quadro é 
quase inteiramente um produto da 
tradição do empirismo logico.

Nas discussões atuais, a tradição 
se confronta com pelo menos três 
questões cruciais, todas elas liga
das à concepção e ao estatuto dos 
enunciados básicos (= relatos ob
servacionais): 1) Em que medida os 
relatos observacionais são real
mente mais fundamentais do que os 
enunciados teóricos? Os enuncia
dos observacionais são realmente 
independentes da teoria, ou toda 
observação implica aceitar pelo 
menos alguns pressupostos teóri
cos? E possível manter, conseqüen
temente, que o significado dos 
enunciados teóricos esteja apoiado 
na observação? 2) Existe indução 
(= generalização)? Existem regras 
indutivas que permitem derivar, 
com algum grau de certeza racio
nal, enunciados teóricos (validade 
irrestrita) a partir de enunciados 
básicos (que se referem a observa
ções isoladas)? 3) Os enunciados 
básicos são do mesmo tipo para to
das as ciências? Ou os métodos de 
verificação diferem, por exemplo, 
entre as ciências naturais e as ciên
cias sociais? O sonho do “Círculo 
de Viena”, de chegar um dia a uma 
ciência unificada, com uma única 
rede de conceitos e com uma única 
base empírica, é realizável? Se_o 
empirismo lógico continua ou não 
a existir como uma tradição viva 
depende da resposta dada a essas 
perguntas.

VEJA TAMBÉM: Behaviorismo; 
Ciência; Empirismo; Enunciados, 
Lógica dos; Matemática; Metafí
sica; Método Científico.

Emprego

Numa economia de mercado*, a 
população economicamente ativa 
compõe-se de três categorias: em
pregadores, empregados e trabalha
dores autônomos. Para que uma 
pessoa possa ser considerada como 
integrada na população economi
camente ativa, tera necessaria
mente de se enquadrar numa dessas 
três categorias. Os empregadores 
são aqueles que possuem recursos 
próprios ou emprestados (capital*), 
que lhes permitem empregar outras 
pessoas. Os trabalhadores autôno
mos às vezes também possuem re
cursos (é o caso de médicos, co
merciantes, agricultores), mas certa 
proporção deles oferece seus servi
ços sem dispor de mais que sua ca
pacidade física e mental de prestá- 
los tais (como os carregadores, la
vadeiras, biscateiros)* Final
mente, os empregados nao necessi
tam de recursos ou capital, mas 
apenas que algum empregador 
queira contratá-los.

Tanto os trabalhadores autôno
mos como os empregados vendem 
seus serviços. Os primeiros, no en
tanto, vendem esses serviços direta
mente aos usuários (os clientes), ao 
passo que os empregados os ven
dem para seus patrões (e estes os 
utilizarão para produzir mercado
rias — bens ou serviços — que, 
por sua vez, serão vendidos aos 
usuários).

O subemprego caracteriza a ocupação parcial de trabalhadores disponíveis.
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Entre a colheita e a semeadura, parte da mão-de-obra agrícola fica desocupada

Determinantes do nível de 
emprego

Como a propriedade do capital 
está restrita em geral a reduzida 
parcela da sociedade, a grande 
maioria jjas pessoas aptas a traba
lhar se enquadra na divisão* do 
trabalho como empregados ou tra
balhadores autônomos. O nível de 
emprego consiste na proporção en
tre aqueles que podem e desejam 
trabalhar e os que efetivamente o 
conseguem, seja como empregador, 
empregado ou trabalhador autô
nomo. Os que não o conseguem 
são desempregados.

O nível de emprego, num deter
minado país, resulta da relação en
tre o número dos que podem e dese
jam trabalhar e o número dos que 
são necessários para criar o pro
duto social, no momento desse cál
culo. Os que têm condições (físicas 
e mentais) e vontade de se enqua
drar na divisão social do trabalho 
constituem a oferta de força de tra
balho*, que depende de certas ca
racterísticas demográficas (estru
tura de sexo e idade) e culturais da 
população. Populaçoes jovens, que 
possuem elevada proporção de 
crianças, apresentam uma oferta 
relativamente pequena de força de 
trabalho, pois a aptidão para o tra
balho só se adquire a partir de 
certa idade. A groporçào de mulhe
res na populaçao também influi no 
tamanho da oferta de mão-de-obra, 
pois uma porcentagem delas se 
acha impossibilitada de participar 
da produção social por estar ocu
pada em atividades domésticas. Os 
traços culturais influem na oferta
de força de trabalho, na medida em

que determinam as idades de en
trada e saída do número de traba
lhadores disponíveis, a participa
ção das mulheres, etc.

Na medida em que se dá o de
senvolvimento, observa-se uma di
minuição da parte da população
?ue constitui a força de trabalho, 

sto se deve à entrada mais tardia 
na força de trabalho, devido ao 
crescente número de jovens que es
tudam e que permanecem por pe
ríodos cada vez mais longos no sis
tema escolar. Por outro lado, a 
saída da força de trabalho tende a 
se dar cada vez mais cedo, na me
dida em que a possibilidade de se 
aposentar sc apresenta a uma pro 
porção cada vez maior de trabalha
dores. Há também a tendência de 
se reduzir a idade da aposentado
ria, a qual é reforçada pela resistên
cia das empresas a empregar pes
soas idosas. Em termos de 
demografia*, as tendências à redu
ção de mão-de-obra são, em parte, 
compensadas pela queda da fertili
dade (que em geral também acom
panha o desenvolvimento), a qual, 
de um lado, reduz â  proporção de 
crianças na população e, de outro, 
torna disponíveis para o trabalho 
uma quantidade cada vez maior de 
mulheres. Mudanças culturais pro
fundas, no sentido de não mais res
tringir a mulher aos tradicionais 
papeis femininos de esposa e mãe, 
têm por conseqüência abrir novos 
campos de atividade ao trabalho fe
minino remunerado.

A procura de força de trabalho 
resulta da demanda por bens e ser
viços e do volume de mão-de-obra 
necessário para produzi-los. A 
curto prazo, dada a capacidade de A proporção de mulheres também influi na oferta da força de trabalho.

. (Fase da colheita do arroz.)

produção instalada nas fábricas, 
fazendas, linhas de transporte, ca
sas de comércio, etc., o volume de 
emprego é uma função do grau em 
que esta capacidade é utilizada, o 
que depende, por sua vez, da exis
tência de uma procura capacitada 
a pagar e disposta a comprar as 
mercadorias assim produzidas. Se 
esta procura for relativamente pe
quena, uma parte da capacidade 
instalada ficará ociosa e uma parte 
da força de trabalho permanecerá 
desempregada. Para evitar que isso

aconteça, o poder público adota de
terminadas medidas para elevar a 
procura de mercadorias, de modo a 
conduzir a economia a uma situa
ção de pleno emprego, na qual to
dos os que têm aptidão e desejo 
de trabalhar efetivamente possam 
fazê-lo.

Produtividade, tecnologia 
e desemprego

Dada a procura, no entanto, o 
número de trabalhadores necessá
rio para produzir as mercadorias 
demandadas depende da produtivi
dade do trabalho. E possível, com 
técnicas mais eficazes (que, em ge
ral, requerem máquinas mais aper
feiçoadas), produzir certo volume 
de bens com menor número de tra
balhadores. A prazo mais longo, 
portanto, o progresso tecnológico 
eleva a produtividade do trabalho, 
reduzindo o volume de emprego 
para a mesma procura de mercado
rias. E o que acontece quando a in
dústria textil adota teares mais 
avançados, quando na agricultura 
os animais de tração são substituí
dos pelo trator ou quando as linhas 
aéreas empregam aviões cada vez 
maiores e mais rápidos. O desloca
mento de mão-de-obra em conse
qüência do aumento da produtivi
dade do trabalho é chamado de 
desemprego tecnológico.

As inovações tecnológicas que 
elevam a produtividade do trabalho 
são denominadas mudanças de 
processo e sempre resultam em re
dução da demanda de força de tra
balho. Há, no entanto, outro tipo 
de inovação tecnológica, que se 
consubstancia na criação de novos 
produtos, cuja conseqüência é ex
pandir a demanda de mercadorias 
e, portanto, o volume do emprego. 
Televisão a cores, gravadores de 
fita, remédios contra a obesidade, 
novas modalidades de espetáculos, 
novas áreas de veraneio etc., têm 
por efeito aumentar os gastos de 
consumo. Em conseqüência, a pro
dução desses bens e serviços dá ori
gem a novas esferas de emprego da 
força de trabalho.
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As inovações tecnológicas fazem variar o nivel de emprego na indústria.

O volume do emprego sofre, por
tanto, alterações dinâmicas na me
dida em que as mudanças de pro
cesso eliminam determinadas 
funções e o surgimento de novos 
produtos cria outras. Isso, no en
tanto, não significa que os indiví
duos, expulsos de certos setores 
pelo progresso tecnológico, sejam 
os mesmos que serão absorvidos 
pelas áreas em expansão. E prová
vel que os que são incorporados se
jam mais jovens e mais bem prepa
rados do que os cjue compoem o 
desemprego tecnologico. Por isso, 
as conseqüências sociais do avanço 
técnico podem ser graves, se nao 
forem tomadas medidas para pre
veni-las. A existência de desempre
gados, cujas aptidões não lhes pos
sibilitam aproveitar as novas 
oportunidades de trabalho, caracte
riza o desemprego estrutural.

Desemprego, 
oculto e disfarçado

Quando se tenta recensear os de
sempregados, a tendência é inter
pretar a busca de trabalho como a 
única prova aceitável de que a pes
soa deseja trabalhar. Mas este pro- 
cedimento^ leva a subestimar o ver
dadeiro número de desempregados, 
pois muitos desistem de procurar 
trabalho após tentar infrutifera
mente por algum tempo. Estes de
sempregados tendem a ser elimina
dos, pelas estatísticas, da força de 
trabalho. Eles constituem, assim, o 
desemprego oculto.

Por outro lado, nem sempre a 
pessoa consegue aproveitar todo 
seu tempo disponível produtiva
mente. No serviço público e no se
tor bancário, a jornada de trabalho 
é freqüentemente menor que a nor
mal. Na agricultura, a estação 
morta entre o fim da colheita e o 
início do preparo da terra constitui
um períoao em que grande parte da
força de trabalho permanece

ociosa. As pessoas que, desta ma
neira, só conseguem trabalhar du
rante uma parte de seu tempo dis
ponível são subempregados.

Outra forma de desperdício da 
força de trabalho consiste no em
prego de um número de pessoas 
maior que o realmente necessário 
para realizar determinada tarefa. 
Isso pode acontecer, por exemplo, 
em pequenas propriedades agríco
las, cuja extensão não permite ocu
par todos os membros aptos das 
famílias proprietárias que, no en
tanto, dividem entre si o pouco tra
balho disponível. Outro exemplo é 
a multiplicação de pequenos esta
belecimentos varejistas ou de ven
dedores ambulantes, que disputam 
uma freguesia que poderia ser per
feitamente atendida por um número 
menor de pessoas. Os trabalhado
res excedentes, cuja atividade é dis
pensável, são chamados de desem
pregados disfarçados.

Numa economia de mercado, o 
volume de emprego não precisa 
corresponder à oferta de força de 
trabalho. É normal que certa pro
porção desta permaneça desempre
gada. O ônus econômico e social 
representado pelo aproveitamento 
inadequado dos recursos humanos 
tem levado muitos países a adotar 
medidas de planejamento com o 
objetivo de reduzi-lo.

Em países em desenvolvimento, 
o súbito deslocamento de grandes 
massas humanas das zonas rurais 
para as cidades tem agravado o 
problema do desemprego urbano, 
que assume muitas vezes a forma 
de desemprego disfarçado. É um 
problema enfrentado pelos planeja
dores, para o qual ainda não há so
luções seguras.

VEJA_ TAMBÉM: Conjuntura 
Econômica: Mão-de-Obra: Traba
lho, Força de.

Empresa

O termo “empresa” designa toda 
organização destinada à produção 
e comercialização de bens e servi
ços para um mercado. Por exten
são, o termo se aplica também a 
qualquer organização que se des
tine apenas à comercialização de 
bens e serviços.

Nos sistemas econômicos mo
dernos, ainda se encontram muitas 
pequenas comunidades que apre
sentam economia tipicamente de 
subsistência: seus membros produ
zem (de maneira artesanal) a maior 
parte daquilo de que eles necessi
tam para viver. Mas tal fato consti
tui uma exceção, pois atualmente, 
devido à extensa especialização e 
divisão* do trabalho, as empresas 
representam papel vital: delas sai a 
maioria dos produtos e serviços 
utilizados pela população. Dessa 
forma, numa sociedade industriali
zada, são as empresas que forne
cem habitação, vestuário, alimen
tos, transporte, máquinas, energia 
elétrica, combustível, automóveis, 
diversões, etc.

Apesar de algumas organizações 
fornecerem e comerciarem produ
tos e serviços, como livros, ensino, 
etc., não são consideradas empre
sas. É o caso, por exemplo, da Fun
dação Getúlio Vargas e da Funda
ção Armando Álvares Penteado, 
em São Paulo.

Uma das primeiràs medidas para 
a fundação de uma empresa é seu 
registro na Junta Comercial. E, em 
seus estatutos, devem constar os 
nomes dos fundadores, a finalidade 
(ramo de atividade e linha de pro
dutos), capital inicial (quantidade 
de dinheiro investido), a proveniên
cia desse capital (se dos fundadores

ou por subscrição pública) e a 
forma pela qual será administrada.

Pequenas, médias e grandes

Uma empresa pode ser organi
zada de varias formas, mas de
pende sobretudo da maneira como 
seu capital está dividido entre os 
seus proprietários.

Normalmente o órgão delibera
tivo supremo de uma empresa é a 
assembléia geral dos proprietários. 
Cada um deles tem um número de 
votos proporcional à parte do capi
tal que detém.

A assembléia geral dos proprie
tários reúne-se para eleger ou no
mear os dirigentes da empresa ,e 
para receber destes a prestação de 
contas de suas atividades. Nas pe
quenas e médias empresas^ a dire
ção, costumeiramente, está entre
gue aos proprietários. Mas, nas 
grandes empresas, é freqüente a 
contratação de administradores 
profissionais para dirigi-las. Isso 
acontece porque as.pequenas e mé
dias empresas pertencem, em geral, 
a um pequeno grupo de pessoas. 
São, portanto, organizadas na 
forma ae sociedades por cotas, com 
responsabilidade limitada ou não, 
ou na forma de sociedades anôni
mas de capital fechado. Já as gran
des empresas costumam ser organi
zadas na forma de sociedades 
anônimas de capital aberto, com 
ações (cotas unitárias) livremente 
negociáveis nas bolsas de valores. 
Isto faz com que sejam muitos os 
proprietários e muitas as substitui
ções, no decorrer do tempo.

A distinção entre pequenas e 
grandes empresas pode ser feita por 
diversos critérios, como o número 
de empregados, faturamento anual, 
tamanho das instalações e tipo de 
organização administrativa. Mas 
um critério importante é o que leva 
em conta a influência da empresa 
em seu campo de atividade, tanto

Na sociedade moderna o lazer 6 um dos serviços prestados por empresas.
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No Brasil, como em outros países, aumentou o número de empresas públi
cas que administram indústrias produtoras de bens e serviços essenciais.

na quantidade de produtos ofereci
dos quanto no preço de mercado e 
tambem na qualidade.

Truste, cartel e “holding”

As empresas podem também ser 
classificadas quanto ao tipo de 
concorrência que enfrentam. No 
sistema econômico capitalista, o 
ideal seria a concorrência perfeita 
em todos os ramos empresariais. 
Deveria haver, em cada ranío, um 
grande número de empresas com 
produtos semelhantes, de tal modo 

ue nenhuma fosse capaz de deci- 
ir sobre a oferta global ou o preço 

do produto no mercado.
Mas isto revelou-se inviável com 

o progresso da tecnologia. Consta
tou-se que a fusão de varias empre
sas em grupos maiores permitiria, 
por exemplo, um aproveitamento 
muito maior dos novos recursos da 
técnica, como também, em muitos 
casos, favoreceria uma exploração 
mais completa da matéria-prima 
em suas diversas fases de processa
mento. Por isso, começou a intensi- 
ficar-se a fusão de empresas em 
grupos maiores, funcional e econo
micamente mais fortes, capazes de 
influir muito mais no mercado.

Há várias formas de união de 
empresas. A mais eficiente é a for
mação do truste, isto é, a fusão de 
grande número de empresas do 
mesmo ramo. Resultam disto as su- 
perempresas e os monopólios, em 
que existe um único fornecedor, 
que determina a oferta global e o 
preço do mercado.

Forma menos eficiente de união, 
mas de resultados lucrativos, é o 
cartel. Trata-se de um acordo (so
bre preços, nível de produção e di
visão do mercado) entre os vários 
produtores, a fim de controlar a 
produção e mercado.

Entre o truste e o cartel, existe 
uma forma intermediária de união 
de empresas: o holding. Neste caso, 
uma empresa relativamente pe
quena, detentora da maioria de 
ações de um grande número de em
presas concorrentes, passa a con
trolar o grupo. Assim, essas empre
sas agem em conjunto, na política 
de mercado.

Muitas vezes, esta política eco
nômica das empresas não coincide 
com o interesse da economia como 
um todo, nem com os interesses da 
população em geral. Por isso, os 
governos costumam promulgar leis 
antitrustes, que limitam também a 
formação de cartéis e holdings. Es
sas leis procuram manter um nível 
de concorrência adequado ao de
senvolvimento da economia. Con
tudo, não se mostram eficientes 
para impedir novas formas de 
união, com o conglomerado. Este é 
uma forma nova de holding: as em
presas que dele fazem parte perten
cem a ramos de atividade total
mente diferentes entre si, ao passo 
que, no holding tradicional, as sub
sidiárias geralmente se encontram 
no mesmo mercado ou num nú
mero limitado de mercados.

VEJA TAMBÉM: Administração; 
Capitalismo; Empresa Pública; 
Empresário; Política Econômica; 
Relações Industriais.

Empresa Pública

A partir da crise* econômica de 
1929 e principalmente após a Se
gunda* Guerra Mundial, a ordem 
econômica e social da maioria dos 
países foi profundamente alterada, 
levando os Estados* a intervir cada 
vez mais na sociedade, principal
mente na economia, abandonando 
a posição de rrçeros juardiães da 
ordem pública. A noçao tradicional 
de serviço público — aquele que é 
compulsoriamente imposto ao in
divíduo (como as Forças Armadas, 
a Justiça e a Segurança Pública) — 
acrescentou-se a de serviço de utili
dade pública, aguele que é apenas 
posto a disposição do§ usuários.

Para cobrir esse novo campo de 
atividade, o Estado viu-se obrigado 
a criar^ paralelamente à sua admi
nistração direta (composta dos ór
gãos de sua máquina burocrática), 
a administração indireta, formada 
por pessoas jurídicas de direito pú
blico ou privado, dotadas de auto
nomia jurídica, que ficam incumbi
das de parte das cargas de deveres 
e funções do poder público central.

Dessa forma, na administração fe
deral coexistem uma administração 
direta e uma indireta, ambas defini
das, no caso brasileiro, pelo Artigo 
4.° da Lei de Reforma Administra
tiva (Decreto-Lei n.° 200, de 25 de 
fevereiro de 1967).

A administração direta é for
mada pelos serviços integrados na 
estrutura administrativa da presi
dência da República e dos Ministé
rios; a indireta, pelas autarquias*, 
empresas públicas e sociedades de 
economia mista, todas dotadas de 
personalidade jurídica própria.

A empresa pública e a autarquja 
são meios importantes para a ação 
indireta do Estado. Mas, enquanto 
a autarquia se submete às regras do 
direito público, a empresa pública 
e a sociedade de economia mista 
são regidas pelo direito privado. A 
utilização, pelo Estado, da pessoa 
de direito público e da de direito 
privado, permite-lhe descentralizar 
suas atividades.

A empresa pública surgiu para 
evitar que a forma de direito pri
vado adotado pelo Estado se limi
tasse à sociedade de economia 
mista, que não correspondeu intei
ramente aos objetivos que levaram 
à sua criação: a captaçao de capi
tais privados para investimento 
conjunto com os capitais estatais.

Houve a necessidade de outra fór
mula jurídica que permitisse ao po
der publico atuar na vida comercial 
e industrial, submetendo-se, por
tanto, às regras do direito civil e 
comercial, sem necessitar da parti
cipação dos particulares (pressu
posto da existencia da sociedade de 
economia mista). Sobre o pro
blema, escreve Temístocles Bran
dão Cavalcanti: “A falta de su
cesso de certas empresas de 
economia mista, cujo capital em 
ação não conseguiu atrair a inicia
tiva privada, deixando o Estado 
como único acionista da empresa, 
e mesmo a existência de autarquias 
que funcionariam melhor como 
empresa privada, levou os planeja 
dores da reforma administrativa a 
admitir a criação desse tipo de em
presa, colocado ao lado das empre
sas de economia mista e delas dife
renciado, __ principalmente, pela 
participação do Estado na forma
ção de seu capital, sendo ele o 
unico titular”.

No Brasil, a definição legal de 
empresa pública é dada pelo Decre
to-Lei n.° 200 (modificado pelo de 
n.° 900). No Artigo 5.°, inciso II, 
ela é definida como a “entidade do
tada de personalidade de direito 
privado, com patrimônio próprio e 
capital exclusivo da União, criada 
por lei para a exploração de ativi
dade econômica que o governo seja 
levado a exercer por força de con
tingência ou de conveniência admi
nistrativa, podendo revestir-se de 

ualquer das formas admitidas em 
ireito”.

A empresa pública possui perso
nalidade jurídica de direito privado, 
uma exigência para que possa exis
tir como empresa, gozando da in
dispensável autonomia financeira e 
administrativa, e da capacidade de 
se fazer representar sem a interfe
rência de terceiros. A principal difi
culdade de compreensão da natu
reza dessas empresas reside na 
aparente contradição entre o di
reito privado, que a rege, e suas ca
racterísticas típicas de pessoas de 
direito público (criação por meio 
de lei e não por contrato de socie
dade, direção e capital públicos). E 
a natureza do serviço prestado pela 
empresa pública que impõe essas 
condições, pois suas atividades são 
as mesmas dos órgãos da adminis
tração direta, mas, ao contrário 
destes, estão intimamente relacio
nadas com as transações comer
ciais e industriais, incompatíveis 
com a estrutura e métodos de tra
balho das administrações diretas.

Por isso, nas empresas públicas, 
os contratos, a organização da 
firma, os métodos de financia
mento, de contabilidade, etc. se
guem as normas do direito privado, 
o que lhes permite agir de acordo 
com princípios comerciais. Repre
sentam a forma mais moderna de 
atuação do Estado na vida econô
mica, sendo este o único proprietá
rio da empresa, dirigida e adminis
trada por seus representantes.

A fiscalização 
do capital público

A empresa pública é criada para 
atender a determinado interesse 
considerado fundamental para a 
coletividade, podendo ser tanto
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Na maioria dos países, o planejamento e construção de rodovias é tarefa 
do Estado, que a cumpre através de empresas públicas especializadas.

uma antiga empresa particular ad
quirida pelo Estado (pelas vias nor
mais do comércio ou então nacio
nalizada) como uma montada por 
iniciativa estatal.

O capital empregado nesses ca
sos, que pode vir do Estado, de 
uma entidade pública ou de econo
mia mista, sempre visa a um fim 
social específico. Porém, como es
sas empresas são dotadas de auto
nomia financeira e administrati
va, como entidadesde administração 
indireta, é necessário um regime es
pecial de fiscalização para verificar 
a forma de aplicação desse capital. 
Além disso, a presença do capital 
estatal numa empresa acarreta a 
responsabilidade subsidiária do Es
tado por suas obrigações.

No Brasil, as causas judiciárias 
das empresas públicas da União 
são julgadas pela Justiça Federal, 
ao contrário das sociedades de eco
nomia mista, que continuam sob a 
jurisdição da Justiça comum, por 
força do Artigo 125, inciso I, da 
Constituição brasileira. Segundo 
ele “aos juizes federais compete 
processar e julgar, em primeira ins
tância: I — as causas em que a 
União, entidade autárquica ou em
presa pública federal forem interes
sadas na condição de autoras, rés, 
assistentes ou opoentes, exceto as 
de falência e as suieitas à Justiça 
Eleitoral e à Militar .

Criada e regulada pela lei

Pelo tipo de estrutura cjue deve 
apresentar, a empresa publica é 
uma entidade a ser criada por lei. 
Esta exigência é importante, pois 
caracteriza sua integração no sis
tema de órgãos públicos (embora 
com traços j)ecu(iares), apesar da 
recomendaçao constitucional de
q u e  s e u  f u n c io n a m e n t o  o b e d e ç a  às 
normas que orientam a vida das

empresas privadas. Além disso, a 
legislação serve para confirmar a 
finalidade específica de sua criação 
e das funções que lhe atribui o sis
tema econômico e administrativo 
vigente no país. No caso brasileiro, 
o Artigo 170 da Constituição esta
belece os contornos e o papel que 
essas empresas devem assumir na 
vida econômica: “Às empresas pri
vadas compete, preferencialmente, 
com o estímulo e o apoio do Es
tado, organizar e explorar as ativi
dades econômicas. §1.° — Apenas 
em caráter suplementar da inicia
tiva privada, o Estado organizará e 
explorará diretamente a atividade 
econômica. § 2.“ — Na exploração, 
pelo Estado, da atividade econó
mica, as empresas públicas e as so
ciedades de economia mista reger- 
se-ão pelas normas aplicáveis às 
empresas privadas, inclusive 

uanto ao direito do trabalho e ao 
as obrigações. §3.“ —-A  empresa 

pública que explorar atividade não 
monopolizada ficará sujeita ao 
mesmo regime tributário aplicável 
às empresas privadas”.

As empresas públicas também 
são criadas para desempenhar a 
atividade empresarial do Estado, 
sendo uma das formas deste último 
interferir ativamente na ordem eco
nômica. Por i s sOj respondendo a 
diversas circunstancias, expandi
ram-se notavelmente, sobretudo na 
França, onde, juntamente com as 
sociedades mistas (onde o Estado é 
o acionista majoritário) e as autar
quias industriais, passaram a ocu
par uma significativa parcela do se
tor industrial. No Brasil, apenas 
recentemente elas assumiram um 
papel importante.

VEJA TAMBÉM: Autarquia; Em
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Empresário

No início do capitalismo*, o pa
pel do empresário confundia-sé 
com o do dono da empresa*. Em 
geral, este era um artesao que acu
mulara capital* suficiente para 
comprar algumas máquinas e con
tratar empregados. Como a organi
zação da empresa era simples, 
tudo ficava a cargo do proprietário, 
que cuidava também da comerciali
zação das suas poucas mercado
rias.

Com uma clientela pequena, 
muitas vezes vizinha da fábrica, 
sua visão de mercado* também era 
muito restrita. Além disso, havia 
forte concorrência, já  que o capital 
necessário para a instalação de 
uma empresa era pouco. O empre
sário, para sobreviver, era levado a 
produzir com a maior economia 
possível. Isso não apenas exacer
bava a oposição entre salário e lu
cro, como também implicava orga
nizar melhor a produção, mediante 
a instalação de novas máquinas e 
inovações tecnológicas. A maior 
parte do lucro precisava ser inves
tida para garantir uma posição me
lhor entre os concorrentes.

A busca de maior produtividade, 
a crescente diversificação do mer
cado e o rápido progresso tecnoló
gico fizeram com que as empresas

se tornassem cada vez mais com
plexas; o crescimento contínuo im
plicava maior divisão* do trabalho. 
Tanto o controle da produção 
como a comercialização exigiam a 
participação de funcionários espe
cializados. O mercado ampliava-se 
e, cada vez mais, o empresário de
legava parte de suas funções. Mas 
o centro das decisões continuava 
em mãos do proprietário, que cui
dava diretamente da administra
ção. Objetivando o maior lucro 
possível, era ele quem resolvia os 
problemas de produção, assim 
como os de investimento, custos e 
ampliação de mercado.

Nessa fase do capitalismo, mui
tas empresas cresceram rapida
mente, geridas pelos “capitães de 
indústria”, graças ao continuo rein- 
vestimento dos lucros e a revolu
cionárias inovações tecnológicas. 
As Indústrias Reunidas Francisco 
Matarazzo são um exemplo.

Na mesma época, em conse
qüência do progresso tecnológico, 
de agressivas técnicas comerciais 
que visavam à eliminação da con
corrência, surgiram os primeiros 
monopólios, dos quais a Standard 
Oil é o exemplo mais representa
tivo.

A eficiência e a produtividade 
passaram a ser a base da ideologia 
vigente. Ambas exigiam capital 
crescente, para investimento com 
longos períodos de maturação. As
sim, os lucros das empresas preci
savam ser suplementados por fon
tes externas de poupança. Para

J. K. Galbraith, autor de estudos sobre o papel do moderno empresário.
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O moderno empresário necessita de constante atualização profissional.

manter-se na vanguarda tecnoló
gica, os “capitães de indústria” fo
ram forçados a apelar para os ban
cos de investimento e para a pou
pança privada, através de venda de 
ações nas bolsas de valores.

Teve início, dessa forma, a frag
mentação do capital das emçresas 
e, em conseqüência, os “capitaes de 
indústria” foram perdendo o con
trole que exerciam, por duas razões 
principais. Em primeiro lugar, no
vos acionistas — especialmente 
quando concentrados — exigiam 
representação na diretoria. Por ou
tro lado, os novos investimentos, 
possibilitados pelas poupanças ex
ternas, tomavam o empreendi
mento tão complexo e diversificado 
que as decisões não podiam mais 
ficar a cargo de poucas pessoas 
não especializadas.

Desta forma, nova geração de 
empresários passa a coexistir com 
os “capitães de indústria”. O cen
tro das decisões vai gradualmente 
passando para as mãos de homens 
especializados, administradores 
profissionais, cujojioder decisório 
decorre de delegaçao dos verdadei
ros donos das empresas. No en
tanto, nas pequenas e médias em
presas, o empresário de tipo 

clássico” ainda hoje perdura. Os 
administradores, por essa razão, 
ainda são julgados segundo a ideo
logia dos antigos “capitães de in
dustria” : são bem remunerados e 
promovidos, na medida em que 
obtenham altos lucros e crescente 
diversificação tecnológica.

Outros homens, novos alvos

Nos países capitalistas avança
dos, a formação de empresas de ca
pital por ações permite grande pro
gresso tecnológico e expansão dos 
mercados. O número de acionistas 
aumenta e as empresas adquirem 
um porte e uma complexidade que 
tornam sua administração cada vez 
mais difícil, sobretudo porque ope
ram em sistemas econômicos, onde 
preços e mercado têm de ser decidi
dos de antemão, e onde há uma exi
gência de inovações tecnológicas 
contínuas.

Por tudo isso, para cada função 
específica exigem-se especialistas.

As decisões não podem mais ser to
madas nem pelos proprietários, 
nem por um numero restrito de ad
ministradores profissionais, mas 
por equipes de técnicos cada vez 
mais interdependentes e especiali
zados. A administração das empre
sas burocratiza-se, as decisões são 
cada vez mais decorrência necessá
ria de complexos sistemas de pro
cessamento de dados*. Assim 
como ocorreu com o capital em 
fase anterior, as decisões empresa.- 
riais diluem-se entre um numero 
crescente de especialistas, a cujo 
conjunto o economista J. K. Gal
braith chamou de tecnoestrutura. 
Para esses novos empresários, o 
objetivo não é mais o lucro má
ximo, mas o crescimento máximo, 
ainda que com lucro menor (cha
mado lucro mínimo). Assim, de
pois do pagamento de dividendos 
aos acionistas, o objetivo é o rein- 
vestimento capaz de garantir o 
crescimento da empresa e do poder 
da tecnoestrutura.

O lucro deixa de ser um alvo em 
si mesmo, para tornar-se um modo 
de demonstrar a racionalidade do 
empresário (ainda associada a sta
tus social) e assegurar a crescente 
influência da tecnoestrutura em 
questões políticas e econômicas, 
através das associações de classe e 
de funções no próprio governo. 
Pela aglomeração de enormes com
plexos financeiro-industriais, a tec
noestrutura tem crescente impor
tância, já  que dela depende a 
economia do país. Os agentes da 
tecnoestrutura, tanto no âmbito go
vernamental como privado, são 
cada vez mais semelhantes e inter- 
cambiáveis. Mesmo os sindicatos 
operários são geridos conforme as 
normas de eficiência da moderna 
tecnoestrutura, que, dessa forma, 
nos países avançados, passou a re
presentar uma espécie de denomi
nador comum que ameniza as opo- 
sições entre salário, lucro e carga 
tributária.

VEJA TAMBÉM: Administração; 
Capitalismo; Divisão do Trabalho; 
Funções Administrativas; Em
presa.

Encadeamento 
Comportamental

Grande parte do comporta
mento* de um animal compõe-se de 
inúmeros movimentos de seus mús
culos. Na mastigação, por exem
plo, sua mandíbula desce e sobe su
cessivamente, abrindo e fechando a 
boca, como resultado do trabalho 
de músculos diferentes que produ
zem a abertura e o fec.hamento. 
Quando os músculos responsáveis 
pelo fechamento se contraem, pu
xando a mandíbula para cima, os 
músculos de abertura são estica
dos. Esse esticamento gera estímu
los* que fazem com que os múscu
los de abertura se contraiam, 
puxando a mandíbula pára baixo, 
esticando assim os de fechamento, 
e assim por diante. De maneira 
bastante simplificada, o ato de 
mastigar pode ser descrito assim: 
duas respostas (RI e R2), provoca
das por dois estímulos (El e E2),

formam a cadeia E l — RI — E2
— R2. Os estímulos, aqui, são pro- 
prioceptivos: o esticamento do 
músculo produz impulsos nervosos 
em um nervo ligado a ele; esses im
pulsos atingem o sistema nervoso 
central e lá dão origem a novos im
pulsos que vão provocar a contra
ção de outro músculo.

Outro exemplo de cadeia com
portamental, com estímulos e res
postas mais complexas, é o corteja
mento da borboleta-rainha por 
ocasião da cópula.

O macho persegue a fêmea no ar 
e, ao alcança-la, a estimula (tocan- 
do-a). A fêmea pousa então na ve
getação, e o macho, sem pousar 
ainda, continua a tocá-la. A seguir, 
a fêmea dobra as asas e ele então 
pousa a seu lado. Ela assume, nesse 
momento, uma postura propícia e 
ele liga-se a ela. E, finalmente, há 
o vôo pós-nupcial, durante o qual 
o par continua unido. A estimula
ção, neste caso, é dita exterocep- 
tiva, isto é, provém de fora do 
corpo do animal. No caso da bor
boleta-rainha, porém, não se co
nhecem os caminhos que os im
pulsos nervosos percorrem até 
atingirem os músculos, pois esses

Através do encadeamento comportamental, o pássaro constrói seu ninho: 
a andorinha costuma construf-lo embaixo de telhados e janelas.



Encíclica 225

Na "Rerum Novarum", Leão X III preocupou-se com os problemas do operariado. A questão social seria novamente 
retomada por João X X III, em 1961, na "M ater et Magistra", que se dirigiu a toda a população católica.

caminhos são muito mais compli
cados que no caso da mastigação.

Analisando o repertório 
comportamental do animal

O encadeamento é uma das ex
plicações para o fato de ocorrerem 
seqüencias integradas como as 
duas mencionadas.

O problema de integração das 
seqüências surge da constatação de 
que os movimentos que compõem 
o repertório comportamental de um 
organismo não ocorrem aleatoria
mente. Dados os movimentos A, B,
C, etc., o registro de sua qcorrência 
revela que eles se agrupam, A e B, 
por exemplo, ocorrendo freqüente
mente juntos e nessa ordem, F e G 
aparecendo raramente juntos, e as
sim por diante.

Para fazer esses registros, o ob
servador deve selecionar uma ativi
dade (A) e anotar a freqüência com 
que essa atividade é precedida ou 
seguida por outras (B, C, etc.). Se 
B seguir a atividade A com uma 
freqüencia superior ao nível do 
acaso, diz-se que A e B estão se-
§üencialmente associadas.^ Usan

o-se métodos de observação e tra
tamentos estatísticos adequados 
(análise fatorial), pode-se trabalhar 
com um grande numero de compo
nentes do repertório de um animal 
e descobrir associações seqüenciais 
não aparentes à simples observa
ção superficial.

Depois de ter sido verificada a 
associação temporal entre duas ou 
mais atividades, procura-se saber o 
que as associa, o que faz com que 
essas atividades ocorram juntas e 
numa certa ordem. Existem diver
sos modelos explicativos, não mu
tuamente exclusivos, um dos quais 
é o encadeamento. Neste, cada res
posta produz estímulos, proprio- 
ceptivos e/ou exteroceptivos, que 
provocam a resposta seguinte.

Em laboratório, por intermédio 
de métodos de condicionamento, 
pode-se treinar um animal a apre
sentar seqüências encadeadas. É 
possível, por exemplo, treinar um 
rato a executar sucessivamente di
versas tarefas a fim de obter um 
pouco de ração. Naturalmente, o 
animal só desempenhará a seqüên
cia se estiver com fome. E, para 
que a execute integralmente, ele é 
treinado, primeiro, no último elo da 
cadeia (dirigir-se ao local onde a 
ração é fornecida); depois no pe
núltimo, em seguida no antepenúl
timo, e assim por diante.

A semelhança entre essas se
qüências treinadas em laboratório e 
as seqüências “naturais” que o ani
mal apresenta sem ter recebido ne
nhuma forma de treinamento é uma 
questão ainda não resolvida. Mas 
há diferenças importantes: nas ca
deias de laboratório, o animal 
deixa de apresentar toda a seqüên
cia, se for retirada a comida que ele 
obtém no final; nas naturais (como 
a construção de ninhos), as diver
sas fases da seqüência parecem de
pender muito menos, ou não depen
der, do resultado final.

VEJA TAMBÉM: Comporta 
mento; Condicionamento; Estí
mulo e Resposta.

Encíclica

Conhecida desde o século IV, a 
expressão “encíclica” origina-se do 
grego enkyklioi epistolai, signifi
cando cartas circulares. Santo Ata- 
násio (295-373), um padre grego 
que vivia na cidade de Alexandria, 
ja  em 339 escrevia a Carta Circu
lar aos Bispos e, em 356,' uma 
Carta Circular aos Bispos do Egito 
e da Líbia, buscando assegurar a 
unidade doutrinal da Igreja na luta 
contra a heresia ariana.

Somente no século VII, entre
tanto, esta palavra passou a ser 
usada para designar um documento 
papal: Martinho I (papa no período 
de 649-653), em sua carta enviada 
à Igreja de Cartago, menciona a 
encyclica nostra epistola (nossa 
carta circular).

Na realidade, foi com o Papa 
Bento XIV (1740-1758) que o 
termo começou a ser utilizado fre
qüentemente, tomando o sentido 
que o caracteriza até a atualidade: 
o de carta dirigida pelo papa aos 
ordinários (patriarcas — prelados 
de algumas grandes dioceses; pri
mazes — cardeais, arcebispos, bis
pos, etc.) da Igreja e, por meio des
tes, a todos os fiéis.

A primeira carta papal a trazer 
o título de encíclica data do início 
do pontificado de Bento XIV: é a 
Epistola Encyclica et Commonito- 
ria ad Omnes Episcopos (Carta 
Encíclica e Admoestativa a Todos 
os Bispos), escrita em 1740. A par
tir de Gregório XVI (cujo pontifi
cado se prolongou de 1831 a 1846), 
as encíclicas tornaram-se mais fre
qüentes. O próprio Gregório redi
giu 16 encíclicas, enquanto Pio* IX 
editou 33; Leão* XIII, um total de 
48; Pio X (1903-1914), 10; Bento 
XV (1919-1922), 12; Pio* XI, 30;

Pio* XII, mais de 20; João* XXIII 
deixou 7; e Paulo VI (1963- ), 
escreveu (até 1971) um total de 5 
encíclicas.

Temas vários

Os assuntos abordados pelas 
encíclicas são bastante variados. 
Algumas delas apontam erros ou 
incertezas que possam ameaçar a fé 
e a moral cristãs; outras visam a 
analisar um aspecto do mistério 
cristão posto em relevo pela devo
ção popular ou pela reflexão teoló
gica. Outras encíclicas, ainda, são 
editadas com uma finalidade pura
mente disciplinar ou para chamar 
a atenção dos fiéis para algum 
acontecimento, situação ou tendên
cia que repercuta sobre uma vida 
baseada na fé ou caridade. Por
tanto, na interpretação de uma 
encíclica, é preciso verificar qual a 
finalidade por ela visada e qual a 
situação que a originou. Também é 
necessário esclarecer de que ma
neira o papa pretende exercer sua 
autoridade de pastor e doutor da 
Igreja e que tipo de adesão espera 
dos fiéis. Da mesma forma, é pre
ciso assinalar se a encíclica implica 
uma advertência, um conselho, a 
resolução de uma controvérsia, de 
uma proibição ou de um ensina
mento doutrinaL

O assentimento doutrinal inte
rior do fiel (sua docilidade para 
com o magistério eclesiástico) va
riará de acordo com o tema abor
dado pela encíclica, conforme a im
portância do ato de autoridade 
docente. De maneira geral, o assen
timento pode surgir ligado a pontos 
de doutrina ou a disposições disci
plinares. No primeiro caso, as encí
clicas são consideradas atos do 
magistério ordinário da Igreja, sem 
o carisma de infalibilidade do ma
gistério extraordinário ou do ma
gistério ordinário universal. Porém, 
segundo a doutrina católica, ele se 
baseia também em uma assistência

de ordem prudencial e pastoral do 
Espírito Santo.

Portanto, salvo em casos de indi
cações expressas em sentido con
trário, o papa não visa a pronun
ciar novas definições dogmáticas 
em uma encíclica, isto é, não apre
senta esses ensinamentos como 
parte direta da revelação e não 
exige dos fiéis um assentimentojie 
fé. As afirmações ou condenações 
doutrinais contidas numa encíclica 
serão aceitas como corretas devido 
à fé e à confiança dos fiéis jia  
Igreja. No caso das determinações 
disciplinares, as encíclicas encer
ram Freqüentemente disposições de
rivadas, visando a salvaguardar o 
depósito revelado ou a prática da 
vicia cristã em circunstâncias deter
minadas, que devem ser obedecidas 
até que a autoridade eclesiástica 
baixe estatutos dispondo de outra 
maneira.

As encíclicas papais editadas na 
segunda metade do século XX têm 
alcançado grande repercussão en
tre os católicos. A que obteve 
maior aceitação foi a Pacem in 
Terris, de João XXIII, editada a 11 
de maio de 1963 e endereçada aos 
ordinários em paz com a Sé apos
tólica, ao clero, aos fiéis, e a “todos 
os homens de boa vontade”. Este 
alargamento do campo dos destina
tários de uma encíclica foi mantido 
por Paulo VI em sua Populorum 
Progressio (de 26 de maio de 1967) 
e na Humanae Vitae (de 25 de ju
lho de 1968). Esta última suscitou, 
contudo, inúmeros debates em 
torno das regras tradicionais de in
terpretação (principalmente no to
cante às disposiçoes disciplinares 
derivadas), colocando no centro da 
discussão a própria questão do 
modo de exercício do magistério 
ordinário do papa.

VEJA TAMBÉM: Dogma; Ecume
nismo; Teologia.



Os ideais da Revolução Francesa abrem caminho: o enciclopedista d'Alembert lê seus trabalhos no salão de Madame Geoffrin. (Óleo de Lemonnier.)

Enciclopedistas

O século XVIII europeu foi mar
cado por extraordinario cresci
mento demográfico, aliado à rápida 
expansão da agricultura e da indús
tria. O aperfeiçoamento das máqui
nas utilizadas na indústria têxtil, 
aliado á invenção da máquina a va
por, alteram profundamente a pro
dução e contribuem para desenca
dear a Revolução Industrial*. Os 
inúmeros avanços técnicos propi
ciam o desenvolvimento de uma 
mentalidade que, animada pelos 
êxitos das ciências, rejeita as velhas 
idéias e os antigos valores, e passa 
a confiar no progresso, que parecia 
otimistamente ilimitado. Ate então, 
os antigos, os clássicos, eram mo
delos incontestáveis que deviam ser 
imitados; agora, o novo, o mo
derno, é que passa a ser válido — 
a Antiguidade torna-se verdadeira
mente um fardo.

Esses traços característicos do 
iluminismo* possuem anteceden
tes. Francis Bacon* — um dos 
inauguradores da modernidade — 
já preconizara uma concepção de 
ciência ao mesmo tempo utilitária 
e progressiva, desvinculada das for
mulações tradicionais. Por outro 
lado, a linhagem de pensadores ra- 
cionallstas, iniciada por René Des
cartes*, havia estabelecido um 
ideal de conhecimento que será her
dado Deio ilymjnismo: o conheci
mento constituído com base em

idéias claras e evidentes, sem abri
gar obscuridade ou incerteza.

Todavia, no século XVIII verifi
ca-se a decadência dos grandes sis
temas que, sob a inspiração de 
Descartes, haviam tentado unir a 
filosofia da natureza e a do es
pírito. Os mestres do século — 
Newton* e Locke* — não se empe
nham em construir uma visão siste
mática e globalizadora: as investi
gações sobre a natureza e o espírito 
se dissociam. Na verdade, a pró
pria noção de razão* passa a ter, 
para os pensadores do século 
XVIII, uma acepção diferente da 
que possuía no século anterior. 
Para Descartes, por exemplo, a ra
zão tinha um alcance metafísico, 
pretendia atingir o cerne do real; 
era uma razão que buscava uma 
verdade absoluta e. para tanto, sus- 
tentava-se, em última instância, em 
Deus*. No século XVIII, ao con
trário, a razão se humaniza, pas
sando a ser uma faculdade que se 
desdobra com a experiência. As
sim, para o iluminismo a razão 
deixa de ser um princípio para se 
tornar uma força — uma força que 
modifica a realidade; faz-se razão 
operativa, como atividade que alte
ra o mundo à semelhança dos pro
cessos técnicos de transformacao.

Na França, a mentalidade ilumi 
nista transparece na Encyclopédie 
ou Dictionnaire Raisonné des 
Sciences, des Arts et des Métiers.

Uma eiiciclupéilia 
revolucionária

. Diferente^ Deríodos hjstóriços 
tem produzido obras enciclopédi- Jean le Rond d'Alembert, o grande matemático que se fez enciclopedista.
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cas, que procuram reunir os vários 
conhecimentos, ao mesmo tempo 

ue deixam transparecer a mentali- 
ade vigente naquela época. Mas 

foi a partir do século XVII e princi
palmente no decorrer do século 
XVIII — justamente no século do 
iluminismo — que começaram a 
surgir as enciclopédias dotadas de 
maior sistematização, organizadas 
em ordem alfabética. Entre elas, a 
Ciclopédia (Cyclopaedia or Dictio
nary o f Arts and Sciences), do in
glês Ephraim Chambers, obra que 
alcançou grande sucesso, ao ser pu
blicada em 1728. Na França, a 
idéia de se compor uma obra no gê
nero começou a ser insistentemente 
proposta e, em 1746, o livreiro Le 
Breton confiou a Denis Diderot* a 
tradução da Ciclopédia de Cham
bers. Diderot ampliou o projeto ini
cial, a ele associando seu amigo, o 
matemático Jean le Rond d’Alem
bert*. Os dois agruparam ao seu re
dor um grupo de colaboradores, 
sendo que o próprio Diderot encar
regou-se da elaboração de diversos 
artigos. Mas, em 1749, Diderot es
teve preso durante seis meses em 
Vincennes, por ter escrito os Pensa
mentos Filosóficos e a Carta sobre 
os Cegos para Uso dos que Vêem. 
Assim, somente em 1751 apareceu 
o primeiro volume da Encyclopé- 
die, precedido por um Discurso 
Preliminar, escrito por d’Alembert. 
Desde logo as idéias dos enciclope
distas receberam a oposição dos re
datores das Mémoires pour I’His- 
toire des Sciences et des Beaux 
Arts, chamadas Journal de Tré- 
voux, e que eram na maioria jesuí
tas. Não obstante esses ataques, de 
1753 a 1757, apareceram cinco no
vos volumes da Encyclopédie. Mas 
o ano de 1785 é que foi realmente 
crítico para a obra: depois de diver
sas polemicas suscitadas por um de 
seus artigos, d’Alembert abandona 
a Encyclopédie, juntamente com 
outros dois colaboradores; conside
rada responsável pelo materialismo 
de Helvetius* — cujo trabalho So
bre o Espírito havia sido conde
nado —, a obra foi interditada por 
determinação real e recebeu a con
denação do papa. Os últimos volu
mes da obra so vieram a s e r  publi
cados em 1766, graças à proteção 
de Mme. de P o m p a d o u r .

O número de colaboradores Ha 
Encyclopédie chegou a quase ses
senta pessoas, incluindo literatos, 
pensadores, eruditos. Entre os cola- 
boradores, destacaram-se: no setor 
de filosofia — Condillac*, filósofo 
sensualista; Helvétius, defensor do 
materialismo; o Barão d’Holbach*, 
de posição violentamente anticristã 
e atéia: no setor das ciências — 
d’Alembert, encarregado da parte 
de matemática e física geral; Buf- 
fon*, responsável por história natu
ral; teologia — os abades Morellet 
(1727-1819), De Prades 
(1790-1787), Sallier (1685-1761) e 
Yvon  (1714-1791); economia polí
tica — Turgot* e Quesnay*: gra
mática — Dumarsais (1676-1774); 
literutura — Marmontcl* c outros. 
Alem desses, grandes escritores re 
digiram alguns artigos, como Vol 
taire* (Elegância, História, Elo
qüência, Espírito, Imaginação), 
Rousseau* (Música) e Montes
quieu* (ftnvtn) n i r l p r n í  arompfl- 
nhou '< impressàr»

Uma grande inovação introdu
zida pela Encyclopédie foi o desta
que dado às artes mecânicas”, às 
técnicas.

Nos artigos das áreas de filoso
fia e de doutrina social, os enciclo
pedistas se manifestam contra o 
despotismo tirânico e o absolu
tismo*. O artigo sobre Autoridade 
Política tornou-se justamente fa
moso por exprimir uma concepção 
naturalista da liberdade, típica da 
mentalidade iluminista: “Nenhum 
homem recebeu da natureza o di
reito de comandar os outros. A li
berdade é um presente do céu e 
cada indivíduo da mesma espécie 
tem o direito de usufruí-la tanto 
quanto ele usufrui da razão. . . ”

No seu artigo sobre História, 
Voltaire apresenta a concepção ilu
minista do desenvolvimento das so
ciedades: as forças motoras da so
ciedade tenderiam à instauração de 
um equilíbrio estático — o equilí
brio da razão; a história seria, as
sim, a procura de um critério que 
serviria, a partir da comparação 
das diversas atividades humanas 
passadas e presentes, para realizar 
a forma racional perfeita.

O ponto em que os enciclopedis
tas se mostram mais audaciosos é 
o combate à religião e a todas as 
formas de superstições e obscuran- 
tismos. Mas numa época em que 
ocorriam repressões, às vezes vio
lentas, a idéias desse tipo, os enci
clopedistas tiveram que usar uma 
série de artimanhas para apresentar 
suas posições anti-religiosas. As
sim é que um engenhoso sistema 
de remissivas fazia com que o lei
tor, depois de ler um artigo que ma
nifestava respeito às idéias religio
sas tradicionais, fosse remetido a 
outro, de índole crítica e que demo
lia os fundamentos do primeiro.

Na verdade, os enciclopedistas 
discrepavam entre eles próprios, 
em muitos j>ontos. Todos, porém 
(com exceção de Rousseau), con
cordavam quanto a certos ideais: a 
tolerância religiosa, o otimismo em 
relação ao futuro da humanidade, 
a confiança no poder da razão li
vre, a oposição a excessiva autori
dade da Igreja, o interesse pelos 
problemas sociais, a iiiipuilaucia 
atribuída às técnicas, as tendências 
naturalistas, o respeito pela expe
riência, o entusiasmo quanto ao po
der do conhecimento humano, a 
crença no progiesso.

Exprimindo o triunfo da razão 
-— pelo menos em sua acepção 
clássica — e apresentando concep
ções inovadoras, com grande po
tencial de crítica à ordem estabele
cida nos diferentes setores do 
pensamento e da ação, as “luzes” 
da Encyclopédie abriram caminho 
para múltiplas formas de revolu
ção. Se nao foi o principal fator 
que desencadeou a Revolução 
Francesa* de 1789 — como che
gam a afirmar alguns autores —, 
foi, sem dúvida, uma condição in
dispensável à sua eclosão, pois for- 
neceu-Ihe as armas intelectuais — 
os fundamentos ideológicos.

VEJA TAMBÉM: Enciclopédia 
Abril (Apresentação<); Iluminismo; 
Montesquieu; Razao; Rousseau; 
Voltaire.

Diderot procurou dar relativa unidade de pensamento à "Encyclopédie".

Voltaire: literato e filósofo, figura exponencial do "século das luzes’
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Até 1860, o comércio exterior 
brasileiro apresentava um pequeno 
— mas crônico — déficit anual. A 
partir daquela data, o aumento nas 
vendas do café transformou radi
calmente a situação, e, até 1880, o 
país obteve um saldo de 52 milhões 
de libras em sua balança comercial.

O influxo desse dinheiro permi
tiu ao governo imperial dedicar-se 
a obras de modernização do país, 
principalmente no setor de trans
portes: em 25 anos (1864 a 1889), 
a rede ferroviária cresceu 2 000% e 
a extensão dos fios telegráficos 
multiplicou-se por cem.

Contudo, na década de 1880, 
quando mais ambiciosos eram os 
empreendimentos governamentais, 
o café conheceu sua primeira crise 
internacional de preços, e o supera
vit da balança de pagamentos de
cresceu. Concomitantemente, a re
ceita imperial, baseada em im
postos sobre a exportação do café, 
também diminuiu, e as libras, ne
cessárias ao financiamento da 
maior parte das obras do governo, 
escassearam.

Interpretando a queda na receita 
como uma crise passageira, o go
verno não interrompeu o acelerado 
ritmo das obras, preferindo con
trair um empréstimo de 5 milhões 
de libras na Inglaterra, em 1883, 
para sustentá-las.

Entretanto, embora a expansão 
cafeeira fosse retomada com vigor, 
o próprio desenvolvimento das 
obras ae infra-estrutura, incorpo
rando ao consumo populações an
tes marginalizadas, tendia a au
mentar as importações, sobretudo 
de produtos essenciais. Dessa 
forma, o saldo da balança comer
cial deixou de progredir; mante- 
ve-se, ao invés, a níveis mais baixos 
que na década anterior.

O volume dos empreendimentos 
oficiais, o pagamento dos juros_ e 
dos empréstimos (além do emprés
timo de 1883, havia outros dois, 
num total de 10 milhões de libras, 
relacionados com a guerra do Pa
raguai, e ainda não integralmente 
pagos) e a tendência^ para o au
mento das importações criavam 
uma pressão inflacionária que des
valorizava o real.

Defender a moeda tornou-se o 
objetivo fundamental da política fi
nanceira do Império, o que era an
tes de tudo uma questão de prestí
gio para o regime. Internamente, as 
medidas adotadas consistiram _em 
restringir ao máximo as emissões. 
No plano externo, tendo de fazer 
face aos inúmeros compromissos 
assumidos, o governo buscou outro 
empréstimo (1886).

Além disso, também a abolição 
da escravatura contribuiu para a 
mudança da política governamen
tal, pois o ato, pelo menos em tese, 
incorporava 2 milhões de indiví
duos à economia monetária e, se 
não fosse aumentado o meio circu
lante, haveria sérias dificuldades 
para que os fazendeiros pudessem 
dispor da quantidade de moeda ne
cessária.

A política econômica de Rui Barbosa gerou violenta especulação na Bolsa.

Precisando emitir, e sem lastro, 
o Gabinete Ouro Preto* não desva 
lorizou a moeda. Ao contrário, ob
teve esse lastro através de novo em
préstimo estrangeiro (1888: 
6 3 00 000 libras) e procedeu a uma 
reforma monetária: através de um 
decreto assinado por João Alfredo, 
autorizou três bancos a imprimir 
bilhetes com cobertura de lastro- 
ouro, títulos da dívida pública, ou 
empréstimos sem juros feitos pelo 
próprio governo imperial. As novas 
cédulas seriam conversíveis e en
trariam em circulação, preferen
cialmente, através de empréstimos 
feitos aos agricultores, sob garantia 
do governo.

Contudo, face à situação política 
que já fazia prever radicais mudan
ças, os bancos preferiram não se 
arriscar, e o nível das emissões foi 
irrisório até gue, proclamada a Re
pública, Rui Barbosa assumiu o 
Ministério da Fazenda.

Economia 
de hipódromo

O Império, vinculado aos fazen
deiros, privilegiara a cafeicultura, 
sem procurar proteger as outras 
atividades economicas. Contudo, a 
liberação de capitais antes imobili
zados no negócio da escravidão e 
a ampliação das comunicações, da 
imigração (cerca de 200 000 imi
grantes na década de 1880) e do 
trabalho assalariado, levando ao 
rápido crescimento do mercado in
terno, haviam impulsionado a in
dústria e o comércio. Entre 1880 e 
1889, o número de indústrias insta-

O Ministério da Fazenda pretendia multiplicar os negócios e incrementar a incipiente indústria brasileira.



Encilhamento 229

0  fracasso da política econômica de Rui Barbosa, com o encilhamento, en
cerrou a primeira tentativa de criar um parque industrial no Brasil.

ladas no país triplicara e o capital 
dedicado a empresas comerciais e 
industriais dobrara em apenas de
zoito meses (entre a abolição e a 
República).

Quando Rui Barbosa chegou ao 
ministério, deparou-se com um 
crescimento comercial e industrial 
desordenado e fortemente inibido 
pela falta de crédito e de dinheiro 
em mãos dos consumidores poten
ciais (fatores decorrentes da escas
sez do meio circulante) e pelo câm
bio baixo que barateava os 
produtos estrangeiros, favorecendo 
as importações, em detrimento do 
produtor nacional.

Na década de 188Ç, a população 
crescera em uns 2 milhões ae habi
tantes, número que, somado ao dos 
escravos libertos, imigrantes e ha
bitantes das áreas antes marginais 
(incorporadas pelo crescimento da 
rede viária), significava um au
mento — estimado em_ 50% — da 
população integrada à economia 
monetária. Em conseqüência, a re
dução do dinheiro per capita dis
ponível fora brutal, representando 
um sufocamento econômico. As 
novas empresas — que aparente
mente representavam um enorme 
progresso — estavam muito aquém 
das necessidades do país: não eram 
suficientes sequer para atender a 
mão-de-obra disponível.

A política imperial levara a uma 
dívida externa calculada em tomo 
de 20 milhões de libras, superior, 
no câmbio da época, a todo o meio 
circulante brasileiro. Os títulos da 
dívida pública; empréstimo interno, 
elevavam o debito do governo em 
mais uns 100 000 contos. E Rui re
cebera do Império outra amarra: a 
receita dependia dos impostos pa
gos sobre a exportação do café, 
mas esses impostos, por lei, eram 
determinados sobre um câmbio 
fixo. Assim, a desvalorização da 
moeda significaria redução propor
cional na arrecadação.

Contudo, os próprios fazendei
ros calculavam que a abolição da 
escravatura tornara necessária uma 
ampliação dos meios de pagamento 
na lavoura, da ordem de Se
esta era a necessidade dos agricul
tores, perguntava Rui Barbosa, de 
quanto não seria a necessidade das 
indústrias?

Emitir maciçamente, com o Te
souro vazio, permitindo a desvalo 
rização da moeda e a inflação, era 
indispensável, mas não tão simples 
de realizar. Quanto à desvaloriza
ção, benéfica para a indústria, tra
zia problemas: o governo teria de 
muaar seu’critério de impostos e 
encontrar novas fontes de renda, 
sem o que caminharia para a insol- 
vência; Rui não só buscou a elimi
nação do privilégio dos impostos à 
taxa fixa de câmbio, como ainda 
tentou suplementar o Tesouro atra
vés do imposto territorial, que re
cairia principalmente sobre os ca
feicultores (nesse sentido, seus 
esforços foram baldados: os senho
res do café permaneceriam isentos 
do imposto territorial até o fim da 
Primeira Repiihlica)- F.ssias tentati
vas levariam o ministro da Fa
zenda a antagonizar-se com a po
derosa classe dos cafeicultores. As 
casas importadoras, estrangeiras 
na maioria, seriam prejudicadas 
com a desvalorização da moeda,

que levaria a uma queda em seu vo
lume de negócios, pelo aumento ge
ral no preço dos importados, e sua 
eventual substituição por similares 
nacionais.

Por outro lado, a inflação res
tringiria ainda mais o poder aquisi
tivo da população. Aumentar 
abruptamente o meio circulante, 
com ou sem lastro, levaria a um au
mento de preços.

Muitos autores têm discutido se 
as medidas econômicas de Rui Bar
bosa seriam ou não inflacionárias. 
Na verdade, a pressão inflacionária 
já  existia oculta pela redução do 
meio circulante (medida que real
mente mantinha os preços, pois era 
o próprio dinheiro que, escasso, 
tornava-se mais caro, mais difícil 
de obter). O alto nível de desem
prego e a baixíssima capacidade 
aquisitiva da maioria do povo — 
que. embora geograficamente inte
grado numa economia monetária, 
simplesmente não dispunha de di
nheiro para gastar — eram mani
festações da pressão inflacionária 
que se vinha acumulando desde os 
primeiros anos da década de 1880. 
Contudo, se o rápido incremento 
do meio circulante, restabelecendo 
a relação entre as mercadorias dis
poníveis e a moeda até que pelo 
menos equivalessem às do princí
pio da década, não fosse seguido de 
grande expansão dos ncgocios (e 
dos empregos), a nova moeda não 
seria redistribuída nem os salários 
tenderiam a se elevar ao ritmo do 
aumento de preços. Nesse caso, 
ocorreria uma alta real no custo de 
vida, oprimindo as camadas mais 
baixas da sociedade e a classe mé
dia

O único aspecto favorável da si
tuação reinante era a tendência das 
empresas a se multiplicarem, a des
peito das restrições econômico-fi- 
nanceiras. Parecia claro que, se ob
tivessem crédito fácil e fossem 
protegidas por uma taxa de câmbio 
mais elevada, elas se desenvolve
riam muito mais.

A questão básica era o tempo.

Tornava-se necessário que o apare
cimento e o progresso das novas 
empresas fossem tão rápidos que a 
criação de empregos e redistribui- 
ção da renda ampliassem o mer
cado interno num ritmo que com
pensasse a restrição provocada 
pela alta dos preços. Consideran- 
do-se que a maioria dos produtos 
de consumo eram importados e que 
a emissão (e conseqüente desvalori
zação) aumentaria seus preços 
quase do dia para a noite, era ne
cessário tambem que milhares de 
novas empresas surgissem quase do 
dia para a noite.

Tratava-se de um plano arris
cado, mas que, além de constituir 
um modo viavel de absorver a pres
são inflacionária sem manter a 
marginalidade econômica das ca
madas urbanas pobres, poderia 
também conduzir à industrializa
ção e ao desenvolvimento do país, 
com base na ampliação e naciona
lização do mercado interno.

O ministro da Fazenda, após en
contrar dificuldades no próprio 
Gabinete, conseguiu fazer aprovar 
n decreto de 17 de janeiro de 1890, 
criando bancos emissores em vá
rios pontos do país. Até aí, a me
dida não passava da aplicação da 
reforma Ouro Preto, aprovada pela 
Câmara Imperial em 1888. Mas 
era só essa a semelhança. Os ban
cos iriam emitir tendo como lastro 
tão somente títulos da dívida pú
blica (que não tinham sustentação 
em libras-ouro). E, por intermédio 
de um sistema de garantias, o go
verno se assegurava de que o di
nheiro fosse aplicado apenas em fi
nanciamento de novas euipiesas c 
não em empréstimos aos agriculto
res (como pretendia a reforma im
perial). Simultaneamente, com o in 
tuito de convocar os capitais 
disponíveis para o objetivo da polí
tica oficial, davam-se grandes faci
lidades às sociedades anônimas, 
concitando o público em geral a in
vestir seus capitais na indústria e 
c o m é r c io .

Exatamente como se esperava e

desejava, a perspectiva das emis
sões levou os bancos a ampliarem 
o crédito a centenas de novas socie
dades. Em menos de três anos, o 
meio circulante cresceu duas vezes 
e meia, enquanto o capital total das 
empresas quintuplicava.

Com créditos, garantias oficiais 
e um ambiente psicológico favorá
vel (otimismo desenvolvimentista 
subseqüente à proclamação da Re
pública), a Bolsa de Valores do Rio 
de Janeiro ganhou uma atividade 
frenética. As ações em alta rápida 
e constante faziam a fortuna dos 
investidores. Durante todo o dia, a 
rua do Ouvidor e suas imediações 
viviam em burburinho, com os cor
retores negociando em grande es
cala suas ações. Toda pessoa que 
possuía alguma economia viu-se 
tentada a investir. E, nas cenas co
tidianas da capital federal, a polí
tica econômica de Rui Barbosa ga
nhou seu apelido: encilhamento (ou 
seja a preparação dos “cavalos” — 
os incorporadores — que, no “hi
pódromo” da rua do Ouvidor, dis
putavam a preferência dos “aposta
dores” — acionistas).

Mas, aparentemente, Rui supe
restimara o amadurecimento polí
tico nacional. Num clima de favori
tismo e compadrismo, empresas de 
todo inexequíveis, ou mesmo fictí
cias, iam conseguindo os mesmos 
favores e garantias que mereciam 
as sociedades sérias, de planos bem 
elaborados e rentabilidade segura. 
Muitos incorporadores deixaram 
de interessar-se pelos lucros que 
adviessem da produção das empre
sas, concentrando-se naqueles que 
provinham da espeeulaçao cm ter 
mos do valor das ações.

Nessas circunstancias, a Bolsa 
deixava de ser uma atividade desti
nada a incrementar o desenvolvi
mento empresarial para tornar-se, 
por si só, um fim. O valor das 
ações subia e descia de acordo com 
as manipulações dos especuladores 
interessados, sem se ter conta da
r e n t a b i l id a d e  p o t e n c ia l  d a s  e m p r e 

sas, a maioria das quais em fase de
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A desordem financeira facilitou a ascensão de Floriano à presidência.

instalação, ou de existência apenas 
teórica.

No entanto, durante a maior 
parte do ano de 1890, a situação 
esteve sob controle e a política de 
Rui_ mantinha suas possibilidades 
de êxito. A expansão das socieda
des anônimas e as facilidades de 
crédito haviam permitido a instala
ção de empresas cujo capital supe
rava 1 milhão de contos de réis, en
quanto as emissões foram de 
apenas 15 000 contos. Assim, pare
cia que o desenvolvimento empre
sarial seria feito a um ritmo muito 
rápido, absorvendo satisfatoria
mente as pressões inflacionárias.

Contudo, os inimigos da política 
de Rui Barbosa formavam a cor
rente política mais poderosa da Re
pública. De um lado, os cafeiculto
res, agastados com os cortes nos 
créditos que o Império lhes havia 
autorizado, e ainda mais pelas ten
tativas do ministro em tributar-lhes 
as terras e os lucros. De outro, os 
setores vinculados ao comércio in
ternacional, para os quais a baixa 
do câmbio era uma aflição e que 
não tinham nenhum interesse na 
produção de artigos nacionais 
(mesmo porque se constituíam, na 
maioria, de casas estrangeiras, liga
das a suas matrizes no exterior). 
Com inquietação, os fazendeiros 
observavam a baixa na cotação- 
ouro do café e os importadores 
viam a desvalorização do real.

Assim que a especulação des
pontou, a oposição usou-a contra a 
figura do ministro da Fazenda. Ele 
ainda tentou as primeiras medidas 
saneadoras, e encontrou defenso
res. Em memorial datado de 5 de 
novembro de 1890, representantes 
de estabelecimentos comerciais, 
bancários e industriais pediam a 
Deodoro que mantivesse Rui à 
testa do ministério.

Contudo, os interesses de fazen
deiros e importadores, somados já 
aos dos especuladores que não de
sejavam um freio em suas ativida
des, falaram mais alto. Em janeiro 
de 1891, como epílogo de uma 
crise política, Rui foi compelido a 
abandonar o Ministério da Fa
zenda.

Evidentemente, o afastamento de 
Rui não eliminou as razões que ha
viam determinado sua política. 
Sem persistir no incentivo a qual- 
uer custo ao desenvolvimento in- 
ustrial, o governo continuou a 

emitir títulos da dívida pública, 
pois, face à federalização, pas
sando parte dos impostos para os 
Estados, a receita federal caíra a 
níveis mínimos. Os títulos lastrea- 
vam as crescentes emissões bancá
rias. Em 1891, o meio circulante 
duplicou, enquanto a especulação 
progredia, e as empresas instaladas 
não iniciavam a esperada produ
ção, ou o faziam com rentabilidade 
muito inferior à prevista.

Aos poucos, o clima de con
fiança se dissipou, enquanto a in 
flaçao ia restringindo os lucros dos 
investidores, cada vez mais incer
tos, e aumentando o custo de vida, 
sem criar a contrapartida dos em
pregos e produtos.

Em fins de 1891, a tendência à 
baixa das ações já se generalizava 
e uma crise política (fechamento do 
Congresso e posterior renúncia de 
Deodoro da Fonseca) precipitou a

queda. Sucederam-se as falências e 
concordatas, e as ações das empre
sas mais sólidas sofreram brutal 
desvalorização. Muitas, mesmo as 
que se encontravam em regime de 
franca produção, foram prejudica
das. Encerrava-se de maneira me
lancólica a tentativa de criar um 
grande parcjue industrial e comer
cial no pais. Acabara o encilha- 
mento.

Mas ficariam as conseqüências. 
Os governos subseqüentes, face aos 
compromissos assumidos (inclu
sive o pagamento dos empréstimos 
imperiais) e às despesas provenien
tes das várias rebeliões do período, 
continuaram a emitir.

Floriano Peixoto* ainda tentou 
salvar o que restara da indústria 
instalada durante o encilhamento, 
criando fortes taxas de importação 
sobre produtos de que existissem 
similares fabricados no Brasil.

Seus sucessores, no entanto, 
eram políticos ligados à cafeicul
tura, cujos interesses defendiam de 
maneira predominante.

Em 1898, restabelecer a estabili
dade da moeda tornou-se a questão 
básica do governo Campos* Salles. 
Seu ministro da Fazenda, Joaquim 
Murtinho*, contratou com um

banco particular inglês um emprés
timo consolidando toda a divida 
exterior brasileira. Como garantia, 
hipotecou as rendas da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, e compro
meteu-se a retirar dinheiro de circu
lação para reduzir as pressões in
flacionárias e estabilizar a moeda.

Na aplicação dessa política, 
Joaquim Murtinho congelou os cré
ditos e taxou fortemente o consumo 
e as importações (mas sem empre
gar o protecionismo de Floriano 
Peixoto, ou seja, taxava tanto os 
produtos que possuíam similares 
nacionais, quanto as máquinas, os 
equipamentos e a materia-prima 
que as indústrias brasileiras deviam 
utilizar).

Sem dúvida, a política de Murti
nho saneou as finanças, mas o fez, 
ainda uma vez, através do cercea
mento das atividades industriais e 
em detrimento das populações ur
banas. Era a república do café que 
se instalava, transferindo os sonhos 
de desenvolvimento industrial para 
meio século mais tarde.

VEJA TAMBÉM: Café; Primeira 
República no Brasil.

Endócrinas, 
Glândulas

As funções do organismo animal 
são reguladas por dois sistemas 
principais: o nervoso e o hormonal 
ou endócrino. Este é constituído 
por várias glândulas que secretam 
hormônio* (palavra que vem do 
grego e significa estímulo); os hor
mônios são lançados na circulação 
sanguínea, sendo transportados 
para as diferentes partes do orga
nismo.

A maioria dos hormônios atua 
sobre as células que devem ser ob
jeto de seu controle (as células- 
alvo) através da produção do AMP 
(monofosfato adenosina) cíclico, 
um mediador hormonal intracelu
lar. Esta substância desencadeia 
reações diferentes, em células dife
rentes: assim, o estímulo a uma cé
lula da tireóide leva à síntese de 
hormônios tireóideos, enquanto 
que ao agir sobre uma célula do 
córtex adrenal, provoca a síntese de 
hormônios adrenocorticais.

Regulagem  horm onal

As próprias glândulas endócri
nas também são objeto de um con
trole hormonal superior, represen
tado pela adenohipófise. Esta 
glândula elabora certos hormônios 
(tireotrófico, corticotrófico, folícu- 
io-estimulante, luteinizante, luteo- 
trófico) que estimulam o funciona
mento de outras glândulas. Esses 
hormônios estimulados, por sua 
vez, são automaticamente bloquea
dos quando a concentração sanguí
nea do hormônio secretado sob sua 
influência atinge determinado 
nível. Este tipo de regulação exer
cida pelo produto sobre seu meca
nismo de produção é chamada 
retroação negativa {feedback 
negativo). Todavia, nem todas as 
glandulas estão submetidas à su
pervisão da hipófise. Por exemplo, 
a secreção de insulina pelo pân
creas é regulada sobretudo pela 
taxa de glicose circulante.

Métodos de investigação

Na investigação das funções en
dócrinas, são empregados três mé
todos. O primeiro consiste na pre
paração de um extrato de tecido 
glandular e na observação dos efei
tos que este provoca quando inje
tado em animais. No segundo mé
todo, extirpa-se uma çlândula 
endócrina e segue-se cuidadosa
mente o desenvolvimento, cresci
mento e outras alterações que po
dem surgir no animal operado. O 
terceiro consiste no estudo de pa
cientes nos quais existe deficiência 
ou excesso de atividade glandular.

Além destes recursos, o hormô
nio secretado pela glândula pode 
ser isolado, em muitos casos, e ana
lisado quimicamente. Através deste 
estudo, constatou-se que a estru
tura química dos hormônios é 
muito complexa e variada. Os hor
mônios das glândulas sexuais e os 
do córtex supra-renal, por exemplo.
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núcleos do 
hipotáíamo

paratiróides

tiróide

pâncreas

ovário

Exercendo um importante papel no metabolismo, as glândulas endócrinas secretam  hormônios, substâncias que
são lançadas diretamente na circulação sanguínea, e transportadas pelas diferentes partes do organismo.

Provável ação 
sobre a hipófise 
e o córtex das 
adrenais

H o rm ôn io *-^
paratiroidiano

Mineralocorticóides 
Glicocorticóides 
Andrógenos 
Estrógenos

Adrenalina
Noradrenalina

Insulina
Glucagone

Andrógenos

Estrógenos
Progesterona

testículo

'
»

Fatores liberadores e 
elaboração dos hormônios da 
parte posterior da hipófise

Ocitocina
Diuretina

T i ro x i n a

Hormônios
folículo-e stimulante
somatotrófico
tireotrófico
corticotrófico
luteotrófico
luteinizante

epitise

pertencem a uma grande classe, a 
dos esteróis, substâncias lipídicas 
semelhantes à cera. Sua formula 
química é bem conhecida e já  foi 
sintetizada em laboratório. Por ou
tro lado, os hormônios da hipófise, 
das paratireóides e a insulina são 
de natureza protéica.

Atualmente, são preparados ex
tratos de várias glândulas de secre
ção interna. Tais extratos, com ex
ceção do extrato de tireóide e de 
alguns hormônios sexuais, são par
cial ou totalmente inativos por via 
digestiva; seus efeitos totais verifi
cam-se somente quando injetados.

Em todos os vertebrados existem 
praticamente as mesmas glândulas 
endócrinas e um extrato de deter
minada ordem exerce seus efeitos 
específicos quando administrado a 
indivíduos de qualquer outra espé
cie animal. O hormonio da tireóide 
de ovelha, por exemplo, estimula o 
crescimento de girinos.

Os diversos tipos

Não pesando, juntas, mais do 
que 60 gramas, as glândulas endó
crinas sao: pâncreas, paratireóides, 
epífise (ou pineal), pituitária (ou hi
pófise), tireóide, adrenais (ou su- 
pra-renais) e sexuais (ovários, na 
mulher; testículos, no homem).

GLÂNDULAS ADRENAIS — 
Localizadas sobre o pólo superior 
de cada rim, compõem-se de duas 
porções distintas: a medula e o cór
tex. A medula é funcionalmente re
lacionada com o sistema nervoso 
simpático e secreta os hormônios 
adrenalina (ou epinefrina) e nora
drenalina (ou norepinefrina) em 
resposta à estimulação simpática. 
Esses hormônios causam pratica
mente os mesmos efeitos que a esti
mulação simpática direta em todas 
as partes do organismo. O córtex 
adrenal, por outro lado, secreta um 
grupo totalmente diferente de hor
mônios, os corticosteróides, além 
de mineralocorticóides, glicocorti
cóides e pequena quantidade de 
hormônios androgênicos que apre
sentam os mesmos efeitos do hor
mônio sexual masculino, a testoste- 
rona.

Dos mineralocorticóides, o mais 
importante é a aldosterona, eujo 
principal efeito é aumentar a reab
sorção de sódio pelo rim. Ao 
mesmo tempo, a aldosterona causa 
um aumento da excreção renal de 
hidrogênio e de potássio.

O mecanismo de ação da aldos
terona ainda não foi bem esclare
cido, mas acredita-se que seja esta
belecido através de estímulos à 
formação de enzimas específicas 
que catalisam reações responsáveis 
pelo transporte de sódio através 
das membranas.

Para o controle da secreção de 
aldosterona, admite-se que exista 
um mecanismo renal, através da 
formaçào de renina, substância li
berada pelo rim quando há queda 
da concentração de sódio no san
gue, ou quando o fluxo sanguíueo 
através do rim está baixo. A renina 
induz à formação, no plasma, de 
aiigiuleiisina que, pui sua vez, atua 
sobre a adrenal, causando aumento 
da secreção de aldosterona. Admi
te-se também que a baixa concen
tração de sódio e a alta concentra-
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Esquema do processo de "feedback", regulador da produção de hormônios no sistema endócrino. Por esse processo, 
a produção da maioria dos hormônios secretados pelas glândulas endócrinas é regulada automaticamente.

Timo de uma criança (a) e de um adulto (b): 
classicamente incluído entre as glândulas endócrinas, 
o timo —  que se atrofia no organismo adulto —  
parece relacionar-se com fenômenos imunológicos.

traquéla

traquéia

ção.de potássio no plasma esti
mulem diretamente a secreção de 
aldosterona.

Dentre os glicocorticóides, o 
principal é o cortisol ou hidrocorti'- 
sona. Esses hormônios têm impor
tante papel no metabolismo dos 
açúcares; estimulam a formação de 
glicogênio no fígado, facilitam a li
beração de glicose do fígado para 
o sangue e deprimem levemente a 
utilização de glicose pelas demais 
células do organismo.

Os glicocorticóides também

atuam sobre o metabolismo das 
proteínas, causando diminuição de 
síntese protéica, e intervêm no me
tabolismo das gorduras. Quando 
secretados em excesso, promovem 
o aumento de gorduras no orga
nismo, redistribuindo-as de forma 
característica. De modo geral, po- 
de-se dizer que os glicocorticóides, 
em condições fisiológicas, suprem 
as células de energia. Além disso, 
apresentam efeitos antiinflamatório 
quando administrados em altas do
ses com o medicamento.

O nível sanguíneo de glicocorti
cóides é controlado pela corticotro- 
fina ou hormônio adrenocorticotró- 
fico (ACTH), produzido pela 
hipófise.

Manifestações clínicas de insufi
ciência ou hiperfunção das glându- 
Ias_ adrenais podem ser devidas a 
lesões primárias dessas glândulas 
ou a lesões da hipófise. A insufi
ciência adrenal aguda é um quadro 
muito grave; caracterizado por vô
mitos, diarreia, dor abdominal, fra
queza severa, confusão mental, de

sidratação, queda da pressão arte
rial e febre. O paciente pode entrar 
em coma.

A insuficiência adrenal crônica, 
ou doença de Addison, causa fra
queza, náusea, vômitos, diarréia, 
hipotensão arterial, deficiência de 
sódio, alteração no metabolismo 
dos açúcares e diminuição dos pê
los do corpo. Quando a causa é 
uma doença na glândula adrenal 
(tuberculose ou atrofias), ocorre 
também aumento da pigmentação 
cutânea.

A secreção excessiva de hormô
nios do córtex adrenal leva a uma 
série de alterações que constituem 
a síndrome de Cushing, causada 
mais freqüentemente por uma hi- 
perplasia de ambas as glândulas, 
em conseqüência do aumento de se
creção de corticotrofma pela ade- 
nohipófise.

Entre os sinais decorrentes da 
ação excessiva dos glicocorticói
des, mineralocorticóides e hormô
nios androgênicos estão: aumento 
da glicose sanguínea, aumento de 
peso, acúmulo de gordura em cer
tas regiões (face, porção posterior 
do pescoço e abdome), diminuição 
da proteína nos ossos (osteopo- 
rose), hipertensão arterial, retenção 
de sódio, acne e sinais de masculi- 
nização na mulher. Esta síndrome 
decorre também da administração 
prolongada de medicamentos que 
contenham glicocorticóides.

Ocasionalmente, um pequeno tu
mor produz grande quantidade de 
aldosterona, dando origem ao cha
mado aldosteronismo primário, 
que se caracteriza por determinar 
hipertensão arterial e distúrbios 
eletrolíticos. Pode-se encontrar 
também isoladamente secreção au
mentada de hormônios androgêni
cos (síndrome adrenogenital).

PARATIREÓIDES — Situadas 
muito próximas à tireóide, as glân
dulas paratireóides são dois pares 
de pequenas estruturas oval ares 
com cerca de 5 milímetros de diâ
metro. Produzem o hormônio para- 
tireóideo (PTH), que promove a 
elevação do cálcio e a baixa do fos
fato sanguíneos.

A taxa de cálcio sanguíneo, por 
sua vez, regula a secreção de para- 
tormônio, cuja função está intima
mente ligada à vitamina D. O para- 
tormônio tende a elevar a calcemia, 
aumentando a absorção intestinal 
de cálcio, diminuindo a excreção 
urinária de cálcio e mobilizando o 
cálcio ósseo. Além disso, aumenta 
a excreção urinária de fosfato.

As alterações na secreção do pa- 
ratormônio causam anormalidades 
no metabolismo do cálcio, que se 
refletem em anormalidades ósseas e 
nas outras funções do organismo 
em que o cálcio tem papel impor
tante, como por exemplo a excita
bilidade celular.

No hipoparatireoidismo (secre
ção deficiente), a queda aguda do 
cálcio sérico aumenta a excitabili
dade celular, o que se traduz por 
espasmos musculares e convulsoes. 
Na doença crônica, observa-se le
targia, alterações da personalidade, 
calcificações em vários tecidos não 
ósseos. A causa mais freqüente de 
hipoparatireoidismo é a remoção 
acidental das paratireóides nas ci
rurgias da tireóide.
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O hiperparatireoidismo, por ou- 
tro_ lado, e causado com mais fre
qüência por um tumor em uma das 
paratireoides e se caracteriza por 
alterações ósseas, resultado da 
reabsorção excessiva de sais do 
osso, tornando-o muito fraco, vul
nerável a fraturas. Além disso, há 
hipercalcemia (cálcio elevado no 
plasma), que pode estar associada 
a leve ou moderada depressão do 
sistema nervoso centrai, fraqueza 
muscular e a cálculos renais.

TESTÍCULOS — Os testículos 
produzem a testosterona, o mais 
importante hormônio sexual mas
culino que é secretado pelas células 
intersticiais de Leydig, quando esti
muladas pelos hormonios gonado- 
tróficos, produzidos pela hipófise.

Durante a vida fetal, já  há uma 
pequena produção de testosterona, 
em resposta à gonadotrofina pro
duzida pela placenta. Essa produ
ção de testosterona, que se inicia 
em torno do segundo mês de vida 
embrionária, é provavelmente res
ponsável pelo desenvolvimento dos 
órgãos sexuais masculinos e pela 
descida dos testículos do abdome 
para o escroto, o que ocorre nos úl
timos três meses de vida intra-ute- 
rina. Após o nascimento, desapare
cendo o hormônio que estimula a 
produção de testosterona, esta se 
torna praticamente nula até aproxi
madamente a idade de doze anos, 
quando a hipófise do indivíduo co
meça a secretar gonadotrofinas. A 
produção de testosterona aumenta 
rapidamente^ na puberdade, perma
necendo estável até cerca dos qua

renta anos, quando então começa a 
decrescer.

Dois hormônios gonadotróficos 
hipofisários são importantes na re
gulação da função sexual mascu
lina: o hormônio folículo-estimu- 
lante (FSH) e o hormônio 
luteinizante (LH), também cha
mado hormônio estimulante das cé
lulas intersticiais (1CSH). A con
versão das espermatogônicas (cé
lulas geradoras de gametas mas
culinos) em espermatozóides é esti
mulada pelo FSH. Entretanto, para 
a maturação dos espermatozóides é 
necessária a presença de testoste
rona, que é estimulada pelo LH. O 
FSH parece também potencializar 
o efeito do LH sobre a produção de 
testosterona.

A secreção de gonadotrofinas é 
regulada pelo nível sanguíneo de 
testosterona, através de um meca
nismo de feedback, o que permite 
a manutenção de um nível cons
tante desse hormônio no orga 
nismo.

A secreção de testosterona na 
puberdade promove o desenvolvi
mento dos orgãos sexuais masculi
nos e o aparecimento das carac
terísticas sexuais secundárias, tais 
como distribuição típica dos pêlos 
do corpo, alteração na voz, au
mento da massa muscular, au
mento da quantidade total de ma
triz óssea e retenção de cálcio. 
Também exerce ação sobre a união 
entre as epífises e diáfises dos os
sos, limitando seu crescimento. O 
mecanismo básico de ação da tes
tosterona não é conhecido com 
exatidão, mas acredita-se que re

sulte principalmente de um au
mento na velocidade de formação 
de proteínas.

0  hipogonadismo (deficiências 
em hormônios sexuais) pode ser 
causado por várias anormalidades: 
o indivíduo pode nascer sem testí
culos funcionantes; pode não haver 
desenvolvimento dos testículos, por 
falta de secreção de gonadotrofinas 
pela adenohipófise; criptorqui- 
dismo (em que os testículos não 
descem ao escroto); castração 
(ablação dos testículos). Quando a 
castração ocorre na infância, o in
divíduo torna-se eunuco (não de
senvolve características sexuais). 
Quando ocorre na idade adulta, a 
atividade sexual diminui, mas não 
é completamente perdida.

O hipergonadismo (excessiva se
creção de hormônios) pode ser cau
sado por um tumor de células in
tersticiais. Quando ocorre em 
crianças, há desenvolvimento pre
coce dos órgãos genitais e das ca
racterísticas sexuais secundárias. 
Essas crianças apresentam, em ge 
ral, acentuado aumento da muscu
latura e rápido crescimento dos os
sos, mas também precoce solda
dura das epífises (local de cresci
mento dos ossos), o que não per
mite que seja atingida a estatura a 
que o indivíduo chegaria normal
mente.

OVÁRIO — órgão do aparelho 
genital feminino, o ovário possui 
em seu interior os óvulos, circunda
dos por células granulosas (o folí- 
culo primordial). Por ocasião de 
seu amadurecimento, secreta hor

mônios estrógenos, principalmente 
estradiol, que interferem nos carac
teres sexuais femininos; progeste- 
rona, que inibe a ovulação e age so
bre a gestação; e relaxina, que atua 
no relaxamento do cérvix do útero 
e do ligamento da pélvis durante a 
gravidez. Poucas horas após a ex
pulsão do óvulo do folículo, as cé
lulas granulosas começam a lutei 
nizaçao, formando o corpo lúteo, 
secretor de grande quantidade de 
progesterona e estrógeno.

O ciclo sexual feminino, cuja du
ração média é de 28 dias, é contro
lado pelos hormônios gonadotrófi
cos secretados pela adenohipófise. 
São as mesmas gonadotrofinas que 
funcionam no homem: hormônio 
folículo-estimulante (FSH) e hor
mônio luteinizante (LH). Mas há 
ainda um outro hormônio hipofisá- 
rio: o hormônio luteotrófico 
(LTH).

Ovários não estimulados por go
nadotrofinas permanecem comple
tamente inativos. Isto ocorre du
rante a infância: por volta dos oito 
anos de idade, a hipófise começa a 
secretar quantidade progressiva
mente maior de gonadotrofinas, o 
que culmina na iniciação dos ciclos 
sexuais normais entre os onze e 
os quinze anos.

Os hormônios folículo-estimu
lante e luteinizante atuam de modo 
significativo somente sobre o ová
rio. Mas o hormônio luteotrófico, 
além disso, promove também a se
creção de leite pelas mamas. Por 
isso, costuma ser chamado de lac- 
togênio, prolactina ou hormônio 
lactogênico.

Em torno dos cinqüenta anos, a 
secreção de estrógenos diminui ra
pidamente e não há produção de 
progesterona após o último ciclo 
ovulatório. A falta de estrógenos 
causa freqüentemente uma série de 
alterações fisiológicas no orga
nismo, tais como “calorões”, fa
diga, irritabilidade, que acompa
nham a menopausa.

PÂNCREAS — Dois tipos 
principais de tecidos — os ácinos 
e as ilhotas de Langerhans — com
põem o pâncreas. Os ácinos secre- 
tam sucos digestivos e as ilhotas de 
Langerhans produzem a insulina 
(secretada pelas células beta) e o 
glucagon (produzido pelas células 
alfa).

A insulina é uma pequena pro
teína cuja ação é exercida princi
palmente sobre o metabolismo dos 
carboidratos (açúcares). Seus efei
tos básicos são aumento da veloci
dade do metabolismo da glicose, 
diminuição da concentração da gli
cose no sangue e aumento do glico- 
gênio (forma de armazenamento de 
glicose) nos tecidos.

O glucagon também é uma pro
teína de baixo peso molecular, mas 
sua função é aumentar o nível de 
glicose sanguínea, principalmente 
através da liberação de glicose, a 
partir do glicogênio hepático.

A manutenção da glicemia (con
centração de glicose no sangue) 
dentro de uma faixa relativamente 
estreita de variação é obtida graças 
a quatro mecanismos principais de 
controle: capacidade do fígado em 
tomar ou liberar glicose, quando a 
g l i c e m i a  e s t iv e r  a lt a  ou b a ix a ,  r e s 
pectivamente; secreção de insulina:

Aspecto microscópico da epífise ou glândula pineal, à qual se atribui frenqüentemente os efeitos de estimulação 
sexual e de crescimento. A epífise mede 1 centímetro e está localizada no interior da caixa craniana.
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As glândulas adrenais situam-se sobre o pólo superior dos rins (no alto). 
Secção (muito aumentada) de uma glândula adrenal (embaixo).

secreção de glucagon; e envolvi 
mento do sistema nervoso simpá 
tico.

A manutenção de concentração 
adequada de glicose no sangue é 
importante, porque esta é a subs 
tância utilizada de preferência pe 
las células, como fonte de energia; 
no sistema nervoso é o único nu 
triente capaz de ser utilizado para 
esse fim. Na ausência de quantida 
des suficientes de glicose ou insu 
lina, a maior parte da energia é de 
rivada da utilização das gorduras.

O diabetes* melito é causado 
pela destruição ou falha no funcio 
namento das células beta das ilho 
tas de Langerhans, resultando em 
distúrbios no metabolismo dos açú 
cares e também das gorduras e pro 
teínas. O hiperinsulinismo — situa 
ção muito mais rara que o diabetes
— ocorre quando ha superprodu 
ção de insulina, causada geral 
mente por um tumor benigno nas 
ilhotas de Langerhans. A glicose 
sanguínea tende a ser baixa e isto 
pode causar sérios problemas ao te 
eido nervoso.

TIREÓIDE — É formada por 
dois lóbulos situados no pescoço, 
em ambos os lados da laringe. O te 
eido glandular apresenta-se como 
uma massa de folículos revestidos 
por um epitélio. As cavidades dos 
folículos estão cheias de uma subs 
tância gelatinosa, denominada co 
lóide, produto de secreção, e no 
qual está incluído o hormônio ti 
reóideo.

A tireóide secreta triiodo, tiro- 
nina e tiroxina. Esses hormônios 
agem sobre o crescimento, função 
e desenvolvimento do sistema ner 
voso, sobre vários sistemas enzimá- 
ticos do metabolismo, no consumo 
do oxigênio e na produção de calor 
em aves e mamíferos.

EPÍFISE — Também chamada 
de glândula pineal, a epífise pro
vém de uma excrescência da região 
diencefálica. Freqüentemente, atri
buem-se a essa glândula os efeitos 
da estimulação sexual, do cresci
mento e da secreção de aldosterona 
pela zona do córtex supra-renal.

HIPÓFISE — Medindo aproxi
madamente 1 centímetro de diâme
tro, a hipófise fica situada na sela 
turca da base do crânio, unida ao 
hipotálamo pelo pedúnculo hipofi- 
sário. É também denominada glân
dula pituitária.

Fisiologicame.nte, pode-se divi
dir a hipófise em duas porções: a 
adenohipófise, ou hipófise anterior, 
e a neurohipófise, ou hipófise pos
terior.

Entre as duas, há uma pequena 
zona, quase inexistente no homem, 
mas muito importante em alguns 
animais inferiores; a! é secretado 
hormônio estimulador dos melano- 
foros (MSH), que age na dispersão 
dos grânulos de pigmentos na pele 
de peixes, anfíbios e alguns répteis.

Â adenohipófise segrega vários 
hormônios, seis dos quais são 
muito irnportantes para o controle 
das funções metabólicas de todo o 
organismo: 1) hormônio somato- 
trofico (STH) ou de crescimento, 
que estimula o crescimento do ani
mal; 2) hormônio adrenocortico- 
trófico (ACTH), que controla a se

creção de alguns hormônios cór- 
tico-supra-renais que afetam o 
metabolismo da glicose, das proteí
nas e dos lipídios: 3) hormônio ti- 
reotrófico (STH), controlador da 
intensidade de secreção de tiroxina 
pela tireóide; 4) hormônio folículo- 
estimulante (FSH), que age sobre o 
crescimento dos folículos dos ová
rios e na espermatoeênese; 5) hor
mônio luteinizante (LH), que age 
na secreção de estrógenos e proges- 
terona; 6) hormônio luteotrófico 
(LTH) cu prolactina, que controla 
a síntese e a secreção do leite nos 
mamíferos.

TIMO — Classicamente in
cluído entre as glândulas endócri
nas, muito embora até hoje não se 
tenha conseguido identificar ne
nhuma espécie de hormônio secre
tado por ele. Acredita-se que, mais 
do que um produtor de hormônios, 
o timo seja relacionado com os 
complexos fenômenos imunológi- 
cos do o'rganismo.

VEJA TAMBÉM: Digestão; Gra
videz; Hipófise; Hormônios; Re 
produção.

Endoscopia

Embora as técnicas radiológicas 
permitam observar o interior do 
corpo humano, facilitando enorme
mente o diagnóstico, há casos em 
que a suspeita de uma inflamação, 
tumor ou malformação só pode ser 
confirmada pelos raios X.

Quando o local a ser examinado 
é de difícil acesso, muitas vezes o 
médico precisa executar uma cirur- 
gia, para verificar a precisão do 
diagnóstico preliminar. No en
tanto, ocorre com certa freqüência 
a necessidade de visualizar um ór
gão em pleno funcionamento, para 
que se possa avaliar suas condi
ções. Isto pode ser feito, nos casos 
de alterações nos brônquios, estô
mago, bexiga, reto, etc., através da 
endoscopia.

O endoscópio é, basicamente, 
um longo tubo de metal, munido de 
lentes e iluminado na extremidade. 
Varia, na forma, de acordo com o 
órgão que se deseja examinar, rece
bendo nomenclatura própria: eso- 
fagoscópio (para examinar o esô
fago), gastroscópio (para o 
estômago), retoscópio (reto), larin- 
goscópio (laringe), broncoscópio 
(brônquios) etc.

Os mais comuns

Entre os exames endoscópicos, 
os mais comuns efetuam-se no apa
relho respiratório (laringe, tra
queia, brônquios e bronquíolos) e 
no esôfago.

A broncoscopia pratica-se de 
preferência com o paciente aneste
siado (e por ser dolorosa pelas con
trações musculares da área obser
vada, que prejudicam o exame), 
deitado de costas, com a cabeça re
clinada para trás, em ângulo o mais 
aberto possível. Assim, todo o apa
relho respiratório permanece num 
mesmo plano, formando quase uma 
linha reta.

Com os broncoscópios moder
nos, de fibra de vidro, flexíveis, e 
dotados de lentes prismáticas angu
ladas, é possível ir além dos bron- 
quios, ate as finas ramificações da 
periferia pulmonar.

Embora seja fundamentalmente 
uma técnica de diagnóstico, a bron
coscopia, como outras práticas en- 
doscópicas, pode tambem ser utili
zada com fins terapêuticos, como a 
lavagem das cavidades naturais.

Outro exame muito comum é a 
esofagoscopia, que, embora seme
lhante a broncoscopia, apresenta 
maiores dificuldades e exige cuida
dos adicionais. Isso porque, em es
tado de repouso, as finas paredes 
do esôfago mantêm-se juntas, e o 
tubo endoscópico tem de abrir ca
minho entre elas. Qualquer deslize 
pode provocar uma laceração nas 
paredes do órgão. Entretanto, a fle
xibilidade dos tubos de confecção 
mais recente reduz ao mínimo os 
riscos. Os modelos mais modernos 
permitem a adaptação de uma câ
mara de TV em miniatura, ofere
cendo ao médico uma visão per
feita e ampliada da região em 
estudo.
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Energia

O estudo da energia confunde-se 
com a análise do mecanismo motor 
do próprio Universo, em seus inú
meros e complexos aspectos. Todos 
os acontecimentos físicos, da movi
mentação de um inseto à evolução 
de uma nebulosa, consistem em 
transformações de energia, das 
quais os sentidos humanos captam 
apenas os efeitos.

Trabalho 
e energia

O conceito de energia está inti
mamente relacionado com o de tra
balho. Pode-se mesmo definir ener
gia como sendo a grandeza que 
mede a capacidade de um sistema 
realizar trabalho.

Sempre que uma força desloca 
seu ponto de aplicação (contanto 
ue este deslocamento não seja em 
ireção perpendicular a esse eixo 

de aplicação), executa um trabalho. 
Essa conceituação exprime bem a 
idéia que o senso comum faz do 
processo: para realizar um traba
lho é necessário aplicar uma força 
sobre um corpo e deslocá-lo (ou de 
formá-lo).

As águas que caem de uma ca
choeira possuem energia. Após o 
choque com o solo, perdem veloci
dade deslocando-se menos rapida
mente: uma parte de sua energia 
transferiu-se. As rochas, erodidas 
pela água, mostram os efeitos dessa 
transferência. Um projétil em mo
vimento carrega uma energia cuja 
grandeza pode ser tal que, num 
choque contra uma couraça, é ca
paz de fazer uma perfuração. A 
erosão e a perfuração são evidên
cias de trabalho executado pela 
energia. A  energia é o motor subja
cente aos diferentes processos. A 
partir de 1807, a palavra energia 
passou a ser empregada em seu 
sentido científico, graças à suges
tão de Thomas Young*, médico e 
físico inglês. A ele também se deve 
uma das mais importantes defini
ções de energia: energia é a capaci
dade de realizar trabalho.

O carro sem motor

A forma mais evidente de apre
sentação da energia é a energia me
cânica.

A energia mecânica associada 
ao movimento é denominada ciné
tica. É aquela que se manifesta ao 
frear um corpo em movimento: 
para colocá-lo em repouso, é neces
sário despender energia. Se um 
carro em plena corrida, com o mo
tor desligado, for lançado por uma 
subida, percorrerá alguma distân
cia antes de parar, ascendendo até 
certa altura. A energia que tinha 
(por estar em movimento) é usada 
para conduzi-lo na ladeira que, 
normalmente, ele não poderia esca
lar. Para imprimir ao automóvel a 
velocidade que lhe permitiu superar 
aquele desnível, foi necessário acio
nar o motor por algum tempo. O 
motor do automóvel transformou a 
energia química de combustão em

energia cinética, que foi transmi
tida a massa do veículo.

A energia cinética depende da 
velocidade e da massa do corpo em 
movimento. Assim, entre dois cor
pos que se movem com a mesma 
velocidade, possui maior energia 
cinética aquele que tiver maior 
massa; dois corpos dotados de 
massa e velocidade iguais possuem 
idêntica energia cinética. Se dois 
corpos têm massa igual e a veloci
dade de um deles é o dobro da velo
cidade do outro, a energia cinética 
serã diferente: a do mais veloz será 
quatro vezes maior. Conclui-se en
tão que a energia cinética de um 
corpo varia em razão diretamente 
proporcional à sua massa e ao qua
drado de sua velocidade.

A energia cinética é representada 
matematicamente pela expressão

E dn = y m v ! , onde m é a massa

do corpo e v, a velocidade.
O físico italiano Galileu* Galilei 

fez investigações fundamentais 
acerca da queda dos corpos: verifi
cou que em queda livre, indepen

dentemente de seu peso, os corpos 
soltos de uma mesma altura che
gam ao solo com a mesma veloci
dade. Contudo, o matemático e fi
lósofo alemão G. W. von Leibniz* 
observou que, se as massas (e os 
pesos) dos objetos fossem diferen
tes, seu impacto sobre o solo tam
bém o seria. Leibniz concluiu, por
tanto, que medir a quantidade de 
impacto seria o mesmo que medir 
a força. E, para isso, elaborou uma 
fórmula onde entrava a massa do 
corpo e a velocidade no momento 
em que encontrava o solo. Chamou 
essa quantidade de impacto de vis 
viva (força viva). Leibniz é o res
ponsável pela fórmula que mede a 
energia cinética de um corpo em 
movimento. Ainda que involunta
riamente, foi ele quem estabeleceu 
a descrição matemática da energia 
cinética.

Outra forma de energia mecâ
nica, que recebe a denominação de 
potencial, é a que está asso
ciada à posição de um corpo. Ao 
aproximar-se um pedaço de ferro 
de um imã fixado numa mesa, por 
exemplo, os corpos tendem a to

car-se. Se o ímã for de grande po
tência, é possível até que o corpo 
seja atraído com violência.

Um vaso de flores, colocado so
bre o peitoril de uma janela, possui 
uma energia, que poderá manifes
tar-se com sua queda: a energia po
tencial do vaso é tanto maior 
quanto mais alto estiver, em rela
ção ao solo, e quanto maior for sua 
massa.

O político e estrategista militar 
francês L. N. M. Carnot* foi quem 
primeiro teve idéia do que mais 
tarde seria chamado de energia po
tencial. Observou que um peso, ao 
cair, manifestava energia cinética; 
assim sendo, tal peso possuiria 
energia latente, ou seja, capacidade 
de manifestar energia cinética. Em 
1803, Carnot denominou essa ener
gia vis viva latente.

A energia potencial de um corpo 
de massa M, colocado a uma altura 
h do solo, é repre sentadajnatemati- 
camente pela expressão Epo,= 
M.g.h., onde g é a medida de acele- 
raçao da gravidade.

Energia calorífica ou térmica — 
ou simplesmente calor* — é a 
energia transferida a um corpo por 
meio da elevação da sua tempera 
tura.

Do quente 
ao frio

Quando um corpo é colocado 
em contato com uma fonte de ca
lor, a energia térmica transmite-se 
a ele, aumentando sua temperatura. 
A transmissão de energia térmica 
de um corpo a outro é regulada 
pelo princípio de Carnot — deno
minação que homenageia o funda
dor da termodinâmica*, Sadi Car
not* — ou segundo princípio da 
termodinâmica. Ele afirma que, es
pontaneamente, o calor sempre 
evolui dos corpos de temperatura 
mais elevada j>ara os corpos de 
temperatura inferior. Quanto maior 
for a diferença de temperatura, 
maior serã a troca de energia entre 
os dois corpos.

Quando ocorre a transmissão de 
calor de um corpo a outro, uma 
parte desse calor dissipa-se definiti
vamente, isto é, não pode mais ser 
transformada em trabalho. Le
vando essa dissipação às últimas 
conseqüências, alguns físicos ima
ginaram que, num futuro longín
quo, toda a energia do Universo 
tefa se transformado em calor, e 
este, por sua vez, se dissipará por 
todo o cosmo. Isso q\ier dizer que, 
em todos os lugares do Universo, 
a temperatura será igual; conse- 

üentemente, o trabalho não po- 
erá mais ser realizado. Esse es

tado foi denominado morte térmica 
do Universo.

Antes que se conceituasse com 
precisão o calor como uma transfe
rência de energia, acreditava-se que 
a transmissão calorífica se efetuava 
mediante um fluido hipotético, 
imaterial, denominado calorico.

Nos raios, 
a energia

Energia radiante refere-se à 
energia que é  transmitida na radia 
ção luminosa ou, mais correta 
m e n t e ,  n a  r a d i a ç ã o  e le t r o m a g n é 
tica, compreendendo portanto nãoO relâmpago é uma manifestação da energia elétrica contida nas nuvens.
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só a energia da luz visível como 
também a energia das radiações 
gama, ultrayioleta e infravermelha, 
ondas de rádio e raios X. Inclui 
ainda a energia calorífica irra
diada, isto é, o calor que é transmi
tido por meio da irradiação.

Nao é necessário que haja um 
meio material para que o calor 
possa se propagar de um corpo 
para outro. A maior evidência 
desse fato é a influência do Sol, que 
se faz sentir a milhões de quilôme
tros de distância, muito embora seu 
calor atravesse regiões não ocupa
das por matéria antes de atingir a 
atmosfera da Terra.

Uma experiência permite escla
recer melhor o que é energia ra
diante. As paredes de um recipiente 
termicamente isolado, do qual ê ex
traído o ar, são mantidas a uma 
temperatura de 600° C, por exem
plo, por meio de dispositivos ade
quados. Em seu interior, é colo
cado um bloco de qualquer 
substância, obedecendo apenas à 
condição de que a temperatura de 
fusão do material de que é consti
tuído seja maior do que 600° C. O 
corpo deve permanecer no centro 
do recipiente, utilizando-se para 
esse propósito um fio bem fino. 
Como o corpo estava “frio” em re
lação ao recipiente, em algum 
tempo ele atinge a temperatura de 
600° C. O calor por ele absorvido 
não se transmitiu através do fio 
(delgado demais p.ara conduzi-lo 
em tão breve espráço de tempo), 
nem através de meio físico (pois no 
interior do recipiente fora criado o 
vácuo). A única explicação é a ra
diação — das paredes irradiou-se

energia, que foi absorvida pelo 
bloco suspenso, aquecendo-o.

Alterando-se as condições da ex
periência, isto é, introduzindo um 
corpo de temperatura superior a 
600° C, pode-se verificar que o 
corpo faz as vezes de emissor, irra
diando energia para as paredes do 
recipiente.

Em ambos os casos, deixando 
transcorrer um intervalo de tempo 
suficiente, as paredes e o corpo 
central atingem o equilíbrio tér
mico, ou seja, passam a ter a 
mesma temperatura. Mas isso não 
implica a cessação das trocas de 
energia radiante; apenas a quanti
dade de calor emitida pelas paredes 
passa a ser igual à emitida pelo 
corpo.

No decurso da experiência, as 
paredes emitem energia radiante, 
que atinge o bloco. Se, em um se
gundo, o bloco recebe das paredes 
uma quantidade A  de energia tér
mica, ele absorve uma fração aA 
dela, sendo a um coeficiente com
preendido entre 0 e 1. Se a absor
ção de energia térmica é de 25%, 
a é igual a 0,25. Esse coeficiente 
numérico a recebe o nome de poder 
absorvente do material.

Quando o corpo atinge a tempe
ratura das paredes do recipiente, 
ele emite tanta energia na direção 
desta última quanto a que absorve. 
Denominando E a quantidade de 
energia térmica que o corpo emite 
em um segundo, a igualdade aA — 
E é válida, sempre que haja equilí
brio.

Como A  (a energia que o bloco 
recebe das paredes) independe da 
natureza do material emissor, es

tando relacionado apenas com a 
temperatura a que foi elevado, e 
como E  (energia irradiada pelo 
bloco) depende somente do poder 
absorvente (a) de sua superfície, a 
quantidade de energia trocada por 
meio da radiação térmica entre o 
bloco e o ambiente circundante é 
função apenas de a. Ou seja, a 
energia varia unicamente com o 
poder absorvente da superfície do 
bloco. Quanto mais a se aproxima 
da unidade, tanto maior é a veloci
dade da troca de energia térmica 
existente entre o corpo encerrado 
e as paredes do recipiente.

Tudo o que ocorre com as radia
ções térmicas aplica-se igualmente 
as radiações luminosas, pois ambas 
são ondas eletromagnéticas. Por
tanto, se o corpo fosse iluminado 
(ao invés de ser aquecido), parte da 
luz seria absorvida e parte difun
dida. Um corpo que difunde muita 
luz absorve muito pouco e vice- 
versa.

Os corpos de cor escura — em 
particular os negros — possuem 
poder de absorção próximo da uni
dade. Essa verdade científica pode 
ser verificada na vida cotidiana: 
num dia de sol, roupas, aposentos 
ou carros escuros absorvem muito 
mais calor que os claros.

Mas essa constatação empírica 
corresponde apenas parcialmente à 
realidade. O poder absorvente de 
um material qualquer é, em geral, 
função do comprimento de onda da 
radiação incidente. Existem corpos 
opticamente negros (absorvem to
talmente a luz), que não são termi
camente negros, pois não incorpo
ram tão bem as radiações

infravermelhas, que correspondem 
à maior parte das radiações térmi
cas.

Da molécula 
ao átomo

A energia química é aquela 
posta em jogo nas reações quími
cas, como,'por exemplo, na química 
dos combustíveis ou no metabo
lismo dos alimentos. Mais precisa
mente, é a energia de que sao dota
das as moléculas das substâncias 
na sua capacidade reativa.

Esse tipo de energia está asso
ciado às forças intermoleculares de 
coesão, às forças eletrostáticas que 
atuam sobre as últimas camadas 
eletrônicas dos átomos e às forças 
interatômicas.

A expressão energia atômica, em 
geral utilizada para designar a 
energia contida nos átomos, é ine
xata. _A energia ligada às forças que 
mantêm coesa a estrutura atômica 
(elétrons dispostos em camadas em 
torno do núcleo) é fundamental
mente elétrica. Na verdade, não há 
energia atômica, mas energia nu
clear, ou seja, energia referente às 
forças que mantêm coeso o núcleo 
atômico, de natureza controvertida. 
Quando é liberada a energia nu
clear, por meio de uma explosão 
atômica, também se origina uma 
grande quantidade de energia me
cânica e térmica.

Os caminhos 
da energia

Um corpo lançado com grande 
velocidade possui uma energia que,

AS MEDIDAS DE ENERGIA

A energia pode apresentar-se sob 
diversas formas: mecânica, po
tencial. química, elétrica, nuclear, 
etc. Independentemente da forma 
que assume, é possível estabele
cer um padrão de comparação, 
através de uma só unidade de me
dida. Na figura, foi usado o quilo- 
grâmetro, unidade de medida do 
sistema MKS-Técnico. Um quilo- 
grâmetro é a energia necessária 
para efetuar o trabalho realizado 
por uma força de 1 kgf, ao deslo
car seu ponto de aplicação em 
sua direção, à distância de 1 m. Já 
no sistema MKS-Giorgi, a uni
dade de trabalho e energia é o 
joule. O joule é a energia necessá
ria à realização de um trabalho 
desenvolvido pela força de 1 new- 
ton (unidade de força no sistema), 
ao deslocar seu ponto de aplica
ção de 1 m, em sua direção. A 
física nuclear usa muito o elétron- 
volt (eV). Um elétron-volt é a 
energia ganha por uma partícula 
de carga e. movendo-se através 
da diferença de potencial de 1 V. 
Para medir o consumo de energia 
elétrica emprega-se o kilowatt- 
hora (kwh). A quantidade de calor 
é medida em calorias —  quanti
dade de calor que é necessário 
fornecer a 1 g de água para au
mentar sua temperatura de 
14,5° C a 15,5° C, sob pressão 
normal.
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Se a temperatura de um 
corpo equivale à do forno 
onde está situado, a ener
gia por ele recebida contra
balança a que emite. Indi
cando-se por flechas o 
mecanismo de troca de ca
lor (acima), nota-se que. do 
calor que incide sobre o 
corpo, parte se difunde, 
parte é absorvida. Dois cor
pos da mesma substância 
(à esquerda), um cromado e 
outro enegrecido, compor
tam-se de maneira dife
rente: o corpo enegrecido 
emite mais radiações do 
que o cromado.

ao chocar-se com um obstáculo, se 
manifesta na realização de um tra
balho. Por mais forte que seja o im
pulso dado a uma pedra arremes
sada para o alto, por exemplo, sua 
trajetória sempre terminará em 
uma situação de repouso. A ener
gia de que estava animada a pedra 
não desapareceu, apesar das apa
rências: foi transferida para molé
culas do ar e para o solo.

Muitos conceitos, postulados e 
leis relativos à natureza têm so
frido, através dos tempos, reformu
lações ou correções que ampliam 
ou restringem seu campo de vali
dade. Mas isso não ocorreu com o 
princípio de conservação de ener
gia, segundo o qual, num sistema 
fechado, a energia mantém-se cons
tante. Desde a época em que esse 
princípio foi estabelecido, jamais se 
conseguiu encontrar um exemplo 
em que ele não se verificasse. A 
energia conserva-se em todos os fe
nômenos que ocorrem, quer no mi
crocosmo, quer no macrocosmo. 
Como a energia não é criada nem 
destruída, ela é constante em todas 
as suas formas (a menos que exis
tam no Universo novas fontes ou 
sorvedouros de energia ainda des
conhecidos).

As investigações acerca da con
servação da energia levaram os 
cientistas a conceber como sistema 
isolado aquele que não realiza tro
cas de energia com outro sistema.
O Universo como um todo é, por
tanto, um sistema isola'do.

Embora constante, a energia está 
sempre se transformando. A ener
gia de um corpo não é uma carac
terística que este sempre possuiu

— ela lhe foi comunicada num 
certo momento. A neve que está no 
pico de uma montanha, por exem
plo, possui energia potencial que 
pode liberar-se precipitando uma 
avalanche. Essa energia foi rece
bida do Sol, que evaporou a água 
e fê-la subir, formando nuvens, das 
quais a água caiu, sob forma de 
neve, no pico da montanha. A água 
evaporada e elevada à alta atmos
fera deve ter tido, portanto, energia 
fornecida pelo Sol: diz-se que tro
cou energia com o Sol. Nesse caso, 
a troca favoreceu a água, que rece
beu do Sol a energia para sua eva
poração e ascensão.

Na teoria da relatividade* res
trita, de Einstein*, a matéria e a 
energia são equivalentes. Essa equi
valência é expressa pela fórmula E 
= mc2, onde E é a quantidade de 
energia equivalente a massa m, 
sendo c a velocidade da luz. Essa 
lei é verificada quando um elétron 
negativo se encontra com um pósi- 
tron (elétron positivo): eles anu- 
lam-se reciprocamente, desapare
cendo suas massas. Como 
resultado dessa aniquilação total 
são emitidos fótons gama, cuja 
energia é equivalente às massas do 
elétron e do pósitron. As bombas 
nucleares fundamentam-se nessa 
equivalência.

As muitas unidades 
de medida

Considerando-se a energia como 
a capacidade de um sistema reali
zar trabalho, ela pode ser avaliada 
com as mesmas unidades com que 
se mede seu efeito. Em cada sis-
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tema de unidade, as unidades da 
grandeza trabalho são também usa
das para a medida da energia.

No sistema MKS-Técnico, a uni
dade de energia é o quilograma- 
força por metro, ou quilogrametro. 
Por definição, 1 quilogrâmetro é a 
energia necessária para realizar o 
trabalho desenvolvido por uma 
forca de 1 quilograma-íbrça, ao 
deslocar seu ponto de aplicação na 
distância de 1 metro, em sua dire
ção.

No sistema MKS-Giorgi, a uni
dade de trabalho e de energia é o 
joule. A exemplo do quilogrametro, 
o joule é a energia necessária para 
realizar um trabalho desenvolvido 
pela força de 1 newton (unidade de 
força nesse sistema) ao deslocar 
seu ponto de aplicação de 1 metro, 
em sua direção.

Definição semelhante pode ser 
usada para o erg (unidade de ener
gia no sistema CGS), usando-se o 
dina para a força e o centímetro 
para o deslocamento.

Uma unidade largamente utili
zada pelos físicos nucleares é o elé- 
tron-volt (eV). Por definição, 1 elé- 
tron-volt é a energia ganha por 
uma partícula de carga e (a carga 
do eletron), quando acelerada por 
uma diferença de potencial de 1 
volt.

Outra unidade de medida bas
tante comum é o kilowatt-hora 
(kWh), usado para medir o con
sumo de energia* elétrica de resi
dências e fabricas. A unidade 
usada para medir trocas de energia 
sob forma de calor é a chamada ca
loria — quantidade de calor que é 
necessário fornecer a 1 g de agua 
para aumentar sua temperatura de 
14,5 a 15,5° C sob pressão normal.

VEJA TAMBÉM: Calor; Tempe- 
ratura; Termodinâmica; Trabalho.

A esfera maior (a), dotada de ener
gia cinética, atinge a esfera menor 
(b) e choca-se com ela, retirando-a 
da posição inicial. Acima, très fases
diferentes dessa experiòncia.

OS TRANSFORMADORES DE ENERGIA

A aplicação mais comum da lei de conservação de energia — princípio 
fundamental da física — está nos conversores, aparelhos capazes de rece
ber uma forma dè energia e transformá-la em outra.

A bateria solar é o conversor que transforma diretamente a energia das 
radiações luminosas do Sol em energia elétrica. Isso se faz através de um 
semicondutor de silício que, uma vez exposto a certa intensidade de luz, 
tem seus elétrons atômicos removidos pelos fótons (quanta* de luz) absor
vidos, formando-se elétrons livres que originam uma corrente elétrica.

A conversão de energia elétrica em energia mecânica, através de moto
res elétricos (de correntes alternadas ou contínuas) possui ampla utilização 
na indústria, nos transportes, etc. A energia elétrica também pode ser 
transformada em térmica, sempre perdendo, porém, certa quantidade em 
calor. O forno elétrico, principalmente o utilizado no aquecimento de me
tais, foi introduzido na indústria no início do século XX e permitiu a obten
ção de temperaturas superiores a 300° C. Os três tipos fundamentais de 
fornos elétricos — de resistência, de indução e de arco — baseiam-se nos 
fenômenos de transformação da energia elétrica em térmica. Os de resis
tência utilizam o calor gerado pela passagem de uma corrente através de 
um condutor. Quando este último se aquece, eles são de resistência direta; 
se o que se aquece é o material associado ao condutor, eles são de resis
tência indireta.

Como a corrente elétrica gera um campo magnético — que, por sua 
vez, cria uma corrente elétrica —, nos fornos de indução é feito um acopla
mento'magnético, que leva a corrente ao material a ser aquecido. Neste 
caso, podem-se utilizar correntes alternadas de baixa, média ou alta fre
qüência. Já os fornos elétricos de arco empregam o calor produzido em 
um arco voltaico: ou como um simples irradiamento (forno de arco radiante 
ou indireto), ou utilizando o arco entre os elétrodos e a carga (forno de 
arco direto).

No alto-falante (outro exemplo de conversor), a energia elétrica é trans
formada em energia acústica. Ele é composto por um transdutor eletroa- 
cústico (característico de cada alto-falante) e por dispositivos que, graças 
a um diafragma em forma de cone, circular ou elíptico (de cartolina, resina 
sintética, etc.), colocam em vibração uma quantidade de ar relativamente 
grande. Os movimentos do transdutor, que são transmitidos ao diafragma 
móvel, correspondem às variações de grandeza elétrica. Durante o pro
cesso de conversão, as características do sinal elétrico devem ser conser
vadas, isto é, o sinal acústico irradiado deve ter formas e freqüência de 
onda iguais às do sinal elétrico que alimenta o alto-falante.

A bateria nuclear converte energia nuclear em elétrica. Pode ser encon
trada em dois tipos: o de tensão (que produz milhares de volts, mas fornece 
correntes da ordem de 1 picoampère) e o de baixa tensão (que produz cerca 
de 1 v e corrente de 1 microampère). No tipo de alta tensão, um elétrodo 
é posto em contato com a fonte radiativa (que pode ser estrôncio-90, crip- 
tôn io-85 ou o hidrogênio-3, todos emissores de raios beta), que emite 
partículas carregadas. Estas são recolhidas por um segundo elétrodo adja
cente, formando-se a corrente. No tipo de baixa tensão, podem-se usar 
três processos: a termo-pilha, que utiliza o calor das radiações; a pilha a 
gás ionizado, na qual o gás é colocado sob ação de um campo elétrico, 
posto entre dois metais diversos, de modo que os íons movem-se sob ação 
do campo, criando a corrente. Um último tipo seria a pilha de dois tempos, 
na qual primeiramente convertem-se as radiações beta, por meio de um 
cintilador (substância que emite raios luminosos quando exposta às radia
ções), em radiações ópticas. Estas, em seguida, são transformadas, por 
meio de um fototubo, em energia elétrica.

Um reator nuclear é um conversor que, sob controle, produz calor a par
tir de reações nucleares de fissão em cadeia. A fissão de certos elementos 
pesados (especialmente o tório, o urânio e o plutônio), quando estes absor
vem energia, separa o núcleo em fragmentos radiativos que libertam ener
gia, quase toda rapidamente transformada em calor. Se deste núcleo liber- 
tar-se outro nêutron de alta energia, formar-se-á uma cadeia: produção de 
nêutrons na fissão de núcleos pela absorção dos nêutrons. Mas, como mui
tos destes podem ser libertados de cada núcleo, origina-se uma cadeia ra
mificada, que, se não fo r controlada, resultará numa explosão atômica. Em 
geral, o reator nuclear é controlado por dispositivos eletromecânicos, que 
dão um movimento oscilatório aos moderadores. Destes, os melhores são 
os de baixo peso atômico, como o hidrogênio e seus isótopos, o berílio, 
o óxido de berílio e o carbono na forma de grafita, com elevado grau de 
pureza e densidade.

As pilhas, um conjunto de células elétricas, são o tipo mais comum de 
conversores de energia química. Independentemente do material em que 
são construídas, podem ser irreversíveis ou reversíveis. Nas primeiras, os 
elétrons da corrente são fornecidos por uma reação química, que não se 
pode realizar no sentido contrário como ocorre com as pilhas de lanterna. 
Nas segundas, também é uma reação química que fornece os elétrons, mas 
esta pode se realizar também em sentido contrário, pela passagem de uma 
corrente elétrica: é o caso da bateria de automóvel.

Energia Elétrica

Num país altamente industriali
zado, 30 a 40% da quantidade total 
de energia utilizada para fins civis 
é de natureza elétrica. Sinônimo de 
industrialização, progresso e con
forto, a energia elétrica intervém 
em inúmeras atividades humanas. 
Enquanto não se amplia o uso de 
reservas nucleares, as fontes hi
dráulicas e térmicas constituem os 
principais sistemas energéticos, que 
variam nas diversas regiões do 
globo, de acordo com os recursos 
naturais e o desenvolvimento tec
nológico.

Volts e watts

Quando se estabelece entre os 
extremos de um condutor uma dife
rença de potencial, manifesta-se, 
em seu interior, um campo elétrico, 
sob o efeito do qual os elétrons li
vres do condutor ficam sujeitos a 
uma força que realiza trabalho so
bre eles. O fluxo de elétrons resul
tantes da ação dessa força sobre to
dos os elétrons livres é a corrente* 
elétrica.

Chamando-se de Va — Vb a dife
rença potencial entre os extremos 
do condutor, e O a quantidade de 
carga transportada de um extremo 
ao outro, a energia elétrica E é me
dida por meio da fórmula: E = Q 
(Va—Vb). Quando essa energia e 
expressa em joules, a carga o será 
em coulombs, e a diferença de po
tencial em volts.

A energia que pode ser fornecida 
por unidade de tempo denomina se 
potência, e esta energia é medida 
em watts (W). Um watt, por sua 
vez, pode ser definido como potên
cia capaz de efetuar o trabalho de 
levantar um corpo que pesa 102 g 
(0,102 kg), à altura de 1 m, no in
tervalo de um segundo.

As fontes 
de eletricidade

A central elétrica deve estar ca
pacitada a fornecer energia para o 
maior número possível de consumi
dores, sejam eles cidadãos ou in
dústrias. Assim, a Usina de Furnas, 
no rio Grande, para servir as cidades 
do Rio de Janeiro, São Paulo e 
Belo Horizonte, está situada apro
ximadamente a igual distância das 
três. Essa distância — centenas de 
quilômetros — também é um fator 
importante no estabelecimento do 
custo de transmissão de energia da 
fonte produtora ao centro consumi
dor.

Como as potências fornecidas 
pelas usinas de força são muito 
grandes, costumam ser expressas 
em milhares de watts, utilizando-se 
para essa medida um múltiplo 
dessa unidade, o quilowatt (kW), 
que equivale a 1 000 W.

A potência de uma fonte de ener
gia elétrica pode ser calculada mul
tiplicando-se a tensão em volts que 
ela é capaz de produzir pela cor
rente em ampères (A) que distribui.
Dessa maneira, uma fonte capaz de 
distribuir 1 000 A com uma tensão
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Hidrelétrica de Cubatão, Estado de São Paulo, com 913 mil kW  de potência.

Turboalternadores, mecanismos básicos na produção de energia elétrica.

de 10 000 v possui uma potência de 
10 milhões ae W ou 10 000 kW.

O difícil 
transporte

Uma linha de transmissão é ca
paz de transportar a mesma potên
cia de duas maneiras: com volta
gem elevada e corrente de baixa 
intensidade ou com voltagem baixa 
e alta corrente.

Quando a energia elétrica atra
vessa um condutor, transforma-se 
parcialmente em calor*. Essa perda 
e tanto maior quanto mais elevada 
for a intensidade da corrente trans
portada e maior for a resistência do 
fio condutor. Assim, seria conve
niente efetuar a transmissão da 
energia elétrica por meio de fios 
muito grossos, que apresentam me
nos resistência. Porém, não se pode 
aumentar excessivamente o diâme
tro do condutor, pois isso traria 
graves problemas de construção e 
transporte, alé_m de encarecer 
muito a instalação.

Diante disso, prefere-se usar al
tos valores de tensão, que vão de 
150 000 até 400 000 v e baixas in- 
tensidades da corrente. Em alguns 
países — entre eles o Brasil, os Es
tados Unidos e a União Soviética
— já estão sendo utilizadas linhas 
de transmissão operando com 
380 000 v.

A energia elétrica produzida nas 
centrais nao é dotada de tensão tão 
alta. Nos alternadores, original
mente, essa energia costuma ter 
uma tensão de cerca de 10 000 v. 
Valores mais altos são totalmente 
inadequados, porque as máquinas 
geradoras precisariam ser construí
das com dimensões enormes, com 
a finalidade de alojar o grande vo
lume de material necessário para 
isolar os enrolamentos. Além disso, 
os alternadores possuem partes em 
movimento e não é possível aumen
tar arbitrariamente suas dimensões. 
A energia elétrica, jiortanto, é pro
duzida a uma tensão relativamente 
baixa, que posteriormente é elevada 
para facilitar o transporte. Ao 
aproximar-se dos locais de utiliza- 
çao, a tensão é rebaixada. Essas 
elevações e abaixamentos são feitos 
por intermédio de transformado
res* estáticos. Neles, as tensões das 
correntes elétricas são modificadas 
de acordo com as necessidades de 
transmissão ou consumo.

Embora a alta tensão seja vanta
josa para o transporte de energia 
elétrica, há limites que não devem 
ser ultrapassados.

O principal problema que de
corre da utilização de tensões de
masiadamente altas refere-se ao 
isolamento dos fios. Com valores 
de tensão acima de 400 000 v, co
meçam a tornar-se sensíveis as per
das de energia, em virtude do efeito 
corona, isto é, o aparecimento de 
uma espécie de descarga elétrica 
não luminosa, através do ar.

Os cabos destinados a transmitir 
energia elétrica a grandes distân
cias — ao contrário dos comuns
— não são recobertos de material 
isolante, já  que estão suspensos a 
grande altura, por enormes torres 
metálicas. Em geral são constituí
dos por um trançado de fios de co
bre ou de alumínio. Quando é ne
cessário que apresentem maior

resistência mecânica, são enrolados 
em torno de uma alma de aço.

Esses cabos suportam esforços 
de vários tipos. O primeiro deles é 
seu próprio peso. A distância entre 
dois suportes é geralmente de vá
rias centenas de metros e, dessa 
forma, um cabo com 4 cm de diâ
metro e 200 m de comprimento 
pesa 2 t. Sujeito às intempéries, o 
esforço a que está obrigado pode 
aumentar consideravelmente.

As torres metálicas de transmis
são devem ser isoladas dos cabos. 
Estes, portanto, são presos por 
meio de suportes isolantes, de cerâ
mica ou vidro. Antes de mais nada, 
é necessário que eles sustentem o 
peso dos cabos e os esforços adi
cionais causados pelo vento. Além

disso, devem resistir às altíssimas 
tensões elétricas a que ficam sujei
tos — inclusive quando molhados 
pela chuva. Por essa razão, os iso
ladores são construídos com a 
forma de pratos superpostos, de 
maneira que a àgua escoe sob a 
forma de gotas separadas, não con
seguindo formar os filetes que con
duziriam a eletricidade.

O poder isolante desses disposi
tivos é cuidadosamente testado em 
laboratório: eles são submetidos a 
tensões crescentes, muito superio
res às que devem suportar normal
mente.

O usuário mais simples de ser 
abastecido é a indústria eletro-side- 
rúrgica. Este tipo de indústria ge
ralmente fica distante das zonas re

sidenciais, e utiliza energia elétrica 
de tensão relativamente elevada. 
Recebe a corrente diretamente de 
uma linha de alta tensão, que é re
baixada, mediante um transforma
dor, ao valor necessário para ali
mentar os fornos elétricos e a 
central térmica.

O abastecimento de uma cidade 
ou de uma zona industrial urbana 
é bem mais complexo. Com altas 
tensões, as linhas elétricas não po
deriam ser aéreas, porque seria ne
cessário suspendê-las a alturas 
muito elevadas, e mesmo assim o 
perigo seria excessivo. Por isso, a 
tensão dos cabos é rebaixada a va
lores de alguns milhares de volts, 
nas proximidades dos centros urba
nos. Nas cidades mais modernas, a 
tendência é instalar cabos subterrâ- 
neos.

O fornecimento a residências 
não pode ser feito com valores 
muito altos de tensão, pelo grande 
perigo que isso representaria. Para 
evita-lo, a tensão e rebaixada nova
mente por outros transformadores. 
Este último rebaixamento é feito o 
maisjjerto possível da zona de uti- 
lizaçao, para não haver necessi
dade de transportar energia elétrica 
de baixa tensão a distâncias muito 
grandes, com grandes perdas acar
retadas pejo efeito Joule (perda de 
calor). Assim, em cada bairro ou 
grupo de edifícios é localizada uma 
subestação, na qual a tensão da 
corrente, geralmente de 3 000 v, é 
abaixada aos valores usuais (de 
220 a 110 v).

Da subestação, que consta es
sencialmente de uma cabina con
tendo os transformadores e inter
ruptores de segurança, as linhas 
ramificam-se em direção aos locais 
de consumo. Essas cabinas de 
transformação devem ser numero
sas, no limite do possível, a fim de 
evitar que a corrente de baixa ten
são percorra trechos excessiva
mente longos antes de chegar aos 
pontos de consumo.

Para que não haja desperdício de 
energia, observam-se alguns cuida
dos na própria produção. Seria inú
til fazer descer águas nas centrais 
hidrelétricas, ou queimar combustí
vel nas termelétricas, se não hou
vesse, da parte dos usuários, a soli
citação da energia. Portanto, é 
extremamente importante conhecer 
em que parte do dia a energia elé
trica é consumida.

Pode-se construir um diagrama, 
chamado diagrama de carga, no 
qual são assinalados os dados de 
consumo por região, hora a hora. 
Seria muito simples e desejável 
para o produtor de energia eletrica 
que a demanda de carga fosse cons
tante: nesse caso, os geradores de 
energia elétrica seriam postos a 
funcionar ininterruptamente, no 
mesmo regime. No entanto, cada 
tipo de usuário possui seu próprio 
diagrama de carga.

No caso das indústrias eletro-si- 
derúrgicas, ele é quase constante, 
porque o trabalho nunca é inter
rompido. Nas residências, porém, o 
consumo caracteriza-se por ser 
muito irregular, sendo maximo à 
noite, ou então pela manhã, quando 
as tarefas domésticas mobilizam 
um grande número de aparelhos 
elétricos. Para as indústrias de mé
dio porte, a maior utilização ocorre
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Transformadores monofásicos elevam a tensão da energia gerada por usinas 
termelátricas. para que sua transmissão se dê com a máxima economia.

Nos paises industrializados. 30 a 40% da energia utilizada é de fonte elé
trica. Acima, o "Tokaido". trem elétrico que faz a ligação Tókio— Osaka.

desde a manhã até meados da 
tarde.

Esses dados devem ser conheci
dos com precisão, para que certos 
tipos de centrais não diminuam seu 
ritmo ou sejam paralisados. As 
centrais térmicas, por exemplo, exi
gem várias horas para serem postas 
em marcha. As hidrelétricas, ao 
contrário, podem ser acionadas em 
poucos minutos. Por isso, é comum 
empregar de preferência as centrais 
termeletricas para produzir a quan
tidade mínima de energia exigida 
durante o dia (a chamada carga de 
base) e introduzir na rede, nas ho
ras de solicitação máxima, a ener
gia produzida pelas centrais hidre
létricas (carga de ponta ou de pico).

O preço da energia

O custo de energia elétrica é de
terminado por um conjunto de fato
res. O quilowatt-hora produzido na 
central apresenta um custo que é 
onerado pelo transporte e manuten
ção, chegando às vezes ao dobro 
do valor inicial.

Antes de chegar ao ponto onde 
serã consumida, a energia sofre 
perdas ao longo da linha — nas 
transformações — pela produção 
fora do horário de consumo, além 
das causadas pelo transporte desde 
centrais longínquas.

As linhas de distribuição de 
energia elétrica são semelhantes a 
uma árvore: do tronco originam-se 
cabos secundários, menores, que, 
por sua vez, subdividem-se em 
troncos menores, que ainda se ra
mificam numa extensa rede de fios 
e, finalmente, chegam às casas, 
para alimentar os vários tipos de 
aparelhos domésticos.

Todo cabo suporta apenas a pas
sagem de certa quantidade de ele
tricidade por unidade de tempo. Se 
ocorre uma sobrecarga na corrente, 
devido a uma súbita elevação de 
voltagem na rede externa, o cabo 
pode fundir. E a mesma conseqüên
cia pode ser provocada por um cur- 
to-circuito, desarranjo que faz com 
que a corrente a ser consumida por 
um aparelho passe a percorrer, em 
circuito fechado, apenas o cabo elé
trico. Esse, que fora dimensionado 
para uma quantidade menor de 
corrente, aquece-se e funde.

Para evitar os curto-circuitos, 
usa-se um dispositivo que inter
rompe o circuito à passagem de 
uma corrente superior à tolerada. 
O sistema mais antigo de proteção 
é representado pelos interruptores a 
fusível, constituídos por fios metá
licos mais finos ou com ponto de 
fusão inferior ao do cobre. Eles se 
aquecem e derretem à passagem de 
uma corrente maior do que a cor
rente limite do cabo: o fluxo elé
trico interrompe-se e só é restabele
cido quando o fusível é substituído.

O sistema mais recente — de 
uso obrigatório em instalações in
dustriais — é representado pelos 
interruptores automáticos do tipo 
magnetérmico, que interrompem o 
circuito quando da passagem de 
uma corrente mais elevada que a 
prevista. Para restabelecê-la, basta 
rearmar o dispositivo.

Ao entrar numa residência, a ele
tricidade passa por fios embutidos
nas paredes, protegidos por tubos
plásticos ou canos de aço. Para evi

tar perda de energia, os fios são 
protegidos por uma camisa de pa
pelão impregnada de isolante.

Dentro da casa, os fios levam a 
energia elétrica para servir a várias 
finalidades. Ela vai alimentar apa
relhos que consomem muita ener
gia — máquinas de lavar roupa, 
aquecedores de água e ferros de en
gomar — e outros de menor con

sumo: aparelhos de rádio e lâmpa
das, por exemplo. Os fios para os 
primeiros aparelhos devem ser 
mais grossos, já  que devem condu
zir uma corrente maior. Embora os 
condutores preferidos sejam os 
mais finos, por serem mais baratos, 
é conveniente usar fios capazes de 
suportar mais do que o previsto. 
Isso porque, eventualmente, podem

ser instalados no mesmo local apa
relhos que consomem mais energia, 
o que exigiria a substituição dos 
fios.

Um instrumento especial — o 
contador — mede o gasto em qui- 
lowatts-hora. É um pequeno motor 
que registra a quantidade de ener
gia consumida, movendo um disco 
que gira a uma velocidade propor
cional à energia que o atravessa. O 
número de voltas do disco dá a me
dida da energia elétrica consumida. 
Supondo-se que se ligue um ferro 
elétrico, construído para funcionar 
a uma corrente de 10 A, a uma li
nha dimensionada para a passagem 
de uma corrente de 5 A, o gasto 
serâ duplo. O aparelho se aquece, 
ao consumir a energia elétrica, mas 
os fios da instalação também se 
aquecem, podendo mesmo aconte
cer que se queimem. Se o fio pu
desse suportar corrente um pouco 
maior, o aquecimento seria menor. 
O calor dissipado pelo fio provém 
da transformação da energia elé
trica, que é paga pelo usuário.

A solução mais simples e razoá
vel é dimensionar criteriosamente 
(sempre um pouco a mais) a linha 
de transmissão. Dessa maneira, 
evita-se o aquecimento excessivo e, 
conseqüentemente, o desperdício de 
energia.

A energia no futuro

A ampla utilização da energia 
elétrica tem provocado pesquisas 
constantes, que buscam meios mais 
econômicos e eficazes capazes de 
produzi-la.

As pilhas* constituem uma fonte 
de energia elétrica, cujas possibili
dades nao foram ainda exploradas 
totalmente. Uma de suas grandes 
vantagens é não necessitar das nu
merosas transformações por que 
passa a energia elétrica antes de ser 
utilizada, nos sistemas tradicionais.

Outras fontes de energia elétrica 
estão sendo investigadas: gerado
res* termoiônicos e geradores ter- 
meletrônicos. Estão sendo também 
estudadas técnicas que incluem dis
positivos magnetoplasmodinâmi- 
cos, investigados em acoplamento 
com outros sistemas, como a tur
bina a vapor.

Os geradores fotelétricos, que 
empregam o efeito fotelétrico, são 
também um caminho aberto patra o 
futuro, embora ainda compreen
dam um número restrito de aplica
ções. As possibilidades mais con
cretas de utilização são relativas 
aos geradores termelétricos, cujo 
funcionamento é baseado no efeito 
See beck.

O Sol também é uma fonte a ser 
explorada. Altíssimas temperaturas 
podem ser obtidas por meio de es-
felhos que concentrem luz solar, 

ensou-se até mesmo em utilizar, 
para a obtenção de energia elétrica, 
a diferença entre o dia e a noite. 
Contudo, parece tecnicamente mais 
plausível a obtenção de energia elé
trica por meio das diferenças de 
temperatura existentes entre as ca
madas superficial e profunda da 
água oceânica.

VEJA T A M B É M : E nergia. F on
tes de.
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Com capacidade de 1 200 000 kW, a Usina de Jupiâ é parte integrante do conjunto hidrelétrico de Urubupungá.

A mais antiga fonte que o ho
mem utilizou para mobilizar ener
gia* foram seus próprios músculos. 
Ainda no início de sua história, co
nheceu outras: o vento, as corren
tes de água; o calor gerado pela 
queima de vegetais secos ou car
vão; e, ainda, os músculos dos ani
mais domesticados.

Na verdade, todas essas fontes 
de energia, aparentemente autôno
mas, têm sua origem numa fonte 
Comum: a fusão nuclear ocorrida 
nas estrelas, cuja tremenda energia 
se transporta pelo espaço. No caso 
da Terra, quase toda a energia 
chegij sob a forma dos raios sola
res. E esta fonte, empregada direta 
ou indiretamente, armazenada e 
transformada, que dá origem às 
formas de energia que o homem co
nheceu e aproveitou desde o início 
de sua historia.

O vento, por exemplo, não existi
ria se os raios solares, aquecendo 
desigualmente a atmosfera, não 
provocassem a deslocação do ar. 
Da mesma forma, as correntes de 
água só são possíveis pela ação 
conjugada do Sol (que provoca a 
evaporação)e do vento (que impele 
o vapor de água em direção às ca
beceiras dos rios).

Quando o homem fala, gera 
energia sonora, resultado da ener
gia muscular. Essa, por sua vez, 
provém das fontes de energia quí
mica existentes no organismo, ali 
armazenada a partir dos alimentos. 
E a energia contida nos alimentos 
tem origem nos vegetais (ainda que 
o “ alimento” seja um animal, e que 
fosse carnívoro, este teria de nu
trir-se de um herbívoro, de tal 
modo que em algum ponto da es
cala da alimentação chega-se aos 
vegetais). E a origem de toda a 
energia contida nos vegetais de
corre da fotossíntese . Dessa 
forma, tanto a voz humana como 
o salto do tigre e a queima da lenha 
são formas de energia derivadas 
dos raios solares.

O mesmo se dá com os minerais 
energéticos. O carvão e o petróleo 
provem de substâncias orgânicas, 
plantas e organismos microscópi
cos, que em determinadas condi
ções de temperatura e pressão fo
ram mineralizados. Suas reservas 
de energia, sempre originárias da 
fotossíntese, conservaram-se no 
processo, permitindo a utilização 
posterior do carvão e do petróleo 
como combustíveis.

A energia da Revolução 
Industrial

Até meados do século XVIII, a 
quantidade de energia utilizada 
pelo homem era irrisória, se com
parada com a que seria despendida 
durante a Revolução Industrial* e 
depois dela. A Idade da Máquina 
teria de ser, necessariamente, a 
Idade da Energia. E o carvão, mi
neral ou vegetal, e, em menor es
cala, a lenha, foram as fontes pro
pulsoras do desenvolvimento na 
indústria e nos transportes.

A produção de carvão, antes di
minuta, chegava, na Inglaterra, a 
18 milhões de toneladas, em 1880. 
O resto do mundo, ainda não atin
gido pela industrialização, produ
zia na mesma época 2 milhões de 
toneladas.

Dava-se preferência ao carvão 
mineral, em suas três variedades 
principais: o antracito (usado no 
aquecimento doméstico), a linhita 
(rica em enxofre) e o carvão betu
minoso, do qual se fabrica o coque 
metalúrgico. Apesar das grandes

jazidas de carvão mineral existen
tes na Grã-Bretanha, as fábricas in
glesas logo passaram a utilizar 
também o carvão vegetal, cau
sando o desflorestamento de algu
mas regiões.

Em 1890, a produção mundial 
de carvão chegava a 500 milhões 
de toneladas. O início do aproveita
mento de outras fontes de energia 
reduziu a importância relativa do 
carvão. Nos veículos, ia sendo 
substituído pelo petróleo, enquanto 
as máquinas elétricas tomavam o

lugar das máquinas a vapor. No 
entanto, em 1920, 83% da energia 
consumida no mundo tinha sua ori
gem no carvão, e a produção conti
nuava crescendo ate cerca de 2 bi
lhões de toneladas anuais, no início 
da década de 1970.

Além de continuar indispensável 
em certos ramos industriais, como 
a siderurgia, o carvão é também a 
principal fonte produtora de ener
gia elétrica, pois dois terços da 
energia elétrica consumida no 
mundo se originam de centrais tér
micas que utilizam os carvões 
como combustível. Os maiores pro
dutores de carvão são a União So
viética, os Estados Unidos e a 
China Popular, que dispõem de 
cerca de 75% do total mundial.

No Brasil, até 1939, 70% da pro
dução energética provinha da lenha 
e do carvão. Com a eletrificação (e 
o desenvolvimento dos transportes 
a gasolina ou diesel), o índice mo
dificou-se, mas 'há siderúrgicas e 
metalúrgicas que ainda continuam 
consumindo carvão vegetal. As ja 
zidas minerais situam-se no sul do 
país e sua produção é absorvida pe
las ferrovias, companhias de gás e 
pequenas usinas termelétricas. • A 
produção de carvão vegetal faz-se 
em maior escala em Minas Gerais 
e outros Estados do centro-sul, ser
vindo às indústrias da região.

Petróleo, água e átomo

No início do século XX, o pe
tróleo, na forma de derivados 
(óleos combustíveis, gasolina, ga
ses, etc.), passou a encontrar íarga 
aplicação como combustível. Em 
pouco tempo, tornou-se tão essen
cial que muitos países ligaram suas 
economias quase que tao-somente 
à produção petrolífera.

Os maiores produtores mundiais 
são os Estados Unidos da América, 
União Soviética, Arábia Saudita e 
Irã, todos com mais de 300 milhões 
de toneladas métricas anuais 
(1974). Também é importante a 
produção da Venezuela, Kuwait, 
Nigéria e Canadá.

O Brasil, cujo petróleo está sob 
monopólio estatal por intermédio 
da Petrobrás, caminha para a auto-Usina hidrelétrica de Piratininga em Santo Amaro (São Paulo).
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suficiência, tanto no referente à ex
tração de petróleo bruto (8 300 mi 
lhões de toneladas em 1974), como 
no refino.

Uma das aplicações do petróleo 
(e do carvão) é servir como com
bustível nas centrais termelétricas. 
No Brasil, isso ocorre na Usina Pi- 
ratininga (São Paulo), na Usina de 
Santa Cruz (Guanabara) e em ou
tras menores. O total da potência 
instalada nas usinas termelétricas 
era, em 1972, de 2 515 MW.

Entretanto, graças à enorme 
energia potencial dos rios brasilei
ros, o papel das centrais térmicas 
é de menor relevo do que em outros 
países. Em 1972, as usinas hidrelé
tricas* tinham uma produção mais 
de quatro vezes superior à das usi
nas termelétricas, e isso utilizando 
apenas cerca de 8% do potencial 
energético dos rios nacionais.

As principais usinas hidrelétri 
cas em operação no Brasil, em fins 
de 1971, eram as seguintes: Henry 
Borden, 931 MW, na bacia do rio 
Tietê; Furnas, rio Grande, 900 
MW (em ampliação para 1 200 
MW); Jupiá, 1 400 MW; Ribeirão 
das Lages, rio Paraíba do Sul, 585 
MW; Paulo Afonso, 1 100 MW 
(projetada para 2 440 MW); Es
treito, rio Grande, 700 MW (em

ampliação para 1 050 MW); Mas- 
carenhas de Morais (Peixoto), 475 
MW; Xavantes, rio Paranapa- 
nema, 400 MW; Funil, rio Paraíba, 
2 1 0  M W .

A construção de hidrelétricas é 
mais demorada e dispendiosa do 
que a de centrais térmicas. Em 
compensação, seu custo operacio
nal e muito menor, pois não gastam 
combustível, exigindo apenas os 
trabalhos de manutenção e reposi
ção de peças.

O homem vem fazendo experiên
cias para utilizar novas formas de 
energia. Na França, há estudos 
para o aproveitamento energético 
do movimento das marés (técnicos 
construíram no rio La Rance uma 
usina para a produção de energia 
elétrica cujas turbinas são movidas 
pelo desnível das marés, que chega 
a atingir 13 metros). A bateria so
lar, que aproveitara diretamente a 
energia do Sol, ê um velho sonho 
em fase de realização. Sabe-se que 
alguns países (Itália, Chile, Estados 
Unidos da América, Rússia, Nova 
Zelândia, Islândia, Hungria e Ja 
pão) estão produzindo energia elé
trica a partir do vapor de água que 
sai sob pressão e em temperaturas 
de até 300° C do interior da terra, 
quando ela é perfurada. Entretanto, 
uma nova fonte de energia, que in
depende do Sol, já  está sendo apro
veitada: a energia* nuclear, libe
rada pela fissão dos núcleos de um 
átomo. Já serve como combustível 
em submarinos e também em usi
nas que a transformam em energia 
elétrica.

No Brasil, a Comissão Nacional 
de Energia Nuclear concluiu que o 
custo operacional de centrais atô
micas seria inferior ao das centrais 
térmicas, o que poderia constituir 
uma solução para as áreas do país 
menos servidas de potenciais hidre 
létricos, como o Estado do Rio de 
Janeiro, por exemplo. A partir 
disso foi iniciada em 1971 a cons
trução de uma usina nuclear em 
Angra dos Reis, primeira central 
atômica para a produção de ener 
gia elétrica no Bra.síl. A Central 
Nuclear Almirante Álvaro Alberto, 
como foi denominada, deverá en
trar em funcionamento em 1977, 
com uma potência instalada 
líquida de 626 MW. Ainda no Es
tado do Rio de Janeiro, na praia de 
Itaorna, deverão ser instalados dois 
outros reatores, cada um deles com 
a potência de 1 200 MW.

O consumo de energia elétrica, 
visto em termos de seu uso na in
dústria e nos transportes, dá a me
dida do grau de mecanização do 
trabalho e da industrialização geral 
do país. Visto em termos de con
sumo doméstico, mostra o parlrãn 
de vida de seu povo. Por ambas as 
razões, o consumo em quilowatts- 
hora per capita é considerado um 
dos mais significativos índices de 
seu desenvolvimento. E, nesse sen
tido, a primazia pertence à No
ruega, cujo consumo de energia elé
trica per capita é superior ao dobro 
do que ocorre nos Estados Unidos 
da América, que ocupam a segunda 
colocação mundial.

Usina de Santa Catarina: central elétrica cuja energia provém do carvão.

VEJA T A M B É M : E nergia: E ner
gia Elétrica: Energia Nuclear.Com espaço para mais de 157 milhões de metros cúbicos de água. Assuã é uma das maiores represas do mundo.
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Energia Nuclear

O uso da energia nuclear — 
completamente desconhecido nas 
primeiras décadas do século XX
— já está tão difundido que não 
causa mais espanto. Os isótopos 
radiativos são aplicados nos hospi
tais e nas indústrias; constroem-se 
usinas nucleares para produção de 
energia elétrica; e as armas que se 
fabricam são cada vez mais pode
rosas e aperfeiçoadas.

O nome energia nuclear refere-se 
à energia que é desprendida devido 
a transformações de núcleos atômi
cos. Ela aparece sob a forma de ra
diações (luz, raios X, raios gama) 
ou como energia cinética de partí
culas surgidas nas reações dos nú
cleos atômicos (elétrons, pósitrons, 
prótons, nêutrons e núcleos mais 
simples). Estas radiações e partícu 
las podem ser utilizadas direta
mente, tanto para fins ligados à 
pesquisa (em física, química e bio
logia) quanto para fins práticos 
(agricultura, medicina, metalurgia, 
e outros campos).

Na guerra e 
na paz

Na física, utilizam-se partículas 
provenientes de reações nucleares 
para estudar a estrutura atômica. 
Isto permitiu a Rutherford*. por 
exemplo, determinar as dimensões 
do nucleo atômico. Na química, a 
utilização de isótopos radiativos 
permite estudar a troca de átomos 
em reações químicas, facilitando a 
compreensão da estrutura molecu
lar. Na biologia, isótopos radiati
vos permitem o estudo do metabo
lismo orgânico e celular, e indicam 
o caminho e as transformações de 
cada substância no organismo 
vivo. Permite também estudar as 
modificações genéticas, alterando 
os cromossomos por meio de ondas 
radiativas.

As aplicações práticas das radia
ções e partículas emitidas em rea
ções nucleares são muitas: influir 
sobre o crescimento de plantas, es
terilizar instrumentos cirúrgicos, 
realizar radiografias de peças metá
licas, provocar transformações es
truturais de plásticos, etc. Existem 
até projetos de utilização destas 
partículas na propulsão de foguetes 
interestelares.

Embora todas estas sejam apli
cações da energia nuclear, este 
nome é mais comumente associado 
a bombas e reatores atômicos, onde 
são desprendidas enormes quanti
dades de energia por meio de rea
ções nucleares. Os reatores são 
praticamente bombas nucleares, 
controladas, que explodem lenta
mente; a energia térmica liberada é 
diretamente aproveitada, ou trans
formada em alguma outra forma 
(elétrica ou mecanica). Atualmente, 
os reatores* nucleares são utiliza
dos para fornecer energia elétrica a 
muitas cidades, e também em na
vios e submarinos — onde são 
muito vantajosos por não exigirem 
o transporte de grandes quantida
des de combustível, como ocorre

Na década de 1950, grandes potências mundiais lançavam os primeiros submarinos movidos a energia nuclear.

De acordo com os estudos que abriram caminho à teoria atflmica moderna, o átomo seria composto de um 
núcleo positivamente carregado, ao redor do qual existiriam elétrons percorrendo órbitas bem determinadas 
(à esquerda). Mas com o desenvolvimento da mecânica quântica, as "órbitas" viraram "camadas" e o caminho 
de um elétron tornou-se resultado de cálculo de probabilidades. Dentre os modelos de núcleo existentes, o 
mais simples e de mais fácil compreensão é o que mantém analogia com uma gota de água: uma molécula 
do interior é solicitada por forças em todas as direções, ao passo que as moléculas da superfície estão sujeitas 
a atrações apenas para os lados e em direção ao interior. Por isso, uma gota, como o núcleo atômico, tende 
sempre a assumir a forma esférica.
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Um aglomerado de partículas iguais, os núcleons, compõe o núcleo (esquerda), cuja massa resulta da multiplicação da massa de um núcleon pela 
quantidade deles. Pode ocorrera não correspondência entre a massa dos prótons e a massa dos nêutrons (centro). E feito então um termo de correção 
proporcional ao número de prótons. Outra correção possível é em relação à localização de determinado núcleo no núcleo atômico: se estiver no interior 
apresenta massa menor do que um da periferia. Em núcleos grandes, essa diferença é maior que nos pequenos (direita), que têm pequena superfície.

com os navios movidos a carvão 
ou óleo diesel.

De modo geral, tanto a aplica
ção de partículas e radiações 
quanto a obtenção de grandes 
quantidades de energia a partir de 
reações de núcleos atômicos podem 
ser consideradas utilizações da 
energia nuclear; o que a caracteriza 
é sua origem.

No interior do 
núcleo

O núcleo do átomo* é consti
tuído por prótons e nêutrons. Os 
prótons são partículas com carga 
elétrica positiva, e tendem a repe
lir-se mutuamente. Quanto mais 
próximos estão um do outro, maior 
e a força de repulsão elétrica. Con
tudo, sao mantidos a pequenas dis
tâncias, no núcleo, graças às forças 
nucleares, cuja açao atrativa su
pera as forças elétricas repulsivas 
dos prótons.

As forças nucleares só agem 
quando duas partículas estãb muito 
próximas uma da outra. Mesmo 
dentro de um núcleo, dois prótons 
que não_ sejam adjacentes pratica
mente não se atraem por forças nu
cleares, apesar de a distância ser 
muito pequena. Se algum próton 
puder se afastar um pouco dos ou
tros que existem no núcleo, as for
ças nucleares deixarão de agir, e ele 
será repelido, sendo ejetado com 
grande velocidade. Isto realmente 
acontece em alguns casos. Em de
terminadas condições, tanto os pró
tons quanto os nêutrons (ou grupos 
maiores formados por prótons e 
nêutrons) podem escapar com 
grande energia do átomo. Estes 
processos ocorrem espontanea
mente nos núcleos de alguns ele
mentos, dando origem à radiativi- 
dade natural.

Existem outros processos nu
cleares em que também pode ocor
rer desprendimento de energia; por 
exemplo: se um núcleo é bombar- 
‘eado com nêutrons, ele pode ab
sorvê-los, atraindo-os devido às 
forças nucleares; o novo núcleo 
formado ganha muita energia, de
vido à chegada do nêutron, e talvez

não consiga conservar-se coeso; 
então ele pode partir-se em dois ou 
mais pedaços, que se afastam com 
grande velocidade, ou emitir partí
culas e radiações. É a radiatividade 
artificial.

As forças nucleares, portanto, 
têm grande importância em todos 
os casos. É por meio delas que se 
dá a transferencia de energia que se 
liberta quando a coesão entre as 
partículas do núcleo se rompe.

Massa e energia

A energia que é desprendida ou 
absorvida em cada reação nuclear 
pode ser calculada utilizando-se as 
equações da teoria da relativi
dade*, de Einstein*. De acordo 
com esta teoria, a massa m de todo 
corpo ou sistema físico está asso
ciada a uma energia E através 
da equação, devida a Einstein, 

E = m.c2 
onde c é a velocidade da luz. A um 
corpo de massa igual a 1 grama, 
por exemplo, corresponde uma 
energia igual a 9 x 1Ô20 ergs, ou 
seja, a energia produzida em uma 
grande usina hidrelétrica em um 
ano.

Em algumas reações nucleares, 
uma parte da massa dos núcleos 
atômicos é convertida em energia. 
Embora isso ocorra apenas com 
uma pequena fração da massa to
tal, obtêm-se energias muito maio
res do que em reações químicas. 
Há também reações nucleares que 
só se processam com fornecimento 
de grandes quantidades de energia. 
Sempre que a massa dos elementos 
iniciais de uma reação é diferente 
da massa dos produtos, a diferença 
entre suas massas corresponde a 
certa energia, que é emitida sob a 
forma de radiação, ou aparece 
como energia cinética de algum dos 
produtos. Quanto maior é a varia
ção de massa, maior é a energia 
envolvida.

Apesar de cada núcleo atômico 
ser formado apenas por prótons e 
nêutrons (também chamados de nú
cleons), sua massa real é sempre 
menor do que a soma das massas 
dos núcleons que o constituem.

Isso significa que, na formação do 
núcleo, houve uma perda de massa 
e, conseqüentemente, uma emissão 
de energia. Para decompor esse nú
cleo, isto é, para separar todos seus 
núcleons, será preciso fornecer 
uma energia que compense essa di
ferença de massa. A energia que se 
deve fornecer a cada partícula de 
um núcleo para desintegrá-lo total
mente é denominada energia de li
gação por núcleon.

A energia de ligação depende do 
elemento considerado. Em alguns 
núcleons ela é maior do que em ou
tros, o que significa que estes estão 
mais fortemente ligados.

Os elementos com número atô
mico entre 20 e 40 possuem a 
maior energia de ligaçao por nú
cleon. Os que têm numero atômico 
superior nao estão tão fortemente 
ligados, e todos os mais pesados 
que o chumbo* são radiativos, isto 
e, rompem-se espontaneamente. 
Quando, por alguma reação nu
clear, um núcleo muito pesado é 
quebrado em dois mais leves, ou 
vai se desintegrando com emissão 
de partículas, os produtos terão 
menor massa do que os reagentes. 
A diferença de massa será libertada 
sob a forma de energia. No en
tanto, se um núcleo com número 
atômico entre 20 e 40, com grande 
energia de ligação, for submetido a 
uma reação do mesmo tipo, os pro
dutos terão maior massa; será ne
cessário fornecer energia para que 
essas reações se produzam.

Os projéteis 
radiativos

O primeiro fenômeno devido à 
energia nuclear a ser estudado foi 
o da radiatividade natural, desco
berta em 1896 por H. Becquerel. 
Ele notou que os compostos do 
urânio estão continuamente emi
tindo radiações ou partículas eletri- 
zadas invisíveis, capazes de sensi
bilizar placas fotográficas. Mais 
tarde, Maria Curie* e seu marido 
Pierre Curie* descobriram um ele
mento muito mais fortemente ra
diativo (o  rádio), e estudaram as ra
diações emitidas. Posteriormente,

Rutherford e Soddy mostraram que 
elas deviam provir do próprio nú
cleo atômico. A medida que a subs
tância ia emitindo essas radiações, 
sua atividade diminuía. Isso signifi
cava que, nesse processo, a subs
tância sofria uma transformação. 
Cada núcleo que emitia uma partí
cula transformava-se em outro, di
ferente, que por sua vez poderia ser 
radiativo ou não. Conhecendo-se o 
elemento inicial e a radiação emi
tida era possível prever o elemento 
que seria formado.

Durante muito tempo, apesar de 
aumentarem os conhecimentos a 
respeito da estrutura do átomo, as 
únicas reações nucleares conheci
das eram as que ocorriam esponta
neamente. Somente a partir de 
1919, Rutherford começou a reali
zar experiências em que bombar
deava com partículas alfa/ (núcleos 
de hélio 4) uma série de núcleos es
táveis, procurando criar transmuta
ções nucleares artificiais. Utili
zando nitrogênio 14 gasoso como 
alvo, conseguiu obter átomos de 
oxigênio, havendo emissão de um 
próton no processo. Ele supôs que 
inicialmente a partícula alfa era ab
sorvida, formando-se um núcleo de 
flúor 18 instável. Este então se de
sintegraria em um núcleo de oxigê
nio 17 emitindo um próton. Bom
bardeando outras substâncias com 
partículas alfa, também é possível
firoduzir reações nucleares e trans- 
ormar um elemento químico em 

outro. De certa maneira, estava 
realizado o sonho dos alquimistas, 
que acreditavam na possibilidade 
de transformar um elemento em ou
tro diferente, e tentavam obter ouro 
a partir de outros metais.

Após a descoberta experimental 
do nêutron por Bothe e Becker, em 
1930, tambem este começou a ser 
utilizado como projétil nuclear. O 
nêutron, por não ter carga elétrica, 
pode aproximar-se facilmente dos 
núcleos, e provocar reações. Por 
esse motivo, são mais interessantes 
como projéteis do que as partículas 
alfa, que sofrem grande repulsão 
elétrica, e dificilmente atingem um 
núcleo.

bombardeando-se núcleos atô-
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micos comnêutrons, pode ocorrer 
sua absorção, formando-se um nú
cleo excitado, altamente energético. 
Ele pode, em seguida, emitir radia
ções ou partículas eletrizadas, for- 
mando-se novos elementos.

A explosão de uma 
nova era

Em 1934, E. Fermi* bombar
deou com nêutrons uma amostra de 
urânio, e obteve vários elementos 
radiativos artificiais, que não con
seguiu identificar.

Apenas em 1939, dois químicos 
alemães, O. Hahn e F. Strass- 
mann, descobriram que um dos ele
mentos formados era o bário, cuja 
massa é aproximadamente igual à 
metade da do urânio. Logo depois, 
L. Meitner e O. Frisch explicaram 
o fenômeno. Descobriram que o 
núcleo de urânio, após absorver o 
nêutron, rompia-se em dois outros 
mais leves, com aproximadamente 
a mesma massa, e emitiam algumas 
partículas. Nesta reação, conhecida 
pelo nome de fissão nuclear, des
prende-se uma enorme quantidade 
de energia.

As reações nucleares até então 
conhecidas eram de interesse pura
mente científico; não se podia pen
sar em utilizá-las para gerar ener
gia, pois, a fim de provocar a modi
ficação de cada núcleo, era neces
sário dispor de uma partícuja 
muito veloz e de difícil obtenção 
(nêutron, gróton ou partícula alfa). 
Mas a fissão nuclear prometia abrir 
novos campos, pois cada núcleo 
que se parte produz novos nêu
trons, que podem provocar novas 
fissões, e assim por diante. Não é 
preciso manter a amostra sob bom
bardeio externo pois ela mesma 
produz os projéteis, através de rea
ções em cadeia: um nêutron pro
voca a quebra de um núcleo, sur
gindo dois ou mais nêutrons que, 
por sua vez, podem fender novos 
núcleos, surgindo a_ cada um deles 
mais dois ou três nêutrons, e assim 
por diante. Se os nêutrons não es
caparem do material, o número de 
reações aumentará muito rapida
mente, podendo resultar um des
prendimento quase instantâneo de 
enorme energia.

Em 1939, aparecia em um jornal 
uma pequena notícia: “O professor 
Niels Bohr, de Copenhague, decla
rou que, bombardeando-se uma pe- 

uena_ quantidade de isótopo 235 
o urânio por nêutrons lentos, po

de-se obter uma reação em cadeia 
ou explosão nuclear de uma força 
tal que faria saltar os laboratórios 
e todos os edifícios que se encon
trem em um raio de várias milhas 
ao redor”. Pouco depois, todas as 
informações sobre a fissão nuclear 
passaram a ser consideradas segre
dos militares, e nada mais apareceu 
na imprensa. Seis anos mais tarde, 
no Estado do Novo México, nos 
Estados Unidos, explodia a pri
meira bomba nuclear. confirmando 
as previsões de Bohr. Começava a 
era nuclear.

O primeiro reator

Não há diferença fundamental 
entre reatores e bombas nucleares. 
Excetuando-se as bombas de hidro
gênio, que são de um tipo especial,

a libertação de energia é sempre 
proveniente da fissão de elementos 
pesados, por meio de reações em 
cadeia.

O primeiro combustível nuclear 
utilizado foi o urânio. O urânio na
tural é constituído por três isóto- 

os, com números de massa 238, 
35 e 234. O mais abundante é o 

isótopo 238, que constitui aproxi
madamente 99% do elemento natu
ral. Já o isótopo 235 aparece em 
uma porcentagem de menos de 1%, 
e o isótopo 234 numa proporção 
ainda menor (cerca de 0,01%). 0  
único isótopo natural do urânio 

ue sofre fissão ao ser bombar- 
eado com nêutrons é o que tem
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número de massa 235. Os outros 
dois absorvem nêutrons, transfor
mando-se em núcleos mais pesa
dos, sem se partir. Por isso, o urâ
nio natural não pode ser utilizado 
diretamente em reatores ou bom
bas; cada nêutron produzido teria 
grande probabilidade de ser absor
vido por um núcleo do isótopo 238, 
muito mais abundante, e isto impe
diria a ocorrência de uma reação 
em cadeia.

Pode-se, no entanto, utilizar o 
urânio natural em determinadas 
condições, pois o urânio 238 só ab
sorve nêutrons rápidos, e, se for 
possível retardar os nêutrons logo 
após sua emissão, reduzindo bas
tante sua velocidade, eles já não se
rão absorvidos pelo isótopo 238, e 
poderá produzir-se uma reação em 
cadeia. Isso pode ser conseguido 
distribuindo o urânio em pequenos 
elementos, no interior de um mate
rial chamado moderador. Os nêu
trons, ao atravessarem o moderador, 
sofrem choques com os núcleos de 
seus átomos, e vão perdendo ener
gia até que sua velocidade figue 
bem reduzida. Nessas condiçoes, 
ao penetrar novamente em um 
bloco de urânio, eles só interagirão 
com os núcleos do isótopo 235, po
dendo produzir fissões.

O primeiro reator nuclear, cons
truído por Fermi e seus colabora
dores para fins de pesquisa, come
çou a funcionar em 1942. Era 
constituído por quase 20 000 cartu
chos de urânio natural, distribuídos 
no interior de uma estrutura de gra
fite, que funcionava como modera
dor. O reator era atravessado por 
barras recobertas de cádmio, que 
absorviam fortemente os nêutrons, 
e, que funcionavam como disposi
tivo de segurança; se a velocidade 
da reação nuclear começasse a au
mentar muito rapidamente, a intro
dução das barras evitaria qualquer 
perigo de explosão.

A bomba: um reator

Uma das finalidades mais im
portantes desse primeiro reator era 
a determinação de uma constante 
denominada massa crítica. Seu co

nhecimento é necessário na cons
trução de bombas nucleares, pois 
dá a quantidade mínima de uranio 
235 puro que provocaria uma rea
ção em cadeia explosiva, se fosse 
colocado sob a forma de uma es
fera compacta.

Esse limite existe porque nem to
dos os nêutrons emitidos nas fis
sões nucleares vão produzir outras 
fissões: numerosas partículas esca
pam do bloco de uranio sem produ
zir reação alguma. Portanto, so
mente utilizando um bloco de 
dimensões tais que o número de 
nêutrons produzidos seja superior 
ao dos que escapam havera uma 
reação em cadeia do tipo explosivo. 
Com blocos muito pequenos, ha
ver* um equilíbrio entre o número 
de nêutrons produzidos e os que es
capam e a reação terá uma veloci
dade bem definida, podendo pro
cessar-se lentamente. Também 
alterando a forma e a distribuição 
do material é possível controlar a 
reação em cadeia. Esta propriedade 
é utilizada nos grandes reatores 
destinados ao fornecimento de 
energia elétrica.

Nao hà diferenças qualitativas 
entre reatores e bombas nucleares; 
o que varia é apenas a velocidade 
com que se processa a reação, em 
cada caso. Uma bomba nuclear é 
um reator que consome todo seu 
combustível em tempo muito curto 
Existem muitos reatores que pode
riam explodir, retirando-se total
mente de seu interior as barras de 
controle, mas existem dispositivos 
especiais para impedir isso.

Os novos combustíveis

Inicialmente, o único núcleo co
nhecido capaz de sofrer reações de 
fissão era o urânio 235. Mais tarde, 
foram descobertos outros com
bustíveis nucleares; os mais impor
tantes são o plutônio 239, obtido a 
partir do isotopo do urânio, e o 
urânio 233, obtido a partir do 
tório 232.

Nas primeiras experiências de 
fissão, o urânio 238, além de não 
ser um isótopo físsil, absorvia os 
nêutrons rápidos, que poderiam

Se um núcleo contâm N nêutrons (representado pelas bolas azuis, no esquema ao alto, à esquerda) e Z protons 
(bolas vermelhas), então existirão 22 núcleons, ou seja, 2Z constituintes do núcleo atômico, acoplados de forma 
estável. Os nêutrons restantes. N — Z, estão ligados com menos estabilidade e, ao mesmo tempo, possuem maior 
força que os ligados. Portanto, na fórmula da massa atómica, é preciso levar em conta as forças eletrostáticas 
repulsivas que existem entre os prótons de um núcleo. Dessa forma, para introduzir um deles no núcleo, 6 necessário 
despender certa quantidade de energia, que se reflete num aumento da massa atómica.
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O esquema acima mostra que. en
tre os prótons e os nêutrons adja
centes, a jem  forças nucleares de 
atração. E por isso que os prótons, 
embora carregados positivamente, 
podem manter-se reunidos no nú
cleo. Quando essa atração deixa de 
se exercer, prótons e/ou nêutrons 
são repelidos com grande energia. 
Isso pode ocorrer espontanea
mente nos núcleos de vários ele
mentos. mas os núcleos instáveis 
podem sofrer decaimento, alcan
çando uma estrutura mais estável. 
E comum, então, a emissão de 
partículas alfa (à direita, ao alto) —  
dois prótons e dois nêutrons —  ou 
beta (embaixo) —  um simples elé
tron. Em ambos os casos, há emis
são de raios gama, forma muito co
nhecida da energia nuclear.

provocar a quebra do isótopo 235. 
Depois dessa absorção, os núcleos 
de urânio 238 formam um núcleo 
instável de urânio 239, que emite 
uma particula beta e se transforma 
em plutônio 239.

Como o urânio 238 é cerca de 
cem vezes mais comum do que o 
isótopo 235, era natural que os 
cientistas procurassem alguma 
aplicação para ele.

Foi assim que começaram a in
vestigar se o plutônio não poderia 
ser utilizado como combustível nu
clear. Após isolar uma quantidade 
suficiente desse .elemento, submete
ram-no a um bombardeio por meio 
de nêutrons, e verificaram que, de 
fato, ele sofria fissão e emitia novos 
nêutrons, como sucedia com o urâ
nio 235.

Abriu-se, assim, um grande 
campo de aplicações do urânio 
238; primeiramente, ele era irra
diado com nêutrons produzidos em 
um reator, transformando-se em 
plutônio; este, em seguida, podia 
ser utilizado em reatores e bombas 
nucleares. Estavam assim centupli
cadas as possibilidades de obten
ção de energia nuclear.

Algo semelhante sucede com o 
tório 232. Ele é encontrado em 
grandes quantidades nas areias mo- 
nazíticas de muitas praias do lito
ral brasileiro, e pode ser extraido e 
purificado por meios mais simples 
do que o urânio. No entanto, não 
é um elemento físsil (submetido a 
bombardeio com nêutrons, ele os

absorve e se transforma no isótopo 
233 do urânio, praticamente inexis
tente na natureza). Contudo, o isó
topo 233 pode ser utilizado como 
combustível nuclear, pois, ao ser 
bombardeado com nêutron, ele se 
parte, desprendendo-se uma ener
gia praticamente igual àquela que 
e emitida na fissão do uranio e do 
plutônio.

Estrelas domesticadas

Apesar das enormes fontes de 
energia que a fissão nuclear lhes ti
nha porporcionado, os cientistas 
não ficaram satisfeitos: menos de 
um milésimo da massa dos núcleos 
utilizados era transformado em 
energia; todo o restante continuava 
sob a forma de matéria. E logo 
conseguiram descobrir reações nu
cleares em que uma fração maior 
da massa total era aproveitada.

As reações que permitem obter 
essas energias ainda maiores do 
que as libertadas na fissão nuclear 
são denominadas reações de fusão 
nuclear ou reações termonucleares. 
Elas são utilizadas nas bombas de 
hidrogênio, e ocorrem natural
mente em todas as estrelas; a ener
gia solar, por exemplo, provém de 
reações termonucleares.

Na fissão nuclear, um núcleo se 
parte em dois outros, libertando 
eventualmente algumas partículas. 
Quando a soma das massas dos 
produtos é inferior à soma das 
massas dos reagentes, há despren

dimento de energia. É o que sucede 
na fissão do urânio. Outros elemen
tos, no entanto, só podem sofrer fis
são se lhes for dada uma grande 
quantidade de energia, pois a soma 
das massas dos produtos é superior 
à soma das massas dos reagentes. 
É o que sucede no caso dos elemen
tos leves. Isso quer dizer que a rea
ção inversa pode ocorrer, com des
prendimento de energia. Esta 
reação inversa da fissão — a união 
de dois ou mais núcleos para for
mar um outro mais pesado — é a 

fusão  nuclear.
As reações de fusão nuclear em 

ue ocorre maior desprendimento 
e energia são aquelas nas quais 

núcleos de hélio derivam de outros 
mais leves. A reação de formação 
do hélio 4 a partir de dois núcleos 
de hidrogênio 2 (deutério), por 
exemplo, fornece dez vezes mais 
energia por grama de reagente do 
que a fissão do urânio.^

Para produzir reações de fusão, 
no entanto, surgem enormes difi
culdades. A fissão pode ser produ
zida por nêutrons lentos, de pe
quena energia, que não sofrem, 
repulsão pelos núcleos, ao passo 
que, nas reações de fusão, é preciso 
aproximar entre si dois núcleos 
atômicos eletricamente carregados, 
que se repelirão fortemente. Eles 
não se unirão, a não ser que se 
aproximem a distâncias muito cur 
tas, o que exige grandes velocida
des iniciais; para obter a fusão de 
uma grande massa de átomos, é ne

cessário fazer com que eles se en
trechoquem a velocidades altíssi
mas. Isso só pode ser conseguido se 
for possível manter o material a 
elevadíssimas temperaturas, pois 
então os átomos terão grandes ve
locidades térmicas. Dai provém o 
nome de reações termonucleares. O 
cálculo das condições em que se 
pode processar uma reação termo
nuclear mostra que são necessárias 
temperaturas superiores a 1 milhão 
de graus, e pressões superiores a
10 000 milhões de atmosferas. To
davia, nenhum recipiente cons
truído até hoje é capaz de suportar 
temperaturas maiores do que al
guns milhares de graus, nem pres
sões acima de 1 000 atmosferas. 
Pareceria então que a fusão nuclear 
é um sonho impossível. No en
tanto, há certas condições em que 
a fusão pode ser obtida. Nas estre
las, por exemplo, nas camadas 
mais internas, a temperatura e a 
pressão atingem os valores neces
sários para suas reações de fusão 
nuclear. Era necessário, portanto, 
conseguir-se artificialmente condi
ções semelhantes às de uma estrela, 
sem utilizar recipientes.

Um modo de se obter altas tem
peraturas e pressões é utilizar fenô
menos explosivos; e o único tipo de 
explosão capaz de proporcionar a 
temperatura necessaria seria uma 
explosão nuclear. Pensou-se então 
em conseguir a fusão nuclear utili
zando uma bomba nuclear para 
criar as condições necessárias.
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Após uma vertiginosa corrida de 3 quilômetros, uma catástrofe: é o que ocorre quando as partículas subatômi
cas chocam-se, no fim do acelerador da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. O choque revela a 
estrutura composta das partículas aceleradas, fazendo-as se decomporem em seus constituintes elementares. 
A fotografia deste acontecimento revelador, que dura apenas milésimos de segundo, é obtida com um detector 
de partículas, aparelho sempre associado ao acelerador. Nessas pesquisas gastam-se milhões de dólares, mas 
esses simples traços numa chapa fotográfica são a linguagem cifrada que fala da estrutura mais intima da 
matéria e de suas poderosas forças. É comum pensar-se nessa energia —  a nuclear —  em termos de destrui
ção, mas seu uso é muito amplo. As radiações e as partículas emitidas em reações nucleares influem sobre 
o crescimento das plantas, provocam mudanças estruturais em plásticos, permitem a esterilização de instru
mentos cirúrgicos, etc. Também na química e na biologia os isótopos radiativos encontram as mais diversas 
aplicações. Além disso, também podem ser utilizados em reatores nucleares que fornecem energia elétrica 
a cidades e, nos transportes, são muito vantajosos: não exigem o armazenamento de grandes quantidades 
de combustível.

As primeiras fusões nucleares 
em grande escala conseguidas ar 
tificialmente basearam-se nesse 
princípio. Colocou-se em torno de 
uma bomba nuclear certo volume 
de água pesada, que contém deuté- 
rio. A explosão da bomba provo
cou a fusão dos núcleos de deu- 
tério.

A energia desprendida na fusão 
é muitas vezes superior à da bomba 
detonadora, e o material que sofre 
fusão é de obtenção relativamente 
barata. Por isso, podem ser cons
truídas bombas de fusão (bombas 
de hidrogênio) muito mais podero
sas do que as de fissão.

A bomba de hidrogênio é uma 
estrela em miniatura. Será necessá
rio domesticá-la, de modo a poder 
utilizá-la para produção de energia 
controlada, em reatores de fusao. 
Isso parece difícil, devido à tempe
ratura necessária; entretanto, estão 
sendo estudados alguns processos 
da física dos plasmas, que levem à 
solução do problema. Se isso for 
conseguido, haverá à disposição do 
homem fontes de energia pratica
mente inesgotáveis; será possível 
utilizar até o hidrogênio existente 
na água comum — e não é possível 
imaginar combustível mais barato.

Além de energia 
nuclear

Em princípio, é possível obter 
desprendimentos de energia ainda 
maiores do que os ocorridos na fu
são nuclear.

Em todas as reações nucleares 
estudadas na prática ou na teoria, 
a energia desprendida representa 
no máximo um centésimo da massa 
total dos reagentes.

No entanto, há processos — 
ainda incontroláveis pelo homem
— em que a aniquilação da maté
ria é total, e toda a massa existente 
adquire a forma de energia livre. 
Os conhecidos são reações entre 
partículas elementares (e não pro
cessos nucleares). Quando um elé
tron negativo e um positivo (pósi- 
tron) se encontram, __ dá-se um 
processo de aniquilação; os dois 
desaparecem, surgindo em seu lu
gar dois fótons de altíssima ener
gia. A massa de repouso dos pro
dutos é nula; há transformação 
total de massa em energia. 'Uma 
bomba em que se realizasse a rea
ção entre eletrons e pósitrons, por
tanto, seria cem vezes mais potente 
do que uma bomba de hidrogênio 
de igual massa.

Essa possibilidade de transfor
mação total de matéria em energia, 
no entanto, talvez permaneça ainda 
por muito tempo inalcançável. Em
bora a quantidade de elétrons exis
tente na matéria seja enorme, não 
existem pósitrons naturais, pelo 
menos nas regiões do Universo 
atualmente conhecidas. Como a fa
bricação artificial de pósitrons 
exige o emprego de energias iguais 
ou maiores do que as que seriam 
obtidas, não há, nos dias atuais, 
perspectiva de se conseguir a utili- 
zaçao prática de reações entre 
partículas elementares.

VEJA T A M B É M : E nergia: F ísica  
Nuclear; Radiatividade.
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Enfarte

Mais de uma parte do coração está sujeita a sofrer um enfarte: "o enfarte anterior" (1) é o que se verifica com 
mais freqüência, mas também podem ocorrer o "enfarte da ponta" (2) e o "enfarte do septo" (3).

Tanto o enfarte do miocárdio 
quanto a angina pectoris são alte
rações cardíacas relacionadas com 
a circulação* do sangue no miocár
dio. Um coração normal recebe su
primento sanguíneo através de 
duas artérias originárias da aorta, 
as coronárias direita e esquerda. 
Como as demais artérias do orga
nismo, as coronárias dividem-se em 
ramos menores, que também se 
subdividem progressivamente.

As trocas de nutrientes e produ
tos do catabolismo, efetuadas entre 
o sangue e as células do miocárdio. 
ocorrem no interior dos capilares, 
duetos* que têm seu prossegui
mento nas vênulas. Estas, por sua 
vez, vão se reunindo para formar 
veias cada vez maiores, que termi-, 
nam por desembocar no átrio di
reito,do coração.

Em condições de repouso, o 
fluxo coronário é de aproximada
mente 225 mm por minuto, o que 
corresponde a cerca de 4 ou 5% do 
débito cardíaco total. Em caso de' 
exercícios intensos, o fluxo car
díaco aumenta de quatro a cinco 
vezes, possibilitando a chegada ao 
coração de uma quantidade mais 
elevada de nutrientes. Apesar das 
influências do sistema nervoso*, 
acredita-se que o principal meca
nismo de controle desse fluxo seja 
local, isto é, que a própria falta de 
oxigênio seja a responsável pela di
latação das coronárias.

Entre as_ coronárias maiores, a 
comunicação é bastante reduzida, 
com a anastomose ocorrendo ape
nas entre as pequenas arteríolas 
(de aproximadamente 20 a 360 
míerons de diâmetro). Funcional
mente, portanto, esse é um tipo 
de circulação terminal. Quando 
ocorre uma oclusão súbita em uma 
das artérias coronárias, os vasos 
anastomóticos aumentam de diâ
metro em poucos segundos. Tra
ta-se de um mecanismo de adapta
ção, rápido, porém não muito 
eficiente, que visa a permitir a che
gada de uma quantidade suficiente 
de sangue às áreas que deveriam re
ceber seu suprimento sanguíneo 
através dos vasos obstruídos. Com 
o passar do tempo, entretanto, de
senvolvem-se novos vasos, que per
mitem outra circulação, mais efi
ciente, a chamada circulação 
colateral.

Depósitos calcificados

Em qualquer indivíduo, mesmo 
aquele que nunca tenha apresen
tado sintomas de doenças cardía
cas, sempre há certo desenvolvi
mento desse tipo de circulação na 
segunda metade da vida. Acredi
ta-se que isso advenha de pequenas 
lesões nos vasos coronários que, 
mesmo sem apresentarem proble
mas clínicos, são suficientes para 
dificultar ou rrtêsmo impedir o 
fluxo sanguíneo em alguns pontos, 
estimulando o desenvolvimento de 
vasos colaterais. Por isso, a oclu
são súbita de um ramo coronário 
costuma ser mais grave em pessoas

jovens do que nas mais idosas.
A aterosclerose coronária — 

principal causa da lesão vascular 
que dificulta a irrigação do miocár
dio — deriva da formação de depó
sitos de gordura (principalmente 
colesterol) sob a camada íntima 
das artérias. Estes depósitos calcifi
cam-se com o passar do tempo, en- 

uanto ocorre uma invasão consi- 
erável de tecido fibroso nas 

paredes das artérias em degenera
ção: disto resulta um estreitamento 
da luz (cavidade central) dos vaso$. 
O contato dessa superfície rugosa 
com o sangue provoca um processo 
de coagulação sanguínea .no inte
rior do vaso, com a instalação de 
um pequeno coágulo, que dificulta 
a circulação e pode levar à obstru
ção do vaso: a trombose. Da 
mesma forma, pode ocorrer um

desprendimento de pequenas por
ções do coágulo, que irão obstruir 
vasos menores.

Dor irradiada: angina pectoris

A angina pectoris é uma altera
ção cardíaca bem menos grave que 
o enfarte do miocárdio: é um qua
dro clínico de dor pré-cordial que 
resulta de um déficit circulatório 
(isquemia) miocárdico transitório. 
Aparece quando o coração não re
cebe a quantidade necessária de 
oxigênio para suprir suas exigên
cias. Assim, não se trata de uma le
são miocárdica.

A angina característica ocorre 
durante um exercício físico, 
quando o coração é solicitado a 
trabalhar a mais, e desaparece em 
questão de minutos, assim que o in

divíduo fica em repouso. A quanti
dade de exercício necessária para 
causar a angina depende da exten
são das lesões arteriais e do limiar 
de'dor que caracteriza cada indiví
duo. Fortes emoções, digestão pe
sada depois de uma lauta refeição 
e taquic ardias paroxísticas são 
algumas das condições que tam
bém podem provocar angina, 
mesmo na ausência de exercício 
físico. Além disso, existem causas 
que podem agravar o quadro ou 
mesmo motivar a deficiência circu
latória, como condições que cau
sem uma sobrecarga de trabalho ao 
coração (hipertensão arterial, defei
tos valvulares, tireotoxicose, casos 
de secreção exagerada de catecola- 
minas) ou anemias severas, deficits 
de oxigênio no sangue (hipoxemia), 
fatores circulatórios (como queda

O miocárdio é a parede muscular do coração, sede freqüente do enfarte. À esquerda, enfarte miocárdico recente; 
à direita, o processo em vias de evolução, com formação cicatricial circundada por uma zona de isquemia.
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Atendimento rápido e diminuição de custos são vantagens da enfermaria.

de pressão arterial), diminuição da 
pressão de enchimento das coroná
rias por estenose ou insuficiência 
aórtica.

Os pacientes não descrevem a 
angina como uma dor mas como 
uma sensação de opressão ou 
“queimação ' dentro do peito, con
fundida, em muitos casos, com 
uma indigestão. A dor da angina 
nunca é tao agudamente localizada 
que possa ser indicada com o dedo 
e, em muito casos, ela se irradia 
para outros locais, como o ombro 
e braço esquerdos, outras porções 
do tórax e porções superiores do 
abdome. A isquemia miocárdica às 
vezes se manifesta apenas por essas 
dores afastadas do coração.

O exame clínico do paciente com 
angina pectoris pode ser inteira
mente normal, o mesmo aconte
cendo, não raro, com um eletrocar- 
diograma realizado entre as crises, 
em repouso. Entretanto, se o pa
ciente fizer um exercício físico mo
derado antes do teste, as anormali
dades se evidenciarão em 75% dos 
casos. Através da radiografia dos 
vasos coronários (coronariografia) 
pode-se ter uma ideia do estado da 
circulação coronária, mas nem 
sempre essas observações relacio
nam-se com o estado clínico.

O curso da doença pode ser pro
longado com freqüência e gravi
dade variadas, com períodos de au
sência de sintomas. O prognóstico 
é mais grave quando as primeiras 
manifestações de isquemia ocorrem 
antes dos quarenta anos. Quando 
as lesões vasculares evoluem a 
ponto de, mesmo em repouso, a cir
culação ser deficiente, o miocárdio 
sofre e advém a cardiopatia arteros- 
clerótica, que leva à insuficiência 
cardíaca.

Enfarte: falta de 
suprimento sanguíneo

O enfarte do miocárdio ocorre 
quando uma oclusão impede o su
primento sanguíneo, causando a 
morte celular (necrose) de uma de 
suas partes. A causa mais freqüente 
de oclusão de uma artéria coroná
ria é a formação de um trombo 
canCTiijnpn nn interior r|n vaso. Em sanguíneo no interior do vaso. hm 
cercade um terço dos casos, esta 
ocorrência precede o enfarte: algu
mas horas, dias, ou mesmo sema
nas antes, o indivíduo percebe uma 
dor do tipo angina ou uma sensa
ção inusitada de indigestão. A dor 
do enfarte pode atingir um indiví
duo em repouso (mesmo durante o 
sono) ou no decorrer de alguma ati
vidade. Sua localização e irradia
ção são similares às da angina, po
rém de forma mais severa, 
freqüentemente intolerável, não de
saparecendo nem com o repouso 
nem com a administração de nitri- 
tos (substâncias vasodilatadoras 
que aliviam a dor da angina). O pa
ciente começa a suar frio e a sen
tir-se fraco, ficando apreensivo e ir
requieto, procurando uma posição 
que alivie a dor. Em alguns casos, 
também podem ocorrer (juntas ou 
isoladas) a perda de consciência, 
falta de ar, tosse, náuseas ou dor 
abdominal. Cerca de 15% dos en
fartes não apresentam dor (ou esta 
é mínima), mas mesmo assim eles 
podem causar outras complicações, 
como o edema pulmonar agudo,

problemas cerebrais, choque e 
queda acentuada de pressão arte
rial. O choque pode surgir tanto em 
função da lesão cardíaca responsá
vel por uma insuficiência cardíaca 
de débito baixo, como advir do me
canismo desencadeado pela dor. O 
tratamento desta última melhora a 
pressão arterial. Freqüentemente, 
também ocorrem arritmias cardía
cas, responsáveis por cerca de 40% 
das mortes. A ruptura do coração, 
apesar de rara, pode sobrevir.

Como a grande causa tanto da 
angina pectoris como dos enfartes 
do miocárdio é a coronariopatia — 
cujo mecanismo íntimo de desen
volvimento ainda permanece des
conhecido —, o tratamento dessas 
alterações, na maioria dos casos, 
só pode ser sintomático. Porém, 
acredita-se que a coronariopatia 
aterosclerótica pode ser agravada 
por vários fatores, como compo
nentes genéticos, o sexo do pa
ciente (maior incidência entre os 
homens), problemas dietéticos (ex
cesso de calorias, gorduras satura
das ou colesterol), pouca atividade 
física (a vida sedentária é extrema-
ÜJêBlS favorável ao desenvolvi- mente favoravei ao aesenvoivi-
mento da doença), depressão emo
cional, hipertensão arterial, dia, 
betes, excesso de fumo. Poucos des
ses componentes podem ser tra
tados medicamente e muitos deles 
ainda são temas de controvérsias.

Uma vez consumado o enfarte, a 
terapêutica consiste em medidas 
que visam a aumentar o fluxo coro
nário (como a revascularização ci
rúrgica); tentam impedir as arrit
mias e fibrilações; buscam impedir 
a progressão do estreitamento vas
cular (dieta, sedação, psicoterapia 
de apoio, exercícios, anticoagulan- 
tes);_ou medidas cjue diminuam as 
exigências metabólicas do miocár
dio (bloqueadores betadrenérgicoj, 
limitação da atividade físiva e tra
tamento de condições patológicas 
que acarretam sobrecarga car
díaca). Conforme o caso do pa
ciente, varia a ênfase dada a cada 
uma dessas medidas.

VEJA TAMBÉM: Arteriosclerose; 
Cardiologia; Circulação.

Enfermagem

A enfermagem, profissão liberal 
de nível superior, baseia suas ativi
dades em princípios técnicos e 
científicos que visam à proteção ou 
à recuperação da saúde.

Os profissionais deste campo di
videm-se em três níveis de forma
ção: enfermeiro, técnico em enfer
magem e auxiliar de enfermagem.

ENFERMEIRO — Categoria 
profissional que exige formação de 
nível superior. Constitui o cerne da 
enfermagem, mas a existência de 
tarefas mais simples em sua área de 
trabalho, para as quais seria dis
pensável a formação universitária, 
criou o

TÉCNICO DE ENFERMA 
GEM — Profissão de nível médio

que até 1975 não havia sido regula
mentada. Os cursos de formação 
encontram-se em fase experimental. 
Devido a isso, e ao pequeno nú
mero de técnicos já  formados, a 
maior parte das funções que lhe es
tão reservadas ainda são ocupadas 
por um

AUXILIAR DE ENFERMA
GEM -— Forma-se em cursos espe
cializados de nível médio. Os co
nhecimentos teóricos de enfer
magem, assim como as do enfer
meiro e do técnico de enfermagem, 
são complementados com treina
mento pratico.

Além desse pessoal, o campo da 
enfermagem inclui ainda o aten- 
dente, categoria não qualificada 
como profissional. Treinado pelo 
enfermeiro, o atendente executa as 
tarefas mais simples sob supervisão 
de um enfermeiro, técnico ou auxi
liar de enfermagem.

Conforme o ramo específico em 
que trabalha, variam as funções do 
enfermeiro, fazendo com que a pro
fissão se divida em três grandes 
áreas: hospitalar, saúde publica e 
ensino.

A área hospitalar

O hospital é o setor que absorve 
presentemente o maior número de 
profissionais da enfermagem. O en
fermeiro de cabeceira presta traba
lhos integrais de enfermagem aos 
pacientes em estado grave ou que 
necessitem de cuidados especializa
dos. Outros executam suas tarefas 
nas unidades especializadas (tera
pia intensiva, cuidados médicos, ci
rúrgicos, ortopédicos, de atendi
mento de emergência, de recupera
ção pós-operatória, etc.).

Ao enfermeiro-chefe, que admi
nistra unidades de enfermagem, ge
rais ou especializadas, cabe orien
tar, treinar, supervisionar e avaliar 
seu pessoal, além de elaborar os 
turnos de serviço e controle dos pa
cientes. Além disso, é o responsável 
pela execução das ordens médicas 
e o planejamento dos cuidados ao

A enfermagem compreende diversas categorias profissionais. No entanto, 
para tornar-se enfermeiro é necessário formação em nível superior.
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paciente de acordo com o trata
mento prescrito.

A chefia também lhe traz outras 
tarefas, de ordem burocrática: con
trole do equipamento, previsão das 
necessidades em medicamentos e 
material, elaboração de relatórios 
e, dependendo do nível da chefia 
que exerce, assessoria em planeja
mento e organização dos serviços 
prestados pelo setor.

Saúde pública e ensino

Como membro de uma equipe de 
saúde pública, o enfermeiro parti
cipa do planejamento e execução 
dos programas por ela elaborados, 
e que visam, basicamente, ao sa
neamento do meio ambiente, con
trole de doenças infecciosas, assis
tência materno-infantil ou mesmo à 
educação sanitária da comunidade.

O trabalho em ambulatórios de 
indústrias e centros de assistência 
(às vezes anexos aos hospitais), em 
bora apresente aspectos terapêuti
cos, é de natureza sobretudo profi
lática. Além dos programas de 
imunização, as tarefas desempe
nhadas nesses locais são didáticas, 
divulgando práticas de higiene, 
educação sanitária e medidas pre
ventivas.

A área da enfermagem integrada 
à da educação é a que se destina 
a formar novos enfermeiros. Mui
tos profissionais lecionam nos cur
sos para formação de auxiliar ou 
técnico de enfermagem. A carreira 
universitária, com seu desdobra
mento natural no campo da pes
quisa, é uma realidade no Brasil, 
onde o enfermeiro já pode, defen
dendo tese, elevar-se ao nível de 
Mestre ou Doutor em enfermagem.

VEJA TAMBÉM: Hospital: Medi
cina; Saúde Pública.

Enfermidade

Pode-se considerar enfermidade 
qualquer manifestação de distúrbio 
(funcional ou estrutural, orgânico 
ou mental) que afete os seres vivos. 
De ocorrência constante, as doen
ças sempre preocuparam os ho
mens, tanto em sua conseqüência 
mais trágica (a morte), como em 
seus aspectos menos graves (inca
pacidade física, mental ou social).

Atualmente, tornou-se menos 
difícil perceber os efeitos das enfer
midades. Entretanto, embora essa 
percepção seja relativamente sim
ples, nem sempre ela é imediata ou 
está ao nível do observador co
mum. Certos djstúrbios, como os 
de estrutura orgânica, por exemplo, 
por serem de natureza celular, in
tracelular ou bioquímica, só podem 
ser percebidos com o auxílio de um 
instrumental técnico-científico es
pecializado (aparelhos para exames 
clínico-laboratoriais e radiológi 
cos; provas ou testes imuno-alérgi- 
cos, neuro-motores, psicológicos, e 
outros). Dessa maneira, tornou-se 
necessária, em muitos casos, a pre
sença de especialistas, principal 
mente para que se obtenha uma 
perfeita diferenciação entre os sin
tomas e os distúrbios causadores 
da doença.

A descoberta das causas

A compreensão dos fatores cau
sais e condicionantes de uma enfer
midade é uma questão bastante 
complexa. Interpretações errôneas 
de causas e sintomas têm dificul
tado bastante o controle das doen 
ças, tornando-se, em muitos casos, 
empecilhos significativos a uma

ação de combate realmente posi
tiva. E o caso, por exemplo, das 
crendices, preconceitos, ou da atri
buição a uma única causa no apa
recimento de um quadro mórbido.

Entretanto, o desenvolvimento 
da ciência e o aparecimento de no
vas técnicas têm facilitado a resolu
ção dos problemas de saúde. Desta 
forma, foi jjossível atingir-se uma 
interpretaçao cada vez mais correta 
dos fatores causais de uma doença, 
principalmente a partir da consta
tação de que qualquer enfermidade 
é sempre decorrência de inúmeros 
fatores causais correlacionados. 
Apesar da complexidade trazida 
por essa constatação, ela possibili
tou uma ampliaçao do campo de 
ação dos especialistas. Nesse sen
tido, têm sido significativos os estu
dos desenvolvidos por três áreas do 
conhecimento humano: a fisiolo
gia* e a psicologia* animal, a gené
tica* e a ecologia*.

Os conhecimentos de ecologia 
permitiram a percepção das rela
ções íntimas dos seres .vivos com o 
meio ambiente e da forma como 
ambos se modificam continua
mente, num processo de adaptação 
conjunta que lhes permite uma coe 
xistencia tendente ao equilíbrio. Os 
estudos de fisiologia e psicologia 
animal (conhecimentos de mecanis
mos biológicos) mostram as rea
ções individuais e coletivas dos 
seres vivos face às constantes 
agressões e aos estímulos ambien
tais a que estão submetidos. O de
senvolvimento da genética demons
tra a existência de certos fatores 
intrínsecos aos seres vivos, os 
quais, sendo hereditários, condicio
nam ou favorecem o aparecimento 
de distúrbios orgânicos ou mentais.

O mecanismo da doença

Qualquer que seja o quadro mór
bido, pode-se dizer, simplesmente,

que a doença sempre apresenta três 
elementos básicos.

O primeiro é o chamado “hospe
deiro ’, o ser vivo mais ou menos 
suscetível de adoecer.

O segundo é o “agente etioló
gico” que, embora não seja a única 
causa da enfermidade, e o fator 
causal do aparecimento do quadro 
mórbido característico. Nos casos 
de moléstias transmissíveis, o 
agente etiológico normalmente é 
bem determinado, tratando-se sem
pre de outro ser vivo que influencia 
o organismo do hospedeiro. No en
tanto, em certos casos, os causado 
res podem ser agentes que trazem 
a enfermidade por sua ausência no 
organismo: é o caso, por exemplo, 
das avitaminoses, decorrentes da 
carência de vitaminas.

Portanto, os agentes etiológicos 
podem ser de natureza diversa. Há 
os biológicos: animais selvagens 
(predadores),parasitos (vermes) ou 
micróbios (vírus e bactérias). Os 
mecânicos: cálculos (pedras). Entre 
os agentes físicos situam se o calor 
e as irradiações atômicas. O 
chumbo, o monóxido de carbono e 
outras substâncias podem ser con
siderados agentes químicos. Há 
também as enfermidades que de
correm de circunstâncias sócio- 
econômicas, como a ausência de 
proteínas na alimentação; ou psico- 
neuróticas (como pressões sociais, 
guerra). E há ainda agentes etioló
gicos de natureza genética, como 
por exemplo a incompatibilidade 
sanguínea (fator Rh).

O terceiro elemento importante é
o meio ambiente, conjunto de fato
res que circundam o hospedeiro e
o agente etiológico, e que favore
cem ou dificultam o aparecimento 
da doença. Para determinadas mo
léstias, esses fatores ambientais 
chegam a ter grande importância.
O meio social do hospedeiro é bas
tante significativo, por exemplo, no

PERÍODO pré-pa to g ê n ic o PERÍODO PATOGÊNICO PERÍODO RESULTANTE
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A partir do conhecimento dos três elementos básicos de uma enfermidade —  hospedeiro, agentes etiológicos e meio ambiente — , foi possível para Leavell 
e Clark o estabelecimento do "Quadro Natural da Doença", que é uma seqüência simplificada dos fatos observados durante a moléstia.
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Para os antigos gregos, as enfermidades podiam ser curadas por Esculápio, 
a quem cultuavam como deus da medicina.

mecanismo de contágio, tanto por 
favorecer a menor ou maior proxi
midade física com o agente trans
missor, como por todo o tipo de 
comportamento a que condiciona o 
hospedeiro, formando crenças, há
bitos e atitudes, que podem ou não 
beneficiar a saúde.

Determinados fatores causais 
condicionantes para um determi
nado quadro mórbido podem trans- 
formar-se em agentes etiológicos 
de outros. A escassez de alimen
tos, por exemplo, tanto pode favo 
recer o aparecimento de várias mo
léstias como ser o agente de uma 
grave desnutrição.

Há ainda os casos em que o pró
prio meio ambiente é o fator cau
sal. como acontece com a poluição, 
ue provoca as mais variadas 
oenças e, às vezes, até a morte.

A partir do conhecimento dos 
três elementos básicos de uma en
fermidade, pode-se estabelecer uma 
história natural da doença, isto é, 
uma seqüência simplificada dos fa
tos observados no decorrer da mo
léstia. Este levantamento permite 
visualizar as possibilidades de ação 
contra o mal, tanto na prevenção 
das doenças como no combate a 
elas.

Pode-se, assim, agir sobre o 
meio, tornando-o inadequado para 
o inter-relacionamento agente— 
hospedeiro, impedindo que o 
agente atue ou, ainda, evitando que 
o meio condicione o agente a uma 
atividade patogênica que consiga 
superar os mecanismos de defesa 
do hospedeiro.

Também pode-se atuar sobre o 
agente, destruindo-o ou reduzindo 
seu poder patogênico; ou, então, 
sobre o hospedeiro, desenvolvendo 
mecanismos biológicos, de forma 
que ele apresente as respostas ade
quadas as agressões e estímulos 
mórbidos que possa sofrer.

__ Em qualquer de suas manifesta
ções, a doença é sempre uma ocor
rência indesejável. Do ponto de 
vista pessoal, pelas invariáveis li

mitações que traz à capacidade real 
ou potencial, psíquica ou motora 
do indivíduo, podendo, inclusive, 
desajustá-lo socialmente. Do ponto 
de vista da comunidade, na medida 
em que as limitações individuais 
baixam a produtividade do grupo e 
reduzem as possibilidades de um 
bom ajustamento coletivo.

C lassificação  in ternacional 
das doenças

A saúde e a luta contra a doença 
passam a ser, dia a dia, mais objeti
vamente um direito fundamental do 
homem. Compreende-se, dessa 
forma, a criação de um organismo 
internacional que se ocupa especifi 
camente destes problemas: é a cha
mada Organização Mundial de 
Saúde (OMS).

O conceito de doença é comu- 
mente referido à noção de saúde, 
que significa nada mais do que a 
ausência de enfermidade. Contudo, 
saúde é definida pela OMS como 
"uma condição de completo bem- 
estar físico, mental e social — e 
não só ausência de doença”.

Apesar de constituir um fenó
meno biológico único, uma enfer
midade pode apresentar inúmeras 
manifestações, fatores causais e 
conseqüências. Por essa razão, ela 
costuma receber diversas denomi
nações, numa grande variedade de 
nomenclatura que tem dificultado, 
principalmente no âmbito interna
cional, uma melhor coordenação 
dos estudos.

A Organização Mundial de 
Saúde procurou estabelecer uma 
nomenclatura única para os diver
sos quadros mórbidos e para as 
causas dos óbitos, criando uma 
Classificação Internacional de 
Doenças, adotada por todos os paí
ses que fazem parte da OMS.

VEJA TAMBÉM: Epidemia; Pre
ventiva, Medicina; Saúde Pública.

Engenharia Civil

Apesar de não se denominarem 
engenheiros civis, os construtores 
das pirâmides egípcias, da Grande 
Muralha da China ou dos aquedu- 
tos e estradas romanas já  exerciam 
essa profissão.

Foi só com o inglês John Smea- 
ton (1724-1792) que surgiu (em 
1761) essa designação: ele no- 
meou-se engenheiro civil, distin
guindo seu campo de trabalho do 
exercido pelos engenheiros milita 
res de seu tempo. A 2 de janeiro de 
1818 surgia a Institution of Civil 
Engineers, primeira instituição a 
congregar esses profissionais.

Como a engenharia civil é um 
dos campos mais diversificados da 
engenharia, o Engineer’s Council 
for Professional Development lan 
çou, em 1962, um conceito que 
procura defini-la: “Engenharia é 
uma profissão na qual um conheci
mento de matemática e de ciências 
naturais, obtido pelo estudo, expe
riência e prática, é aplicado crite
riosamente a fim de desenvolver 
maneiras de utilizar, economica
mente, os materiais e as forças da 
natureza para benefício da humani
dade”.

Ao engenheiro civil compete pla- 
nejar, projetar, construir e manter 
uma ampla variedade de estrutu
ras* para uso público, comercial e 
industrial. Ele planeja e constrói 
rodovias, ferrovias, aeroportos*, 
túneis*, pontes* e portos*, que 
compõem o sistema de transportes 
em todo o mundo. Também parti
cipa na edificação de barragens, 
canais e sistemas de irrigação que 
fornecem água para o consumo 
diário das populações, o que é 
complementado pela construção de 
esgotos, indispensáveis à saúde pú
blica. E também graças ao enge
nheiro civil que são erguidas as edi
ficações onde se desenvolvem as 
atividades humanas.

Para englobar todas essas ativi 
dades, a American Society of Civil 
Engineers (ASCE) subdividiu a

profissão nos seguintes ramos: ur
banismo, construções, orçamentos 
e finanças, transportes terrestres e 
marítimos, irrigação, energia, sa 
neamento, estruturas, topografia e 
geodésia. A maioria desses integra 
o currículo dos cursos de engenha
ria civil.

Além da formação técnica, o fu
turo engenheiro também deve ad
quirir conhecimentos de natureza 
econômica, política e humanística. 
Nesse sentido, o curso de engenha
ria civil das universidades brasilei 
ras compreende cursos de planeja
mento, urbanismo, economia e 
estatística — além de matemática, 
mecânica, física, química indus
trial, topografia, geologia aplicada, 
mecânica dos fluidos, hidráulica, 
mecânica dos solos e fundações, re
sistência dos materiais, teoria das 
estruturas, concreto e concreto ar
mado, estruturas metálicas e de 
madeira, construção de pontes e es
tradas, teoria da elasticidade e 
plasticidade, concreto protendido e 
estruturas tridimensionais.

Entre as especializações, cita se 
a engenharia de estruturas, cujo 
técnico calcula a resistência e a ri
gidez nas diversas construções, de 
forma que as tensões a que estão 
sujeitos os elementos da estrutura 
não comprometam sua estabili
dade. O engenheiro de transportes 
é o que planeja o projeto de cons
trução, operação e direção de todos 
os componentes dos sistemas de 
transporte. A engenharia de cons
truções responsabiliza-se pela 
construção de projetos, desde uma 
simples casa até a edificação de 
pontes, túneis, sistemas de navega
ção e de irrigação, etc. Já a produ
ção, armazenamento, transmissão, 
distribuição e utilização de líquidos 
e gases e tarefa do engenheiro hi
dráulico, que constrói e mantém 
todo sistema de suprimento de 
água e esgotos. O especialista em 
solos e fundações é o que examina, 
planeja e projeta as bases de su
porte dos edifícios e das estradas* 
de ferro e de rodagem.

VEJA TAMBÉM: Estruturas para 
Construção; Topografia.

A engenharia a serviço da comunidade: ponte sobre o rio Guaiba. RS.
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Engrenagens

No interior de um cronômetro, 
de uma simples máquina de costura 
qu de um motor de avião existem 
numerosas peças em movimento. A 
rotação de uma árvore deve ser 
transmitida a outra, desta a uma 
terceira, e assim por diante. Tal 
problema é geralmente resolvido 
por correias*, correntes*, embrea
gens* ou engrenagens. Estas são 
empregadas sobretudo na indústria 
moderna, em que são comuns os 
problemas mecânicos de transmis
são de potências com perda 
mínima de energia, mesmo em altas 
rotações. O perfil dos dentes das 
engrenagens e projetado justamente 
para proporcionar o máximo rendi
mento na transmissão.

O processo de aperfeiçoamento 
das engrenagens foi constante, 
principalmente quanto ao formato 
dos dentes. De início, eram de sec
ção retangular, mas essa configura
ção mostrou-se pouco eficiente: o 
excesso de atrito gastava rapida
mente os dentes. Atualmente, con
tudo, a grande maioria das engre
nagens e projetada com dentes de 
perfil a evolvente.

Evolvente é a curva cujos cen
tros de curvatura formam uma ou
tra curva (da qual a primeira se diz 
evolvente).

Círculo primitivo é a denomina
ção dada ao círculo imaginário de 
um disco liso de diâmetro tal que 
transmitiria, por atrito, o mesmo 
movimento relativo de uma engre
nagem, quando engrenada com 
uma outra.

N o m enclatu ra  
passo  e m ódulo

A nomenclatura dos dentes de 
uma engrenagem é a seguinte: cír
culo primitivo — base do dimen
sionamento da engrenagem, cujo 
diâmetro a caracteriza (as rodas 
conjugadas têm usualmente círcu
los primitivos tangentes, condição 
dispensável nas engrenagens com 
perfil a evolvente); círculo do topo
— também chamado de cabeça, 
addendum ou externo, limita as ex
tremidades externas (topos) dos 
dentes (o cilindro do topo encerra 
a engrenagem); addendum ou al
tura da cabeça do denie — distân
cia radial entre os círculos primi
tivo e de topo; círculo da raiz — 
círculo que passa pelo fundo dos 
vãos entre os dentes; dedendum ou 
altura do pé do dente — distância 
radial entre os círculos primitivos 
e de raiz; profundidade de trabalho
— somadas “alturas das cabeças” 
dos dentes em um par de engrena
gens conjugadas; espessura do 
dente — comprimento do arco da 
circunferência primitiva, com
preendido entre os flancos do 
mesmo dente; folga do fundo— di
ferença entre a “ altura do pé” e a 
“altura da cabeça” da engrenagem; 
vão dos dentes — distância to
mada em arco sobre o círculo pri
mitivo cntrc doÍ3 flancoa adjacentes 
de dentes consecutivos; folga no 
vão — diferença entre o vao dos

dentes de uma engrenagem e a es
pessura do dente da engrenagem 
conjugada (quando existe tal folga 
entre duas engrenagens, uma pode 
ser girada de um angulo bem pe
queno enquanto a engrenagem con
jugada se mantém estacionária; 
esta folga é necessária para com
pensar erros e imprecisões no vão 
e na forma do dente, para prover 
um espaço entre os dentes ao lubri
ficante e para permitir a dilatação 
dos dentes com um aumento de 
temperatura); face do dente — 
parte de superfície do dente limi
tada pelo circulo primitivo e pelo 
círculo do topo; espessura da en
grenagem — largura da engrena
gem medida axialmente (é a distân
cia entre as faces laterais dos 
dentes, medida paralelamente ao 
eixo da engrenagem); flanco dos 
dentes — superfície do dente entre 
os círculos primitivo e da raiz; topo 
— superfície superior do dente; 
fundo do vão — superfície da base 
do vão do dente.

A relação de velocidades ou re
lação de transmissão é a razão en
tre velocidade angular da engrena
gem motora e â velocidade angular 
da engrenagem comandada. Para 
engrenagens de dentes retos, esta 
razão varia inversamente com os 
diâmetros primitivos (ou dos círcu
los de base) e com os números de 
dentes. Assim,

N, D, Z,

N, D, Z, ’ 
onde N é a velocidade angular. D, 
o diâmetro primitivo, e Z, o nú
mero de dentes; o índice 1 se refere 
à engrenagem motora, e o 2, à en
grenagem comandada.

A distância que separa os cen
tros de dois dentes consecutivos, 
medida sobre o círculo primitivo, 
recebe a denominação de passo 
circunferencial (p).

No ato de engrenar, as duas ro
das devem ter o mesmo passo. Se 
z é o número de dentes de uma de
las, o passo é dado pelo perímetro 
do círculo primitivo, dividido pelo 
número de dentes, isto é:

2  7t R

onde R é o raio do círculo primi
tivo.

O número n, que é irracional, 
poderia dificultar o cáculo de p. 
Para evitar que os dentes sejam di
mensionados de modo errado, 
usa-se o chamado proporciona- 
mento modular, que consiste na in
trodução de um novo termo, o mó
dulo m:

p  2 R

Assim, o número n é eliminado 
das fórmulas para calcular as ca
racterísticas das engrenagens.

No sistema inglês, as engrena
gens são caracterizadas a partir do 
passo diametral (diametral pitch) 
— DP — , que é definido pela rela
ção entre o número de dentes Z e 
o diâmetro do círculo primitivo D, 
medido em polegadas,

Z

D P  =  --------
D

C o m p a r a n d o - s e  e s t a  r e l a ç a n  
c o m  a  d o  s i s t e m a  m é t r i c o  . ( m ó 
d u l o ) ,  v e r i f ic a - s e  q u e :

Para a faoricação de engrenagens de dentes retos são usadas as chamadas 
fresas de fôrma (ao alto), que escavam o perfil entre um dente e outro. E, 
para a fabricação de engrenagens cônicas, são utilizadas fresas em forma 
de disco (embaixo), que possuem, ao longo de suas bordas, lâminas capazes 
de cortar o perfil do dente.

Para a fabricação de rodas dentadas são utilizados blocos e barras de aço 
fundido, como os que são vistos na foto à esquerda. Essas peças brutas 
eofrem uma série He nsinagens n Hashastes que lhes dão a forma mais apro
priada para a denteação. O torno à direita, por exemplo, está em fase de 
desbaste de uma peça que será transformada em uma engrenagem.
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Quando se precisa transmitir po
tência com perda mfnima de ener
gia, as engrenagens de dentes re
tos são as mais utilizadas e as mais 
simples. Também conhecidas 
como engrenagens paralelas ou 
cilíndricas retas, caracterizam-se 
por apresentar seus dentes parale
lamente à roda. Entre suas aplica
ções está a transmissão do movi
mento giratório entre duas árvores. 
Apresenta menores problemas para 
a fabricação.

O conjunto, formado por uma rosca sem-fim e uma roda helicoidal, propor
ciona grande redução do movimento rotativo: a cada dente da roda helicoi
dal corresponde uma rotação da rosca sem-fim. 0  corte no furo central da 
rosca destina-se a uma chaveta de aço.

M = m. 25,4 = l/D P X 254.

Em qualquer engrenamento, a 
preocupação inicial dos técnicos é 
escolher engrenagens que façam 
parte do mesmo sistema, isto é, que 
obedeçam a uma mesma padroni.- 
zação entre seus elementos. E 
muito importante que duas engre
nagens acopladas possuam o 
mesmo passo; que num dado sis
tema, os addenduns sejam constan
tes; e que engrenagens conjugadas 
sejam usinadas de maneira a apre
sentar mesmo ângulo de pressão.

Os principais sistemas de engre
nagens e as proporções entre seus 
elementos são os seguintes:

SISTEMA EVOLVENTAL — 
Dentes normais com ângulo de 
pressão de 11° 30’ ou 20°; adden- 
dum = módulo (M); dedendum = 
= 1,157 x (M); folga no fundo = 
= 0,157 x (M); altura ilu Ueme -  
= 2,157 x (M); diâmetro externo = 
= diâmetro primitivo +  2 x (ad- 
dendum). O ângulo de pressão de 
20° resulta num dente com base 
mais larga e, por conseguinte, mais 
forte.

SISTEMAS DE DENTES RE
BAIXADOS Addendum -  0,8 
x (M); dedendum = 1 x (M); folga
no fundo = 0,9 y  (M); altura do
dente = 1,8 x (M); ângulo de pres-

são = 20°. Este ângulo e o dente 
mais curto reduzem o problema de 
interferência, mas, como a área de 
contato é também reduzida, o des
gaste aumenta. Assim sendo, os 
dentes normais são preferidos.

Classificação

De acordo com a disposição e o 
formato dos dentes, as engrenagens 
podem ser classificadas em parale
las, helicoidais, cônicas e sem-fim.

ENGRENAGENS HELICOI
DAIS — São aquelas cujos dentes 
apresentam-se com faces e flancos 
dispostos em hélices cilíndricas. 
Desse modo, uma extremidade do 
dente é deslocada circunferencial- 
mente em relação à outra. Como 
conseqüência, o contato entre os 
dentes é gradual. Em geral, há mais 
que um par de dentes em contato 
simultâneo.

Essas peculiaridades proporcio
nam engrenamento mais suave e re
sistente, empregado na transmissão 
de cargas elevadas entre paralelas 
ou não, porém não concorrentes.

A inclinação da hélice é o ân
gulo entre uma tangente à sua su
perfície e uma geratriz do cilindro 
primitivo Não evistem vai ores-pa
drão para essa inclinação, mas ân
gulos entre 15° e 25° são^os mais 
utilizados. Nas transmissões com

engrenagens helicoidais há sempre 
um esforço axial, que é tanto maior 
quanto maior for o ângulo da hé
lice. Inclinações maiores conduzem 
a uma transferência de carga mais 
gradual.

ENGRENAGENS PARALE
LAS — São rodas cujos dentes são 
retos e paralelos ao eixo, também 
conhecidas como engrenagens de 
dentes retos ou engrenagens cilín
dricas retas. Especificadas na 
transmissão depotencia entre árvo
res paralelas, sao as mais fáceis de 
serem usinadas.

ENGRENAGENS CÔNICAS
— São aquelas cujos dentes apre- 
sentam-se dispostos sobre uma su
perfície cônica. Transmitem potên
cia entre árvores concorrentes 
dispostas sob qualquer ângulo, em
bora seja mais comum o de 90“. As 
engrenagens cônicas estão mais ou 
menos sujeitas à mesma ação das 
engrenagens cilíndricas de dentes 
retos ou das helicoidais. Nelas não 
existe um valor único do passo, 
diâmetro primitivo, addendum, de
dendum, altura total, etc., pois a 
secção do dente diminui â medida 
que se aproxima do vértice do 
cone.

ENGRENAGENS SEM-FIM
—  Também conhecidas como

rosca sem-fim ou parafuso^ sem- 
fim, são usadas em transmissão en
tre árvores que não se interceptam 
e que quase sempre estão em ân
gulo reto. Grandes relações de ve
locidade podem ser obtidas satisfa
toriamente num espaço mínimo 
(embora com sacrifício do rendi
mento), se comparado com outros 
tipos de engrenamento.

Os principais elementos que ca
racterizam o desempenho das en
grenagens sem-fim sao seu passo e 
avanço. O passo P é a distância, 
medida axialmente, de um ponto de 
um filete ao ponto correspondente, 
no filete adjacente, e pode ser cal
culado pela relação:
p =  ----------------------------------------------------------------------

n.° de filetes por unidade de 
comprimento 

O avanço è a distancia axial per
corrida pela helice ao ser dâdâ uma 
volta completa ao «pm-fim

Estas engrenagens podem ter 
uma ou mais entradas. No primeiro 
caso, passo e avanço são iguais; 
guando hà duas entradas, o avanço 
e o dobro do passo; com três entra
das, será o triplo; e assim sucessi
vamente.

O ângulo de avanço é formado 
pela tangente à hélice com um 
plano normal ao eixo da rosca. 

Quando um sem-fim executa
uma rotação, um ponio suDre u d i-
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Nas engrenagens com dentes 
helicoidais (em forma de 
hélice) o contato de um dente 
da roda motora com outro 
da roda movida se faz 
segundo uma linha obliqua. 
Isto reduz os choques 
e as batidas entre os dentes.

culo primitivo da engrenagem com 
ele acoplada se desloca num arco 
igual ao avanço. Para o cálculo da 
razão de velocidades, é mais sim
ples usar-se o número de filetes ou 
entradas N, no sem-fim, e o nú
mero de dentes Z na engrenagem. 
Assim, tem-se a relação: R =  Z/N.

F ab ricação  de engrenagens

O método mais empregado pela 
indústria moderna na fabricação de 
engrenagens é o da usinagem de pe
ças metalicas brutas, por meio de 
ferramentas especiais de corte. Es
tas máquinas-ferramentas, projeta
das especialmente para cada tipo 
de engrenagem, são chamadas de 
geradoras de engrenagens, fresas 
ou denteadoras. Tal sistema per
mite que se obtenham produtos 
precisos, o que é indispensável para 
sua aplicaçao na transmissão de 
trabalho mecânico.

Os materiais mais empregados 
na fabricação de engrenagens são, 
em ordem de importancia, o aço, o 
ferro fundido, o bronze, as ligas le
ves e os plásticos. Estes últimos, 
por serem mais frágeis, são usados 
na produção de rodas dentadas uti
lizadas em condições não muito 
rigorosas.

As poliamidas (náilon) e os po- 
liacetais (delrin, celcon, etc.) vêm 
encontrando aplicações nas engre
nagens que não desenvolvem esfor
ços violentos. Todavia, o material 
mais empregado continua sendo o 
aço, pois seus vários tipos permi 
tem a adaptação às diversas condi
ções de trabalho.

Motores e máquinas utilizam, 
em sua maioria, engrenagens de 
aço de têmpera ou de cementação 
(nomes que indicam quais trata
mentos foram aplicados à matéria- 
prima). Estes tratamentos visam a 
melhorar suas propriedades mecâ
nicas e a lhes conferir algumas ca
racterísticas especiais.

A têmpera do aço, que tem a fi
nalidade de alterar o grau de du
reza da peça, se inicia com um 
aquecimento a temperaturas que se 
situam entre 700 e 800° C. Em se
guida, é submetido a um rápido 
resfriamento, por imersão em agua 
ou óleo, e novamente aquecido, a 
temperatura mais baixa, e resfriado 
lentamente.

A cementação consiste em um 
tratamento termoquímico que au
menta, em uma fina camada super 
ficial, a porcentagem de carbono 
do aço. Obtém-se, assim, um notá
vel endurecimento superficial dos 
pontos mais sujeitos ao desgaste 
pelo atrito. O interior da peça per
manece inalterado; aliás, o endure
cimento total acabaria acarretando 
excessiva fragilidade: a peça tende
ria a se partir.

As engrenagens cementadas são 
utilizadas quando as condições de 
funcionamento são particularmente 
drásticas. Elas combinam forte te
nacidade interior a uma grande re
sistência ao desgaste, devido à du
reza adquirida.

VEJA TAM BÉM : Esforços Mecâ
nicos.

Ensaios Mecânicos

Todas as ferramentas, peças e 
produtos da indústria são feitos 
com materiais que têm proprieda
des mecânicas diversas, adequadas 
ao uso a que se destinam.

Essas propriedades precisam ser 
bem conhecidas para que um pro
duto industrial tenha o máximo de 
rentabilidade e não ofereça quais
quer perigos em sua utilização.

Pensando nisso, os engenheiros e 
técnicos criaram testes para avaliar 
as propriedades dos materiais. São 
os chamados ensaios mecânicos.

T ração

O teste de tração consiste em 
aplicar a um corpo de prova padro
nizado uma força tendente a alon
gá-lo até produzir-se sua ruptura. 
Ao executá-lo, é preciso levar em 
consideração vários pontos:

TENSÃO — É o quociente da 
força aplicada pela área da secção 
transversal do corpo de prova. 
Quando se trata de metais e suas 
ligas, usualmente se empregam as 
unidades kgf para a força e mm2 
para a área. Exemplificando, uma 
tensão de 500 kgf/mm2 quer dizer 
que cada milímetro quadrado da 
area transversal do corpo de prova 
está sendo “puxado” por uma força 
de 500 kgf.

DEFORMAÇÃO OU ALON
GAMENTO — É o aumento de 
cada unidade de comprimento do 
material provado; em geral indi- 
ca-se em termos de porcentagem. 
Se, por exemplo, o corpo de prova 
tiver 10 cm de comprimento e alon
gar-se para 11 cm, .ao ser subme
tido à tração, diz-se que a deforma
ção ou o alongamento foi de 10%.

Os valores da tensão e da defor

mação devem ser representados 
num diagrama, como o do gráfico 
1, na página 255. A irregularidade 
da linha resultante relaciona-se 
com os efeitos do módulo de elasti
cidade, limite de elasticidade, es
coamento, limite de escoamento e 
limite de resistência.

MÓDULO DE ELASTICI
DADE — Um corpo de prova sub
metido a esforços crescentes de 
tração alonga-se regular e pro
gressivamente. Até certa carga, 
esse alongamento é proporcional à 
tensão aplicada e constitui uma 
reta no diagrama (A, no gráfico 1). 
A relação entre tensão e deforma
ção, nesse trecho (ou seja, a tan
gente trigonométrica do ângulo for
mado pela reta e pelo eixo das 
deformações), é o modulo de elasti
cidade do material. Simboliza-se 
pela letra E.

LIMITE DE ELASTICIDADE
— É a maior tensão que o material 
pode sofrer sem apresentar defor
mações permanentes, após a reti
rada da carga.

ESCOAMENTO E SEU LI
MITE — Após o trecho anterior, 
a linha tensão—deformação apre
senta-se irregular numa região com 
oscilações desordenadas de carga, 
enquanto o material se alonga sen
sivelmente. Trata-se do fenômeno 
conhecido como escoamento, ca
racterístico dos materiais dúcteis (e 
que não ocorre com os materiais 
frágeis). A menor tensão, nesse tre
cho, constitui o limite de escoa
mento, simbolizado por e.

Finalmente, o limite de resistên
cia à tração (a r) é a tensão corres
pondente à carga máxima obser
vada durante o ensaio, quando 
então o corpo de prova se rompe.

T o rção

Prendendo-se uma das pontas de 
uma barra de qualquer material e 
fazendo-se giràr a outra em torno

Também bastante empregado na usinagem de peças mecânicas, o cortador 
helicoidal serve tanto para aplainar quanto para aprofundar superfícies.



R o c k w e l l n o rm a l 

( p ré -c a r g a  — 10 k g )

Gráfico 1

tipo

Rockwell A 60
“ C 150

D 100

B 100

F 60
" G 150

E 100
H 60
K 150

carga
k9 penetrador

cone diamante 120° 

esfera 1/16" 

esfera 1/8'

campo de aplicação

aço cimentado ou temperado

aço, ferro, bronze, latão, 
etc., até 240 Brinell

R o c k w e l l s u p e r f ic ia l  

( p ré -c a r g a  —  3 k g )

15 N 15 cone diamante 120° aço cimentado ou temperado
30 N 30

» w

45 N 45 H
15 T 15 esfera 1/16" aço, ferro e outros metais
30 T 30 até 240 Brinell, chapas, etc.
45 T 45

O método Rockwell (quadro ao lado), empre
gando uma escala bastante arbitrária, é um dos 
três métodos para testar materiais duros. No 
gráfico acima estão representados os valores da 
tensão e da deformação. A irregularidade da li
nha relaciona-se com os efeitos da elasticidade, 
escoamento e limite de resistência.

do seu eixo, submete-se a, barra a 
um esforço de torção. É o que 
acontece com as árvores motoras e 
molas helicoidais.

As máquinas de ensaio (em es
quema nas 3 figuras desta página) 
que medem o esforço de torção 
consistem em duas garras que pren
dem o corpo de prova. Numa delas, 
é aplicado o momento de torção, 
que é então indicado pelo desvio 
angular de um pêndulo.

A principal particularidade do 
ensaio de torção: o máximo esforço 
de cisalhamento (90° com o eixo 
longitudinal do corpo de prova) é 
do mesmo valor absoluto que a me
tade do máximo esforço de tração.

O módulo de elasticidade e seu 
limite têm o mesmo significado ge 
ral que os do ensaio de tração.

R esistência  ao choque

O material cuja resistência será 
testada é constituído por uma pe
quena barra com a forma de para
lelepípedo de secção quadrada e 
comprimento determinado. Para 
reduzir a resistência, faz-se um en
talhe no centro, onde o choque pro
vocará a fratura. Os dois pontos de 
apoio do corpo de prova devem es
tar a 40 mm um do outro.

O aparelho para execução da 
prova (em esquema na figura 3, 
nesta página)é uma estrutura metá
lica com um martelo especial cujo 
braço tem I metro de compri
mento. Uma de suas pontas é presa 
a um eixo de movimento livre (a). 
Na outra ponta está a massa do 
martelo, que será solta de determi
nada altura. Ao cair, descreve um, 
movimento pendular e vai se cho-’ 
car contra o centro do corpo de 
prova.

O aparelho dispõe ainda de um 
dispositivo capaz de medir o curso 
do martelo depois da queda e da 
fratura do corpo de prova. Quanto 
maior for a resistência do corpo, 
tanto menor será a distância per
corrida pelo martelo após a fratura, 
e vice-versa.

Como o choque ocorre num

ponto situado sob o eixo em que se 
apóia o martelo, a energia consu
mida será proporcional ao ângulo 
máximo do arco descrito pelo mar
telo. Quanto maior o ângulo, me
nores a energia dissipada e a resis
tência do material.

O aspecto da fratura também 
fornece uma indicação das carac
terísticas do material, ainda que 
apenas qualitativa: aspecto fibroso 
e opaco indica fratura tenaz; as-

Íiecto brilhante e cristalino indica 
ratura frágil, de material de baixa 

resistência.

D u reza

Chama-se dureza à resistência 
que um material oferece à penetra
ção. Como não há qualquer princí
pio físico que explique essa pro
priedade de modo rigoroso, os 
números que procuram indicá-la
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são apenas comparativos e depen
dem essencialmente das condições 
em que o ensaio é feito. Os três mé
todos mais usados são os de Bri
nell, Vickers e Rockwell.

O método de Brinell consiste em 
provar a dureza de um material 
pela penetração feita sobre sua su
perfície por uma esfera_ de aço 
muito duro, a uma pressão exata. 
Disso resulta, no material, uma 
concavidade com a forma de uma 
calota esférica, cujo diâmetro é in
versamente proporcional à dureza 
do corpo de prova. Quanto maior 
for o diâmetro resultante, tanto 
maior a penetração da esfera de 
aço, portanto, menor a dureza do 
material.

A relação entfe o diâmetro da 
concavidade (d) e o diâmetro da es
fera (D) deve permanecer invariá
vel, isto é, a pressão não deve ser 
tão intensa a ponto de provocar 
uma depressão de diâmetro muito 
próxima ou muito distante do diâ
metro da esfera. Nas provas de li
gas ferrosas adota-se, em geral, 
uma carga tal que a relação entre 
a carga (P) e o quadrado do diâme 
tro da esfera (D2) seja igual a 30. 
Esse valor assegura que a relação 
d/D fique compreendida entre os li
mites 0,25/0,50.

O padrão de dureza Brinell, sim
bolizado por HB, representa a rela
ção entre o valor da carga empre
gada e a superfície da calota 
esférica produzida, pois a relação 
entre o diâmetro e a superfície da 
esfera é fixa.

Nos modernos aparelhos de en
saio Brinell, o diâmetro é medido 
por uma ocular de luneta que tem

fig. 1

A torção (fig. 1), o dobramento (fig. 
2) e a resistência ao choque (fig. 3) 
são ensaios que também avaliam a 
propriedade dos materiais. No grá
fico. A representa a posição inicial; 
B. a posição após o choque: A', a po
sição a que chegaria o martelo se não 
encontrasse o corpo de prova; e II, o 
ângulo que traduz a energia dissipada 
pelo choque.
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Ensino

Fresas de construção especial são usadas em muitos trabalhos mecânicos.

um poder de ampliação de qua
renta vezes e a leitura é feita no 
próprio instrumento.

O coeficiente de dureza HB, 
como é conhecido tecnicamente, é 
um importante dado de pesquisa 
para orientação de vários proces
sos industriais e também para espe
cificação de materiais a serem 
empregados na fabricação de 
numerosos produtos, especialmente 
na indústria metalúrgica.

Além disso, sua utilidade é am
pliada pela relação que mantém 
com o valor de carga de ruptura ou 
o de resistência à tração. Embora 
esta relação não seja constante, 
para fins práticos pode-se conside
rar a carga de ruptura como apro
ximadamente igual a 1/3 HB.

Recorre-se freqüentemente ao 
ensaio BrineH para medir a resis
tência à tração de uma peça sem 
destruí-la. Outra aplicação comum 
é a de controle de desempenho de 
peças submetidas a tratamentos 
mecânicos ou térmicos. Se, por 
exemplo, a peça tiver sido subme
tida a operações de têmpera, pode 
indicar se o tratamento foi eficaz e 
suficiente.

O método Vickers é utilizado 
quando o material a ser testado é 
extremamente duro, caso em que as 
esferas de aço empregadas no mé
todo de Brinell acabariam por se 
deformar, em vista das altas cargas 
exigidas. Empregam-se então pene- 
tradores de diamante, com ponta 
em forma de pirâmide, de secção 
quadrada e ângulo de vértice igual 
a 136°. O valor obtido é simboli
zado por HV e corresponde à rela
ção entre a carga (P) e a superfície 
de impressão (S), ou seja, HV = 
= P/S.

Conforme a dureza do corpo de 
prova, o penetrador pode sofrer 
amplas variações de carga sem se 
alterar (ao contrário do que ocorre 
com as esferas do método Brinell, 
que precisam ser mudadas). Entre 
os dois métodos existe perfeita cor
respondência dos valores encontra
dos. Ela só começa a mudar 
quando ocorre deformação nas es
feras de Brinell em conseqüência

da demasiada elevação do valor da 
carga.

Apesar de mais exato, o ensaio 
Vickers não é tão utilizado quanto 
o de Brinell, por causa de algumas 
desvantagens que o tornam mais 
caro e menos prático. Requer apa
relho especial de penetração, em 
vez de simples prensa, exige mi
croscópio para leitura da impres
são e aplica-se a um número limi
tado de materiais, pois a maioria 
deles pode ser testada pelo método 
Brinell, bastante exato para cargas 
até o valor 600. ' . ■

O método Rockwell é muito se
melhante ao de Vickers, divergindo 
apenas quanto à forma do penetra
dor. Mas a diferença mais impor
tante está em sua escala arbitrária 
(quadro na página 255).

Entre os valores obtidos num en
saio Rockwell e num ensaio Vic
kers ou Brinell não existe corres
pondência fixa. A razão disso está 
em que, pelo método Rockwell, a 
medida nao é dada por uma precisa 
relação entre a carga e a deforma
ção. Ao contrário, existem várias 
escalas, cada qual com uma carga 
predeterminada e um penetrador 
adequado à dureza e ao tipo de ma
terial a ser testado.

Dobramento

Para avaliar-se qualitativamente 
a ductilidade de um material, de
ve-se fazer um ensaio de dobra
mento (em esquema na figura 2, na 
página 255). Consiste em vergar o 
corpo de prova sobre uma barra de 
diâmetro especificado, fazendo 
com que as extremidades aproxi
mem-se uma da outra. A partir de 
um certo ângulo, aparecerao fissu
ras ou trincas que indicam o limite 
de ductilidade.

Também é possível fazer esse 
teste dobrando-se o corpo de prova 
sobre si mesmo.

VEJA TAMBEM: Esforços Mecâ
nicos; Resistência dos Materiais; 
Usinagem.

Inúmeros significados são atri
buídos à palavra ensino, que por 
isso assume às vezes um sentido 
ambíguo.

Em sua acepção mais ampla, é 
empregada para designar extensões 
diferentes da realidade escolar: a 
expressão “o ensino no Brasil”, por 
exemplo, cobre todas as possíveis 
questões sobre a escolarização bra
sileira, desde a legislação e a polí
tica adotadas em relação às esco
las, até a formação de professores 
e especialistas.

Com significado mais restrito, é 
usada como sinônimo de sistema 
escolar (ensino de primeiro, se
gundo e terceiro graus); de setores 
especiais do aprendizado (ensino 
supletivo), ou para representar o 
trabalho do professor numa ãrea 
ou disciplina (ensino de matemá
tica, por exemplo). E é a este úl
timo caso que a palavra melhor se 
aplica: o ensino é peça básica no 
trabalho educacional, pois com
preende um conjunto de tarefas 
planejadas e realizadas para pro
mover a aprendizagem.

Nas doutrinas ou teorias peda
gógicas encontram-se diferentes 
concepções de ensino, em função 
das quais a ação educativa é orien
tada diferentemente: fala-se em en
sino como “cultivo” do educando, 
como procedimento de transmissão 
'e como um modo especial de pro
mover a aprendizagem.

Como recurso_ auxiliar no pro
cesso de maturaçãê do ser humano, 
ensinar significa “ alimentar” o edu
cando com exercícios intelectuais 
apropriados, sem interferir em seu 
crescimento e desenvolvimento na
turais. A este significado asso
ciam-se princípios como “respeitar 
as características inatas da 
criança”, “não violentar as fases do 
desenvolvimento do adolescente”, 
“evitar qualquer interferência na 
natureza do educando”.

Como transmissão de conheci
mentos, porém, o ensino apresen
ta-se como atividade exercida sobre 
o aluno, moldando-lhe as carac
terísticas por meio das influências 
ambientais (o professor comunica 
suas experiencias e o aluno as 
recebe).

Dessa concepção, decorrem 
princípios, repetidos na literatura 
escolar, de maneira implícita ou 
explícita: “a criança é como a ar
gila, que precisa ser completamente 
moldada’ ; “a mente do educando 
é como uma tabula rasa e a função 
do ensino é — como a de um esti
lete — inscrever nela os traços de 
uma pessoa educada”.

Na concepção do ensino como 
cultivo, adota-se o ponto de vista 
do aluno; na do ensino como trans
missão, o do professor. Mas há 
uma terceira concepção: a do en
sino como processo de integração 
do organismo e do ambiente, ou 
seja, um sistema de interações de 
professor e alunos. Ensinar, neste 
caso, é um modo de promover 
a aprendizagem, considerando-se 
tanto as condições relacionadas à

maturação como o ambiente em que 
o discípulo se desenvolve; é cons
truir a situação propícia para mo
dificar o comportamento do aluno. 
Propõe-se, assim, um uso técnico e 
preciso da' palavra ensino, graças 
ao qual é possível distingui-la de 
escolarizaçao, escola*, currículo*, 
a'prendizagem*.

Pode-se ainda enriquecer o sig
nificado de ensino por meio da ana
lise dos papéis diversificados que o 
professor exerce na escola. Ao pro
fessor é atribuído, por exemplo, o 
papel de líder social na situação de 
sala de aula. Conseqüentemente, 
fala-se no ensino que se desenvolve 
em ambiente autoritário ou demo
crático, capaz de favorecer a mani
festação de comportamentos com
petitivos ou cooperativos. Por 
outro lado, quando se atribui papel 
de higienista mental ao professor, o 
ensino abrange o atendimento indi
vidualizado dos alunos para a solu
ção de seus problemas escolares, 
não raro combinados com conflitos 
de natureza familiar.

Métodos de ensino

Os métodos de ensino — ou mé
todos didáticos — surgiram no 
processo educacional para orientar, 
de modo ordenado e coerente, a 
atuação dos professores.

Inicialmente, a pedagogia apoia- 
va-se na filosofia. Dessa maneira, 
nessa primeira etapa metodológica 
em educação, considerava-se so
bretudo a ordem lógica do pensa
mento aplicado aos conteúdos que 
deveriam ser transmitidos. Mas 
com a obra pedagógica de Ratíquio 
(Wolfgang Ratke, 1571-1635) e J. 
Amos Comeno*, houve uma pri
meira modificação, impulsionada 
pelo desenvolvimento das ciências 
experimentais: pensou-se num mé
todo didático capaz de reproduzir 
o processo de descoberta indutiva, 
próprio dessas ciências.

A partir de Jean-Jacques Rous- 
seau*, surge um novo modo de con
siderar o problema dos meios para 
educar e ensinar: o aluno é reco
nhecido como sujeito da educação. 
Esse também foi o pensamento de 
Johann Heinrich Pestalozzi* e 
Friedrich Froebel (1782-1852), 
cujas idéias influenciariam o movi
mento das escolas novas iniciado 
em fins do século XIX. Apoiados 
nos conhecimentos da psicologia 
experimental, aparecem os chama
dos métodos ativos, nos quais a ên
fase é deslocada do professor para 
o aluno, cuja atividade deve ser in
centivada e desenvolvida.

No século XX, grandes métodos 
de ensino se sucederam, todos eles 
objetivando, de diferentes manei
ras, o mesmo ideal de atividade. 
Dentro dessa linha, são significati
vos os métodos Decroly e Montes- 
sori, o método de problemas de De- 
wey, o de projetos de Kilpatrick, o 
plano Morrisson, o plano-laborató- 
rio de Helen Parkhurst, o Freinet e 
o Cousinet.

De modo geral, essas tentati
vas contêm a exigência de um pla
nejamento especifico da vida esco
lar, de determinados recursos 
materiais e até mesmo de processos 
de avaliação próprios. Alguns, 
como os métodos Montessori e De
croly, destinam-se a níveis elemen-



Um guru (mestre) ensina ao discípulo a doutrina de Buda. (Arte de Punjab, norte da índia.) No Oriente também  
foram desenvolvidas técnicas de transmissão de conhecimentos, às vezes ligadas a sistemas religiosos.

objetivos mais próximos e específi
cos. Em decorrência do amplo es
forço de pesquisa e experimentação 
científica em educaçao, surgiram 
novos procedimentos para manipu
lar recursos e conteúdos curricula
res e para decisões sobre as pró
prias relações humanas envolvidas 
no processo.

A partir de meados do século 
XX, muitas técnicas têm sido pes
quisadas, divulgadas> e utilizadas 
no ensino, sendo possível distinguir 
na realidade pedagógica peto me
nos as quatro seguintes variáveis: 
indivíduo-grupo, distribuição das 
iniciativas em classe, organização 
de conteúdos e tipo de recursos 
utilizados. / . ,

Em relação à variável “indivi- 
duo-grupo”, as técnicas auto-ins- 
trutivas dão ênfase ao trabalho in
dividual, enquanto outras se 
apóiam na dinâmica própria aos 
pequenos grupos. Quanto à distri
buição das iniciativas em classe, as 
técnicas vão desde o controle do 
processo pelo professor até a total 
autonomia dos alunos, incentiva
dos para atividades de pesquisa. 
Em relação ao conteúdo, pode ser 
integrado em grandes unidades, ou 
constituir seqüências de “pequenas 
doses”, admitindo-se também mo
dalidades diversas entre os extre
mos. Quanto aos recursos utiliza
dos — a quarta variável —, 
considera-se não apenas a lingua
gem oral e escrita, mas todo tipo de 
linguagem (plástica, musical, cor
poral), utilizando-se desde os ele
mentos naturais até os mais com
plexos instrumentais tecnológicos.

Essas quatro variáveis podem 
ser reduzidas a apenas duas: uma 
que leve em consideração o modo 
pelo qual alunos e professores se 
agrupam e se individualizam, e 
como são distribuídas entre eles 
tanto iniciativas e atividades 
quanto o controle do processo; e 
outra que considera os conteúdos 
pragmaticos, sua ordenação e os 
recursos de apoio que requerem.

Assim, as variáveis apresentadas 
em cada situação constituem os 
elementos que orientam a escolha 
de uma ou de várias técnicas em 
função dos objetivos que se pre
tende atingir a cada momento da 
situação de ensino.

Planejamento de ensino

O planejamento de ensino — es
pecificação do planejamento de 
currículo — organiza a relação en
tre um professor e sua classe. As
sim, para cada agrupamento-classe 
existente na escola é necessário 
programar o ensino referente a 
cada disciplina ou área de estudo 
constante do currículo.

O planejamento de ensino é um 
processo que envolve a tomada de 
decisões e, depois de passar por tes
tes, sua execução. Existem dois ti
pos básicos de decisões: as relati
vas a objetivos educacionais e as 
que se referem às estratégias instru- 
cionais. As primeiras são definidas 
como proposições específicas sobre 
mudanças esperadas no comporta
mento dos alunos em termos de co
nhecimentos, habilidades, interes
ses e atitudes que serão produzidas 
gradativamente no desenvolvi
mento do processo de ensino-

tares da educação. Outros, como o 
método de problemas, atingiram de 
preferência níveis mais elevados.

Tais métodos representam tanto 
uma filosofia de educação — evi
dente no pragmatismo de Dewey e 
de Kilpatrick, e no apelo à liber
dade de Montessori — quanto uma 
concepção psicológica dos proces
sos de aprendizagem: aspecto 
nítido em Decroly, defensor do en
sino globalizado e dos centros de 
interesse.

Técnicas de ensino

Ao lado dos grandes métodos fo
ram e são desenvolvidas algumas 
modalidades metodológicas especí
ficas para o ensino de línguas, ar
tes, ciências, etc. Algumas áreas 
são polêmicas, como a do ensino 
da leitura, campo em que se opõem 
as duas grandes tendências: a 
analítica-global e a sintética.

Essa metodologia especial cons
titui, de certo modo, um desafio 
para se chegar a um método único, 
capaz de resolver todos os proble
mas do ensino. A evolução da rea
lidade escolar mostra que os gran
des métodos raramente continuam 
tendo aplicação integral. Mas têm 
sido praticadas e desenvolvidas 
certas técnicas neles contidas, 
como o “estudo dirigido” da esco- 
la-laboratório de Helen Parkhurst, 
o “ centro de interesse” de Decrofy 
e a composição de “unidades dida- 
ticas” de Morrisson.

O que muitas vezes é classifi
cado como método de ensino não 
passa de técnica didática, útil para 
a consecução de objetivos específi
cos. Tal e a utilização atual dos 
“projetos”, dos “problemas” ou do 
trabalho em equipes. Por isso, para 
muitos especialistas em educação, 
o movimento metodológico deveria 
tornar-se movimento tecnológico.

Cada técnica pretende atingir

Na Renascença, pouco a pouco, o ensino deixou de ser exclusivamente reli
gioso e retomou alguns ideais da antiguidade greco-romana. A miniatura 
"Educação de um Príncipe do Renascimento" representou os novos tempos.



258 Ensino

Além de estimular o desenvolvimento emocional da criança, a pedagogia moderna cria técnicas metodológicas adequadas aos vários campos de ensino,

aprendizagem. No segundo caso, 
elas são entendidas como meios 
para atingir certos resultados e evi
tar outros, implicando, portanto, 
um controle racional dos fatores 
capazes de afetar um resultado que 
se pretende alcançar. As estratégias 
referem-se aos procedimentos ne
cessários para produzir as mudan
ças comportamentais desejadas, in
cluindo a utilização de métodos, 
técnicas e outros recursos que vi
sam a engajar o aluno em situações 
normalmente capazes de produzir 
aprendizagem.

Depois de aprovadas, as deci
sões passam a ser executadas nas 
situações de interação do aluno 
com o professor, com o material di
dático e com os outros alunos. 
Conseqüentemente, devem gerar 
resultados que se traduzem em 
mudanças comportamentais nos 
alunos.

Como o planejamento é uma 
forma de controle racional da reali
dade, implica uma seleção ade
quada de objetivos e estratégias. 
Esta adequaçao é julgada por meio 
da avaliação educacional, em dois 
tempos. Na tomada de decisões, 
quando, por exemplo, o professor 
faz uma avaliação diagnostica dos 
alunos, verificando suas necessida
des educacionais, o que juntamente 
com outras informações vai permi
tir-lhe formular com mais segu
rança as diretrizes que irão orientar 
seu trabalho ou ainda quando o
plano de ensino é examinado pelo

orientador pedagógico para verifi
car a coerência entre os objetivos 
que o professor definiu para seus 
alunos e a estratégia que selecio
nou. E na fase de execução dessas 
decisões, quando, por exemplo, o 
orientador pedagógico observa o 
trabalho do professor em classe 
para verificar se ele o está condu
zindo da forma prevista no plano,

ou ainda quando verifica se os ob
jetivos do plano foram atingidos 
através da aplicação de testes nos 
alunos.

VEJA TAMBÉM: Aprendizagem; 
Currículo; Didática; Educação; 
Escola; Rendimento Escolar.

Ensor

Filho de um pequeno lojista de 
quinquilharias, James Ensor nas
ceu em 1860, em Ostende, cidade 
turística localizada no litoral da 
Bélgica.

Aos dezesseis anos, Ensor se 
matricula na Academia de Bruxe
las, após breve curso com alguns 
pintores de Ostende. Começa a pin
tar minúsculas telas: paisagens de 
praias ou dunas marinhas, que de
notam acurada sensibilidade cro
mática. São quadros, no entanto, 
de estilo tradicional, obedientes aos 
cânones da escola naturalista.

Germinava por essa época, em 
Bruxelas, um dos mais importantes 
movimentos de vanguarda artística 
na Europa: o Grupo dos XX (Les 
X X). Dele sairia a contribuição au
tónoma belga ao Impressionismo*, 
em desenvolvimento na França.

Ensor entra em contato com o 
grupo, que lhe abre novas perspec
tivas temáticas e técnicas. Explora, 
então, personagens tristonhas, re
signadas a uma existência opaca. 
Passa da contemplação melancó
lica da paisagem de sua cidade à 
descrição de salões fechados, entu
lhados de móveis e objetos de deco
ração vistosos, em qye se sufocam 
vidas sem paixões. E típica dessaOs métodos de ensino pressupõem um planejamento de toda vida escolar,
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Em "Esqueletos Aquecendo-se” , Ensor pinta o real numa situação absurda.

fase a tela Tarde em Ostende 
(1881), onde a mãe e a irmã tomam 
chá. Úma das preocupações do pin
tor são os efeitos de luz; manchas 
tonais de verde, amarelo e verme
lho flutuam pelo ambiente, cujo 
tom opressivo contagia o especta
dor com sua angústia secreta.

Nessa fase intimista, da busca da 
“luz que tudo c o r r ó i . . .”, Ensor 
integra de modo decisivo o movi
mento impressionista. Seus qua
dros serão aceitos, elogiados e ex
postos pelo Grupo dos XX.

O fantástico na pintura

O insólito auto-retrato Ensor 
com o Chapéu Florido, pintado em 
1883, constitui um divisor entre a 
fase impressionista e a fase fantás
tica do artista belga. Retomando 
um quadro pintado antes, acres
centa um espelho circular, que 
emoldura a efígie, e coloca sobre a 
cabeça um ridículo chapéu de pa
lha, estranhamente ornado de flores 
e de uma comprida pena de aves
truz. Esse quadro marca um rompi 
mento não só com o Grupo dos 
XX, mas também com o público 
“bem pensante” de Bruxelas e de 
toda a Europa.

A partir daí, os elementos vaga
mente esboçados em suas telas — 
melancolia e frustração, mistério e 
morbidez — eclodem numa apavo
rante pantomina do fantástico e do 
grotesco. Os auto-retratos passam 
a ter títulos invulgares: Eu Triste, 
Eu Morto, Meu Retrato Esqueleti- 
zado.

Contando com o incentivo da 
família de Ernest Rousseau, reitor 
da Universidade de Bruxelas, En
sor pinta Mme. Rousseau com o 
rosto fotograficamente fiel ao mo 
delo, porém com um corpo nau
seante de inseto. Outros quadros 
mostram seu amigo Ernest dispu
tando com ele ossos de animais ou 
se banqueteando com esqueletos 
humanos.

Em 1883, o quadro / ts  Máscaras 
Esdalizadas assinala sua incursão 
no gênero que virá a ser, para ele, 
exclusivo. Duas figuras monstruo
sas se contemplam, envoltas numa 
atmosfera de medo e mistério, 
como alegorias da morte e da lou
cura, ou — segundo certas inter
pretações — como símbolos do pai 
e da mãe. O gesto da megera pin
tada é significativo: está abrindo a 
porta para regiões da mente hu
mana que a psicanálise* logo co
meçaria a pesquisar. Nos rostos e 
nas máscaras das personagens es
tão simbolizados os arquétipos da 
magia, do temor ao desconhecido, 
do pesadelo — enfim, de uma Eu 
ropa conturbada por ameaças de 
catástrofes guerreiras, crises econô
micas e conflitos sociais.

Com sua obra da fase fantástica, 
Ensor se torna um dos precursores 
do Expressionismo* e do Surrea
lismo*, dois movimentos de grande 
influência na pintura e na arte em 
geral do século XX.

Com a morte do pai, em 1887, 
e já  definitivamente desligado dos 
impressionistas, Ensor se sente 
frustrado, sob permanente tensão, 
reagindo com agressividade àque
les que não participam de seu 
mundo alucinado.

Mas a glória artística acaba che

gando. Em 1894, realiza a primeira 
exposição individual. Em 1898, se- 
gue-se outra, em Paris, organizada 
pela revista La Pluma. Em 1905, o 
artista encontra a acolhida valiosa 
do mecenas François Franck. O 
grande poeta belga Émile Verhae- 
ren (1855-1916) The dedica um li
vro, publicado em 1908. Em Rot- 
terdam, dois anos depois, realiza-se 
mais uma exposição das obras de 
En sor.

Durante a Primeira Guerra 
Mundial, perde a mãe e um tio, que 
lhe deixa uma casa como herança. 
Conserva a loja de quinquilharias 
do pai e continua a pintar, solitário 
em seu atelier, surdo aos elogios de 
toda a imprensa belga, que agora o 
proclama o “príncipe da pintura 
nacional”.

Paradoxalmente, porém, de
cresce a qualidade de sua obra. Só 
consegue refazer obras antigas, re
tocá-las, misturando suas várias fa
ses. A monotonia envolve seus últi
mos quadros, tanto na pintura 
como na gravura (gênero em que se 
destacou como digno sucessor de 
Rembrandt*).

Em 1949, com quase noventa 
anos, Ensor morre, pouco depois 
de receber a homenagem tardia da 
cidade de Ostende: um monumento 
em praça pública.

VEJA TAM BÉM : Expressio
nismo: Surrealismo.

Entrevista

A entrevista pode ser definida 
como um diálogo que visa a conhe
cer atos e idéias de uma pessoa (ou 
recolher seu testemunho sobre um 
tema de destaque), sempre com o 
objetivo de divulgação popular. Em 
geral, essas declarações adquirem 
interesse pela notoriedade perma
nente ou circunstancial do entrevis
tado ou de um acontecimento que 
o envolva. No entanto, nem sempre 
elas são concedidas de boa von
tade. Em muitos casos, inclusive 
para serem conseguidas, exigem 
muita habilidade do entrevistador, 
ue funciona como representante 
a curiosidade popular junto à pes

soa em foco. Atualmente, os jo r
nais, revistas e emissoras de radio 
ou televisão empregam constante
mente a técnica da entrevista, que 
acabou se transformando num ele
mento fundamental do processo de 
informação.

No jornalismo escrito

Nova York, 1836: nas páginas 
do diário The Herald nasce um 
novo estilo jornalístico. O proprie
tário desse órgão, James Gordon 
Bennet — considerado o criador 
da imprensa popular norte-ameri

cana —, faz a primeira publicação 
textual de um depoimento (as de
clarações de alguém que descobrira 
um assassino). A partir de então, 
torna-se habitual entre os jornalis
tas complementar uma noticia com 
a publicação de entrevistas com 
pessoas envolvidas no assunto em 
foco.

Após James Bennet, coube ao re
pórter Horace Greely a dinamiza
ção do novo género. Utilizando o 
sistema de perguntas e respostas, 
entrevistou, em Salt Lake City, o 
fundador da igreja mórmon — 
Brigham Young —, numa reporta
gem que se tornou histórica (princi
palmente pelas campanhas popula
res que desencadeou contra as 
declarações do entrevistado, que 
defendera a poligamia e a escravi
dão). Outro norte-americano, Jo- 
seph McCullagh, do jornal Globe 
Democrat, de St. Louis, também 
adotou, posteriormente, a técnica 
de entrevista, e passou a ser apon
tado por muitos como o criador do 
gênero.

Popularizada ao longo dos anos, 
a entrevista tomou-se um compo
nente importante da imprensa con
temporânea, chegando a fazer a es
pecialidade de certos jornalistas. 
Porém, se, como gênero autônomo, 
ela se consagrou apenas recente
mente, desde os primórdios da im
prensa moderna a entrevista tem 
sido a base de todo o trabalho jor
nalístico, uma vez que raramente o 
repórter é testemunha direta dos fa
tos. Ele apenas reconstitui os acon
tecimentos, através de indagações e 
depoimentos.

Na maioria desses casos, a notí
cia é publicada sem referência ao 
entrevistado (cujas impressões são 
colhidas pela chamada entrevista 
de rotina). Como gênero jornalís
tico autônomo, contudo, a entre
vista passa a ser caracterizada, 
sendo editada em forma de diálogo 
ou de reprodução textual de pala
vras ou idéias de uma ou várias 
personagens nomeadas no texto.

A entrevista caracterizada pode 
ser tanto individual como de grupo 
(esta não se confunde com a cole
tiva, que é dada simultaneamente a 
vários órgãos da imprensa). Na pri 
me ira hipótese, registra-se o pro
nunciamento de uma pessoa que se 
tenha notabilizado no momento, 
que seja uma autoridade em deter
minado assunto ou cujo depoi
mento possa esclarecer uma ocor
rência.

Na entrevista de grupo, são co
lhidas opiniões ou informações cor
rentes em determinada faixa de 
qualquer comunidade. Neste caso, 
a entrevista é chamada enquete e, 
algumas vezes, pode assumir um 
caráter estatístico, procurando re
gistrar, através do processo de 
amostragem percentual, as opções 
de toda a coletividade. Freqüente
mente, a enquete não é realizada 
pelos próprios jornalistas, sendo 
encomendada a organizações espe
cializadas.

A técnica de entrevistar varia 
bastante: os resultados serão tanto 
melhores quanto maior a capaci
dade do entrevistador de comuni
car-se e obter informações dos 
interlocutores.

A entrevista sempre é planejada 
previamente, de forma flexível, que



260 Entrevista

1971: Delfim Netto, ministro da Fazenda, concede entrevista à imprensa em seu gabinete. A qualidade da matéria 
jornalística, nessas ocasiões, depende fundamentalmente da especialização e da argúcia do repórter.

permita boa margem de improvisa
ção no decorrer do diálogo. O re
pórter, além disso, deve infor
mar-se antecipadamente sobre o 
assunto, quando a entrevista for fa- 
tual, ou sobre a pessoa, quando a 
entrevista for pessoal.

No decorrer do diálogo, o entre
vistador falará apenas o necessário 
para provocar a participação do 
entrevistado, mantendo uma at
mosfera o mais natural possível e 
utilizando o lápis e o papel para 
anotações ou registrando a con
versa num gravador.

A redaçao final do texto pode 
apresentar a matéria tanto sob a 
forma de um diálogo, com pergun
tas e respostas, como de uma nar
rativa indireta na qual são interca
lados trechos que citam as palavras 
do entrevistado. Embora a forma 
red acionai dependa do estilo pes
soal do jornalista, normalmente 
esse tipo de matéria destaca a im
portância do entrevistado com rela
ção ao assunto em pauta, o motivo 
e as circunstâncias da entrevista, 
sempre apontando os trechos que 
receberam ênfase ou tônica espe
cial do inquirido, bem como suas 
características pessoais e as do am
biente. Em certos casos o texto fi
nal é submetido à leitura e ao 
“visto” do entrevistado.

Diálogo ao microfone

Quando passou a ser realizada 
pelo rádio, a entrevista, embora ad
quirindo características próprias, 
manteve seu cunho jornalístico. As 
perguntas devem ser diretas e obje
tivas, para forçar respostas claras 
e precisas, dando o primeiro plano 
ao entrevistado e à notícia.

No rádio moderno, é comum 
apresentar-se uma síntese do fato 
em foco, considerando-se, princi
palmente, o pouco tempo disponí
vel pelos habitantes das cidades

modernas. Além disso, o fator 
tempo também está intimamente li
gado à capacidade de atençSb do 
ouvinte: sabe-se que o estímulo tra
zido por um bom assunto só atrai 
a atenção por um período limitado, 
após o qual haverá uma dispersão 
do interesse do público. A relação 
tempo—espaço é decisiva na ela
boração de qualquer notícia jor
nalística, sobretudo no rádio.

Com a evolução da técnica, esse 
trabalho foi bastante favorecido. 
No início, as dificuldades enfrenta
das pelos pioneiros do rádio foram 
muitas, principalmente devido à 
falta de mobilidade dos primeiros 
microfones. O entrevistado tinha 
forçosamente de ir ao local das 
transmissões e, muitas vezes, por 
sua importância, a entrevista trans
formava-se em um acontecimento. 
O uso do telefone, introduzido logo 
depois, propiciou grandes oportuni
dades a reportagem, permitindo 
uma cobertura quase imediata dos 
acontecimentos, além de ampliar as 
possibilidades da entrevista. Mais 
tarde, com o aparecimento do gra
vador, o trabalho do entrevistador 
tornou-se mais dinâmico, pela faci
lidade de movimentação trazida pe
las primeiras unidades volantes. 
O posterior avanço tecnológico 
trouxe, cada vez mais, novas for
mas de trabalho, principalmente 
com o aparecimento do transistor, 
que diminuiu consideravelmente o 
tamanho da aparelhagem técnica, 
aumentando a mobilidade dos re
pórteres e beneficiando bastante a 
execução de entrevistas. O uso do 
walkie-talkie (transmissor-receptor 
portátil) permitiu a cobertura ins
tantânea de certos falos, bem cumu 
a oportunidade de fazer o ouvinte 
viver os acontecimentos no mo
mento preciso em que ocorrem.

Toda essa evolução determinou 
uma mudança na forma de entre
vistar e ressaltou a importância da

capacidade de síntese do entrevista
dor. Além disso, os recursos atuais 
também permitem a montagem das 
entrevistas, que podem ser reduzi
das a um máximo de interesse num 
mínimo de palavras.

Atualmente, a entrevista repre
senta a grande força também do te- 
lejornalismo. Basicamente, existem 
tres técnicas de entrevistar, em tele
visão*: a de estúdio realizada “ao 
vivo” (diretamente no ar); a de es
túdio em video-tape, que permite 
um remanejamento ou o acréscimo 
de outros materiais de informação 
(como filmes, slides, outras entre
vistas, etc.); e a entrevista filmada 
in loco, fora do estúdio. No Brasil, 
esta última foi substituída (com ex
ceção de pequenos boletins de notí
cia) pela entrevista com video-tape 
portátil, que, embora apresente 
qualidade técnica inferior e um nú
mero limitado de possibilidades de 
montagem, é bastante mais econô
mica, dado o alto custo do material 
cinematográfico.

A adequação dessas técnicas a 
cada tipo de situação é uma deci
são que cabe ao produtor do pro
grama, dependendo ainda da dispo
nibilidade do entrevistado e dos 
recursos oferecidos pela estação. O 
critério, porém, varia sobretudo em 
função do assunto a ser abordado. 
Estes são bastante variados, mas 
podem ser englobados em alguns ti
pos básicos: 1) entrevistas que vi
sem a obter informações de autori
dades, políticos ou técnicos, 

rocurando elucidar algum pro- 
lema; 2) entrevistas que compro

vem um argumento ou esclareçam 
uma controvérsia (que, normal
mente, resultam mais pei feitas 
uando apresentadas em forma de 
ebate); e 3) a chamada entrevista 

de profundidade, que busca revelar 
o caráter do entrevistado ou al
guma situação em que tenha sido 
personagem importante.

Quando a entrevista é gravada, 
passa por uma série de transforma
ções e correções na sala de monta
gem. Sua seqüência original pode 
ser alterada, se com isso o produtor 
melhorar o ritmo da transmissão. 
Da mesma forma, podem-se supri
mir certos trechos em que o entre
vistado tenha se alongado demais 
ou fugido ao tema central. De qual
quer forma, esses cortes e altera
ções devem ser efetuados com bas
tante cuidado, a fim de evitar 
possíveis distorções no conteúdo 
da entrevista.

O “cinema-verdade”

Sobretudo a partir de 1960, a en
trevista filmada sofreu uma grande 
alteração: de complemento de ou
tras informações transformou-se na 
própria matéria a ser apresentada 
ao público. Atualmente, ela é um 
dos principais recursos dramáticos 
utilizados pelo documentário*, o 
chamado “cinema-verdade”.

Este recurso foi inspirado na te
levisão, que revelou o poder de 
convicção de uma pessoa que fala, 
com voz baixa e íntima, no pri
meiro plano de uma tela. Perce
beu-se que a comunicação seria 
mais intensa sé as informações fos
sem transmitidas por pessoas dire
tamente envolvidas nos fatos (e que 
aparecessem no filme) do que pela 
locução gramaticalmente correta e 
bem pronunciada do narrador tra
dicional. A fala cotidiana, com 
seus erros e imperfeições, causava 
mais impacto.

Nesse sentido, a narração tor
nou-se um recurso eminentemente 
cinematográfico, com o cinema 
aceitando as técnicas — inspiradas 
na psicanálise — que apontam a 
fala como o principal meio de rela
cionamento com a realidade. Ado
tando essa linha, e utilizando equi
pamentos de som e filmagem 
especiais (que podem até passar 
despercebidos), e os amplos recur
sos da montagem cinematográfica, 
as peSsoas reais foram transporta
das pára a tela, sendo transforma
das em personagens dramáticas.

Os norte-americanos Richard 
Leacock e irmãos Maysles, o free- 
cinema inglês, e o francês Jean 
Rouch são, entre 1960/70, os prin
cipais nomes dessa tendência. No 
Brasil, Joaquim Pedro de Andrade 
(autor de Garrincha, Alegria do 
Povo, 1962) e Arnaldo Jabor (com 
Opinião Pública, 1967) são os re
presentantes mais significativos.

A partir de 1970, entretanto, o 
entusiasmo por esse tipo de lingua
gem cinematográfica diminuiu bas
tante. Ela deixou de ser a base fun
damental do documentário, para 
transformar-se num caso particu
lar. Não obstante, o processo de 
entrevistas ainda é considerado de 
impacto, influenciando inclusive o 
filme de ficção, com a utilização, 
por exemplo, de entrevistas simula
das com os atores e, principal
mente, pelo destaque dado à pala
vra como recurso cinematografico, 
colocando-a cm pc dc igualdade 
com a imagem.

VEJA TAMBÉM: Jornalismo; 
Notícia.
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Entropia

O tempo parou. Todos os pro
cessos naturais cessaram. O Sol já 
não pode iluminar ou aquecer a 
Terra, pois está tão quente (ou tão 
frio) quanto ela. Não há mais ener
gia para ser trocada entre um corpo 
e outro: todos os corpos do Uni
verso estão sob completo nivela
mento energético. Nenhum traba
lho, portanto, pode ser realizado. 
Como todos os corpos estão a uma 
mesma temperatura, é impossível 
qualquer açao. O Universo morreu.

Essa negra perspectiva — a en
tropia máxima ou morte térmica do 
mundo, que ocorreria dentro de bi
lhões de anos — é apenas uma 
conseqüência da segunda lei da ter- 
modinamica*, extrapolada para o 
Universo como um todo. Foi ima
ginada pelo físico alemão Rudolf J. 
E. Clausius (1822-1888), que enun
ciou, em 1854, o conceito de entro
pia, estabelecendo a segunda lei da 
termodinâmica em termos deste 
conceito.

A entropia em física

A palavra “entropia” deriva do 
grego entrope, que significa “uma 
transformação”. A grandeza entro
pia caracteriza o sentido em que se 
dá a transformação de energia em 
um sistema isolado.

A segunda lei da termodinâmica, 
conforme foi enunciada pela pri
meira vez — por N. L. Sadi Car- 
not* —, estabelece que, para haver 
transformação de calor em traba
lho, é necessária a existência de 
pelo menos duas fontes de calor a 
temperaturas diferentes. Logo, ela 
evidencia que, num sistema isolado 
(o Universo, no enunciado de Clau
sius), não pode haver transferência 
espontânea de calor de um corpo 
mais frio para outro corpo mais 
quente.

Pela segunda lei constata-se que 
a entropia de um sistema isolado só 
pode aumentar ou permanecer 
constante. A entropia caracteriza o 
grau de avanço de um sistema iso
lado em direção a um estado em 
que não é mais possível uma evolu
ção espontânea do sistema. Em
bora a energia total se conserve, 
ela tende a se tomar impotente 
para realizar qualquer trabalho 
mecânico.

Clausius estabeleceu que o 
acréscimo de entropia é igual ao 
calor recebido dividido pela tempe
ratura em que é recebido, de forma 
que o calor seja insuficiente para 
produzir qualquer mudança apre
ciável. Em formula matemática: 
dS = dQ AT, onde dS ê a varia
ção de entropia, dQ o calor rece
bido e T a  temperatura.

A entropia de um sistema iso
lado permanece constante apenas 
quando as_ transformações que nele 
ocorrem são reversíveis, como, por 
exemplo, no caso da solidificação. 
Caso contrário, a entropia sempre 
aumenta.

Entropia também mede a desor- 
ganizaçao de um sistema. Neste 
rflííi, HÍ7-se qne, quanto mais or-

Num sistema isolado, é impossível a transformação cujo único resultado 
seja a passagem de energia térmica de um corpo à temperatura T , para ou
tro à temperatura T2 (maior). Embaixo: a fonte calorífica A fornece energia 
ao motor B, que não pode transformá-la toda em energia mecânica.

dem existe no sistema, menor é 
sua entropia, e vice-versa.

A entropia na comunicação

A partir dos trabalhos dos físi
cos James Clerk Maxwell*. J. W. 
Gibbs (1839-1903) e L. Boltz- 
mann*, a segunda lei da termo
dinâmica torna-se um princípio 
estatístico.

Neste novo contexto, a entropia 
(S) passa a ser expressa pela equa
ção S = k log„ W, onde S mede 
a probabilidade de uma distribui 
ção de quantidade de calor, k é a 
constante de Boltzmann, que vale 
3,2983 x 10~24 cal/C, e W é  a pro
babilidade de o sistema existir, no 
estado em que está, em relação a 
todos os estados em que poderia 
estar.

A noção de entropia tem sido 
aplicada a muitos campos do co
nhecimento. Na teoria estética de 
Max Bense, a entropia surge como 
um critério dê avaliação estética da 
óbra de arte. Alguns autores jul
gam que, contrariamente aos pro
cessos naturais, os processos bioló
gicos não estão sujeitos à lei da 
entropia crescente, por visarem 
uma organização sempre maior.

A f e c u n d a  a p l ic a ç ã o  d o  c o n 
c e i to  de e n t r o p ia  o c o r r e u  n a  te o r ia  
d a  in fo r m a ç ã o * . Mas a u t i l iz a ç ã o  
d o  c o n c e i to  de e n tro D Ía  nas ciên

cias da comunicação é ainda con
troversa. Quando Shannon desen
volveu sua equação para o cálculo 
da informação sintáticade uma men
sagem verificou-se uma analogia 
formal existente entre sua fórmula 
e a da entropia de um sistema 
termodinâmico.

Em geral, a medida da informa
ção I  e estabelecida pela fórmula
I = —K. logn p, onde /  é a infor
mação de uma fonte que emite p  si
nais diferentes, com igual freqüên
cia de ocorrência, K  é uma 
constante arbitrária e log„ significa 
logaritmo na base e (logaritmo ne- 
periano). Quando n = 2, a infor
mação é medida em bits (de binary 
digit).

A segunda lei da termodinâmica 
estabelece que a entropia sempre 
cresce em qualquer mudança es- 
póntânea e que, se a mudança for 
reversível, ela permanece cons
tante. De modo semelhante, a in
formação sempre sofre uma perda 
por ser transmitida. Quando ne
nhum ruído é introduzido na trans
missão, ela permanece constante. 
Assim, a informação e a entropia 
são quantidades rigorosamente iso- 
mórficas, não obstante diferirem 
em sinal, a primeira aumentando e 
a segunda diminuindo com a intro
dução do fator aleatório (ruído, na 
teoria da informação, e a distribui
ção das moléculas, no caso dos fe

nômenos ligados à termodinâmica).
Se esta analogia é encarada por 

vários autores como muito signifi
cativa, para outros não passa de 
simples coincidência. Este é justa
mente o ponto da controvérsia, 
chegando mesmo certos autores, 
como Ashby, a evitar a palavra 
“informação , preferindo conside
rar a fórmula — 2  p ; . iog Pi como 
capaz de indicar a transmissão de 
variedade no sistema. De qualquer 
forma, a entropia passou a integrar 
também o vocabulário das ciências 
da comunicação.

Na fórmula I = — 2  P |. log 
P i, Pi representa a probabili
dade de ocorrência dos sinais 
elementares.

Um dos teoremas da teoria da 
informação prova que — í  pr  log 
p.é máxima quando os sinais ocor- 
rém todos com igual freqüência, 
isto é, quando a desorganização e 
a falta de ordem ou de forma atin
gem também seus pontos máximos. 
Trabalhando-se com quatro letras 
(a, b, c, d), pode-se supor uma fonte 
que emite mensagens com a mesma 
freqüência relativa para cada letra, 
isto é, 1/4. Uma mensagem poderia 
ter o aspecto:

d c d b a c a b d c b a a c d
b c b a d c b a d .

Nesta mensagem, tanto a letra a 
como as letras b, c t  d  ocorrem seis 
vezes cada uma; assim, aquantidade 
média de informação por sinal 
é: I = - 2  pi. log pi = -  [ (1/4). 
log ,1/4 +  (1/4). log 2 1/4 +  (1/4). 
log’ 1/4] = 4. (1/4). log2 1/4 = 2 
bits/sinal.

Utilizando as mesmas letras, 
mas com as freqüências a =  1/4, 
b = 1/4, c = 1/8, d = 1/8, as men
sagens poderiam ter, por exemplo, 
o aspecto:

d a b a a a d a b c a a b a b
a c b c a a d b a .

Nesta mensagem a letra a ocorre 
doze vezes, a letra b seis vezes, e 
a c e a d, três vezes cada. A quanti
dade média de informação por si
nal seria agora: I = — 2  p . iog 
pi = -  [(1/2). logji/2 +(1/4). log 
1/4 +  (1/8). log2 1/8 +  (1/8). log2 
1/8] = (1/2) +  (1/2) +  (3/8) +2

Qs resultados, nos dois f casos, 
constituem a quantidade média de 
informação por sinal, ou de entro
pia da mensagem. A entropia é me
dida em bits (o logaritmo utilizado 
é na base 2). Pode-se dizer, então, 
que a entropia de uma fonte de 
mensagens é de tantos bits/letra.

A entropia aumenta quando au
menta o numero de mensagens en
tre as quais a fonte pode fazer sua 
escolha (o aumento da liberdade de 
escolha corresponderá a um au
mento de incerteza para o recep
tor). No exemplo em que as letras 
ocorrem com igual freqüência, a 
quantidade de informaçao (entro
pia) é máxima (2 bits/letra). No ou
tro caso, com as freqüências das le
tras em níveis desiguais, a 
quantidade de informação diminui 
para 7/4 bits-letra, ou seja: no se
gundo caso há menor informação 
média por sinal, mais organização, 
mais forma e mais redundância.

VEJA TAMBÉM: Comunicação; 
Termodinâmica.
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Enunciados, 
Lógica dos

A lógica é o estudo dos raciocí
nios, ou inferências, considerados 
do ponto de vista de sua validade. 
A validade, evidentemente, não de
pende da verdade do enunciado ou 
das proposições que nela tomam 
parte. O silogismo tradicional 
(“Todo homem é mortal; Sócrates 
e homem; logo, Sócrates e mortal”) 
permanecerá válido se o nome Só
crates for substituído por Platão ou 
Asclépio. Do mesmo modo, dizen
do-se “é feliz” ou “é bípede”, no lu
gar do conceito “é mortal”, não se 
invalida o silogismo. Isso significa 
que os nomes funcionam como va
riáveis individuais, e que a inferên 
cia pode ser assim simbolizada: 
“Todo f è g ; x é f ;  lo^o, x  é g ”. Esse 
esquema formal é valido quaisquer 
que sejam os conteúdos atribuídos 
aos símbolos.

Com isso, a noção de vercfade 
parece escapar. Pode-se recuperá-la 
passando dessa forma inferencial 
(que comporta vários enunciados 
relativamente independentes e onde 
uns desempenham o papel de pre
missas, e outro é concluído dos pri
meiros) para a implicação corres
pondente. Esses enunciados vão 
aparecer, então, como elementos de 
um enunciado complexo de certa 
relação entre as premissas e a con
clusão: “Se todo /  é g, e se x  é f  
então x  é g

Nesse enunciado complexo, 
constata-se que, além das variáveis 
individuais e conceituais, entram 
termos que exprimem a estrutura 
lógica do discurso, as constantes 
lógicas ou operadores. Esses opera
dores dividem-se em dois grupos: 
os que servem para construir os 
enunciados elementares (como 
“todo” e ‘é”) e os que se usam para 
construir proposiçoes complexas, a 
partir de outras simples (“se”, “en
tão”, etc.).

A lógica aristotélica e a tradicio
nal estudaram sobretudo o pri
meiro tipo de operadores. São lógi
cas dos predicados, que geralmente 
estudam as estruturas internas dos

enunciados. Entretanto, é possível 
constituir uma teoria do raciocínio 
que faça abstração da estrutura in
terna das proposições e considere 
apenas as ligações entre enuncia
dos simples e complexos. A lógica 
divide-se, portanto, em duas gran
des partes: o estudo das relações 
entre termos (ou cálculo funcional, 
ou lógica dos predicados); e a ló
gica dos enunciados (ou cálculo 
das proposições).

Este último aspecto da lógica foi 
desenvolvido na Antiguidade pelos 
estóicos — em particular Zenão*, 
de Cition — e os megáricos — so
bretudo Euclides* — com plena 
consciência de sua diferença em re
lação à lógica aristotélica. Na 
época medieval, foi tratada na teo
ria das consequentiae; e, final
mente, redescoberta no fim do sé
culo XIX, principalmente pelo 
filósofo e matemático Frege*. Está 
exposto sob a forma rigorosa de 
um sistema dedutivo até hoje consi
derado clássico: os Principia ma- 
thematica (1910/13), de White- 
head* e Russell*.

Cálculo clássico 
dos enunciados

O cálculo dos enunciados estuda 
a maneira segundo a qual a veraci
dade ou falsidade de um enunciado 
complexo é função da veracidade 
ou falsidade dos enunciados ele
mentares que o compõem, abs
traindo o sentido ou conteúdo des
ses enunciados. Em sua forma 
clássica, admite apenas dois valo
res para um enunciado: a veraci 
dade ou falsidade (sendo, por isso, 
chamado de bivalente). Os enuncia
dos considerados são exclusiva
mente sentenças declarativas, às 
uais se podem atribuir um desses 
ois valores. Excluem-se sentenças 

que não podem ser consideradas 
verdadeiras nem falsas, como “Que 
horas são?”.

Enunciados compostos podem 
ser construídos a partir de enuncia
dos simples combinados por meio 
de conectivos. Alguns deles são:

CONJUNÇÃO — Um dos 
meios de se chegar a enunciados 
compostos consiste em ligar dois 
enunciados com a partícula “e”, 
para a qual se usam os sinais

ou “A”. A conjunção de dois

Bertrand Russell desenvolveu com 
Whitehead a lógica dos enunciados 
como sistema dedutivo.

enunciados (P e Q) escreve-se P.Q.
A conjunção de dois enunciados 

é verdadeira se e somente se ambos 
forem verdadeiros. Há quatro ma
neiras possíveis de se combinar os 
dois enunciados e os dois valores 
de verdade, mas apenas em uma 
dessas combinações o novo enun; 
ciado será verdadeiro, como se vê 
pela tabela 1.

DISJUNÇÃO — O termo "ou" 
é impreciso, em português. Tem, às 
vezes, o sentido exclusivo de "eu 
vou ou não vou” (o aut latino), e, 
outras vezes, um sentido não exclu
sivo (como em “gosto de café 
morno ou bem quente”). Restrin
ge-se o uso da disjunção ao caso 
não exclusivo, estabecendo-se a re
gra: a disjunção de dois enunciados 
e verdadeira se e somente se pelo 
menos um dos enunciados for ver
dadeiro. Emprega-se para a disjun 
ção o sinal "V" (tabela 2).

CONDICIONAL — O enun
ciado composto “se chover, então 
fará frio” é um enunciado condicio
nal. E é falso quando o antecedente 
é verdadeiro e o conseqüente falso, 
sendo verdadeiro nos demais casos. 
Usa-se, para o condicional, o sinal

D  ou o sinaí — “P D Q ” define-se 
como a abreviação de “ ~ (P .~Q )”. 
Isso é demonstrado na tabela 3.

EQUIVALÊNCIA (ou Bicondi- 
cionais) — Usa-se “se” e "somente 
se” para obter um enunciado bi- 
condicional (ou equivalência). O 
bicondicional “P se e somente se 
Q” tem o mesmo significado de "se 
P então Q” e de “se Q então P".

As regras do uso da conjunção 
e do condicional informam, pois, 
que o bicondicional é verdadeiro 
quando P e Q são, ambos, verda
deiros ou falsos. Usa-se, portanto, 
a notação P«-^Q.

Alguns conectivos não estabele
cem funções de verdade. E o caso 
do “porque” de “faz frio porque 
chove” ; ou do “para” em “Ângelo 
saiu para comprar cigarros”. Nes
ses casos, a verdade do enunciado 
composto não depende apenas do 
valor de verdade dos enunciados 
elementares: implica ainda uma re
lação de causalidade, ou de finali
dade. Esses conectivos não são 
considerados no cálculo clássico, 
bivalente, das proposições.

Por outro lado, uma função de 
verdade não é, obrigatoriamente, 
construída a partir de um conec
tivo. É o caso da negação, quç 
opera sobre um só enunciado. E 
possível, pois, distinguir operado
res binários e unários (ou monádi- 
cos e diádicos).

NEGAÇÃO — Basta, sem co
nhecer seu sentido, saber se um 
enunciado é verdadeiro ou falso, 
para saber o valor de verdade de 
sua negação. Nega-se a verdade de 
um enynciado afirmando sua nega
ção (“E verdade que Joãozinho não 
fuma”). A negação de P, portanto, 
será ~  P ou >  P.

ENUNCIADOS COMPOSTOS
— Aplicando sucessivamente os 
conectivos, é possível construir 
enunciados cada vez mais comple
xos. Surge, conseqüentemente, a 
necessidade de se adotar uma pon
tuação, a fim de evitar ambigüida
des. Por exemplo: o enunciado 
PVQ.R é impreciso, pois pode ser 
interpretado de duas maneiras: 
(PvQ). R ou PV (Q.R). Por isso, 
usam-se, geralmente, parênteses 

ue indicam a dominância relativa 
os símbolos. Estipula-se que

T a b e la  1

p Q P. Q

V V V

V F F

F V F

F F F

T a b e la  2  T a b e la  3

P Q P. ~  Q ~  P ~  Q  o u  P 3  Q

V V F F V

V F V V F

F V F F V

F F V F V

p Q P vQ

V V V

V F V

F V V

F F F
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EnvelhecimentoQuadro 1

p Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

V V V V V V V V V V F F F F F F F F

V F V V V V F F F F V V V V F F F F

F V V V F F V V F F V V F F V V F F

F F V F V F V F V F V F V F V F V F

abrange o menor enunciado possí
vel, e que ~  e <—<* têm precedência 
sobre e "V". .Assim, por exem 
pio, P.O. D ~  R.S. só poderá ser 
lido (P.(Q)) D  ((~).S) ou, simplifi
cando, (RQ) D  (~R.S).

Para economizar os sinais de 
pontuação, pode-se usar uma barra
superior (------ ), que, para marcar
a negação, liga da mesma maneira 
que os parênteses. Desse modo, 
PVQ distingue-se claramente de 
PVQ ou PVQ.

Ja o sistema de Jan Lukasiwicz 
(1878-1956) permite suprimir toda 
a pontuação e evitar qualquer am
bigüidade. Seu princípio essencial 
consiste em colocar o operador 
imediatamente antes do símbolo a 
que se refere; a natureza do sím 
bolo do operador já permite perce
ber a quantos símbolos preposicio
nais ele se refere. O segundo 
princípio é a designarão dos opera
dores por letras maiusculas: N (ne
gação), A (disjunção), K (conjun
ção), C (condicional). Segundo essa 
técnica, a fórmula PVQ se escre
verá Apq; e a fórmula (P.Q) Z) 
(~R.S) se escreverá: CKpqKNrs.

QUADRO SISTEMÁTICO 
(das funções de verdade) — Ao in

vés de proceder de maneira em
pírica, recolhendo conectivos na 
linguagem corrente (“e” e “ou”, 
por exemplo), pode-se fazer um in
ventário sistemático das possibili 
dades teóricas de combinação. O 
número de operadores imagináveis 
depende do número m de valores de 
verdade (2 no cálculo clássico) e do 
número n de variáveis proposicio- 
nais (1 para um monádico, 2 para 
um diádico), segundo a fórmula 
mrnn.

Assim, na lógica bivalente, ha
verá, teoricamente, 2 2 (ou seja, 4)
operadores monádicòs, e 22 (= 16) 
operadores diádicos, de acordo 
com o quadro 1, desta página, no 
qual se reconhecem a disjunção (2), 
o condicional (5) e a conjunção (8).

AVALIAÇÃO — A avaliação 
de uma fórmula consiste em deter
minar os casos em que ela será ver
dadeira e aqueles nos quais será 
falsa. O método mais usado para 
essa determinação é o das fnatrizes. 
Partindo da matriz (à esquerda), 
constrói-se em direção à direita, 
progressivamente, colunas de ava- 
liaçao que seguem a hierarquia dos 
operadores. Seja por exemplo a fór

mula (PD Q )D (P .~Q ); então, na 
coluna 1 aplica-se a negação à co
luna b; na coluna 2, o condicional 
às colunas a e b; na 3, a conjunção 
às colunas a e 1; e, na última, o 
condicional às colunas 2 e 3. Ób- 
tém-se, dessa maneira, o quadro 
número 2.

TAUTOLOGIA E CONTRA
DIÇÃO — Em certos casos, a ava
liação de uma fórmula conduz a 
uma tautologia. É um exemplo a 
fórmula (P JQ ).(P D ~ Q ) = ~  P.

Uma tautologia é verdadeira em 
todos os casos possíveis, sejam 

uais forem os valores de verdade 
os enunciados elementares que a 

compõem. Supondo que a ordem 
do universo seja repentinamente 
modificada, alterando as leis da na
tureza e o valor de verdade de nu
merosos enunciados empíricos, as 
tautologias não seriam afetadas por 
essas mudanças. Elas são válidas 
para todos os mundos possíveis, 
pois nada dizem sobre o real. São 
puramente formais, vazias de con
teúdo: uma tautologia é verdadeira 
apriori e pode, dessa maneira, defi
nir as leis lógicas. (A lógica do 
enunciado seria, portanto, a busca 
das tautologias.)

Pode ocorrer igualmente que o 
quadro de valores de verdade de 
uma fórmula apresente quatro ca
sos de falsidade, ou seja, um qua
dro idêntico ao da contradição. 
Uma tal fórmula exclui todas as 
possibilidades: ela é necessaria
mente falsa e de uma falsidade ló
gica e universal.

O cálculo dos enunciados pode 
ser apresentado sob a forma de um 
sistema dedutivo. Frege foi um dos 
primeiros a tentar essa sistematiza
ção da lógica. Whitehead e Russell, 
em seus Principia mathematica, 
realizaram uma vasta síntese, onde 
a lógica é apresentada como um 
sistema dedutivo.

VEJA TAMBÉM: Empirismo Ló
gico; Explicação; Método Cientí
fico; Observação e Experimenta
ção.

“ A velhice não é um fato está
tico: é o término e o prolonga
mento de um processo”, escreve Si- 
mone de Beauvoir* em A Velhice
— um levantamento biológico, psi
cológico e sociológico sobre o en
velhecimento. O processo a que se 
refere a escritora tem, sem duvida, 
dimensões sociais e repercussões 
psicológicas. Mas é, antes de tudo, 
um processo orgânico.

Não há morte sem cadáver

O envelhecimento, e conseqüen
temente a morte, como fenómeno 
natural entre os seres vivos, ocorre 
somente nos organismos que apre
sentam diferenciação entre células 
somáticas e germinativas, ou seja, 
nos mais organizados. Os organis 
mos unicelulares são potencial
mente eternos: sua morte ocorre 
por acidente.

Os protozoários, por exemplo, 
multiplicam-se por divisão do 
corpo. Um indivíduo divide-se em 
dois, que por sua vez dividem-se 
em quatro e assim por diante. Em
bora os indivíduos originais desa
pareçam, ao se partirem, não resta 
um cadáver do processo — por
tanto, não há morte entre os proto
zoários, a não ser que as condições 
do ambiente se tornem desfavorá
veis. Ao que tudo indica, a contí
nua divisão dos corpos está relacio
nada com a imortalidade: se for 
impedida por alguma razão, os ani
mais morrem.

O envelhecimento caracteriza-se 
por alterações que se iniciam na 
proximidade da epoca de clímax do 
período reprodutivo. Um outro 
traço típico do processo é a dimi
nuição da capacidade de sobrevi
vência. A perda de função dos ór
gãos, relacionada à força muscular, 
a velocidade de condução dos ner
vos, à capacidade filtrante dos rins, 
à eficiência cardíaca (sangue bom
beado por unidade de tempo), ou à 
queda de todos os parâmetros fisio
lógicos, acentua-se com o aumento 
da idade. Já foi demonstrado que 
todas as funções fisiológicâs de
caem — apos terem atingido o 
nível funcional máximo — a razão 
de 0,5 — 1,3% a cada ano.

As pesquisas forneceram dados 
importantes a respeito da influên
cia da temperatura sobre a veloci
dade de envelhecimento dos ani
mais de sangue frio. A mosca de 
frutas (drosophila) e outros inverte
brados envelhecem mais lenta
mente em temperatura mais baixa
— a cada queda de 8o, sua sobrevi
vência duplica. Se fossem mais co
nhecidos os mecanismos de ho- 
meostase central da temperatura do 
homem, talvez fosse possível regu
lá-los, de modo a conter os proces
sos de envelhecimento sem prejudi
car significativamente a funcionali
dade normal do organismo.

A natureza da velhice
A s manifestações biológicas ca-

racterísticas do envelhecimento de

Ouadro 2

a b 1 2 3 4

P 0 ~  Q P^Q P.~Q (P D Q )D (P .~Q )

V V F V F F

V F V F V V

F V F V F F

F F V V F F
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Plantas monocárpicas, como o milho, envelhecem após produzirem frutos.

pendem da ação combinada dos ca
racteres geneticos do indivíduo e 
do ambiente. É muito importante 
estabelecer a parcela do processo 
que é devida a fatores genéticos e 
aguelas que dependem de condi- 
çoes ambientais.

De um lado, poderiam ser os 
róprios genes* os determinantes 
ereditários que provocariam o en

velhecimento: desta forma, sacrifi
cando os indivíduos que se tornam 
infecundos, estariam favorecendo a 
sobrevivência da espécie. Por outro 
lado, os genes poderiam favorecer 
uma ação contrária — estimular o 
aparecimento de características pe
culiares ao individuo senil, que se 
tornariam benéficas com o decorrer 
do tempo. Neste segundo caso, o 
envelhecimento apareceria como 
fenômeno colateral. Essas duas 
eventualidades estão reunidas sob a 
denominação comum de velhice 
programada.

Na velhice não programada, os 
genes faltam ou se perdem. Se esti
vessem presentes, haveriam de se 
opor às lentas transformações do 
envelhecimento. Fazem parte dessa 
velhice não programada as conse
qüências das variações de genes ou 
cadeias de genes (mutações gênicas 
ou cromossômicas) que ocorrem no 
organismo, durante toda a vida.

Seja qual for a causa do envelhe
cimento, suas conseqüências são 
patentes. A mais importante delas 
e o aumento da probabilidade de 
morte.

Tentando descobrir a 
origem da senilidade

De acordo com os resultados de 
vários estudos acerca da senilidade 
em células e tecidos, têm sido esta
belecidas diferentes hipóteses sobre 
a origem das transformações senis. 
Uma delas refere-se às alterações 
reciprocas das células e baseia-se

nos dados fornecidos pela observa
ção das alterações que se verificam 
no tecido colageno, no equilíbrio 
endócrino e na desorganização es
pacial das células, com o avançar 
da idade.

Outra hipótese está relacionada 
com as modificações casuais que 
ocorrem no interior das células. O 
caso mais característico é o de um 
produto de eliminação que se acu
mula muito lentamente no interior 
das células durante os primeiros 
anos de desenvolvimento e que 
ocupa progressivamente o lugar de 
organulos celulares importantes. O 
estudo microscópico das células e 
dos tecidos de pessoas idosas de
monstrou que a falta de defesa con
tra essa substância estranha pode 
ser responsável pela diminuição da 
probabilidade de sobrevivência. 
Nas células desses indivíduos en

contraram-se acúmulos de pigmen
tos de desgaste ou lipofucsina (uma 
substância escura e fluorescente). 
Demonstrou-se que, nos homens, 
esse material forma-se com uma 
velocidade suficiente para ocupar, 
em trinta anos, 2% do volume celu
lar. Aos noventa anos pode ocupar 
até 10% desse volume, especial
mente no coração e no cerebro. 
Ainda que não tenha sido possível 
determinar até que pomo a lipofuc
sina é responsável pela diminuição 
das capacidades funcionais, é 
pouco provável que tão grande pro
porção das células seja ocupada 
sem que, com isso, suas funções se 
ressintam.

Todos esses eventos estão estrei
tamente ligados aos processos nor
mais de desenvolvimento, no de
curso dos quais as diversas células 
diferenciam-se mais em determi

nada direção do que em outra. O 
mecanismo pelo qual se efetuam 
nas células as várias combinações 
gênicas é um dos problemas funda
mentais da moderna biologia do 
desenvolvimento. O processo de es
pecialização celular, por exemplo, 
resultaria afinal nocivo, pois deter
minaria a produção de substâncias 
inibidoras, que, numa idade avan
çada, poderiam bloquear a ação de 
alguns genes, comprometendo as
sim a sobrevivência da célula. 
Também os processos de desenvol
vimento teriam conseqüências per
niciosas para o organismo inteiro. 
Nesse caso, a velhice não seria uma 
ocorrência predeterminada e irre
versível, mas uma resultante aci
dental desses processos.

A morte vegetal

As plantas também apresentam 
características morfológicas e fisio
lógicas que marcam o envelheci
mento.

Nas plantas monocárpicas, isto 
é, que só florescem uma vez na 
vida (o milho e o arroz, por exem
plo), o envelhecimento manifesta-se 
nitidamente após a produção dos 
frutos e sementes, depois da repro
dução sexuada.

Botânicos e especialistas e_m fi
siologia do desenvolvimento têm se 
dedicado a pesquisar a correlação 
entre reprodução e morte, bem 
como à investigação dos fenôme
nos que conduzem as plantas à ex
tinção. Alguns experimentos de
monstraram que a vida das plantas 
monocárpicas se vê prolongada 
quando são impedidas de florescer 
e frutificar. Se forem arrancados 
seus botões e frutos jovens, elas vi
vem por mais tempo. Mas quer 
produzam ou não frutos, a morte 
advém.

Nas plantas policárpicas, que 
florescem e frutificam varias vezes, 
geralmente em intervalos anuais, 
cada espécie tem seu tempo médio 
de sobrevivência.

Muitos individuos apresentam 
órgãos em diferentes estágios de 
desenvolvimento, pois certas plan
tas possuem a capacidade de pro
duzir novos órgãos, quase conti- 
nu amente.

Assim sendo, o envelhecimento 
pode manifestar-se no individuo 
como um todo — é o caso do pé 
de milho — ou apenas em alguns 
órgãos — como na laranjeira, onde 
são encontradas folhas jovens, 
adultas e velhas. Essas últimas ge
ralmente são eliminadas por um 
mecanismo fisiológico denominado 
ab cisão folhear.

A longevidade dos diferentes ór
gãos das plantas varia não só de es
pécie para espécie como também 
de indivíduo para individuo dentro 
da mesma espécie.

No deserto do Saara existe uma 
espécie cujas folhas chegam a du
rar até mais de cem anos. Nas 
plantas caducifólias, as folhas du
ram geralmente de nove a dez me
ses, caindo no outono.

VEJA TAMBÉM: Desenvolvi
mento e Crescimento Biológico: 
Geriatria; Juvenilidade; Regenera
ção.A ciência considera os fatores genéticos e ambientais responsáveis pelas transformações do envelhecimento.
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As neurotoxinas das serpentes tèm efeito muito rápido e, quase sempre, 
mortal. (Acima, a naja, uma cobra venenosíssima das regiões tropicais.)

Envenenamento

Veneno é toda substância que, 
em contato com um organismo 
vivo ou absorvida por ele, provoca 
danos em suas funções. A maioria 
dos especialistas considera como 
sinônimos os termos “tóxico” e 
“veneno”.

Intoxicação ou envenenamento é 
o conjunto de fenômenos que 
ocorre, concomitante ou sucessiva
mente, no ser vivo, em conseqüên
cia da ação do tóxico.

Campos da toxicologia

De acordo com seus objetivos, a 
toxicologia moderna é subdividida 
em vários campos. Cada um deles 
estuda aspectos ou tipos de intoxi
cação: acidentais, criminosas, pro
fissionais, alimentares, iatrogênicas 
e por poluição* ou vício.

As intoxicações acidentais, ge
ralmente agudas, constituem im
portante problema pediátrico. Sua 
freqüência aumenta em ritmo para
lelo ao do progresso tecnolpgico, 
que coloca no mercado um número 
cada vez maior de substâncias po
tencialmente responsáveis por en
venenamento.

A área das intoxicações crimino
sas inclui homicídios e suicídios* 
realizados com substâncias tóxicas.

As intoxicações profissionais 
também são objeto de investigação 
da medicina* do trabalho. Os espe
cialistas no assunto preocupam-se 
com os efeitos tóxicos de produtos 
utilizados na indústria* e manufa
tura, e aplicam sobretudo medidas 
preventivas.

A princípio, a área das intoxica
ções alimentares estudava apenas 
aquelas provocadas por cogumelos 
e as toxinfecções alimentares. 
Atualmente, os especialistas ocu- 
pam-se também dos aditivos quími
cos de alimentos — edulcorantes, 
modificadores de sabor, corantes, 
preservativos — e dos recipientes 
nos quais eles são distribuídos.

A poluição é um objeto de es
tudo da maior importância para a 
coletividade. Conseqüência direta 
do progresso tecnológico, tem sido 
motivo de grande preocupação de 
sanitaristas, que procuram dimi
nuir seu alcance através de medi
das profiláticas e terapêutica ade- 
quada._ Além da atmosfera, a 
poluição prejudica também águas e 
solos, contaminando animais e ve
getais utilizados como alimentos.

Na toxicologia, as doenças iatro
gênicas ocupam lugar especial. São 
conseqüência não só do uso incor
reto de medicamentos como tam
bém de certas terapêuticas. A peni
cilina, por exemplo, mesmo quando 
introduzida no organismo em doses 
corretas, pode ocasionar o apareci
mento de reações gravíssimas — é 
então um tóxico. Destacam-se 
como venenos as drogas teratogêni- 
cas*, ou seja, aquelas que, no orga
nismo materno, agem sobre o feto, 
favorecendo o aparecimento de 
anomalias congênitas no recém- 
nascido. É o caso da talidomida.

Outra área de estudo dos tóxicos

preocupa-se com o vício — uso de 
drogas consideradas estupefacien
tes ou alucinógenos*. Além das 
clássicas — cocaína, morfina, ma
conha*, heroína —, existem outras 
drogas, de aparecimento recente: 
LSD, STP, solventes, derivados de 
petróleo, tolueno, vegetais belado- 
nados, etc.

O intoxicado e os venenos

Todavia, diante de uma intoxica
ção instalada, qualquer T}ue seja 
ela, o tratamento baseia-se em qua
tro etapas: diminuição da exposi
ção do organismo ao tóxico; estí
mulo para eliminação do tóxico já 
absorvido; emprego de antídotos e 
antagonistas; e medidas gerais (de 
sustentação e sintomáticas).

Apenas a primeira providência é 
tomada no local do acidente. As 
demais operações devem ser feitas 
em estabelecimentos médicos.

O maior índice de recuperação 
nos envenenamentos é uma decor
rência direta do progresso e aper
feiçoamento das medidas de susten
tação e sintomáticas: assistência 
adequada às condições respirató
rias do paciente, correção dos dis
túrbios hidreletrolíticos, correção 
dos distúrbios cardiovasculares, 
tratamento das manifestações neu
rológicas, etc.

Evidentemente, o melhor é evitar 
as intoxicações. Considerada não 
só a gravidade de muitas intoxica
ções, como também a dificuldade 
do tratamento dos intoxicados, são 
sumamente importantes as medidas 
profiláticas. Compreendem todo 
um conjunto de precauções desti
nadas a evitar todo tipo de intoxi
cação e naturalmente variam con
forme o tipo de tóxico.

BARBITÚRICOS — Determi
nam um estado grave, muitas vezes 
mortal, caracterizado principal
mente por depressão do sistema

nervoso central (sonolência, torpor 
e coma); distúrbios respiratórios 
(bradipneia ou apnéia) e também 
distúrbios circulatórios (hipotensão 
e choque).

OPIÁCEOS — Intoxicam so
bretudo adultos viciados (consumi
dores de morfina, heroína, etc.), 
mas também são freqüentes os en
venenamentos de crianças, ocasio
nados pelo uso indevido ou exage
rado de medicamentos sedativos da 
tosse baseados em derivados do 
ópio. O quadro clínico é muito 
grave, incluindo principalmente de
pressão neurológica e respiratória e 
alterações pupilares (miose).

PIPERAZINA — Vermífugo de 
largo uso no Brasil, determina, 
quando administrado incorreta
mente ou ingerido em grandes do
ses, um quadro tóxico peculiar. 
Nele predominam manifestações 
neurológicas: distúrbios de equilí
brio e marcha, ataxia, disartria, 
movimentos descoordenados, etc.

SIMPATOMIMÉTIÇOS — 
Conhecidos como “bolinhas”, seu 
consumo (por indivíduos de todos 
os grupos etários, até mesmo ado
lescentes) vem aumentando, apesar 
dos riscos que seu uso implica. Na 
intoxicação aguda, a vítima, além 
de perturbações físicas de impor
tância, apresenta distúrbios psíqui
cos, alucinações e delírios.

SULFONAS — O envenena
mento resultante da ingestão em 
grandes doses é geralmente muito 
grave e de tratamento bastante 
complexo. Caracteriza-se por dis
túrbios sanguíneos, com alterações 
na hemoglobina, que se torna inca
paz de transportar oxigênio. O pa
ciente passa a apresentar cianose* 
de coloração cinza-arroxeada, evi
dente nas regiões peribucais, ore
lhas e extremidades.

TRANQÜILIZANTES — A in
toxicação ocasionada por esse tipo 
de medicamento manifesta-se co
rnu mente por alterações neurológi
cas as mais variadas, desde depres
são do sistema nervoso central até 
as chamadas manifestações extra- 
piramidais (quando o doente pode 
apresentar sintomatologia com
plexa), com espasmos, distorções 
faciais e contrações musculares, 
distúrbios de equilíbrio e de mar
cha, movimentos descoordenados, 
desvios dos olhos, etc.

Entre os tóxicos de uso domés
tico, industrial ou agrícola desta
cam-se os seguintes:

ÁLCOOL ETÍLICO — É um 
tóxico bastante conhecido e de uso 
universal. A intoxicação aguda 
(embriaguez) pode manifestar-se 
em diferentes granis de intensidade, 
de acordo com certo número de fa
tores: velocidade: da ingestão, con
centração alcoólica da bebida, es
tado de repleção do estômago, 
hábito, etc. A sintomatologia pre
ponderantemente neurológica pode 
variar desde um estado de euforia 
e hiperexcitabilidade, até a coma* 
profunda com distensão muscular 
completa. Q envenenamento cró
nico determina inúmeros distúrbios 
funcionais e orgânicos, atingindo 
praticamente todas as partes do or
ganismo, em particular o sistema 
nervoso, rins e fígado.

ARSÊNICO — Encontrado em 
numerosos pesticidas, além de tin
tas, cosméticos e pigmentos. Tem 
atualmente uma importância toxi- 
cológica bem inferior à de alguns 
séculos atrás, quando era conside
rado o veneno por excelência. A in
toxicação aguaa, geralmente obser
vada após tentativa de suicídio, 
inicia-se por distúrbios gastrintesti
nais violentos (cólicas abdominais, 
vômitos e diarréia), seguindo-se a 
coma, com hipotensão e choque. A 
morte é bastante freqüente. Nos so
breviventes, aparece uma sintoma
tologia variada, que compreende le
sões cutâneas e das mucosas, e 
alterações hepáticas, renais e 
neurológicas.

CHUMBO — No Brasil, o sa- 
turnismo (intoxicação por chumbo) 
ocorre com mais freqüencia em tra
balhadores de vários tipos de in
dústria (fábricas de acumuladores, 
por exemplo) ou pintores que ma
nuseiam tintas com altas concen
trações de pigmentos que contêm 
esse metal. O quadro tóxico — 
grave e de tratamento difícil — 
compreende manifestações poli
morfas que incluem distúrbios san
guíneos (depressão medular, altera
ções nos eritrócitos), gastrintesti
nais (cólica saturnina), hepáticos 
(hepatite), renais (insuficiência re
nal) e neurológicos (encefalopatia 
saturnina).

FLUORETOS — São usados 
em vários processos industriais, na 
composição de numerosos pçstici- 
das e na prevenção de cáries dentá
rias (fluoreto de sódio). A menos 
que o envenenamento seja pronta
mente tratado, a ingestão em gran
des doses pode determinar a morte 
em poucas horas. A sintomatologia
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As pinças do escorpião, movidas por forte musculatura, são armas de ata
que e defesa. O veneno que possuem é proveniente do acúleo posterior.

mais comum inclui distúrbios gas
trintestinais (cólicas, vômitos e 
diarréia), cardiocirculatórios e res
piratórios. Podem também apare
cer insuficiências renais decorren
tes de lesão no rim.

FOSFATO TRIORTOCRESÍ- 
LICO — Responsável não só por 
doenças profissionais (sobretudo 
em operários que trabalham com 
plástico), como também por aci
dentes, motivados pelo uso inde
vido. (Essa substância, misturada 
ao óleo comestível, matou 10 000 
pessoas no Marrocos, em 1959.) A 
sintomatologia tóxica é predomi 
nantemente neurológica, com dis
túrbios motores e da sensibilidade, 
muitas vezes irreversíveis.

INSETICIDAS ORGANO 
CLORADOS — Extenso grupo 
que engloba grande número de pes
ticidas, largamente utilizados tanto

fiara fins domiciliares como agríco- 
as. Entre eles destacam-se: Aldrin, 

Endrin, Dieldrin, DDT, DDD, 
Heptacloro, Metoxicloro, BHC e 
Toxafeno. A ingestão, aspiração ou 
absorção cutânea provocam uma 
sintomatologia caracterizada prin
cipalmente por manifestações neu
rológicas, das quais as convulsões 
(geralmente intensas e generaliza
das, repetindo-se com grande fre
qüência) são as que apresentam 
maior importância.

INSETICIDAS ORGANO- 
FOSFORADOS — De largo uso 
agrícola, esse importante grupo de 
pesticidas tem efeitos altamente tó
xicos para o homem. Os mais co
muns são: Parathion, Parathion 
Metílico, Paraoxon, Diazinon, Ma- 
lathion, OMPA, TEPP, DDVP, 
Systox, Metasystox, etc. Alguns 
sao tão perigosos que basta a ab
sorção de poucos miligramas para 
determinar um quadro tóxico grave 
e muitas vezes mortal. A sintoma
tologia inclui distúrbios neurológi
cos: abalos musculares, tremores, 
convulsões, perturbações de cons
ciência, etc., além do aumento de 
secreções (principalmente brôn- 
quica), alterações cardiovasculares 
e miose (diminuição dos diâmetros 
pupilares).

MERCÚRIO — Determina en
venenamentos graves, de acordo 
com o derivado em questão. Em ge
ral observam-se lesoes renais e/ou 
neurológicas. Já foram registrados 
casos de intoxicação crônica, com 
sintomatologia neurológica, muitas 
vezes irreversível, em trabalhadores 
expostos continuamente a um sal 
mercúrico. Na baía de Minamata, 
no Japão, uma fábrica de plásticos 
despejava derivados mercuriais no 
mar, o que contaminou os peixes. 
Estes, ingeridos por centenas de ha
bitantes das regiões vizinhas, pro
vocaram uma grave e complexa 
epidemia, que foi denominada 
“doença de Minamata” (caso seme
lhante de lançamento de mercúrio 
no mar ocorreu na enseada dos 
Tainheiros, em Salvador).

MONÓXIDO DE CARBONO
— Gás muito tóxico, incolor, insí
pido, inodoro e muito difusível, o 
que intensifica em muito suas pos
sibilidades de envenenamento. 0  
gás de rua é uma das principais

fontes de monóxido, assim como os 
gases de escapamento de motores. 
Outra fonte é a combustão incom
pleta do carvão, como a que ocorre 
em fogareiros colocados em quar
tos fechados. A sintomatologia va
ria de acordo com a quantidade as
pirada, compreendendo desde uma 
simples cefaléia até alterações car
diovasculares, tremores, cãibras 
musculares, convulsões e coma 
(precedendo a morte).

QUEROSENE — Principal res
ponsável por intoxicações em 
crianças. As manifestações são pre
dominantemente respiratórias, em 
conseqüência da pneumopatia que 
se instala; podem também ocorrer 
distúrbios neurológicos e gastrin
testinais.

SODA CÁUSTICA — Deter
mina, quando ingerida, lesões gra
ves (na boca, no esôfago e no estô
mago), as quais, quando não 
ocasionam a morte relativamente 
rápida do intoxicado, provocam o 
aparecimento de cicatrizes que es
treitam o esôfago.

TÁLIO — Foi usado inicial
mente em cremes e loções depilado- 
ras. Seu emprego com essa finali
dade foi proibido, mas permanece 
na composição de pesticidas, parti
cularmente raticidas. O envenena
mento que provoca começa com 
manifestações digestivas não muito 
significativas; após um período de 
melhora, surgem distúrbios típicos: 
lesões de pele, queda dos cabelos e 
alterações neurológicas, (perturba
ções motoras e da sensibilidade).

Tóxicos de origem vegetal:

COM IGO-NINGUÉM -PODE 
(Dieffenbachia picta) — Planta or
namental, bastante comum no Bra
sil. Quando ingerida, determina in
tensa irritação das mucosas da 
boca, faringe e esôfago, observan- 
do-se dor e inchaço acentuado dos 
lábios e da língua, salivação exces
siva, etc.

COGUMELOS — A intensifi

cação do cultivo de cogumelo no 
Brasil acarretou um aumento pro
porcional nos casos de envenena
mento. Estes manifestam-se de dife
rentes maneiras, conforme a 
espécie de cogumelos: distúrbios 
intestinais, lesoes hepáticas, renais 
ou sanguíneas, perturbações neu- 
ropsíquicas, etc.

MAMONA (Ricinus communis) 
—- Possui um princípio ativo tó
xico — o rícino — em todas as 
suas partes, especialmente nas se
mentes. A ingestão de um número 
relativamente pequeno de sementes 
pode acarretar a morte de um 
adulto. A sintomatologia mais fre
qüente é gastrintestinal, com cóli

cas violentas, diarréias e vômitos 
intensos, podendo aparecer em se
guida perturbações sanguíneas e le
sões renais.

MANDIOCA BRAVA — 
Planta do gênero Manihot, é res
ponsável por graves intoxicações, 
principalmente em crianças. 0  en
venenamento ocorre principal
mente porque existem duas varie
dades de mandioca que, embora 
muito semelhantes quanto à morfo
logia, apresentam efeitos total
mente diferentes: mandioca doce 
ou mansa, comestível e de grande 
consumo popular, e mandioca 
brava ou amarga, de efeitos tóxicos 
bastante intensos. A toxicidade 
desta última decorre da presença, 
em várias de suas partes, de um 
princípio ativo denominado amig- 
dalina. Após a ingestão, a amigda 
lina produz ácido cianídrico. O 
quadro clínico é o mesmo da into
xicação cianídrica: distúrbios gas
trintestinais, cardiocirculatórios e 
neurológicos, destacando-se as ca
racterísticas crises tônicas, asfixi- 
cas, principais responsáveis pela 
morte do paciente.

PINHÃO PARAGUAIO — 
(Jutropha curcas) — É também co
nhecido popularmente como “pur
gante de cavalo” (nome que define 
seus principais efeitos tóxicos). 
Possui um princípio ativo — a ja- 
trofina — que, quando ingerido, 
provoca distúrbios gastrintestinais 
violentos: diarréia, vômitos e cóli
cas abdominais.

VEGETAIS BELADONADOS
— Plantas da família das Solaná- 
ceas, conhecidas popularmente 
como “ saia-branca , “trombe- 
teira”, etc. As mais comuns pos
suem flores grandes, brancas, se-

As aranhas do gftnero "Lycosa" podem ocasionar acidentes tóxicos graves.
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Na respiração, a hemoglobina liga-se frouxamente ao oxigênio, para depois fornecê-lo a toao o organismo lesq.). 
Se houver monóxido de carbono, a hemoglobina une-se a ele, cessando de transportar oxigênio (dir.).

melhantes ao copo de leite, e frutos 
arredondados com espículas. O 
guadro sintomático mais freqüente 
e gastrintestinal, verificando-se có
licas violentas, diarréia e vômitos 
acentuados, podendo aparecer, em 
alguns casos, perturbações sanguí
neas e lesões renais.

Venenos animais

Os venenos animais possuem nu 
merosos agentes de natureza enzi- 
mática e propriedades alergizantes 
polivalentes, que produzem, 
quando inoculados em seres vivos, 
uma série de perturbações. Distin- 
guem-se dois tipos de efeitos causa
dos por esses venenos: o primeiro 
deles é provocado por animais do
tados de secreções venenosas e um 
aparelho inoculador, com o qual 
injetam o veneno por picada ou 
mordida. O outro tipo de efeito é 
motivado pela ingestão de animais 
venenosos — certos moluscos — 
que, em determinadas ocasiões, ali
mentam-se de algas tóxicas.

Cada veneno tem, habitual
mente, uma série de agentes de na
tureza enzimática, que provocam 
uma série de perturbações. Por 
isso, nos casos de acidentes, é im
portante conhecer as ações fisiopa 
tológicas fundamentais dessas enzi
mas, para que se possa caracterizar 
a sintomatologia e orientar o diag
nóstico diferencial.

Conforme a família, gênero ou 
espécie do animal, o veneno tem 
um ou mais grupos de substâncias 
tóxicas em proporções diferentes, 
formando assim as características 
da espécie ou gênero. Essas pro
priedades, sob o ponto de vista téc
nico, são responsáveis pelos sinto
mas clínicos observados.

Na maioria dos casos, o veneno 
penetra lentamente na circulação, 
por via linfática. Cada um de seus 
componentes tóxicos atua gradati- 
vamente, provocando os sintomas 
tipicos. Quando o veneno entra em 
grandes doses na circulação san
guínea (o que é raro), a morte por 
choque sobrevêm em pouco tempo.

As propriedades dos venenos, 
quanto a suas atividades fisiopato-

lógicas, levam a classificá-los em 
quatro grupos: proteolíticos, coa
gulantes, hemolíticos e neurotóxi- 
cos (quadro nesta página). Os vene
nos coagulantes e proteolíticos 
penetram mais lentamente na circu
lação, enquanto os neurotóxicos 
penetram mais rapidamente, devido 
a grande capacidade de difusão.

PROTEOLÍTICOS — São ve
nenos dotados de várias enzimas 
proteolíticas que atacam as proteí
nas, liberando produtos de degra
dação como a bradicina, a hista- 
mina, etc., que podem produzir 
choque. De acordo com a quanti
dade de veneno inoculada — com 
algumas variações qualitativas de 
espécie para espécie —, as substân
cias proteolíticas, ao penetrarem na 
circulação, provocam lesões nos 
capilares, acarretando pequenos fo
cos hemorrágicos em todas as vís
ceras e às vezes na pele. O processo 
é agravado pela incoagulabilidade 
derivada desses venenos, embora 
eles sejam também coagulantes. Os 
venenos proteolíticos produzidos 
pelas aranhas provocam somente 
lesão local, por serem inoculados 
em pequenas quantidades e por via 
intradérmica.

COAGULANTES — Quando 
os venenos deste tipo penetram em 
doses pequenas na circulação san
guínea, principalmente nos pul
mões, o sangue deixa de coagular, 
pela falta do fibrinogênio, sem que 
naja, necessariamente, hemorragia. 
Esta aparece quando as paredes ca
pilares são lesadas pelas proteolisi- 
nas, ou quando existe um feri
mento. Se o veneno entra na 
circulação em grande dose, há uma 
coagulação intravascular maciça, 
que acarreta a morte em poucos 
minutos. Em geral, como a penetra
ção do veneno é bastante lenta, 
ocorre inicialmente uma desfibrina- 
ção, seguida por uma retirada gra
dual de todo o fibrinogênio que vai 
se formando. Durante essa fase de 
coagulação aparece também ativi
dade fibrinolitica no plasma, que 
resulta da ação secundária do 
veneno.

HEMOLÍTICOS — Dois tipos 
de ação desse veneno podem ser di
ferenciados: o primeiro deles pro
voca hemólise (destruição das he- 
mácias) direta: e o que ocorre com 
a picada da abelha Apis mell\fera. 
O segundo provoca hemólise indi
reta, necessitando de soro ou 
plasma para agir. Os venenos ofidi- 
cos que têm essa propriedade pro
duzem, após uma hora, o apareci
mento de pigmentos hemoglobíni- 
cos na urma, seguido de anúria 
(suspensão das atividades excreto- 
ras dos rins), nos casos de envene
namento mais intenso. A morte, 
quando sobrevêm (em geral de três 
a catorze dias após a inoculação do 
veneno), resulta de intoxicaçao en
dógena por disfunção renal.

NEUROTÓXICOS — Venenos 
de difusão muito rápida. É o caso 
das neurotoxinas de serpentes, que 
atacam o sistema nervoso central. 
Não ocorre lesão orgânica no sis
tema nervoso — apenas destruição 
ou inibição de substâncias efetoras, 
que se regeneram ao ser eliminado 
o veneno. Os sintomàs clínicos típi
cos são a queda das pálpebras, pa
ralisia dos músculos motores dos 
globos oculares, torpor, dificuldade 
de andar, salivação espessa e im
possibilidade de deglutição. Após 
uma fase comatosa, sobrevêm a 
morte causada por parada respira
tória de origem central.

As neurotoxinas de aranhas, por 
sua vez, têm ação sobre o sistema 
nervoso periférico. O veneno da 
Phoneutria fera contém histamina, 
serotonina e polipeptídios. Acar
reta imediatamente dor muito in
tensa, interrompida ou contínua, 
com pontadas intermitentes que se 
irradiam para a periferia e para a 
raiz do membro atingido.

As neurotoxinas dos escorpiões 
provocam sintomatologia clínica 
semelhante à das aranhas, porém 
muito mais intensa, podendo, em 
casos muito graves, aparecer pros
tração e convulsões.

Entre os insetos, destacam se os 
himenópteros (vespas e abelhas). O 
veneno das vespas contém hista
mina, seretonina e polipeptídios

ativos; as abelhas apresentam vene
nos hemolíticos.

São muito freqüentes os aciden
tes causados por numerosos ani
mais marinhos das classes Hydro- 
zoa (Physalia), Scyphozoa 
medusas verdadeiras) e Ánthozoa 
anémonas e corais). Os venenos 

são do tipo urticante ou vesicante: 
agem ao contato com a pele.

As numerosas espécies de raias 
(peixes cartilaginosos, de água 
doce ou salgada) são providas de 
um ferrão ou dardo serrilhado, lo
calizado na face dorsal da base da 
cauda. Quando o ferrão perfura a 
pele, parte do epitélio viscoso que 
o recobre fica na ferida. O veneno 
existente nessa substância mucosa 
tem ação cardiovascular. A lesão 
provocada é extremamente dolo
rosa, e a cicatrização, demorada.

VEJA TAMBÉM: Preventiva, Me
dicina.

OS VENENOS A N IM A IS

SERPENTES

Proteolíticos (venenos 
com enzimas que atacam as 
proteínas e produzem 
choque) e coagulantes 
(que penetram na circulação 
sanguínea e coagulam 
o fibrinogênio):
Viperida Crotalus 
da América do 
Norte e Bothrops.

Hemolíticos (venenos que 
provocam a destruição 
das hemácias) e neurotóxicos 
(que atacam o sistema 
nervoso central):
Crotalus
da América do Sul.

Neurotóxicos e hemolíticos: 
Hydrophidae
(serpentes marinhas).

Neurotóxicos:
Bungarus e Micrurus (corais 
venenosas).

ARANHAS

Proteolíticos (nas aranhas 
causam somente 
lesão local): Lycosidae.

Proteolíticos e hemolíticos: 
Sicariidae (Loxosceles).

Neurotóxicos:
Theridiidae (Latrodectus)
e Ctenidae
(Ctenus. Phoneutria).
0  veneno da Phoneutria 
contém histamina, 
serotonina e polipeptídios.

ESCORPIÕES

Neurotóxicos:
Buthidae, Bothiuridae
e outros. As neurotoxinas 
dos escorpiões chegam 
a provocar prostração e 
convulsões.
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As enzimas (transferases) deslocam parte de uma molécula para outra, que funciona como aceptora. É o que mostra o esquema acima.

Enzima

Substâncias de natureza protéica 
elaboradas pelas células vivas, as 
enzimas funcionam como regula
doras da velocidade das reações 
químicas que ocorrem no orga
nismo e de cuja seqüência se origi
nam novas substâncias e se des
prende a energia necessária ao 
processo da vida. Elas têm, por
tanto, ação de catalisadores: parti
cipam das reações apenas para mo- 
dificar-lhes a velocidade.

Foi Louis Pasteur* quem pri
meiro chegou à conclusão de que 
as transformações verificadas em 
muitos alimentos eram devidas a 
fermentações provocadas por subs
tâncias específicas contidas em mi
crorganismos. Sua hipótese foi con
firmada em 1897 pelos irmãos 
Büchner* — Hans e Eduard — e, 
por proposta do fisiologista alemão 
Wilhelm Kühne (1837-1900), aque
las substâncias receberam o nome 
de enzimas (do grego zyme — fer
mento).

A substância cuja transformação 
a enzima catalisa recebe o nome de 
substrato. Freqüentemente a molé

cula deste é menor que a da en
zima, mas sempre se combina de 
forma bem determinada em um lo
cal da molécula de proteína*: o 
centro ativo. Após a reação, o pro
duto se dissocia do centro ativo e 
a molécula da enzima se regenera 
para novo ciclo. Contudo, a ação 
catalisadora da maior parte das en
zimas pode ser impedida por aque
cimento acima de 70° C, assim 
como por alguns ácidos e bases 
fortes, e certos sais.

Algumas das primeiras enzimas 
descobertas receberam nomes não 
sistemáticos, pelos quais são ainda 
conhecidas: a ptialina, existente na 
saliva; a pepsina, do suco gástrico; 
a papaína, que ocorre no mamão, 
e outras. Recentemente passaram a 
ser designadas pelo sufixo ase, 
aposto ao termo designativo da na
tureza ou do nome do substrato, ou 
ainda do tipo de reação química 
que catalisam. Por exemplo, a mal- 
tase age sobre o malte; a amilase, 
sobre o amido; a desidrogenase re
tira átomos de hidrogênio.

Já em 1835, o químico sueco 
Jõns Jacob Berzelius* reconhecera 
que, nos organismos vivos, existem 
agentes catalíticos capazes de au
mentar a velocidade de reações quí
micas. Ele chegou a essa conclusão 
observando o efeito de fermentos 
solúveis da batata na decomposi

ção do amido pela água. Logo de- 
ois, descobriu-se que os agentes 
iocatalíticos promoviam certas 

reações biológicas. Mais tarde, al
guns pesquisadores chegaram a su
gerir que os biocatalisadores eram 
proteínas; no entanto, até o início 
do século XX, acreditava-se que as 
enzimas faziam parte de uma 
classe desconhecida de compostos 
orgânicos.

Somente em 1926, o bioquímico 
americano James Batcheller Sum- 
ner (1887-1955), ao purificar e cris
talizar a enzima urease, conseguiu 
demonstrar que se tratava de pro
teínas. Trabalhos subseqüentes de 
purificação de enzima confirma
ram sua natureza protéica, o que 
valeu a Sumner o título de pai da 
moderna enzimatologia.

A ação enzimàtica pode ser cla
ramente percebida na hidrólise da 
uréia em C 0 2 (gás carbônico ou 
dióxido de carbono) e NH3 (amo
níaco). Em água a 37° C, essa hi
drólise processa-se tão lentamente, 

ue leva dias para se perceber uma 
iminuição efetiva da quantidade 

de uréia:
O
6

HjN7 xNH2 + H20 —*-C02 + 2NH3
Mas, se apenas um pequeno cris

tal da enzima urease for dissolvido

no mesmo tubo de ensaio, bastam 
poucos minutos para que toda a 
uréia se transforme em amoníaco e 
dióxido de carbono.

A catálise enzimàtica foi inter
pretada em 1913, antes mesmo de 
se conhecer a natureza protéica das 
enzimas. Em estudos feitos nesse 
ano, ao se observar uma reação S 
(substrato) —* P (produto), catali
sada por uma enzima [E], verifi- 
cou-se que, para uma mesma quan
tidade de enzima, aumentava a 
quantidade de produto P formado 
por minuto, à medida que se au
mentava a quantidade do reagente 
S. Desse modo, mais moléculas de 
S se transformam em P por minuto, 
o que significa dizer, em química, 
que a velocidade da reação au
menta. Mas, a partir de certa quan
tidade de S já adicionada, essa ve
locidade torna-se estacionária, 
como se percebe no gráfico 2 da 
página 269: a partir do ponto em 
ue se adicionaram 3 miligramas 
e S, a velocidade da reaçao esta

ciona, mantendo-se constante num 
valor de velocidade máxima. Para 
uma molécula de S reagir, ela pri
meiro se associa a uma molécula 
de enzima E, formando um com
plexo ES, que dá origem ao pro
duto P. Têm-se, portanto, duas eta
pas de reação: uma de formação do 
complexo ES, outra de formação 
do produto

E +  S ^  ES—► E +  P
Dessa forma, a enzima é regene

rada no final. A primeira etapa é 
representada por duas flechas por
que a reação é de equilíbrio. A se
gunda etapa, de formação do pro
duto, é a etapa lenta do processo, 
que limita a velocidade de toda a 
reação.

O complexo intermediário entre 
enzima e substrato, normalmente 
muito instável, já  foi isolado em al
guns casos especiais (enzima aldo- 
lase e substrato dihidroxiácetona- 
fosfato, por exemplo).

Uma propriedade importante 
das enzimas é sua especificidade. 
Pode-se dizer que, para cada rea
ção que ocorre numa célula, existe 
uma enzima diferente que, para for
mar o complexo, é capaz de reco-

Todas as enzimas até agora descobertas revelaram-se de origem protéica. Em muitos casos, porém, possuem uma 
parte nào-protéica. chamada de grupo prostético. de natureza variável, que se liga ao grupo funcional.
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Esquema de reação enzimática: só através de uma enzima os reagentes A e B conseguem formar um produto C.

nhecer seus substratos com alto 
grau de precisão. Essa caracterís
tica das enzimas foi reconhecida e 
explicada pelo químico E. Fisher 
na chamada teoria da “chave e da 
fechadura” : na estrutura da enzima 
há uma cavidade que permite o per
feito encaixe com o substrato, as
sim como a chave se encaixa per
feitamente na fechadura (conforme 
figura ao lado). Qualquer pequena 
alteração do substrato é suficiente 
para impedir esse encaixe e a for
mação do complexo C.

A descoberta de que as enzimas 
são proteínas de forma tridimensio
nal bastante complexa possibilitou 
saber que a proteína enzimática 
possui regiões de sua superfície 
com grande afinidade pelos subs
tratos. É a essas regiões, por meio 
das quais a enzima se liga ao subs
trato, que se dá o nome de “centro 
ativo” da enzima.

A teoria da chave e da fecha 
dura, contudo, apresenta o incon
veniente de dar uma idéia de rigi-

Curvas de uma reação química (1) 
e de uma reação enzimática (2 e 3). 
em que P representa o produto e S 
o substrato. As curvas A e B do grá
fico 3 mostram que quando au
menta a concentração da enzima, o 
mesmo acontece com a do subs
trato.

dez da estrutura da enzima e de 
indeformabilidade de seu centro 
ativo. Na verdade, a estrutura de 
uma enzima é bastante flexível, po
dendo acomodar-se a conforma
ções distintas, 4e acordo com as 
circunstâncias. As vezes, a intera
ção com alguma substância, num 
ponto diferente de seu centro ativo, 
pode alterar toda a estrutura da en
zima, modificando, inclusive, sua 
localização. Este fenômeno é de ex
trema importância e constitui a base 
de um processo de regulação das 
atividades das enzimas no interior 
das células.

A velocidade de uma reação quí
mica aumenta na presença de enzi
mas, pois elas diminuem a energia 
de ativação, que pode ser muito 
alta e constitui uma barreira sobre 
a qual as moléculas precisarão 
“saltar” para reagirem.

Uma célula contém, normal
mente, de centenas a milhares de 
substâncias diferentes que podem 
reagir entre si.

Quando uma reação é necessária 
(como, por exemplo, a queima de 
glicose, no momento em que a cé
lula precisa de energia), basta que 
seja sintetizada a enzima corres
pondente para que a reação se efe
tue. As vezes, certos fatores podem 
entrar no processo, a fim de ativar 
enzimas inoperantes e destruir ou 
eliminar temporariamente as que se 
fazem desnecessárias. No último 
caso, entram em jogo fatores que 
interagem com a enzima, conferin
do-lhe conformação inadequada 
para agir. Por meio desses meca
nismos de controle é que a célula 
pode executar funções específicas.

C lassificação

Em 1961, a Comissão de Enzi
mas da União Internacional de 
Bioquímica classificou as enzimas 
em seis divisões, nas quais pode ser 
enquadrada qualquer uma das cen
tenas de enzimas conhecidas:

I — Oxirredutases, que catali
sam reações de oxidorredução*, 
como a desidrogenase succinica, 
que oxida succinato a fumarato.

II — Transferases, que catali

sam transferências de grupos de 
uma molécula a outra. As mais co
nhecidas são as quinases, que cata
lisam transferência do grupo fos
fato das moléculas de ATP (trifos- 
fato de adenosina) para um 
receptor. A glucoquinase catalisa a 
transferência de fosfato de ATP 
para glicose: glicose +  ATP -» gli- 
cose-fosfato +  ADP.

III — Hidrolases, que catalisam 
as reações de hidrólise. Muito co
nhecida é a tripsina do intestino, 
que catalisa a hidrólise de proteí
nas.

IV — Liases, que catalisam a re
moção de grupos do substrato, sem 
hidrólise (por exemplo, as decarbo- 
xilases, que catalisam reações em 
que há desprendimento de CO,).

V — Isomerases, que catalisam 
reações de isomerizaçao, como por 
exemplo a fosfoglucoisomerase, 
que catalisa a transformação de gli
cose em frutose.

V I— Ligases, que catalisam 
reações de ligação entre duas molé
culas, simultânea à quebra de liga
ção pirofosfato.

VEJA TAMBÉM: Oxirredução; 
Proteínas; Vitaminas.

Escala de pH (acidez do meio). As 
enzimas agem melhor entre 5 e 8.

Épico

Os §regos designavam com o 
termo epos (que significa: palavra, 
dito, narração) também um verso 
de seis pés (hexâmetro datilico), 
usado nos poemas em que se apre
sentava a narração de grandes fei
tos bélicos e heroicos.

Portanto, épico e epopéia (ex
pressões derivadas desse termo 
grego) não indicavam, inicial
mente, um gênero literário, mas 
apenas uma forma métrica. Em
bora usado também para outro tipo 
de poesia, o verso hexâmetro era 
característico da poesia narrativa 
(epopéia); daí se conclui que a 
forma métrica adequava-se às exi
gências estruturais da matéria de 
que tratava.

N o com eço, os heró is

Quando a literatura começou a 
ser estudada e classificada pelo as
sunto de que tratava e não pela es
pécie de verso, o épico foi conside
rado um dos gêneros fundamentais 
da expressão poética, juntamente 
com o lírico* e o dramático. Em 
oposição ao lírico (expressão subje
tiva do sentimento: o eu falando) e 
ao dramático (forma representativa 
da ação), o épico constitui a narra
ção de feitos extraordinários de 
personagens cujas ações e paixões 
são relatadas com distanciamento 
objetivo.

O épico é uma manifestação 
poética que, nas origens de todas as 
literaturas antigas e modernas, pre
cede as demais. Ele reduz as lendas 
mitológicas, heróicas e religiosas à 
unidade orgânica da poesia. Poetas 
populares e cantores ambulantes da 
Grécia antiga elaboravam esse ma
terial, essencialmente folclórico, 
em cantos que narram aconteci
mentos maravilhosos e extraordi
nários de homens e deuses. Fre
qüentemente acompanhavam seus 
cantos — quase todos compostos
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Em muitos de seus livros, a Bíblia trata epicamente a história do povo hebreu. (Cena do filme "A Bíblia".)

em verso — com instrumentos mu
sicais. Só num segundo momento 
apareceu a elaboração culta, estru
turada literariamente, com aspec
tos formais e métricos precisos. A 
epopéia nasceu de uma tradição 
oral cuja matéria, o épico, finca as 
raízes na história e sublima as vi
cissitudes de um povo.

Vários acontecimentos — guer
ras, ritos religiosos, costumes — 
forneceram o elemento primordial 
para a constituição do épos (narra
ção). Para a composição de um 
grande poema épico concorria len
tamente uma comunidade inteira, 
vista como núcleo homogêneo de 
pessoas que falavam a mesma lín
gua e tinham a mesma história.

O conceito de heróico (que é 
substancial no épico) não é mera 
invenção subjetiva de uma mente 
fértil, mas a perpetuação de situa
ções extraordinarias, como patri
mônio espiritual acumulado atra
vés de um longo processo de 
civilização. A imaginação de poe
tas concedeu forma artística ao que 
permaneceria como simples crô
nica que o tempo esvaziaria de 
conteúdo.

A figura do' herói, em suas linhas 
fundamentais, apareceu primeira
mente na lenda popular, na fabula- 
ção anônima, na narrativa simples 
e ingênua; depois foi consagrada 
pelo talento do poeta. Junto com as 
funções reais de personagem, o he
rói ganhou organicidade de sím
bolo e tornou-se exemplo concreto 
de virtude e de ação. Sua natureza 
histórica foi transferida para o 
mito, mas permaneceu fundamen
talmente ligada às circunstâncias 
de tempo e lugar.

Embora surgindo como aconte
cimento extraordinário, o herói 
prepara outros eventos. Dessa ma
neira, a poesia épica (que se ali
menta do heróico) é narrativa, rara
mente incluindo elementos líricos.

Quando estes aparecem, servem 
para enaltecer ainda mais a gran
deza do herói, síntese das forças e 
das capacidades que ultrapassam 
aquelas do homem comum.

A s epopéias d a  A ntigu idade

Até meados do século XIX, 
aproximadamente, o mundo oci
dental conheceu apienas as grandes 
epopéias gregas; a Ilíada e a Odis
séia de Homero*, que serviam de 
modelos normativos.

Durante o Romantismo*, com o 
surgimento e o aperfeiçoamento 
dos estudos de lingüística , de filo
logia*, e especialmente de arqueo
logia*, percebeu-se que o épico não 
era exclusivo dos gregos. Apare
cem as epopéias das civilizações 
orientais, desde as do Irã até as da

Índia. Entre elas, a épica hindu foi 
a primeira a ser conhecida, com 
seus dois maiores poemas, o Ma- 
habharata e o Ramayana (ambos 
do V ou VI séculos a.C.), para onde 
confluem grande número de anti
quíssimas lendas e tradições míti
cas, heróicas, religiosas e guerrei
ras da índia.

Não menos importante e famoso 
é o outro épos ariano, o Shama- 
meh, poema elaborad# no século 
X. Sào obras monumentais e de 
alto padrão artístico, embora não 
alcancem a perfeição homérica. 
Após terem sido decifrados os ca
racteres cuneiformes, tomaram-se 
conhecidos poemas épicos em lín
gua semítica, entre os quais desta- 
cam-se a Criação (Enuma Elish) e 
o Gilgamesh.

Mas não houve épica apenas en

tre arianos e semitas. No antigo 
Egito* podem ser encontradas vá 
rias obras em honra dos faraós, 
como a que narra os feitos de Ram- 
sés* II durante a guerra vitoriosa 
contra os hititas.

Da mesma maneira, não faltam 
traços e temas épicos nas literatu
ras da China, do Japão, de Java, da 
Birmânia e de outros países do Ex
tremo Oriente.

A universalidade do elemento 
heróico é confirmada pela presença 
da epopéia — num tratamento va
riado conforme as civilizações — 
em diferentes regiões, como uma 
afirmação do homem sobre o mo
mentâneo e o contingente.

A  Ilíada e a O disséia

A forma típica e o padrão artisti
camente mais elevado do épico fo
ram obra dos gregos e centraliza 
ram-se na Ilíada e na Odisséia de 
Homero.

Precedidos por uma longa e fértil 
tradição oral de cantos heróicos, 
esses poemas constituem a produ 
çâo mais rica e mais completa que 
se conhece no gênero, e tiveram um 
número imenso de imitações. O es
tilo, a estrutura, a extrema varie
dade de imagens, a linguagem e a 
concepção do mundo e da vida 
mostram a grandeza da épica ho
mérica, que se alicerça numa supe
rioridade particular do herói.

O conceito do heróico estabelece 
a superioridade em tudo: no bem e 
no mal, na força do espírito e do 
corpo, nas armas, nos carros, nos 
cavalos, no gritar, no calar, na ge
nerosidade, na vontade e nas excen
tricidades. Mas o herói também é 
superior àquilo que o atinge do ex
terior: morte, natureza e destino; 
sofrimentos e alegrias.

Em Homero, deuses e homens, 
objetos e fenômenos conjugam-se e 
tornam-se extraordinários para 
configurar o herói. O heróico não 
é limitado nem assimilado pela fa
çanha bélica, pelos gestos inco- 
muns; pelas ações nunca vistas. 
Isso e parte — não a definição — 
do heróico. Ao contrário, ele é a 
síntese da grandiosidade de tudo 
que é desmedido, embora emoldu
rado na fragilidade do tempo e do 
espaço. Tempo e espaço de dimen
sões e perspectivas que reúnem, de 
maneira híbrida, os caracteres da 
divindade e da humanidade.

O herói homérico é, portanto, 
uma hybris a que pertencem os an 
seios dos que estão destinados a 
morrer, assim como os desejos dos 
que, por sua natureza divina, estão 
certos de que a morte nunca os 
alcança.

A Ilíada e a Odisséia têm como 
fundo histórico a guerra de Tróia. 
Uma guerra como todas as outras: 
fruto de interesses econômicos e da 
ambição de domínio. Mas a arte 
grega lhe dá como motivo uma his
tória de amor: o rapto da bela He
lena, esposa de Menelau, rei de Mi- 
cenas, por Páris, filho do rei de 
Tróia. A pobreza da ocorrência é 
transposta e colocada num clima 
de paixão humana: o fato, momen
tâneo e frágil, assume a dimensão 
do perene e do constante. Os temas 
de ambos os poemas não são só a 
guerra, os duelos ou as armas, mas 
os sentimentos de amor e beleza, deMiniatura que ilustra o "Ramayana". uma das maiores epopéias orientais.



Épico 271

Ulisses serviu durante muito tempo como modelo para a épica ocidental.

juventude e de paixão, de sofri
mento e de vitória sobre a desven
tura. Povos e cidades, reis e escra
vos, árvores e mares comovem-se e 
entram em cena. Todos intervêm: 
uns participam em favor dos troia
nos, outros auxiliam os aqueus. E 
o mundo se divide em dois grandes 
exércitos que lutam encarniçada- 
mente — até o ar que envolve os 
guerreiros torna-se heróico, assu
mindo os anseios de todos.

A guerra prolonga-se por dez 
anos e chega ao final quando Tróia 
é vencida e destruída. Mas ninguém 
poderá julgar quem foi o maior he
rói: o aqueu Aquiles, ou o troiano 
Heitor.

Tróia cai não por fraqueza ou 
deficiência de defesa, mas pela as
túcia de Ulisses, a quem os deuses 
que favoreceram Troia farão pagar 
caro, quando da viagem que em
preenderá, de regresso a sua terra, 
a ilha de ftaca.

Em síntese, a concepção do he
rói e do heroísmo^ na epopéia 
grega, é uma figuração poética das 
necessidades da história humana.

A destruição de Tróia tem sido 
situada, aproximadamente, no ano 
de 1180 a.C. A Ilíada e a Odisséia 
foram compostas a partir de uma 
abundante produção oral, entre 
850 e 700 a.C. Decorreram, pois, 
cinco séculos antes de aparecer a 
elaboração literária dos fatos histó
ricos e das lendas que eles fizeram 
surgir.

São desconhecidos os cantos épi 
cos que os artistas populares certa
mente compuseram e cantaram an
tes do aparecimento dos poemas de 
Homero. Entretanto, são conheci
das várias obras posteriores — os
tensivamente inspiradas em Ho
mero — que continuam o ciclo 
épico grego por muito tempo. São 
as do Ciclo Troiano, do Ciclo Te- 
bano e os Hinos Homéricos. Ape
sar do título, é muito duvidoso que 
estas últimas tenham sido real
mente compostas pelo autor da 
Ilíada e da Odisséia.

Pelos elementos épicos que in
corporam — embora não perten 
çam ao gênero —, devem ser men
cionados ainda os poemas 
Teoçonia e A s Obras e os Dias, de 
Hesiodo*, as tragédias de Esquilo*, 
Sófocles* e Euripedes* e a epopéia 
filosófica constituída pelos traba
lhos dos filósofos Xenófanes* e 
Parmênides* e Empédocles*, que 
enfeixaram seu pensamento em ver
sos hexjimetros e deram-lhe uma 
exposição em tom épico.

A s av en tu ras de E néias

Os romanos, povo constituído de 
agricultores e pastores, parece que 
nao tiveram, no início de sua histó
ria, um épos espontâneo que pu
desse determinar uma epopéia dc 
vulto. Tem-se conhecimento, con
tudo, de alguns cantos entoados 
durante banquetes: Carmina Con- 
vivalia, que demonstram rudimen
tares elementos épicos, já  na época 
da monarquia (entre 715 e 509 
a.C., aproximadamente). Ocorre 
que o surgimento de Roma, com 
suas estruturas definitivas, é poste
rior aos poemas homéricos, e, 
dessa forma, os latinos foram in
fluenciados pela epopéia grega na 
qual encontraram seus modelos.

As primeiras tentativas de elabo
ração de poemas épicos devem ser 
incluídas no âmbito das poesias 
históricas, e são da autoria de„Né- 
vio (2707-200 a.C.) e Ênio 
(239-169 a.C.).

O único grande poeta épico la 
tino é Públio Virgílio* Maro, com 
sua Eneida.

O assunto tratado no poema não 
é um fato ou episódio romano, pois 
conta a fuga de Enéias, herói

troiano, de sua cidade. Narra os 
eventos transcorridos até sua che
gada às margens do Lácio, por 
vontade dos deuses, a fim de dar 
origem a uma nova estirpe, que ha
veria de dominar o mundo. Virgílio 
recorre, portanto, à mitologia 
grega. Mas sua genialidade conse
guiu transformar o herói grego 
numa personagem latina e seu 
poema converteu-se na expressão 
das glórias de Roma.

Marcos Aneu Lucano (39 
a.C.-65 d.C.), com seu poema Far- 
sália, introduz na epopéia latina 
um assunto completamente romano
— a guerra entre Júlio César* e 
Pompeu*. Mas à obra de Lucano 
faltam o extraordinário e o maravi
lhoso, que caracterizam o épico, e 
que Virgílio, ao contrário, soube 
empregar com grande habilidade e 
originalidade artísticas.

A Farsália permanece dentro da 
tradição do poema histórico latino, 
que foi iniciado por Névio. Autores 
como Estácio Silio (Silius Italicus 
Tiberius Catus, 25/26-101) e Valé- 
rio Flacco (séc. I) nada produzem 
de original.

C avaleiros e c ris tão s

Favorecida por condições parti
culares de vida e por contingências 
históricas, a epopéia germânica, 
entre as medievais, é a mais rica. 
Ela foi precedida por canções he
róicas — os Heldenlied — de es
tilo patético e dramático, que re
montam ao século II a.C., quando 
algumas populações germânicas 
ainda se encontravam nas margens 
do mar Negro.

São conhecidos apenas pequenos 
fragmentos dessas canções. Mas é 
possível ter uma idéia de seu con
teúdo através daquilo que se trans
feriu a poemas posteriores anglo- 
saxônicos e teutônicos como o 
Edda (século VIII), o Beowulf (sé
culo VIII) e os Nibelungenlied (sé
culo XIII), que constituem as mais 
importantes epopéias nórdicas.

Na França e na Espanha surgi
ram grandes epopéias nacionais 
durante a Idade Media. O elemento 
épico francês foi precedido de can
tos curtos originários de tradições 
e lendas orais. A épica concen- 
trou-se na época e na figura de 
Carlos* Magno, que foi a alma das 
lutas contra os sarracenos que 
ameaçavam a cristandade. A Can
ção de Rolando é a obra-prima das 
canções conhecidas como Gestas 
do Rei. Um pouco posterior é o Ci
clo Bretão, repassado de lirismo, e 
que, por essa razão, afasta-se bas
tante do gênero épico.

Na Espanha, a epopéia assumiu 
um caráter eminentemente popular, 
sendo Cid, o herói na luta contra 
os mouros invasores, a personagem 
que centralizou o interesse dos poe
tas. O Cantar de meu Cid é a obra 
mais notável do ciclo, secundada 
por Siete Infantes de Lara e o 
Poema de Fernán Gonzáles.

Na Itália, o género épico apare
ceu mais tarde do que nos outros 
dois países neolatinos. Dante* 
Alighieri deu, com a Divina Comé
dia, uma visão nova e diferente do 
heroísmo, completamente transfe
rida para problemas morais e reli
giosos, transformando a virtus ro
mana na virtude cristã e as lutas 
terrenas em combates pela salva
ção da alma.

Também os povos eslavos apre
sentam material épico durante a 
Idade Média. Os sérvios enaltece
ram a figura lendária de Markus 
Kraljevic; os russos cantaram os 
feitos heróicos de ígor e outros ca
valeiros, em composições denomi
nadas bilinas; os búlgaros, os ucra- 
nianos e os poloneses exaltaram
suas lutas e outras experiências hís-Luís de Camões dedica várias estrofes de "Os Lusiadas" a Inès de Castro.
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tóricas com cantos breves, eminen
temente populares e ricos de senti
mentos heroicos.

N asce a epopéia  p ioderna

Com a Renascença* (século XV 
e XVI), a épica tradicional foi reto
mada, dando origem aos poemas 
Orlando Enamorado, de Matteo 
Maria Boiardo*, Orlando Furioso, 
de Ludovico Ariosto*, e Jerusalém 
Libertada, de Torquato Tasso*.

Com essas obras, a Itália abre a 
série de epopéias dos tempos mo
dernos. Merecem também destaque
— e podem ser considerados mo
dernos — Os Lusíadas, do portu
guês Luís de Camões*, a Arau- 
cana, do espanhol Ercilla y Zuniga 
(1553-1594) e o Paraíso Perdido, 
do inglês John Milton*.

O século XVIII demonstrou um 
interesse especial pela epopéia. O 
poeta escoces James Macpherson* 
publicou, em 1760, os Cantos de 
Ossiarí, que influenciaram toda a li
teratura européia.

Friederiech Klopstoc* tornou-se 
notável como o grande poeta épico 
moderno da Alemanha, com varias 
obras, entre as quais se destaca o 
Messias, publicado em 1781. No 
Brasil esse século seria marcado 
pelo aparecimento das duas primei
ras epopéias nacionais: Uruguai, de 
José Basílio da Gama* e o Cara- 
muru, de Santa* Rita Durão.

U m  re to m o  do épico

Com o Romantismo, o elemento 
épico conheceu outra fase de ex
pansão, praticamente em todas as 
nações. Esse movimento, exaltando 
as tradições nacionais de cada 
povo, apelou aos elementos herói
cos, fornecendo estímulos para a 
produção de pequenas e grandes 
epopéias.

Na França, os trabalhos de Vítor 
Hugo* e de Alfred de Vigny* foram 
os mais importantes. Na Inglaterra, 
George Gordon Byron* misturou, 
de forma característica, o épico e o 
lírico. Na Itália, Alessandro Man- 
zoni* utilizou a épica para expres
sar os sentimentos de seu povo, que 
lutava pela independência. Tam
bém representam o épico do século 
XIX Almeida* Garret, em Portu
gal; Adão Mickiewicz*, na Polô
nia; e Alexandre Puschkin 
(1799-1837), na Rússia.

No Brasil, o Romantismo igual
mente ensejou o aparecimento de 
poemas do gênero. Araújo Porto* 
Alegre, com Colombo, e Domingos 
Magalhães*, com Confederação 
dos Tamoios, deram início à poesia 
épica romântica do país. Na prosa 
épica destaca-se José de Alencar* 
com Guarani, Iracema e Ubirtyara. 
Mas o maior poeta épico do ro
mantismo brasileiro foi Gonçalves* 
Dias, com Os Timbiras.

O gênero épico passou a sofrer, 
a seguir, uma decadência que 
acompanhou o declínio do Roman
tismo. O épico tomou-se objeto do 
romance, em suas diversas formas 
expressivas.

VEJA TAMBÉM: Drama; Épico, 
Teatro; Homero; Romantismo; 
Virgílio.

O teatro a serviço dos problemas de uma época: "Galileu Galilei". de Brecht. um grito contra a intolerância.

Épico, Teatro

Em linguagem comum, a palavra 
“épico” é freqüentemente associada 
a heroísmo, glória, etc. Mas, em 
teatro, seu sentido é bem mais es
pecífico, Numa situação épica, um 
narrador conta acontecimentos dos 
quais não participou — presen
ciou-os ou tomou conhecimento de
les por terceiros. Pouco importa a 
veracidade ou o caráter de lenda 
desses eventos. O narrador nunca 
se confunde com a narrativa, com 
relação à qual cria um distancia
mento. Ele se apresenta ao público 
como quem sabe tudo a respeito 
dos acontecimentos e seus protago
nistas, que são apresentados na ter
ceira pessoa.

Apesar de a estruturação teórica 
do teatro épico somente ter come
çado com Bertolt Brecht*, em 
1926, certos elementos épicos exis
tem desde o teatro grego.

Na tragédia grega, o coro inter
rompia a ação dramática para co
mentá-la, refletir sobre personagens 
e acontecimentos e até mesmo para 
expressar as opiniões do autor. Na 
comédia também ocorre coisa se
melhante. Desse modo, na obra de 
Aristófanes* o espetáculo era inter
rompido pela parabase: o coro, ver
dadeiro porta-voz do autor, diri- 
gia-se ao público para comentar 
acontecimentos pouticos do mo
mento, ou então para discutir ques
tões pessoais do autor, assuntos 
que nada tinham a ver com o espe
táculo.

Nas obras de Eurípedes* — 
quando o coro perdeu parte de sua 
função e importância iniciais — 
desenvolveu-se o prólogo, introdu

ção narrativa dos acontecimentos 
que iriam se desenrolar. Ainda no 
teatro grego, a figura do mensa
geiro, que vinha à cena narrar 
aquilo que aconteceu longe do pú
blico e dos personagens, represen
tava também um elemento épico.

Na Idade Média, a vida de Jesus 
era às vezes apresentada na íntegra, 
por meio de uma vastíssima se
qüência de “estações”. Em certos 
festivais, simultaneamente religio
sos e profanos, todos os membros 
da comunidade participavam, 
como organizadores, atores ou es
pectadores.

Alguns dos festivais proporcio
navam espetáculos de grande dura
ção: começavam no Éden, com 
Adão e Eva, percorriam todos os 
acontecimentos da Bíblia e termi
navam no Apocalipse. A ação tea
tral prolongava-se, às vezes, por 
quarenta dias, com intervalos ape
nas para comer e dormir. Os espec
tadores deslocavam-se junto com 
os atores de um cenário para o ou
tro, dentro da paisagem natural da 
localidade. Os personagens que 
não participavam da cena em curso 
mantinham-se geralmente à vista 
do público, à semelhança do que 
seria recomendado por Brecht, na 
encenação de suas peças.

Na época que vai do período me
dieval ao barroco, multiplicaram-se 
as formas dramáticas caracteriza
das por forte influxo épico, com o 
uso de prólogos, epílogos e alocu
ções intermediárias dirigidas ao pú
blico. Dessa forma, através de um 
narrador ou de uma personagem, o 
autor fazia considerações com ob
jetivo didático. Em outras ocasiões, 
o público era solicitado a tomar 
parte num julgamento encenado, o 
que dava cunho narrativo à ação 
dramática.

No século XVI, com a Reforma* 
e a Contra-Reforma, acentuou-se a 
tendência didática dos espetáculos 
teatrais, com longos debates entre 
caracteres alegóricos representati
vos dos vícios e das virtudes. A 
essa fase pertence a obra do portu
guês Gil Vicente*, em um de cujos 
autos o mundo aparece como uma

"Peer Gynt", de Ibsen, apresenta algumas das principais características do 
teatro épico. (Sténio Garcia, no centro, em uma cena dessa peça.)
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grande feira, onde virtudes e vícios 
são as mercadorias.

Certo cunho épico manifestou-se 
também no teatro barroco*, pois 
nele a “ilusão” teatral era “desmas
carada”, impedindo a identificação 
do público com as personagens: a 
cortina subia enquanto, no palco, 
ainda se montavam cenários e se 
experimentavam máquinas, os ato
res começavam a brigar, a figura 
cômica saía do papel e torcia com 
o público contra os colegas, etc.

O  épico  no  tea tro  m oderno

Goetz von Berlichingen, obra do 
jovem Goethe*, salienta a tendên
cia épica no teatro moderno. _A 
peça e constituída por uma seqüên
cia livre de cenas que reproduzem 
a atmosfera histórica ao século 
XVI, com suas várias camadas so
ciais. A esta tendência pertencem 
também Os bandoleiros, de Schil
ler*, e o O Gato de Botas, de Lud
wig Tieck (1773-1853). Nesta úl
tima peça, as personagens conver
sam com o publico e os cenários 
imitam as mesuras dos atores, in
clinando-se diante da platéia.

Woyzeck, de Georg Büchner*, 
contém fortes traços epicos. Suas 
cenas não funcionam como elos de 
uma ação linear e contínua; repre
sentam um momento que,_ em si 
mesmo, encerra toda a ação dra
mática da peça.

As peças da primeira fase de Ib
sen* possuem acentuadas carac
terísticas épicas. É o caso de Os 
Heróis de Helgeland, Os Preten
dentes ao Trono e Peer Gynt. A 
ação desta última se desenrola 
através de meio século, em vários 
países, numa seqüência de quadros 
estáticos, episódios ou “estações”, 
que ilustram a vida do protago
nista. Música e danças completam 
o teor épico.

O cunho épico da dramaturgia 
de Anton Tchekhov* foi cedo ob
servado pelo Comitê dos Teatros 
Imperiais da Rússia czarista, que 
lhe recusou uma peça, sob a alega
ção de que não se tratava de 
drama, porém de “narração dramá
tica”. De fato, Tchekhov tendia 
para o épico, ao procurar reprodu
zir o vazio do cotidiano e apresen
tar personagens fugindo de sua rea
lidade, dominadas pelo tédio e pela 
fru s tração.

Os Tecelões, de Gerart Haupt
mann*, é uma peça genuinamente 
épica, na qual, uma série de qua
dros ilustra as condições sociais de 
sofrimento e desamparo, que susci
taram a revolta dos operários. Em 
cada cena surgem novas figuras, de 
modo que não há unidade de ação, 
nem continuidade dramática pro
gressiva, em torno de um núcleo 
definido de personagens. A peça 
não tem fim  rnnvpnninnal, ^»ois o 
próprio narrador a dá por encer
rada num momento arbitraria
mente escolhido, quando uma per
sonagem introduzida no quinto e 
último ato morre atingida por uma 
bala casual.

O  tea tro  épico no século  X X

A  p a r t i r  d e  f in s  d o  s é c u lo  X I V ,  
a  a r te  o r ie n ta l ,  p a r t i c u l a r m e n te  a  
ja p o n e s a  e a  c h in e s a ,  c o m e ç a - a  
e x e rc e r  in f lu ê n c ia  c r e s c e n te  s o b r e  a

arte ocidental. Reconheceram-no 
diretores de teatro, como Meyer- 
hold* e Max Reinhardt*, e drama
turgos, como Paul Claudel* e Ber- 
tolt Brecht.

Antes de ser um gênero literário, 
o teatro oriental é, acima de tudo, 
espetáculo, ou seja, arte visual, 
plastica, coreografica, pantomí- 
mica, apoiada na música. Os diálo
gos são, com freqüência, pouco 
mais que um pretexto para mobili
zar as outras partes. A ilusão tea
tral da ação presente é rompida a 
todo momento, ficando claro para 
o público que se trata de ação nar
rada. Assim, cada personagem 
apresenta a si mesma; o coro e os 
músicos intercalam comentários; 
de repente, os atores passam a se 
tratar por seus nomes verdadeiros; 
os ajudantes de cena aparecem no 
palco aberto, em trajes de trabalho, 
para dispor os acessórios ou assistir 
os atores em pleno desempenho.

Paul Claudel* foi um dos primei
ros autores ocidentais a empregar 
meios tão drásticos para romper 
com a ilusão teatral.

Em Sapato de Cetim, Claudel 
celebra a grande unidade do mundo 
natural e do sobrenatural, segundo 
a visão cristã. No drama, que se 
passa ao mesmo tempo em todas as

partes do mundo espanhol dos sé
culos XVI e XVII, a mudança dos 
cenários se faz à vista do público 
e a entrada dos atores da cena se
guinte acontece enquanto os da an
terior ainda estão atuando.

U m  ato  p a ra  B recht

Durante trinta anos, aproxima
damente, Bertolt Brecht escreveu 
ensaios e comentários sobre a teo
ria do teatro épico. Em 1926, ele 
começou a usar a expressão “teatro 
épico ; dois anos depois, no posfá- 
cio da Ascensão e Queda da Ci
dade de Mahagony, compara efeti
vamente a forma dramática ou 
aristotélica à forma épica de teatro.

Brecht se opôs à forma dramá
tica, em primeiro lugar, porque de
sejava apresentar nao apenas rela
ções entre indivíduos (objetivo 
essencial do drama puro), mas tam
bém as determinantes sociais des
sas relações.

Além disso, o teatro brechtiano 
visava ser didático, tinha a inten
ção de esclarecer o público sobre 
os problemas sociais e a necessi
dade de resolvê-los. No Pequeno 
Organon, escrito em 1948, Brecht 
resume sua teoria de teatro épico e 
discorre sobre o “efeito de distan

ciamento”. Se o espectador é sim
plesmente colocado diante das coi
sas que o hábito tornou familiares, 
elas podem parecer naturais e 
mesmo imutáveis, mas se essas 
mesmas coisas familiares são colo
cadas em outro contexto histórico 
ou geográfico, o espectador as es
tranha. Dessa forma, o público re
conhecerá que sua própria condi
ção é apenas relativa, fugaz, e 
como tal, passível de ser alterada. 
Nesse sentido, a situação, a época 
e a sociedade do próprio especta
dor devem ser apresentadas como 
se estivessem distanciadas dele.
Suando foi encenada nos Estados 

nidos a peça Galileu Galilei 
(1947), o publico norte-americano 
podia facilmente relacionar o pro
blema enfrentado pelo protagonista 
na Florença do século XVI (repres
são intelectual) com a “caça às 
bruxas” movida pelo macartismo 
contra cientistas e artistas suspei
tos de estarem exercendo ativida
des antiamericanas.

Brecht elaborou um grande arse
nal de técnicas e todas elas se ligam 
à concepção fundamental do teatro 
épico.

Entre os recursos teatrais, desta
cam-se os títulos, cartazes e proje
ções de textos, que comentam epi- 
camente a ação e esboçam o_pano 
de fundo social. Os cenários nao vi
sam criar ilusão: são estilizados e 
reduzem-se ao indispensável. São 
também claramente iluminados: os 
ambientes de penumbra podem 
propiciar efeitos ilusórios, pertur
bando os intuitos didáticos da 
obra.

Outro recurso que Brecht usa 
para se dirigir ao publico são os co
ros e os cantores. A música assume 
a função de comentar o texto, de 
tomar posição em face dele e acres- 
centar-lhe novos horizontes. As 
canções se dirigem ao público e seu 
conteúdo é quase sempre demons
trativo: elas apontam as falhas do 
mundo narrado.

Também o ator épico deve nar
rar seu papel como quem mostra 
uma personagem, mantendo certa 
distância. A cada momento deve 
estar preparado para desdobrar-se 
em sujeito (narrador) e objeto (nar
rado), mas também para “entrar” 
no papel, obtendo a identificação 
dramática.

Segundo Anatol Rosenfeld, no 
teatro épico o diálogo deixa de ser 
constitutivo. Atrás dos bastidores 
está o narrador, que orienta a ação; 
os atores apenas ilustram a narra
ção (e não chegam, por isso, a se 
transformar totalmente nas perso
nagens). O caráter fictício dessas 
personagens fica assim ressaltado. 
E como se; em pleno palco, fosse 
servido cha aos atores: eles o to
mam e depois voltam a desempe
nhar seus papéis.

Também âô protagonista não 
cabe mais a posição majestosa de 
centro do universo. Tanto na obra 
de Claudel como na de Brecht a 
posição do indivíduo é mais mo
desta que a que o teatro até então 
lhe concedera.

VEJA TAM BÉM : Brecht, Bertolt;
C o m éd ia ; D ra m a ; É p ico ; E squ ilo ;  
Eurípedes; Teatro.

"O Senhor Puntila e seu Criado M atti", numa encenação do Berliner Ensem- 
ble, fundado em 1948, responsável por algumas das melhores apresenta
ções dos textos de Brecht. O grupo não se limitou a representar peças do 
teatrólogo e desenvolveu uma série de pesquisas acerca de suas obras.



Epicurismo

Epicuro, em detalhe do afresco "Apoteose de Santo Agostinho", do pintor renascentista Serafino dei Serafini.

Epicurismo

Conquistada por Alexandre*, o 
Grande, no século IV a.C., a Gré
cia passa a integrar um vasto orga
nismo político, verdadeiro mosaiço 
de povos. Nesse período — o do 
helenismo* — a cultura grega se 
difunde, tornando-se patrimônio 
comum às regiões mediterrâneas 
cobertas pelo império macedônio. 
Mas ela própria assume, aspectos 
novos, ao entrar em estreito con
tato com outras culturas. Todavia, 
é a perda da liberdade política — 
primeiro frente aos macedônios, 
depois frente aos romanos — que 
mais interfere na caracterização da 
cultura grega dessa fase: o desapa 
recimento da autonomia da polis 
(cidade-estado) torna sem sentido 
qualquer sentimento isolacionista e 
suscita, no plano teórico, a defesa 
do cosmopolitismo (como aparece 
no estoicismo*); ao mesmo tempo, 
a impossibilidade de participação 
no governo — que o cidadão grego 
conhecera sobretudo no momento 
da democracia* — faz com que o 
conhecimento deixe de ser prepara 
cão para a prática política (como 
fora em Platão*), passando a se 
ocupar, fundamentalmente, do 
aprimoramento interior do homem.

o que coloca o problema ético no 
centro da preocupação de diferen
tes correntes filosoficas.

O jardim da amizade

Nascido em Atenas, em 341 
a.C., Epicuro passou sua juventude 
em Samos. So retornou a Atenas 
em 323, mas por pouco tempo: 
após a morte de Alexandre, reti
rou-se para Colofônio, ao que pa
rece devido à perseguição que co
meçou a sofrer, por se opor ao 
pensamento de Aristóteles*. Anos 
mais tarde, Epicuro volta a Atenas 
e aí funda, num jardim que com
prara, a escola onde passará a vi
ver, até sua morte (270 a.C.), entre- 
tendo-se com seus amigos e 
discípulos e encontrando, assim, 
consolação para a moléstia que lhe 
infligia grandes sofrimentos e o 
manteve paralítico durante vários 
anos. Em seu testamento, Epicuro 
manifestou a preocupação ae ga
rantir a continuidade da sociedade 
de amigos e de cultores da filosofia 

ue havia criado: deixou-lhes o Jar- 
im e a casa, que deveriam habitar 

em comum.
Diretamente de Epicuro são co

nhecidas três cartas, contendo o re
sumo de sua doutrina, e Pensamen
tos Principais, coletânea de qua
renta pensamentos (aos quais vie
ram se juntar mais 81, descobertos 
em 1888).

Venerado por seus primeiros

discípulos, Epicuro ainda era exal 
tado cerca de dois séculos mais 
tarde, pelo seguidor de seu pensa
mento, o poeta romano Lucrécio*, 
que assim o descreveu em versos: 
Foi um deus, sim, um deus, aquele 

que primeiro descobriu esta ma
neira de viver que agora se chama 
sabedoria, aquele que por sua arte 
nos fez escapar de tais tempestades 
e de tal noite, para colocar nossa 
vida numa morada tão calma e tão 
luminosa”.

O conhecimento

A primeira parte da filosofia epi- 
curista é a canônica: a enumeraçao 
dos critérios ou cânones da ver
dade. O primeiro desses critérios de 
evidência é a paixão, ou seja, o pra
zer e a dor: o prazer leva necessa
riamente ao conhecimento de uma 
causa de prazer, como o sofrimento 
leva a conhecer uma causa de dor. 
A sensação é o segundo critério de 
verdade: ela seria sempre verda
deira, pois representa um estado de 
pura passividade que revela uma 
causa ativa que a ocasiona. O erro 
só pode advir do juízo que se acres
cente à sensação — e, com efeito, 
toda a teoria do conhecimento de 
Epicuro está marcada pela con
fiança na evidência imediata dos 
sentidos e pela desconfiança nas in 
terpretações racionais. Um terceiro 
critério de verdade é a prenoção: 
noções resultantes de evidências

anteriores e que permitem juízos ou 
crenças que ultrapassam a expe
riência imediata. (Só posso crer que 
o animal que vejo à distância é um 
boi ou um cavalo, se já  possuo a 
noção de boi e de cavalo, fruto de 
sensações já  experimentadas.) Mas, 
ao lado da confirmação de uma 
crença por uma experiência sensí
vel, Epicuro admite outro critério 
de verdade, que lhe permite vincu
lar a experiência atual às evidên
cias relativas a realidades invisí
veis. Esse critério — importante 
para permitir a constituição de sua 
visão do mundo físico e de sua 
ética — é a não-infirmação: é ver
dadeira a concepção que não é in
validada pela experiência imediata 
e que, ao contrario, toma-a com
preensível. Assim, se os sentidos 
mostram o movimento como unja 
evidência, seria verdadeira a teoria 
atomista que apresenta explicação 
para esse movimento através de 
átomos e de vazio (que escapam 
aos sentidos).

Epicuro situa-se assim entre os 
filósofos que adotaram o atomismo 
na Antiguidade, introduzindo-lhe 
inclusive alterações importantes. 
Uma delas diz respeito ao peso dos 
átomos, que para Demócrito* era 
uma simples decorrência do tama
nho: os atomos maiores, sujeitos a 
maior número de impactos, ten
diam a se deslocar com mais difi
culdade e ocupavam o centro dos 
conglomerados atômicos. Já Epi
curo considera o peso como uma 
qualidade primária dos átomos, o 
que determina que, num primeiro 
momento do processo cosmogô- 
nico, os átomos “caiam” em traje
tórias paralelas, já  que se situam no 
vazio infinito. Essa situação, po
rém, parece impedir que os átomos 
se choquem e que, portanto, ve
nham a constituir os aglomerados 
diversos que podem resultar nas 
coisas existentes. Nesse ponto, o 
pensamento de Epicuro introduz 
uma noção que revela nitidamente

"D e Rerum Natura"de Lucrécio, ma
nuscrito do séc. XV. (Florença.)
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Epicuro, seguidor de Demócrito: no mundo regido pelo mecanicismo, só o 
homem é livre para buscar o prazer. (Heráclito e Demócrito, afresco.)

que nele, pensador do período he- 
lenístico, toda investigação está a 
serviço da procura de um bem 
ético, existencial, que proporcione 
tranqüilidade ao homem, mesmo 
vivendo nas condições — sociais 
ou pessoais — mais adversas. Os 
átomos, caindo em trajetórias para
lelas, acabam por se chocar, por
que algum dentre eles se desvia — 
essa a explicação epicurista, que in
troduz no mecanicismo a imponde
rabilidade de um evento arbitrário. 
A justificativa do desvio (clinamen) 
está porém garantida pela canônica 
de Epicuro: a evidência imediata 
revela que existe um ser — o ho
mem — que, embora também 
constituído -de átomos, manifesta a 
possibilidade de arbítrio, pelo qual 
altera os rumos de sua vida, nem 
que seja apenas de sua vida inte
rior. A existência da vontade livre 
seria, assim, o fato experimentado 
que, através do critério da não-in- 
firmação, encontraria explicação 
no desvio que deve também ocorrer 
nas trajetórias atômicas. Incon
cebível seria àdmitir que um com
posto (o homem) apresentasse ca
racterísticas inexistentes nos seus 
componentes (os átomos).

A tranqüilidade no prazer

Epicuro traça, desse modo, o ce
nário físico no qual o homem de
senvolve sua aventura ética: um 
universo constituído pelo determi
nismo das ações mecânicas, mas 
abrigando a possibilidade humana 
de se desviar das situações que se 
configuram. Num universo assim 
não há motivo para temores: 
mesmo os deuses — cuja existência 
Epicuro não nega — só causam 
medo aos homens devido às falsas 
crenças de que interferem na vida 
humana. Na verdade, compostos 
por um tipo especial de átomos, 
eles pairam na tranqüilidade de sua 
perfeição, sem se ocupar dos mor
tais. A fisica atomista estava ali 
para mostrar que, de fato, os acon
tecimentos físicos e humanos não 
necessitam dos deuses para sua ex
plicação. Mais tarde, Lucrécio dirá

que seria inclusive impiedade res
ponsabilizar os deuses por um 
mundo cheio de imperfeições e de 
misérias.

Afastados os sombrios temores, 
através da luminosidade racional 
da visão atomista, o homem deve, 
segundo Epicuro, pautar sua vida 
pela procura do prazer. Mas, na 
verdade, todos já o fazem, esponta
neamente: animais e homens, desde 
o nascimento, buscam o prazer e 
fogem da dor. A sabedoria estaria 
em compreender que há diversos ti
pos de prazer e que o prazer físico 
não é o único nem o mais impor
tante (como pretendia a versão do 
socratismo dos cirenaicos). O prin
cipal prazer seria um prazer em re
pouso, resultante da satisfação dos 
desejos naturais e necessários — 
sendo sábio aquele que “com um 
pouco de pão e de água rivaliza 
com Júpiter em felicidade”. Curado 
dos temores infundados e abando
nando a tola e atormentada pro
cura dos prazeres que não são nem 
naturais nem necessários — o ho
mem estaria no caminho da felici
dade, a imperturbabilidade de es
pírito (ataraxia). Epicuro todavia 
reconhece que as condições podem 
impor a dor como um fato inelutá
vel. Sabedoria seria então utilizar a 
liberdade interior e, através do ar
tifício que essa liberdade permiti
ria, permanecer na tranqüilidade de 
espírito: escapa-se à dor presente 
por meio da lembrança dos praze
res passados e da expectativa dos 
prazeres futuros. Epicuro ele 
mesmo — homem doente, grego 
sem liberdade política — teria 
dado a demonstração dessa técnica 
interior de evasão, capaz de permi
tir ao homem enfrentar as mais ad
versas circunstâncias. Seu hedo
nismo, aliado à noção de liberdade 
interior, deixou uma lição que ou
tras éticas irão incorporar: a de que 
o homem também pode se sustentar 
de recordações de esperanças.

VEJA TAMBÉM: Demócrito; 
Ética; Helenísticas, Filosofias.

Epidemia

Epidemia é uma forma de ocor
rência de moléstias em populações 
humanas, na qual comumente um 
grande número de indivíduos é 
atingido num curto período de 
tempo, podendo haver incidência 
acentuada de mortes. A gripe* es
panhola de 1918 a 1919, por exem
plo, atacou cerca de 200 milhões de 
pessoas e matou mais de 10 mi
lhões (ou seja, morreu mais gente 
durante um ano de epidemia do que 
em toda a Primeira Guerra Mun
dial). E, no século XIV, na Europa, 
morreram cerca de 25 milhões de 
pessoas em conseqüência da peste 
bubônica.

O fenômeno epidemia, atemori
zando ou não, obrigou o homem a 
se ocupar dele ao longo de toda a 
história.

A etimologia da palavra mostra 
o conceito que os antigos gregos ti
nham do problema: epi = “sobre” ; 
demos = “povo” . Portanto, epide
mia era entendida como algo que 
caía sobre as populações, sem que 
se estabelecesse relação com o fe
nômeno de saúde-doença. Essa ati
tude resultava de teorias gerais a 
respeito das epidemias, as quais 
apontavam como causas “forças 
sobrenaturais” e “astrológicas”, 
posteriormente substituídas pelos 
miasmas”. Essas teorias eram fa

cilmente aceitas e propagadas, pois 
ajustavam-se à cosmovisão da 
época pré-científica. Serviam tam
bém para determinar medidas de 
controle que, às vezes, surtiam efei
tos aparentemente positivos, em

bora, na verdade, os episódios epi
dêmicos tendam normalmente a 
regressões espontâneas.

Epidemiologia e 
esquema epidemiológico

Com o desenvolvimento dos co
nhecimentos científicos, floresceu e 
solidificou-se um novo campo do 
saber, de grande significado para o 
correto entendimento das enfermi
dades* e das epidemias: a epide
miologia. Essa ciência evoluiu de 
tal forma que superou o próprio 
significado etimológico, passando 
a ocupar-se do estudo geral das 
doenças e dos agravos à saúde, no 
âmbito das populações.

Sem dispensar conhecimentos e 
técnicas de outros campos do saber 
(sobretudo os que tratam da saúde- 
doença nos seres vivos individuali
zados, como os métodos clínico e 
laboratorial da medicina), a epide
miologia é capaz de fixar os fatores 
causais das moléstias em comuni
dades, seus mecanismos de intera
ção e os meios para atenuar e/ou 
evitar a sua ocorrência.

Embora vários pontos ainda per
maneçam obscuros, já  estão equa
cionadas muitas dessas questões, 
principalmente as que se referem às 
moléstias contagiosas. Já é possível 
empreender-se medidas profiláticas 
eficazes contra certas doenças que 
muito atemorizaram a humani
dade, como por exemplo a va
ríola, a cólera; a peste bubônica e 
o tifo exantematico.

De modo genérico e abrangendo 
situações típicas, pode-se ter uma 
idéia dos elementos básicos envol
vidos na ocorrência das moléstias 
em populações humanas através do 
esquema epidemiológico da página 
seguinte.
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As estatísticas podem ajudar a estudar, prever e até evitar epidemias.

Nesse esquema, alguns termos 
precisam ser definidos:

RESERVATÓRIO (fonte de in
fecção) — É o meio onde o agente 
etiológico de uma enfermidade sub
siste na natureza. Como exemplos 
podem ser citados animais doentes 
ou simples portadores passivos do 
agente, tal como o rato, no caso da 
peste; ou o próprio homem, doente 
ou portador passivo, no caso do 
vírus da gripe e da poliomielite.

VIAS DE ELIMINAÇÃO — 
São locais e meios através dos 
quais o agente etiológico alcança o 
meio exterior. São exemplos a pele 
e as mucosas (íntegras ou com le
sões decorrentes de infecções ou de 
alterações mecânicas, como morde
duras) por onde emergem secreções 
e líquidos contendo o agente; o 
aparelho respiratório e as secreções 
oro-nasais; o aparelho digestivo e 
as fezes.

VIAS DE TRANSMISSÃO — 
São os processos e meios através 
dos quais o agente etiológico al
cança um novo hospedeiro. Como 
exemplos podem ser citados: a) os. 
contatos físicos diretos entre o re
servatório e o novo hospedeiro 
^contágio direto); b) os fômites, isto 
e, os objetos que entraram em con
tato direto com o reservatório; c) o 
solo, o ar, a água, os alimentos — 
quando recebem e permitem a so
brevivência do agente, que pode aí 
se desenvolver e multiplicar; d) os 
vetores, isto é, outros seres vivos, 
artrópodes, por exemplo, que trans
mitem doenças e diferenciam-se em 
dois tipos: os vetores mecânicos, 
que apenas levam o agente etioló- 

ico saído do reservatorio ao novo 
ospedeíro, e os vetores biológicos, 

que albergam o agente em seu or
ganismo, possibilitando sua multi
plicação; e e) os hospedeiros inter
mediários (ou intercalados), isto é, 
seres vivos mais diferenciados, 
como moluscos e mesmo vertebra
dos, que abrigam o agente em seu 
organismo, possibilitando que ele 
aí se desenvolva e realize parte de 
seu ciclo vital, até que tenha condi
ções de atingir o novo hospedeiro.

VIAS DE PENETRAÇÃO — 
São os locais e meios através dos 
quais o agente etiológico atinge o 
novo hospedeiro, com condições 
para nele agir patologicamente. De 
modo geral, sao os diversos siste
mas e orgãos do novo hospedeiro.

NOVO HOSPEDEIRO — É o 
ser vivo no qual o agente etiológico 
tem possibilidades de provocar 
ações mórbidas, podendo, no caso 
dos agentes de moléstias contagio
sas, ai se desenvolver, multiplicar e 
posteriormente vir a atingir um 
novo ser vivo. O novo hospedeiro 
pode ser ou não resistente à ação 
patogênica do agente. No segundo 
caso, ele permitirá o desenvolvi
mento de um quadro mórbido pro
vocado pelo agente, em intensidade 
variável conforme a capacidade de 
seus mecanismos biológicos de de
fesa*, as características específicas 
do agente e a intensidade da infes
tação que sofreu.

COMUNICANTES — São os

seres semelhantes ao novo hospe
deiro e que têm muitas possibilida
des de com ele manter contatos. 
Em epidemiologia, tais comunican- 
tes sao importantes pois poderão 
vir a ser novos casos de doentes ou 
portadores.

MEIO AMBIENTE — É o con
junto de fatores que cerca os de
mais elementos do esquema e que 
sobre eles atua, favorecendo ou di-

ficultando sua interação (no sen
tido de determinar ou não a ocor
rência das doenças em uma 
população). Assim, por exemplo, 
podem ser citadas as condições cli
máticas, geralmente importantes na 
ocorrência de doenças contagiosas, 
e as condições socio-economico- 
culturais das populações.

A observação científica da ocor
rência de doenças em populações 
situadas em locais diversos e vi-

vendo em épocas diferentes mostra 
que ela sofre variações.

__ Através do estudo de tais varia
ções, com a aplicação da metodo
logia epidemiológica e das técnicas 
de várias ciências, tem sido possí
vel levantar e comprovar hipóteses 
sobre os elementos que favorecem 
ou não a ocorrência de doenças.

Com base em tal estudo; fixou-se 
um conceito mais cientifico, es
tatístico, de epidemia, caracterizan
do-a como uma simples jorma de 
variação na ocorrência de uma 
doença, observável ao longo do 
tempo, em uma população. Nessa 
variação constata-se que o número 
de casos de determinada doença em 
certo intervalo de tempo (mais ou 
menos longo, conforme a natureza 
da doença) passa a ser significati
vamente mais elevado que o nú
mero médio de casos observados 
em iguais intervalos de tempo em 
anos anteriores. Este número deve 
relacionar-se a um número cons
tante de habitantes e ser conside
rado em termos de coeficientes (por 
exemplo, o número de casos para 
cada 10 000 habitantes).

A ocorrência de determinado 
tipo de doença em uma população 
estã sempre sofrendo variações, 
mas em geral com aproximada
mente um igual número de casos 
por intervalo de tempo, sem dife
renças estatisticamente significati
vas entre si. Esse tipo de variação 
caracteriza a forma endêmica de 
certas doenças.

Na representação gráfica carte
siana, uma endemia é representada 
por pontos que, unidos, descrevem 
uma linha cuja sinuosidade oscila 
em torno de uma linha média mais 
ou menos reta e estimável. Já uma 
epidemia, graficamente, representa 
uma elevação fora do comum den
tro da curva endêmica, determi
nada pelo aparecimento de um nú
mero de casos significativamente 
maior que a média anteriormente 
observada, conforme gráfico desta 
página.

Com a caracterização estatística 
da epidemia, tem sido mais fácil es- 
tudá-la, prevê-la e mesmo evitá-la. 
Tem sido mais fácil obter respostas 
objetivas a questões como: por que 
varia a ocorrência de certa doença 
em níveis epidêmicos?; que elemen
tos estão implicados nessa varia
ção?; se tais elementos tornam a 
variar do mesmo modo e com igual 
intensidade ocorrerá nova epide
mia?; como impedir que eles va
riem?; se não for possível evitar 
que eles tomem a variar do mesmo 
modo, que outros elementos pode
rão ser controlados e modificados 
a fim de se impedir uma ocorrência 
epidêmica?

Assim, as manifestações epidê
micas deixam de ser apenas um fe
nômeno a ser combatido. Foram 
integradas no binômio saúde- 
doença e permitem que se conhe
çam melhor, cientificamente, os fa
tores causais e condicionantes das 
várias enfermidades que afligem 
as populações, tomando possível 
supera-las.

VEJA TAMBÉM: Enfermidade: 
Infecciosas, Doenças: Peste; Pre
ventiva, Medicina; Saúde Pública.
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O esquema mostra alguns elementos básicos para o estudo das epidemias.
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Epifitas

Parasitas são organismos ani
mais ou vegetais que, por serem in
capazes de produzir seu próprio 
alimento, vivem às custas de outros 
organismos. As orquídeas e muitas 
outras plantas erroneamente tacha
das de parasitas não apresentam 
essa característica. Todas elas pos
suem folhas bem desenvolvidas, 
verdes e fotossintetizantes. Produ
zem, portanto, seus próprios ali
mentos, não os retirando de outros 
organismos ou mesmo da árvore 
que as sustenta. Suas raízes não pe
netram na planta hospedeira: cres
cem sobre seus ramos ou forqui
lhas, porém nada lhes sugam.

Plantas desse tipo são denomina
das epifitas (epi = em cima; phytón 
= planta) e caracterizam-se por vi
verem sobre outras plantas, sem, 
contudo, parasitá-las. As epifitas 
apenas aproveitam o espaço, geral
mente mais iluminado, que há em 
cima dos ramos das árvores.

As proto-epífitas possuem raízes 
que se desenvolvem entre almofa
das de musgo ou de matéria orgâ
nica acumulada sobre o ramo das 
árvores. Dali retiram água e nu
trientes minerais de que necessi
tam, sem jamais atingirem o solo. 
E o caso das orquídeas.

Algumas plantas iniciam a vida 
como proto-epífitas, mas depois 
emitem raízes que, como cipós, al
cançam o solo: são chamadas he
mi-epífitas. Os mata-paus são espé
cies hemi-epífitas bastante 
freqüentes nas matas brasileiras. 
As raízes que lançam em direção 
ao solo crescem em tomo do

A Aechmea chantinii" tem  folhas variegadas e muito resistentes, bem como elegantes florescôncias em espiga.
VEJA TAMBÉM: Liquens; Orquí
deas.

Epífita avascular, a " Radula compianata" ocorre freqüentemente sobre os troncos e os ramos das árvores.

tronco da árvore hospedeira, po
dendo estrangulá-la, isto é, compri
mir os tecidos da casca do tronco 
a ponto de impedir a movimenta
ção da seiva das folhas às raízes. 
Esse processo leva à morte da ár
vore, por falta de alimentação. Im- 
bês sao hemi-epífitas comuns nas 
matas úmidas do Brasil.

As epifitas nidulares são assim 
chamadas porque, com suas folhas 
dispostas em forma de rospta, for
mam verdadeiros ninhos. É o caso 
das broméliaSj que recolhem âgua 
e detritos orgânicos e inorgânicos

em suas “jarras” , constituídas por 
diversas folhas finamente imbrica
das. Essas epifitas se abastecem de 
água e sais minerais que recolhem 
com suas folhas.

Muito calor e água

A grande maioria das epifitas 
aparece em regiões de clima mais 
úmido, pois freqüentemente essas 
plantas não têm contato com o 
solo, tendo de se abastecer com 
água da chuva. A baixa tempera
tura também impede seu cresci

mento. Apenas as epifitas avascu- 
lares — musgos, hepáticas* e 
liquens*, entre outras — e algumas 
vasculares (como 'certas samam
baias*) conseguem desenvolver-se 
nas florestas temperadas.

Por essas razoes, as matas úmi
das tropicais, como as brasileiras, 
são extremamente ricas nessas for
mas de vida. As famílias mais bem 
representadas no Brasil são as das 
Orquidáceas; Bromeliáceas, Ará- 
ceas, Piperaceas, Gesneráceas e 
Cactáceas. Musgos, Hepáticas e 
inúmeras Pteridofitas* sao igual
mente abundantes. As matas cos
teiras existentes no sul do país 
apresentam grande quantidade de 
plantas epifitas.

Nos climas mais secos, a ocor
rência de epifitas sobre as árvores 
diminui consideravelmente. Nos 
cerrados e caatingas do Brasil elas 
já  são bem menos comuns. As dife
rentes famílias podem estar repre
sentadas por espécies terrestres, 
não epifitas.

Devido à falta de contato com o 
solo (o reservatório natural de 
água), as epifitas apresentam, mui
tas vezes, uma série de característi
cas de plantas bem adaptadas a 
condições de seca, ainda que se de
senvolvam em regiões climatica- 
mente úmidas.

As epifitas geralmente possuem 
sementes muito pequenas, facil
mente transportadas pelo vento, ou 
pegajosas, aderentes, sendo neste 
caso levadas para outros lugares 
pelos pássaros que se alimentam de 
seus frutos.

Muitas epifitas — como as or
quídeas — são ornamentais. As 
bromélias não são muito conheci
das e exploradas com essa finali
dade, mas apresentam enorme po
tencial de graça, resistência e 
beleza.
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Através do eletroencefalograma (EEG) pode-se diagnosticar a epilepsia.

Epilepsia

Ao contrário do que geralmente 
se pensa, a epilepsia não é uma 
doença. Trata-se de uma síndrome, 
isto e, um conjunto de manifesta
ções clínicas, que pode ser ocasio
nado por diversos processos mórbi
dos cerebrais. As crises epilépticas 
podem assumir aspectos externos 
variados, dependendo da localiza
ção, na substância cinzenta do cé
rebro, do ponto de origem das des
cargas elétricas anormais gera
doras do problema.

Durante muito tempo, a epilep
sia esteve cercada de uma série de 
preconceitos, até que se descobrisse 

ue não se trata de síndrome here- 
itária ou transmissível. Os indiví

duos podem apresentar maior ou 
menor predisposição para as crises, 
conforme seja seu limiar epileptó- 
geno: se este for baixo, sao sufi
cientes algumas pequenas altera
ções para que se desencadeie a 
epilepsia; quando o limiar é alto, as 
crises aparecem somente em caso 
de perturbações graves (como cica
trizes, tumores, cisticercoses, etc.). 
De qualquer maneira, o epiléptico 
pode levar uma vida perfeitamente 
integrada na sociedade.

Para cada idade, uma causa

A descarga epiléptica ocorre 
quando um grupo de neurônios 
(unidade fundamental do tecido 
nervoso) foge ao seu ritmo normal, 
o que resulta na soma de seus 
potenciais.

As causas mais freqüentes desse 
processo variam conforme a idade 
do paciente: do nascimento até dois 
anos, ele pode resultar de traumas 
de parto, doenças degenerativas ou 
congénitas*; de dois a dez anos, de 
traumas de parto, tromboflebites 
infecciosas, traumas ou anormali
dades centrencefálicas; de vinte a
35 anos, de traumas de parto, ou
tros traumas, ou neoplasia; de 35 
a 55 anos, de neoplasias, traumas 
e arteriosclerose*; e de 55 a setenta 
anos, de neoplasias e arterioscle
rose.

A epilepsia pode ser tanto gene
ralizada como parcial. No primeiro 
caso, ela é centrencefálica e, geral
mente, idioçática; durante a crise, 
toda a funçao cerebral fica afetada 
por uma descarga que se irradia e 
ocasiona a perda da consciência. 
Nesse caso, o eletroencefalograma 
revelará disritmia difusa, bilateral e 
simétrica. Quando há ocorrência 
de epilepsia parcial ou orgânica, o 
paciente percebe o início da crise 
por uma sintomatologia variada, 
denominada aura. O eletroencefa
lograma revelará a existência de 
um foco de [esão relacionado com 
a manifestação clínica da crise.

Entre os tipos de epilepsia gene
ralizada distinguem-se duas varie
dades: a de “grande mal” e a de 
“pequeno mal”.

A epilepsia de “grande mal” ca- 
racteriza-se pela perda súbita e 
completa da consciência, que leva 
o indivíduo a uma queda abrupta. 
Por isso, alguns doentes apresen

tam cicatrizes e, por vezes, ferimen
tos profundos na fronte e no
3ueixo, ou mesmo dentes quebra 

os. O indivíduo fica com o corpo 
rígido, devido a uma hipertonia 
(aumento da tensão dos órgãos) ge
ral em extensão, seguida por uma 
fase clônica (de contrações muscu
lares rápidas e fulgurantes). Essa 
crise é em geral acompanhada de 
um grito inicial, de cianose* (colo
ração escura ou lívida da pele, de
vido a problemas circulatórios) in
tensa, além de descontrole de 
micção e mordeduras da língua. 
Estado de prostração, inconsciên
cia duradoura, sono profundo e 
prolongado após a crise também 
são manifestações rotineiras.

Na epilepsia de “pequeno mal” 
os sintomas são diferentes e a crise 
pode apresentar três formas diver
sas. A primeira caracteriza-se por 
uma ausência momentânea, que 
pode aparecer dezenas de vezes por 
dia, durando de cinco a vinte se
gundos. Como a perda de consciên
cia é muito fugaz, costuma-se dizer 
que a pessoa está “encantada”, 
pois, após a crise, o paciente re
toma a mesma postura anterior. A 
segunda forma é a chamada mio- 
clonia, caracterizada pelo olhar 
fixo e por rápidos e numerosos aba
los nas pálpebras (um piscar ligeiro 
e sucessivo), no rosto e nos mem
bros superiores. O terceiro tipo 
constitui a crise acinético-asiática, 

ais rara, porém igualmente típica, 
o caso, por exemplo, de uma 

criança que cai subitamente sobre 
si mesma, como se estivesse sendo 
desmontada, levantando-se imedia
tamente a seguir, como se nada ti
vesse ocorrido.

Tanto as crises de “pequeno” 
como as de “grande mal” podem 
ocorrer continuamente: é o deno
minado estado de “mal epiléptico”.

Já as epilepsias parciais formam 
um grande grupo, que apresenta 
enorme variedade de manifesta
ções: crises motoras, autônomas e 
psicomotoras, que podem ocorrer 
não só isoladas como também 
combinadamente.

Um diagnóstico preciso

Os fatores causais e as manifes
tações clínicas são de importância

relevante para a obtenção de um 
bom diagnóstico.

Os tipos de epilepsia foram divi
didos em três grupos: centrencefáli
cas, focais e as que não apresentam 
uma lesão cerebral comprovada.

No primeiro caso incluem-se as 
epilepsias de “grande” e “pequeno 
mal’ , e supõe-se que estejam corre
lacionadas com a ação de fatores 
humorais e metabólicos sobre o 
cérebro.

No segundo grupo encontram-se 
as crises determinadas por uma le
são focal no cérebro, geralmente 
detectada pelo eletroencefalo
grama, que pode se originar tanto 
de processos cicatriciais como tam
bém de traumatismos de parto, 
malformações vasculares, cistos, 
moléstias parasitárias, etc.

No terceiro caso estão incluídos 
os fatores extracerebrais.

Para realizar um diagnóstico 
preciso, o médico deve, primeira
mente, recolher informações do pa
ciente (ou seu acompanhante) sobre 
o histórico dos distúrbios. É impor
tante inquirir sobre a eventual 
ocorrência de convulsões desde a 
infância, a existência de trauma 
crânio-encefálico, as condições do 
lugar de origem do paciente e uma 
possível temase, sua tendência para 
o alcoolismo agudo ou crônico, etc. 
Por um exame clínico, o médico 
procura evidenciar sinais de uma 
eventual moléstia infecciosa ajuda 
ou intoxicação aguda ou crônica 
(etílica, urêmica, etc.), falta de ar 
generalizada, hipertensão arterial e 
arteriosclerose, elementos que auxi
liam bastante a realização de um 
diagnóstico preciso. Um exame 
neurológico pesquisará manifesta
ções anormais de qualquer órgão 
como, por exemplo, o apareci
mento de sinais neurológicos evolu
tivos (distúrbios no campo visual, 
paresias progressivas, etc.) durante 
uma moléstia convulsiva.

Um teste psiquiátrico também 
contribui com elementos valiosos 
para diagnosticar a forma clínica 
da epilepsia, detectando os possí
veis fatores patológicos do paciente 
que possam ser colocados na ori
gem da moléstia. Também permite 
colher elementos que orientem a 
planificação da terapêutica de rea
bilitação posterior do doente.

Finalmente, é aconselhável reali
zar um eletroencefalograma, que 
possibilite, juntamente com os exa
mes clínicos e paraclínicos, eviden
ciar os focos epilépticos ativos e 
sua localização, bem como distúr
bios de tipo centrencefálico, sinais 
de moléstia orgânica cerebral crô
nica ou, ainda, a presença de pa- 
rênquima nervoso. Esse tipo de 
exame revela anormalidades em 
aproximadamente 95% dos pacien
tes epilépticos.

Também podem ser efetuados 
outros testes, de importância se
cundária, como o do líquor céfalo- 
raquidiano (principalmente em 
caso de cisticercose cerebral), raios 
X simples do crânio ou, ainda, 
um exame angiorradiográfíco do 
encéfalo.

O diagnóstico diferencial da epi
lepsia pode ser prejudicado, em al
guns casos, por uma confusão cau
sada pela semelhança desta crise 
com outros distúrbios, como crises 
sincopais por isquemia cerebral 
transitória, de origem cardíaca 
(Stokes-Adams) ou vascular (arte
riosclerose cerebral); crises vertigi
nosas por afecção labiríntica; verti
gens causadas por excesso de 
açúcar na corrente sanguínea; ou 
mesmo histeria.

Tratamento: cooperação 
do paciente

Em nenhum tipo de afecção a 
colaboração do paciente torna-se 
tão importante como no tratamento 
da epilepsia. Em 70% dos casos, o 
mal pode ser perfeitamente contro
lado com o medicamento adequado 
e, em 20%, bastante melhorado.

O epiléptico pode levar uma vida 
quase inteiramente normal, evi
tando apenas certas atividades que 
possam trazer perigo para si ou 
para a comunidade. Assim, embora 
possa e deva trabalhar, não deve 
empregar-se em ofícios perigosos 
(como subir em andaimes ou esca
das, operar com serras ou prensas, 
conduzir qualquer tipo de veículo, 
etc.).

No tratamento do doente, são 
aconselháveis, primeiramente, al
guns exercícios físicos moderados. 
Além disso, utilizam-se dois grupos 
de medicamentos, os de ação anti- 
convulsiva e os adjuvantes. A dosa
gem dos primeiros deve ser ajus
tada a cada caso particular e, em 
geral, é a combinação de vários ti
pos que produz o melhor efeito. As 
drogas mais receitadas são barbitú
ricos, hidantoinatos, primidonas e 
oxazolidinas.

A cirurgia é muito raramente 
utilizada, sendo empregada apenas 
quando as manifestações epilépti
cas são secundárias a outras afec
ções cirúrgicas (tumores cerebrais, 
por exemplo). Nos casos em que o 
tratamento clínico é incontrolãvel, 
o foco pode ser extirpado, se for 
bem determinado pelo eletroencefa
lograma.

Para a cura da epilepsia também 
é recomendável um acompanha
mento psicoterápico, tanto do pa
ciente como de seus familiares.

VEJA TAM BÉM : Nervoso, Sis
tema; Neurologia.
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Epistemologia

Qualquer tipo de conhecimento* 
supoe a existencia de um sujeito 
que apreende um objeto. Depen 
dendo do papel atribuído àquele su
jeito e àquele objeto, bem como da 
forma pela qual é explicada aquela 
apreensão, resultam diferentes dou 
trinas que integram a disciplina fi
losófica designada teoria do conhe
cimento ou epistemologia. Alguns 
autores pretendem que não ha si- 
nonímia perfeita entre esses dois 
termos. Assim, Lalande*, em seu 
Vocabulaire Technique et Critique 
de la Philosophie, insiste na distin
ção entre teoria do conhecimento
— estudo da relação entre o sujeito 
e o objeto no ato de conhecer — 
e epistemologia — que seria o es
tudo crítico dos princípios, hipóte
ses e resultados das diversas ciên
cias, destinado a determinar sua 
origem lógica, seu valor e seu al
cance objetivo.

Por sua vez, à análise reflexiva 
do ato ou da faculdade de conhecer 
estaria reservada a denominação de 
gnosiologia.

Já na tradição filosófica de lín
gua inglesa, o termo epistemologia 
e o mais freqüentemente usado 
para designar o que os franceses 
preferem chamar de teoria do co
nhecimento.

Um dos grandes nomes da epis
temologia contemporânea, Jean 
Piaget*, define-a como o “estudo 
da constituição dos conhecimentos 
válidos”, considerando que seu 
problema central é o de estabelecer 
se o conhecimento reduz-se ao puro 
registro, pelo sujeito, de dados já 
inteiramente organizados indepen
dentemente dele em um mundo ex
terior, ou se o sujeito intervém ati
vamente no conhecimento e na 
organização dos objetos. Observa 
ainda Piaget que, embora tradicio
nalmente tenha constituído um dos 
ramos da filosofia — quando os 
grandes filósofos eram ao mesmo 
tempo grandes cientistas, como 
Descartes* ou Leibniz* —, a epis
temologia contemporânea mani
festa forte tendência separatista em 
relação à investigação filosófica.

Tipos de 
epistemologia

A história do pensamento filosó
fico e científico mostra que as dife
rentes teorias do conhecimento são 
o produto de reflexões sobre as 
ciências em suas várias etapas de 
desenvolvimento. Todavia, o vín
culo entre essas reflexões e as ciên
cias tem apresentado modalidades 
que permitem o discernimento de 
tipos de epistemologia. Algumas 
partem de uma reflexão sobre as 
ciências e tendem a prolongá-la 
numa teoria geral sobre o conheci
mento — podem ser chamadas de 
metacientíficas; outras apóiam-se 
sobre uma crítica das ciências e 
tentam atingir um modo de conhe
cimento distinto do conhecimento 
científico — podendo por isso ser 
designadas de paracientíficas; fi
nalmente, um terceiro grupo é

em Hume*), como também nas 
conquistas científicas de Newton*.

O pensamento de Bergson* e a 
fenomenologia* de Husserl* ser
vem para exemplificar o que se en
tende por epistemologia paracientí- 
fica. Bergson pretende que, além do 
conhecimento utilizado pelas ciên
cias e construído por conceitos ra
cionais, haveria uma outra forma 
de apreensão da realidade — a in
tuição*. Os conceitos só atingiriam 
o que é espacial e estático, en
quanto a intuição — encontro do 
eu profundo” com a interioridade 

dinâmica do real — seria o método 
adequado à filosofia.

Husserl prescreve um método de 
investigação que culmina na intui- 
ção de essências e, embora não ne
gue o valor das ciências, pretende 
que é através do conhecimento des
sas essências que se pode atingir 
verdadeiramente “a origem do 
mundo”.

A multiplicação e a contínua 
evolução das ciências propiciaram
— a partir da segunda metade do 
século XIX — o surgimento das 
chamadas epistemologias científi
cas. A ciência não mais se oferecia 
como uma construção acabada 
cuja validade era preciso justificar 
e tomar para modelo (como no 
caso do platonismo ou do kan- 
tismo); ao contrário, o fato novo, 
a exigir compreensão, era a ciência 
se apresentar em transformação, 
como uma construção aberta.

Diante desse fato, o positivismo*
— tanto na versão de Comte*, 
quanto em sua reformulação atra
vés do positivismo lógico contem
porâneo — procura estabelecer a 
fronteira entre o conhecimento 
científico e o não-científico. Os 
problemas da metafísica* tradicio
nal são considerados (como) inso
lúveis ou então destituídos de signi
ficação.

O processo de produção e de 
transformação dos conhecimentos 
científicos tornou-se central nas 
epistemologias de Cournot*, 
Brunschvicg*, Lalande, Bachelard* 
e Koyré (1892-1964).

O aspecto mais significativo da 
epistemologia contemporânea apa
rece, porém, na filosofia das ciên
cias devida aos próprios cientistas. 
No campo da matemática consti
tuem exemplos significativos os 
trabalhos de Hilbert*, Brouwer 
(1881- ), Poincaré*, Gonseth 
(1890- ). A partir da física, P. 
Duhem (1861-1916) apresentou va
liosas contribuições a-epistemolo
gia e à história da ciência. No 
campo das ciências humanas, me
recem ser destacadas as obras de 
Gilles-Gaston Granger, L. Gold- 
mann(1913- ), Lukács* — pe
los esclarecimentos que trazem à 
questão do conhecimento. Marcada 
por profunda originalidade é a epis
temologia genética defendida pelo 
psicólogo Jean Piaget, que procura 
associar, na explicação do conheci
mento, a análise formalizante e a 
análise genética, investigando in
clusive a gênese psicológica das es
truturas logico-matemáticas.

VEJA TAMBÉM: Ciência; Conhe
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constituído por epistemologias que 
permanecem situadas no interior de 
uma reflexão sobre as ciências — 
e são então denominadas de cientí
ficas.

Na antiguidade grega, Platão* 
apresentou um claro exemplo de 
epistemojogia metacientífica, ao 
partir de noções básicas da mate
mática de sua época para construir 
uma teoria do conhecimento funda
mentada nas idéias, entidades in
corpóreas e subsistentes, modelos 
dos objetos físicos, e organizadas 
segundo o princípio matemático de 
proporção.

No pensamento moderno, Des

cartes constrói uma teoria do co
nhecimento que reflete sua grande 
descoberta no campo da matemá
tica — a geometria analítica, sín
tese da álgebra e da geometria.

Outros exemplos de epistemolo
gias metacientíficas são oferecidos 
por Leibniz e por Kant*. O pri
meiro, um dos criadores do cálculo 
infinitesimal, inspirou-se em sua 
descoberta para desenvolver uma 
concepção eminentemente dinâ
mica da atividade intelectual. Por 
sua vez Kant reformula toda a pro
blemática epistemológica susten
tado não apenas nas conclusões do 
empirismo* inglês (particularmente

A epistemologia aristotélica foi desenvolvida na Idade Média por Santo To
más de Aquino. ("Aristóteles e seus Discípulos" —  mural do séc. IV.)

Descartes baseou a teoria do conhecimento nas evidências matemáticas.
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Equação

“Um homem gastou um terço de 
suas moedas e depois perdeu dois 
terços das restantes. Ficou então 
com doze moedas. Quantas tinha 
ele?”

Colocado em forma de equação, 
a resolução desse problema tor- 
na-se imediata:

x - l/3x - (2/3 • 2/3x) = 12 
(1 - 7/9)x = 12 
x = 54 *

Albert Einstein* descobriu que, 
entre a energia e a massa de certa 
quantidade de matéria, há uma re
lação de equivalência que pode ser 
expressa por E = mc2. Com base 
nessa equação física, os cientistas 
puderam compreender muitos fenô
menos, como, por exemplo, fatos 
relativos aos processos energéticos 
que ocorrem nas estrelas*. Além 
disso, sabendo que seria possível 
transformar matéria em energia, 
criaram a bomba atômica.

A expressão matemática

5 Jv 8 2v 5 2v
--------  4- --------  t ——-----  = 0

8 x2 5y2 8 z2
é uma equação diferencial a deriva
das parciais, chamada equação de 
Laplace. Nessa equação, a função 
V(x,y,z), onde (x,y,z) é um ponto 
do espaço, pode representar qual
quer uma das seguintes grandezas 
físicas: o potencial magnético; o 
potencial eletrostático num dielé- 
trico uniforme; o potencial da velo
cidade no movimento irrotacional 
de um fluido homogêneo; e ainda 
a temperatura estacionária em um 
sólido uniforme. Todos estes dife
rentes problemas da matemática e 
da física têm em comum a possibi
lidade de serem expressos e resolvi
dos por meio de uma equação. A 
resolução de problemas como estes 
pressupõe, portanto, seu equacio- 
namento.

A palavra equação deriva do la
tim aequatio, que se refere a uma 
igualdade de condições. Uma equa- 
çao difere de uma identidade por 
valer somente para determinados 
valores de suas incógnitas, ao 
passo que a identidade vale incon
dicionalmente para qualquer valor 
de suas variáveis. A idéia de equa
ção é básica para a construção de 
um sistema formal. Dados os obje
tos básicos do sistema, mediante a 
equação, novos objetos podem ser 
definidos.

As equações algébricas

Equações algébricas são as obti
das igualando-se entre si polinó
mios (cujas variáveis tornam-se, 
então, as incógnitas da equação). 
Por exemplo: a equação 5x +  2 = x 
é uma igualdade satisfeita apenas 
quando x = — 1/2. Mas este é um 
exemplo do tipo mais simples de 
equação algébrica, a equação li
near ou de primeiro grau, cuja 
forma geral é dada por: ax +,b = 
com (a /  0), e cuja única solu

lembert, tem o seguinte enunciado: 
“Todo polinómio doi grau n: P(x) 
= xn+ an-1 x"-’ +  a„_2 x " '2 +  
._. . a ,x+  a0, onde os coeficientes a, 
são números reais ou complexos, 
pode ser fatorado num produto de 
n binômios: P(x) = (x — a t) (x — 
- a j  (x —a , ) . . .(x -  a„), onde a,, 

«Zj, . . , a„ (números comple 
xós) sao as raízes da equação P(xJ= 
= 0”. Por exemplo, a equaçao: 
x4 — 1 = 0, cujas quatro raizes são 
1, i, — 1, e — í, assume a forma: 
(x -1 )  ( x - i) (x+ 1) (x+i) = 0, 
onde i = V — 1 é a unidade imagi
nária. Nem sempre uma equaçao 
algébrica do grau n possui como 
raizes n números reais. No entanto, 
toda eqtlação algébrica do grau n 
tem n raízes no campo dos núme
ros complexos.

Equações diofantinas

Um tipo particular de equação 
algébrica, cuja análise tem sido 
muito importante para certos estu
dos avançados da aritmética, é a 
equação diofantina. Trata-se de 
uma equação algébrica com coefi
cientes inteiros, possuindo uma ou 
mais incógnitas, na qual procu
ram-se soluções inteiras. Uma 
equação diofantina pode não ter 
solução, ou ter um número finito de 
soluções, ou ainda um número infi
nito de soluções. A mais simples 
dessas equações é a diofantina li
near em duas incógnitas: ax +  by = 
= c, onde a, b, c são inteiros e as 
soluções procuradas são também 
inteiras.

Equações diferenciais

As equações diferenciais, que en
contram extenso campo de aplica
ção nos problemas físicos, são rela
ções entre uma ou mais variáveis 
independentes, suas funções e as 
derivadas destas funções. No caso 
de haver apenas uma variável inde
pendente, a equação diferencial é 
denominada ordinária. Quando 
houver mais de uma variável inde
pendente, é dita equação diferencial 
parcial (como a do exemplo da 
equação de Laplace, onde a função 
V(x, y, z)é derivada duas vezes com 
respeito a cada uma de suas três 
variáveis).

A ordem de uma equação dife
rencial é dada pela ordem máxima 
das derivadas que nela compare
cem. Por exemplo, a equação dife
rencial d ^ /d x ^  — 4 dy/dx + 7  = 0 
é de terceira'ordem. Nas soluções 
das equações diferenciais compare
cem constantes arbitrárias. A equa
ção diferencial dy/dx — x3 _= 0, 
por exemplo, tem como soluções as 
funções y = x4/4 +  C (obtidas, no 
caso, por integração simples), onde 
C é qualquer constante.

Denomina-se integral geral de 
uma equação diferencial uma fun
ção ou um sistema de funções que, 
substituídos na equação diferen
cial, dão lugar a uma identidade. 
Assim, substituindo-se no último 
exemplo a integral geral y = x4/4 + 
+  C, na equação diferencial de que 
é solução, obtém-se x3 — x3 = 0.

VEJA TAM BÉM : Álgebra: Radi 
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Resolver uma equação diferencial consiste em encontrar uma curva (ou 
família de curvas) que tenha como tangentes uma família de vetores dados.

O gráfico da função y = 1 + x 2 não corta o eixo dos x. Isso significa que a 
equação 1 + x 2 não tem raízes reais. Suas raízes imaginárias são ±  i (esq>). 
As raízes da equação algébrica 1 —x 2= 0  são os pontos + 1  e —1, em que 
o gráfico da função corta o eixo dos x. Os pontos são os zeros da função.

ção é x = — b/a. A expressão geral 
de uma equação algébrica de grau 
n é: p(x) = aj,x" +  a^, x"'1 +  

V 2 x"“2 +  ■ ■ ■ +  a,x +  a0 = 0, 
onde os coeficientes a,, i = 0,1 
. . . n podem ser números reais 
ou complexos e n é u m  número in
teiro positivo. A forma geral de 
uma equação algébrica do segundo 
grau, ou equação quadrática, é: 
ax2 +  bx +  c = 0. Possui duas

— b ±  V b2 — 4ac
raizes, iguais a -------------------------

2a
Foi o problema da resolução das 

equações algébricas que forneceu o 
objetivo de toda a álgebra clássica, 
já  que seu trabalho foi o de encon
trar as raízes das equações algébri
cas (ou seja, determinar os valores 
da variável que satisfaçam a equa
ção). Determinou-se, para isso, o 
uso de “fórmulas”, nas quais inter
vinham os coeficientes das opera
ções (combinados através das 
equações de adição, subtração, 
multiplicação, divisão e extração 
de raiz).

O tratamento desse problema 
alimentou a álgebra clássica desde 
os seus primórdios, na Antiguida
de, até o começo do século XIX, 
quando finalmente verificou-se a

total impossibilidade de resolver a 
equação geral de 5.° grau “por ra
dicais” (isto é, por meio de uma 
“fórmula” na qual interviessem os 
coeficientes operados, etc.), o que 
levou a Álgebra Moderna a superar 
a Clássica.

Teorema fundamental 
da álgebra

O matemático alemão K. F. 
Gauss*, em sua tese de doutora
mento, apresentou uma prova com
pleta de que existem tais raízes 
(embora continuasse frustrada tô3a 
tentativa de encontrar fórmulas al 
gébricas gerais para exprimi-las). O 
teorema de Gauss afirma que para 
qualquer equação algébrica P(x) = 
= 0, do grau n (n inteiro positivo), 
com coeficientes reais ou comple
xos, existe ao menos um número 
complexo a = a +  bi, tal que 
P (a) = 0. Este número complexo 
é uma raiz da equação.

Com base nesse teorema de 
Gauss, pode ser demonstrado o 
teorema fundamental da álgebra, 
que fornece informações sobre as 
raízes de uma equação algébrica. O 
teo rem a  fu n d a m e n ta l da  álgebra , 
também chamado teorema de d’A-
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Equador

SUM ÁRIO

Localização: costa oeste da América 
do Sul

Limites: Colômbia (N); Peru (L e SI: 
Oceano Pacífico (O)

Superfície: 283 561 km 2 
População: 6 484 200 hab. (1974) 
Cidades principais:

Quito (capital - 577 113 hab.):
Guayaquil (814 06 4 ): Cuenca......
(104 6 6 7 )- 1974 

Idiomas: espanhol (oficial) e o qul- 
chua, falado pelos indígenas 

Religião: católica romana 
Portos principais: Guayaquil, Esme

raldas, Baia de Caráquez, Manta 
Rodovias: 18 345 km 
Ferrovias: 1 070 km 
Unidade monetária: sucre

O governo equatoriano declara 
oficialmente uma superfície de 
455 454 quilômetros quadrados. 
Contudo, a ONU (Organização 
das Nações Unidas), da qual o país 
participa desde 1945, afirma que o 
Equador (incluindo o arquipélago 
de Galápagos — 7 812 quilôme
tros quadrados —, situado a 1 000 
quilômetros da costa, no Pacífico) 
mede 283 561 quilômetros quadra 
dos. De qualquer maneira, trata-se 
de um dos menores países da Amé
rica do Sul.

Essa diferença no cálculo da 
área nacional deve-se às disputas 
de fronteira que envolvem o Equa
dor com a Colômbia e o Peru desde 
a sua independência, em 1830. A 
definição dos limites equatorianos 
na porção amazônica, por exem
plo, levou o país a um estado de 
guerra com o Peru (em 1941). 
Ainda hoje, o Equador reivindica a 
área de 174 565 quilômetros qua
drados entregue ao país vizinho 
pelo Protocolo do Rio de Janeiro 
(de 1942), que vem sendo rejeitado 
desde 1960.

Por outro lado, com sua popula 
ção estimada em 6 100 000 habi
tantes (1970); o Equador aparece 
como o pais sul-americano de 
maior densidade populacional: 
cerca de 21,1 hab./km2. Essa popu
lação (que tem mantido nas últimas 
décadas uma taxa de crescimento 
superior a 3% ao ano) è essencial
mente jovem (mais de 60% são me
nores de vintp anns). Compõem-se 
por 41% de mestiços índios, 39% 
de índios, 10% de negros e mulatos 
e 10% de brancos.

Nação de índios 
e espanhóis

Quando os espanhóis chegaram 
ao Equador, no século XVI, encon 
traram dcsccndentea do antigo
r e in o  V í » r a c ; ant*»rir»r-

mente estabelecidos na região mon

tanhosa dos Andes e incorporados, 
no século XV, ao poderoso império 
inca. Benalcazar, o enviado de Pi- 
zarro* à região, tomou posse do lo
cal (em 1553) em nome do rei da 
Espanha.

Durante o período colonial, as 
regiões que formavam a Presidên
cia de Quito, à qual se ligava o 
Equador, não tinham qualquer im
portância e, quando livres da domi
nação espanhola, pela vitória de 
Antonio José de Sucre* (em 1822),

foram englobadas na Grande Co
lômbia, fundada por Simón Bolí
var*. Somente com a dissolução 
deste Estado, ocorrida em 1830, o 
Equador se tornaria uma Repú
blica independente.

Toda a história equatoriana foi 
agitada por inúmeros golpes de Es
tado e revoluções. Além dos pro
blemas internos, disputas fronteiri
ças opuseram o país a seus 
vizinhos, apesar das recomenda
ções da Carta de Quito, firmada

em 1848, que propõe a união alfan
degária e a cooperação política e 
econômica entre a Colômbia, a Ve
nezuela e o Equador.

Durante a segunda metade do sé
culo XIX, os católicos conservado
res, liderados por Garcia Moreno, 
tentam transformar o Equador em 
um Estado de fortes tendencias teo- 
cráticas, suscitando um movimento 
de oposição dos anticlericais, que, 
no início do século XX, orientam 
a política equatoriana numa dire
ção liberal e progressista. A partir 
de então, as disputas entre esses 
dois blocos marcarão a história do 
Equador.

Em 1948, inicia-se uma fase de 
governo institucional mais estável, 
com a eleição de Galo Plaza Lasso. 
A ele segue-se José Maria Velasco 
Ibarra, que reativa (em 1955) a dis
puta territorial com o Peru. É suce
dido, em 1956, pelo conservador 
Camilo Ponce Henríquez, mas é 
reeleito em 1960, sendo derrubado 
(em novembro de 1961) por um 
golpe de Estado de inspiração es
querdista, que coloca no poder seu 
antigo vice-presidente, Julio Arose- 
mena Monroy. O apoio de Fidel 
Castro e dos comunistas traz-lhe as 
antipatias norte-americanas. E 
também do Exército equatoriano, 
que acaba por lhe tomar o poder 
em 1963. Passa a governar o país 
uma junta militar comandada por 
Ramon Castro Jilón. Em 1966, a 
junta é substituída por um governo 
civil e, em 1968, através de eleição 
popular, Velasco Ibarra (que estava 
exilado desde 1961) retorna ao po
der. Declarando-se pressionado 
tanto pelas esquerdas como pelas 
oligarquias, em 1970 Ibarra as
sume plenos poderes com o apoio 
das Forças Armadas. O Legislativo

Em Quito, subsistem oairros cuja arquitetura remonta ao período em que o Equador e ra  C oIS nía da  E s p a n h a .



vado sobretudo nos primeiros con 
trafortes dos Andes, é outro impor 
tante produto equatoriano de 
exportação (12%, em 1973). Além 
disso, cultiva-se o arroz, no fundo 
dos vales; a cana-de-açúcar, que 
permite a fabricação de álcool e 
rum; o tabaco e o algodão (absor
vido pela indústria local). Das flo
restas do norte extraem-se as fibras 
de folha de toquilla (espécie de pal
meira que constitui a matéria- 
prima da indústria dos chapéus 

panamá”, típica do país) e o co- 
rozo — marfim vegetal —, fruto 
da palmeira taguá, empregado no 
fabrico de botões.

O Equador tornou-se um impor
tante exportador de petróleo, de
pois das descobertas de grandes ja 
zidas nas regiões do Oriente. Em 
1972, foi construído um oleoduto 
que une a Província de Oriente 
com o Porto de Esmeraldas, onde 
está sendo montada a maior refina
ria do país.

A serra

O conjunto das terras altas que 
caracteriza a porção meridional do 
Equador, a região da serra, consti-Situada numa bacia interandina. Quito foi edificada no local onde se erguia uma antiga cidade indígena.

Equador

e o Judiciário são fechados. Em fe
vereiro de 1972, o general Gui- 
lhermo Rodríguez Lara toma o po
der instalando um governo militar 
nacionalista, que entre outras medi
das, conseguiu obter a devolução 
de metade das áreas cedidas à Te- 
xaco-Gulf Oil, no governo anterior. 
Além disso, o país tornou-se mem
bro da Organização dos. Países Ex
portadores de Petróleo.

Em 1973, formou-se a Frente 
para la Restauración de la Demo
cracia, com isso demarcando-se as 
fronteiras entre grupos partidários 
de uma saída política “à brasi
leira”, de um lado, e os favoráveis 
ao “modelo peruano”, de outro.

A 2 de setembro de 1975, um 
golpe de estado, planejado contra o 
governo de Rodríguez Lara por 
grupos das Forças Armadas, fra
cassou, deixando um saldo de 12 
mortos. Os generais golpistas refu
giaram-se no Chile.

Os três espaços 
equatorianos

Situado junto ao litoral noroeste 
da América do Sul, o Equador é 
cortado ao meio, de norte a sul, 
pela cadeia andina, que, nessa re
gião, é estreita e compacta. Tanto 
a porção litorânea, de um lado, 
como a vertente amazônica, no in
terior, são zonas de terras mais bai 
xas e menos movimentadas.

Por suas características morfoló
gicas, pela diversidade climática e 
pela distribuição da população e 
das atividades econômicas, o país 
pode ser dividido em três domínios 
espaciais: a costa, a porção andina 
(serra) e a zona transandina (co
nhecida como oriente).

A zona costeira, que se estende 
do pé dos Andes até o Pacífico, 
apresenta terras mais movimenta
das, a noroeste e a oeste, onde o re
levo colinoso chega até o mar (mui
tas vezes através de falésias). Para 
o sul, seguindo a borda litorânea.

o planalto alteia-se, atingindo 
100/800 metros no extremo meri
dional, na cordilheira de Colonche. 
Entre a borda litorânea e o pé da 
cadeia andina, há uma depressão 
longitudinal preenchida por alu
viões e caracterizada pelas terras 
planas drenadas pelo rio Daule. 
Em seu baixo curso, esse rio une-se 
a outros que descem dos Andes, 
formando a bacia do Guayas.

A costa equatoriana é uma àrea 
de transição entre o clima úmido 
do litoral colombiano, ao norte, e 
o desértico das províncias maríti
mas peruanas, ao sul. Durante todo 
o ano, o calor é generalizado, com 
uma pequena variação sazonal. As 
chuvas constantes, ao norte, vão 
cedendo lugar a uma estação seca 
na direção sul, onde-se faz sentir a 
influência da corrente fria de Hum- 
boldt.

As províncias da costa vêm 
apresentando grande desenvolvi
mento demográfico, em detrimento 
da área andina (ainda a mais ocu
pada), onde se encontra a capital 
do país. Guayaquil é a cidade mais 
importante do país. Desempenha 
funções de capital econômica da 
naçao, centro motor da área litorâ
nea e elemento fundamental na co
municação com o exterior.

Na zona costeira também se 
concentra a maior parte das ativi
dades econômicas do país, sendo a 
principal fornecedora dos produtos 
tropicais de exportação. Ò cacau, 
por exemplo, já  foi a grande ri
queza nacional. Alcançou, no iní
cio do século XX, mais de 15% da 
produção mundial e 75% das ex
portações do país. Ainda é uma das 
grandes riquezas da costa, concor
rendo (em 1973) com 5% das ex
portações. A produção de banana 
tambem adquiriu nas últimas déca
das importância crescente, levando 
o Equador a ser um dos principais 
exportadores desse produto, que re
presenta quase 20% (1973) de suas 
vendas no exterior. O café, culti-

Nas vastas plantações de banana e café. a população equatoriana, em sua 
maioria composta de jovens, encontra grande possibilidade de trabalho.
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Respostas musculares rápidas garantem aos cavalos de raça ótimo desempenho nas competições esportivas.

tui um prolongamento dos Andes 
colombianos meridionais. Esse 
conjunto apresenta, portanto, a 
mesma configuração. Entre o nó de 
Pasto (ao norte) e o de Loja (ao 
sul), os Andes equatorianos apre
sentam uma largura de 100/120 
km, com duas cadeias paralelas (a 
Ocidental e a Oriental ou Real) en
cimadas, em seu setor central e se
tentrional, por uma sucessão de 
vulcões: Chimborazo (6 272 m), 
Cotopaxi (5 950 m), e outros. Essas 
cadeias abrigam, ao centro, um 
verdadeiro corredor de terras pla- 
nálticas mais baixas, que sustentam 
uma sucessão de bacias. Estas, 
preenchidas por sedimentos, locali- 
zam-se a uma altitude de aproxi
madamente 3 000 m. Nelas o am
biente térmico é condicionado pela 
altitude, apresentando uma media 
de 11 a 15° C. As chuvas nessa re
gião são abundantes em virtude da 
forte permeabilidade dos solos vul
cânicos.

Essas bacias são focos tradicio
nais de concentração humana, o 
que faz com que a serra seja, ainda 
hoje, uma área que apresenta altas 
densidades de ocupação agrícola, 
onde vivem cerca de 45% da popu
lação ativa do país. Ali são cultiva
dos, basicamente, produtos “tem
perados”, como trigo, milho, 
cevada e batata (para o abasteci
mento do mercado interno), bem 
como o arroz, a batata-doce, a 
mandioca e o tomate.

Acima de 3 500 metros, nas 
áreas cordilheiranas, predomina a 
criação. São tradicionais os reba
nhos de ovinos (2 474 100 cabeças, 
em 1972), que alimentam, com o 
algodão da costa, as indústrias têx
teis da serra (de Quito, Cuenca, 
Riobamba e Ambato), e que vão 
cedendo lugar à criação de bovinos 
(2 400 000 cabeças). Outra ativi
dade tradicional das terras andinas 
é a extração do ouro e da prata, 
que se encontra em decadência há 
muito tempo.

Uma das bacias interandinas é 
dominada por Quito. A capital foi 
edificada no sítio sobre o qual se 
erguera uma antiga localidade de 
origem indígena, a 2 890 m de alti
tude, situada um pouco ao sul da 
linha do Equador. Essa região é 
servida pela Rodovia Pan-Ameri 
cana e por uma ferrovia que põe a 
capital em comunicação com o 
porto de Guayaquil.

O  oriente

A leste da cordilheira Real esten
dem-se, ocupando quase metade da 
área do país, os vastos e desconhe
cidos degraus tabulares da vertente 
amazônica. Essa região é rica em 
cursos de água, sendo dominada 
pelo clima equatorial superúmido e 
pela floresta intrincada que abriga 
populações indígenas que sao 
pouco conhecidas.

Apenas 2% da população equa
toriana habita a região e alguns dos 
centros existentes são remanescen
tes dos focos mineiros (de ouro de 
aluvião) do século XVI, como no 
caso de Zamora.

VEJA TAMBÉM: América; Colo
nização; Emancipação A mericana.

Eqüídeos

Classificação

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Classe: Mammalia 
Ordem: Perissodactyla 
Subordem: Hippomorpha 
Família: Equidie 
Gênero: Equus (único atual)

Cavalos, asnos, e zebras, todos 
do gênero Equus, fazem parte da 
família dos Eqüídeos, única da su
bordem dos Hipomorfos, perten
cente à ordem dos Perissodactilos.

Os perissodáctilossão mamíferos 
terrestres, nos quais os eixos das 
patas anteriores e posteriores pas
sam a ser um dedo principal mais 
desenvolvido, em geral o terceiro, 
sobre o qugl se apóia todo o peso 
do corpo. A ordem Perissodáctilos 
pertence mais uma subordem, a dos 
Ceratomorfos, por sua vez subdivi
dida nas famílias dos Tapirídeos e 
dos Rinocerotídeos, que abrangem, 
respectivamente, os tapires (conhe
cidos no Brasil como anta) e os ri
nocerontes.

Principal ramo entre os perisso
dáctilos fósseis, os primeiros eqüí
deos apareceram no Eoceno infe
rior (há cerca de 37 milhões de 
anos) na América setentrional e na 
Europa. Através de uma linha evo
lutiva contínua, deram origem ao 
gênero Equus atual, que aparece no 
Pleistoceno. Três tendências funda
mentais resumem a modificação 
gradual ocorrida na filogênese do 
grupo eqüideo:

a) aumento da estatura;
b) adaptação progressiva ao am

biente das pradarias e estepes, com 
especialização do esqueleto para 
corridas longas em terreno duro, 
daí resultando inclusive a redução 
do número de dedos, até chegar à 
pata monodáctila do cavalo atual;

c) variação de dentadura, em de
pendência da dieta alimentar.

O primeiro eqüideo conhecido é 
o Eohippus (Hyracotherium), cujas 
dimensões se aproximavam das de 
um cachorro fox-terrier. Suas patas 
anteriores possuíam quatro dedos, 
e as posteriores, três. Habitava as 
regiões de bosques, alimentando-se 
de folhas e de frutos.

A partir do tipo original, nume
rosos gêneros de pequenos cavalos 
se diversificaram, tendo a América 
setentrional como ponto principal 
deste processo evolutivo. O Meso- 
hippus, no Oligoceno, foi o pri
meiro eqüideo a habitar as savanas, 
abandonando os bosques. Tinha a 
estatura de um grande cão, mas 
suas patas ainda eram tridáctilas. 
O Meryohippus, no Mioceno mé- 
dio-superior, já  era um verdadeiro 
cavalo, embora ainda pequeno. 
Seus dedos laterais não tocavam o 
solo e sua dentadura se transfor
mara, em relação com o novo tipo 
de alimento; os molares adquiriram 
a estrutura definitiva, até hoje con
servada. Do Eohippus ao Miohip- 
pus, calcula-se que a evolução dos 
eqüídeos teria levado 25 milhões de 
anos.

De modo geral, a evolução, em 
linha direta, passou pelos seguintes 
gêneros: Eohippus, Orohippus, 
Epihippus, no Eoceno; Mesohip- 
pus, Miohippus, no Oligoceno; Pa- 
rahippus, Meryohippus, no Mio
ceno; Pliohippus, no Plioceno; 
Equus, no Pleistoceno.

E qüídeos atuais

Os eqüídeos apresentam maior 
estatura do que os antepassados e

são dotados de longas patas; têm 
apenas um dedo, resultado do de
senvolvimento do terceiro dedo e 
concomitante redução e atrofia dos 
outros, dos quais restam apenas ru
dimentos; sao ungulados, isto é, 
apóiam-se sobre as unhas para ca
minhar.

Sendo herbívoros, seu aparelho 
digestivo mostra grande desenvol
vimento das glândulas salivares e 
do intestino, caracterizado por um 
ceco volumoso. Possuem grande 
acuidade dos sentidos, especial
mente ao redor das narinas, nos lá
bios, nas pálpebras e nas extremi
dades das patas.

A pelagem apresenta espessura 
variável, de acordo com a espécie 
e a estação do ano (pêlos mais cur
tos no calor do que no frio). Quase 
todas as espécies possuem uma 
crina de pêlos curtos e eretos, com 
exceção dos cavalos, cuja crina é 
longa. A cauda é mais ou menos 
rica em pêlos, longos e sedosos. A 
coloração geralmente é uniforme, 
com uma banda dorsal e outra es- 
capular, embora a zebra tenha o 
manto com listras escuras e claras 
alternadas.

A coluna vertebral compõe-se de 
cinqüenta a 56 vértebras. A claví
cula desapareceu e a escápula, 
triangular, é muito ampla. Os den
tes, nos adultos, são em número de
36 a 42.

R eprodução  e vida social

O primeiro período de acasala
mento dos eqüídeos ocorre durante 
o outono, no hemisfério sul, e na 
primavera, no hemisfério norte. Se 
a fêmea não for fecundada, o pe
ríodo de acasalamento repete-se no 
verão (para o hemisfério norte) e 
também mais tarde, se ainda não ti
ver havido fecundação.

O período de gestação também 
varia de acordo com as espécies: 
329 a 345 dias para o cavalo, 364 
a 365 dias para o asno, 390 dias
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para a zebra de Grevy, 340 a 365 
dias para a zebra de Durchell. A 
zebra com o cavalo ou o cavalo 
com o asno originam híbridos* es
téreis.

Cavalos, asnos e zebras, quando 
estão em liberdade, possuem tem
peramento pouco agressivo, são 
animais vivazes, velozes e elegan
tes; quase sempre habitam as este
pes. Em geral são gregários, mas a 
organização dos bandos varia 
muito. A zebra real, por exemplo, 
vive em grupos bem numerosos, ao 
contrário do que ocorre com a ze
bra de Hartmann, espécie monta
nhesa. Os cavalos selvagens tam
bém formam grupos. Embora sua 
organização nao seja bem conhe
cida, parece que se distribuem em 
haréns, isolados ou não, com três 
ou quatro fêmeas e seus filhotes 
(que ficam com a mãe durante 
aproximadamente quatro anos). O 
asno da Núbia, ao contrário, pra
tica a segregação de sexos, com os 
machos isolados das fêmeas.

Todos os eqüídeos atuais perten
cem ao Velho Mundo, podendo ser 
divididos, do ponto de vista da dis
tribuição geográfica, em grupo 
asiático, com o cavalo selvagem e 
o asno asiático, e grupo qfricano, 
com o asno africano e a zebra.

t O  cavalo  selvagem

A única espécie viva de cavalo 
selvagem é o cavalo de Przewalski 
(Equus caballus przewalskii), pos
suidor de uma serie de afinidades 
com o extinto tarpan (Equus cabal
lus gmelini). O cavalp de Prze
walski, descoberto na Ásia central 
em 1879, é o menor de todos os 
eqüídeos, mas possui corpo ro
busto, com a cabeça maciça, ore
lhas pequenas e crina vistosa. O 
pêlo apresenta coloração amare
lada, sendo negras uma banda dor
sal, a crina, a cauda e as extremida
des das patas.

Abundante, em épocas passadas, 
por todo o hemisfério setentrional, 
como testemunham muitos dese
nhos paleolíticos existentes na Eu
ropa ocidental, o cavalo de Prze
walski atualmente só, existe numa 
pequena região da Ásia, a parte 
ocidental da Mongólia. Essa espé
cie corre o risco de extinção, em 
virtude da caça, que a dizima, e da 
competição biológica com os cava
los domésticos.

O s asnos

Por suas características, o asno 
asiático (Equus hemionus) situa-se 
como espécie intermediária entre o 
asno verdadeiro e o cavalo domés
tico. Relativamente pequeno, pos
sui crina farta e pêlo curto, de colo
ração amarelada, com variações 
Rara o vermelho. Seu habitat é a 
Ásia central e ocidental, onde vá
rias subespécies vivem em bandos 
mais ou menos grandes, em certas 
regiões.

Na Mongólia central existe o 
asno da Mongólia (Equus hemio
nus hemionus). O onagro (Equus 
hemionus onager) — burro selva
gem — vive exclusivamente na re
gião desértica da Pérsia setentrio
nal e no sul do mar Cáspio. Podem 
ser citados, ainda, o kiang (Equus 
hemionus kiang) e o emipo (Equus

hemionus hemippus), que vivem 
respectivamente, no Himalaia e no 
deserto da Síria, ambos em número 
reduzidíssimo.

Os asnos africanos ou asnos ver
dadeiros (Equus asinus) distin- 
guem-se dos asiáticos por apresen
tarem um maior desenvolvimento 
das orelhas, cabeça mais forte, 
crina quase ausente e cauda curta. 
Entre as subespécies, duas são as 
principais: o asno da Somália 
(Equus asinus somalicus), habi
tante da Somália e Etiópia, quase 
todos já domesticados, e o asno da 
Núbia (Equus asinus africanus), 
forma ainda mais rara, pratica
mente extinta.

A s zebras

As espécies restantes do gênero 
Equus recebem, de maneira geral, 
a denominação de zebras. Facil
mente reconhecíveis pela pelagem 
de faixas transversais claras e escu
ras, todas as zebras vivem nas re
giões oriental e meridional da 
Africa. Esses animais possuem 
corpo robusto, cabeça grande e pe
sada e grandes orelhas. A forma 
mais distinta é a zebra real ou ze
bra de Çrevy (Equus grevyi) pró
pria da África oriental, onde é bas
tante numerosa, distinguindo-se 
pelo manto de listras estreitas e em 
maior número do que nas demais 
zebras.

As zebras de montanha (Equus 
zebra) são muito raras, limitadas à 
África do Sul, onde, em 1965, fo
ram contadas apenas 75 cabeças. 
Já a zebra de Hartmann (Equus 
zebra hartmannae) é uma subespé
cie, gue vive em grupos abundantes 
na África sul-ocidental e também 
em Angola.

O  cavalo  dom éstico

Forma relativamente recente, o 
cavalo doméstico (Equus caballus) 
deriva, provavelmente, de três ra
mos principais: o cavalo de Prze
walski, o tarpan e o Equus robus- 
tus, esta última uma forma extinta, 
que viveu na Europa central du
rante o Pleistoceno.

Em virtude dessa origem tríplice, 
os cavalos domésticos são dividi
dos em três grupos: dolicomorfo, 
mesomorfo e braquimorfo.

Os cavalos do tipo dolicomorfo 
se originaram, ao que tudo indica, 
do tarpan. São cavalos velozes, do
tados de respostas musculares rápi
das e, por isso, empregados em 
competições de corrida. Figuram, 
nesse grupo, os puro-sangue árabes 
e ingleses e outros.

Os cavalos do tipo mesomorfo 
são, provavelmente, de origem mes
tiça. Adaptam-se perfeitamente aos 
serviços que requerem velocidade e 
força muscular.

Por fim, os cavalos do tipo bra
quimorfo, originários do Equus ro- 
bustus, são animais vigorosos, ade
quados aos trabalhos em que a 
força muscular é mais importante 
do que a velocidade. São os chama
dos cavalos de tiro, utilizados nos 
serviços de carga e tração.

VEJA TAMBÉM: Mamíferos; Pe- 
rissodáctilos.

Paleoterídeo. ramo lateral aos eqüídeos. extinto por seleção natural.

O cavalo, maior e mais elegante que os ancestrais, presta-se a inúmeras 
tarefas. Em cima, um puro-sangue que é, talvez, descendente de tarpan.
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Equilíbrio 
Químico

Quando o clorato de potássio é 
submetido a forte aquecimento, 
converte-se inteiramente em cloreto 
de potássio e oxigênio:

2KC103^ 2 K C 1  +  302
A operaçao inversa — a síntese 

do clorato de potássio a partir dos 
produtos da reação (KC1 e 0 2) — 
e impraticável. Trata-se, pois, de 
uma reação completa, que constitui 
um processo irreversível.

Em uma classe diferente situa-se 
a reação que se desenvolve, a altas 
temperaturas, entre o dióxido de 
carbono e o hidrogênio:

C 0 2 +  H2 s=* CO +  h 2o
A partir do momento em que os 

dois reagentes são postos em con
tato, ocorre a formação de monó
xido de carbono e água. No decor
rer do processo, a concentração 
dos reagentes iniciais diminui e, 
conseqüentemente, a velocidade da 
reação também decresce (a veloci
dade de uma reação é proporcional 
à concentração das substâncias 
nela envolvidas). Ao mesmo tempo, 
criam-se condições favoráveis ao 
início do processo inverso: as mo
léculas de CO e H20  colidem umas 
com as outras, combinando-se para 
formar dióxido de carbono e hidro
gênio. Essas colisões, inicialmente 
esparsas (devido ao reduzido nú
mero de moléculas de monóxido de 
carbono e água), tornam-se cada 
vez mais freqüentes, aumentando 
assim a velocidade da reação in
versa.

Atinge-se, finalmente, um mo
mento em que os dois processos — 
direto e inverso — se desenvolvem 
com a mesma velocidade. Nessas 
condições, o número de moléculas 
de dioxido de carbono e hidrogênio 
que desaparecem, na unidade de 
tempo, é igual ao número da_s que 
são repostas através da reação in
versa. A partir desse momento, a 
concentração dos quatro reagentes
— CO;,, H,, CO e H20  — se 
mantera inalterada. Como ambos 
os processos caminham com a 
mesma velocidade, e um deles 
anula os resultados do outro, a rea
ção parece cessar.

Equilíbrio dinâmico

O equilíbrio químico, portanto, 
foi atingido. Trata-se de um equilí
brio dinâmico, devido a uma igual
dade de velocidades (e não a uma 
paralisajâo de reações).

Reações que são “interrompi
das” antes que todos os reagentes 
tenham sido consumidos consti
tuem processos reversíveis. Elas ja 
mais são completas, a não ser que 
ao menos um dos produtos a que 
conduzem seja removido do meio.

Para definir um sistema isolado 
em equilíbrio, exige-se que todas as 
suas partes se encontrem à mesma 
temperatura (sistema isotérm ico); 
caso contrário, haverá um fluxo de 
calor das regiões mais quentes para 
as mais frias, alterando as condi
ções da reação. Condição essencial

Na formação do ácido iodfdrico (no alto), em que um volume de hidrogênio e outro de iodo dão origem a dois 
volumes do ácido Hl, o sistema é insensível a variações de pressão. Já quando duas moléculas de nitrogênio se 
associam para formar uma molécula de tetróxido N204 (acima), um aumento de pressão leva à formação de maiores 
quantidades dessa substância, deslocando a reação no sentido de sua formação, da esquerda para a direita.

é que o sistema seja isobárico: deve 
apresentar a mesma pressão em to
dos os seus pontos.

Com base na natureza das fases 
envolvidas èm um processo quí
mico, classificam-se os equilíbrios 
em homogêneos e heterogêneos. No 
primeiro caso, reagentes e produtos 
finais estão na mesma fase. No 
equilíbrio heterogêneo, duas ou 
mais fases se fazem presentes no 
mesmo sistema.

U m a defin ição  quan tita tiva

Uma vez estabelecido, *o equilí
brio químico pode manter-se indefi
nidamente. Basta, para isso, que as 
condições em que ele se fixou (con
centração, pressão e temperatura) 
|H m  mantidas. A alteração de 
qTralquer uma delas acarretará seu 
aeírecamento, no sentido da reação 
direta ou inversa.

Cada- reação tem um estado de 
equilíbrio que lhe é característico, 
quaisquer que sejam as suas con
centrações de equilíbrio, pois 
existe, sempre entre essas concen
trações, uma relação dada guanti-
tati vãmente pela lei da açao Has
massas ou lei do equilíbrio quí
mico, formulada em 1863 pelos no
ruegueses Cato Guldberg (1836- 
1902) e Peter Waage (1833-1900).

Considerada a pedra fundamen
tal para o estudo dos equilíbrios 
químicos, a lei de Guldberg e 
Waage estabelece que é constante 
a razão entre o produto das con
centrações (expressas em moles por 
litro ou em frações molares) das 
substâncias finais da reação e o 
produto das concentrações dos rea
gentes.

Considere-se uma reação geral, 
em que as substâncias A e B rea
jam entre si para formar C e D, se
gundo um processo reversível:

A + B ^ C  +  D 
V2

As velocidades das reações di
reta e inversa (V, e V2, respectiva
mente) são iguais durante o equilí
brio, e proporcionais à 
concentração das substâncias — 
indicadas por colchetes — que par
ticipam da reação:

v; : E ; I c ] | d1
As constantes de proporcionali

dade k, e k, são chamadas cons
tantes de velocidade. Na situação 
de equilíbrio, as duas expressões 
podem ser igualadas:

k, [A] [B] = k2 [CJ [D| 
ou então:

k e q  = [C] [D]/[A] [B]
A constante k é chamada cons

tante de equilíbrio. Tem um valor 
particular para cada reação, que só 
depende da temperatura.

Se mais de uma molécula de 
cada substância está envolvida no 
processo

mA +  nB ?=* pC +  qD 
a lei da ação das massas assume a 
forma:

Keq= [C]f [Dl- /  (A]" [B]"
O expoente de cada uma das 

quantidades entre colchetes corres
ponde ao número de moléculas que 
tomam parte no processo.

No caso de o equilíbrio ser atin
gido em fase gasosa, a constante de 
equilíbrio pode também ser ex
pressa por uma relação entre as 
pressões parciais das substâncias 
produzidas e as pressões parciais 
dos reagentes. Analogamente ao 
que ocorre com as concentrações, 
cada pressão é também elevada aos 
coeficientes estequiométricos da 
reação.

Oferece exemplo de um sistema 
em fase gasosa o processo de sín
tese do ácido iodídrico:

H2 +  I2 s=± 2HI 
A constante que quantifica seu 

estado de equilíbrio é:
K p =  p*H I/pH 2pI2 

Se numa reação existirem subs
tâncias sólidas, ao lado de gases, 
teremos um equilíbrio heterogêneo.
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É o caso da reação entre o carbono 
e o gás carbônico, no processo de 
formação de monóxido de carbono: 

C +  C 0 2 ^  2CO
A constante de equilíbrio dessa 

reação será dada por:
K =  [CO]2/[C] [CO,]

Essa expressão pode ser simpli
ficada, pois embora a concentração 
das fases gasosas possa ser alte
rada pela adição de mais gás, a 
concentração de carbono na fase 
sólida é invariável (para qualquer 
quantidade de carbono, o número 
de moles/litro de carbono sólido 
permanece o mesmo).

Assim, teremos:

K. [C] = 

que é igual a

ou
p2 CO 

Keq = p C02

Equilíbrio nos 
eletrólidos fracos

A lei da ação das massas tam
bém pode ser aplicada aos eletróli
dos fracos, isto é, que se dissociam 
apenas parcialmente, pois estabele
ce-se um equilíbrio dinâmico entre 
as moléculas não-dissociadas e os 
íons correspondentes.

No caso da dissociação do ácido 
acético — um ácido fraco —, o 
ea uilíbrio é traduzido pelo esquema:

K..COOH = Hj Oí ±CH 3 
COO- +  h 3o +

e expresso por:
=  [CH3 C O O O ][H 30+] 

[CH3COOH] [HjO|
Mas, sendo a concentração de 

água praticamente constante, ela 
pode ser englobada em Ka, resul
tando:

_  [CH3ACOOO-] [h 3o +] 
a _ [C H 3COOH]

A nova constante Ka recebe o 
nome de constante de dissociação. 
Na prática, serve para indicar a 
força de um ácido (ou de uma 
base); assume valores baixos, no 
tocante a ácidos fracos (no caso de 
ácido acético vale 1,8. 10“ 5, a 
25° C).

Um princípio 
de compensação

Quando o equilíbrio de um sis
tema é perturbado pela ação de 
uma força-externa, esse sistema 
passa a comportar-se de acordo 
com o famoso princípio deLe Cha- 
telier ou princípio da fuga ante a 

força, enunciado por Le Chatelier, 
em 1884. Esse princípio estabelece 
que “qualquer sujeito a uma força 
externa, tende a deslocar-se no sen 
tido de fugir à ação dessa força”, 
isto é, se as condições de um sis
tema, inicialmente em equilíbrio, 
são alteradas, o equilíbrio deslo
ca-se no sentido que tende a resta
belecer as condiçoes iniciais: pro
cura anular a modificação 
introduzida.

Assim, comprimindo um sistema

[CO]2
Ic õ T2

em equilíbrio (a uma temperatura 
constante), este se desloca no sen
tido em que a reação provoca dimi
nuição de volumej forçando, dessa 
forma, o retorno a pressão inicial. 
E, se esta é reduzida, 0 sistema res
ponde com aumento de volume.

No que se refere à temperatura, 
o princípio da moderação estabe
lece que, diminuindo a temperatura 
de um sistema em equilíbrio (a 
pressão constante), este caminha 
no sentido em que se desprende ca
lor, e vice-versa. Assim, tratan- 
do-se de uma reação exotérmica 
(de que oferece exemplo a síntese 
do trióxido de enxofre, a partir do 
dióxido de enxofre e do oxigênio), 
ela será favorecida por baixas tem
peraturas: o sistema desloca-se no 
sentido em que possa haver des
prendimento de calor, ou seja, no 
sentido de formação de trioxido: 
2SOJ +  Oz í=í 2S03 +  46,8 kcal.

Ja uma reação endotérmica (a 
síntese do monóxido de nitrogênio, 
a partir do nitrogênio e do oxigê
nio, por exemplo) será facilitada 
por altas temperaturas, pois ela ab
sorve calor.

O equilíbrio de um sistema tam
bém pode ser perturbado pela adi
ção ou remoção de um dos seus 
componentes, e se deslocará para 
compensar essa alteração. Assim, 
removendo-se, por exemplo, um 
dos produtos da reação, o sistema 
se desloca no sentido da reposição 
desse produto.

A edição de um catalisador au
menta a velocidade de uma reação 
química, mas não altera o seu es
tado de equilíbrio pois modifica da 
mesma maneira as velocidades de 
reação direta e inversa. De fato, 
como a constante de equilíbrio se 
relaciona apenas com a equação fi
nal do_ sistema, e como o catalisa
dor não aparece nessa equação, 
nem na expressão da constante de 
equilíbrio, ele não afetará as con
centrações de equilíbrio do sistema.

Aplicações industriais

Os princípios que reagem os 
equilíbrios químicos são ampla
mente utilizados para fins indus
triais. Assim, variações de pressão, 
temperatura, concentração de rea
gentes, ou a remoção de produtos, 
permitem um melhor rendimento 
dos produtos industriais.

A fabricação de amónia a partir 
de nitrogênio e hidrogênio, pelo 
processo Haber, utiliza esses 
princípios. Assim, a reação:

kcal +  N2(8) ~  2NHa(g) +  24 
será favorecida por elevação de 
pressão e abaixamento de tempera 
tura. Entretanto, o abaixamento da 
temperatura diminui o número de 
colisões entre as moléculas e, por 
tanto, a velocidade com que o 
equilíbrio é atingido; esta veloci
dade pode, porém, ser aumentada 
pela adição de um catalisador 
apropriado. Todos esses fatores fo
ram considerados por Haber e le
varam-no à obtenção de amónia 
em condições favoraveis para o seu 
emprego industrial.

VEJA_ TAMBÉM: Gasoso, Estado; 
Reação Química; Soluções.

Equinodermos

Classificação

Reino: Animalia 
Filo: Echinodermata 
Subfilo: Pelmatozoa 
Classe: Crionoidea 
Subfilo: Eleutherozoa 
Classes: Holothurioidea: Echi- 

noidea: Asteroidea: Ophiu- 
roidea.

O filo dos equinodermos é cons
tituído por animais marinhos, in
vertebrados, de simetria pentamé- 
rica, com uma bilateralidade 
superposta (todas as larvas são de 
simetria bilateral). Sua arquitetura 
é determinada pelo celoma, com 
dois sistemas de cavidades: a cavi
dade celomática, onde estão locali
zados os órgãos genitais, e o sis
tema ambulacral ou hidrocele, que 
assume as funções locomotora, res
piratória, de nutrição e de percep
ção sensorial. Os equinodermos 
possuem um esqueleto interno, de 
origem mesodérmica, composto de 
numerosas placas de carbonato de 
cálcio.

Apresentando muita afinidade 
com os cordados, encontram-se en
tre os equinodermos atuais, os ouri

ços-do-mar, os pepinos-do-mar, as 
estrelas-do-mar, as bolachas-do- 
mar e outros semelhantes.

Morfologia

No corpo dos equinodermos, 
distinguem-se simetricamente os 
pólos oral e aboral. Em torno do 
eixo, que passa pelos dois pólos, 
dispõem-se os antímeros, cinco se
tores alternados com outros cinco. 
Os primeiros são chamados de ra
diais ou ambulacrais; os segundos, 
inter-radiais ou interambulacrais. 
Quando os setores radiais se pro
longam além dos inter-radiais, o 
corpo do animal assume um as
pecto de estrela (asteróides e ofiu- 
róides). Se, além disso, eles se sub
dividem, assumem a forma de flor 
(crinóides). Se ambos os setores 
são do mesmo tamanho, o aspecto 
do corpo é globo so (equinóides ) ou 
cilíndrico (holoturóides).

O corpo é recoberto por uma 
epiderme, às vezes ciliada, sob a 
qual estão os elementos musculares 
e esqueléticos. Formações epidér
micas, as pedicelárias, em forma de 
pinça, com duas extremidades (as
teróides) ou com três (equinóides), 
são acionadas por pequenos mús
culos e usadas para defesa ou cap
tura de alimentos. Os fosfágenos 
são de grande importância no pro
cesso de contração muscular: o 
ácido arginofosfórico, nos asterói
des, holoturóides e crinóides e o 
ácido creatinosfòsfórico, nos ofiu- 
róides e equinóides.

O mesenquima, bem desenvol
vido e distinto do mesoderma do

Exemplar jovem de "Luidia sarsi", estrela-do-mar que apresenta cinco bra
ços onde se localizam as gônadas e os divertículos intestinais do animal.
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Os ouriços-do-mar (como o "Paracentrotus lividus". à esquerda) apresentam cinco zonas ambulacrais alternadas 
com cinco interambulacrais. O aparelho digestivo começa na boca. provida de órgão mastigador (lanterna de Aristó
teles). continua no intestino e termina numa abertura anal. O canal hidróforo liga o exterior ao aparelho aqüífero.

embrião, delimita um aparelho la
cunar ou sanguíneo. Na parte exte
rior ou periférica, forma-se a partir 
do mesenquima um esqueleto dér- 
mico (de origem mesodermica) sob 
a forma de placas ou espículas (pe
quenas espigas), composto por pla
cas constituídas de cristais de cal- 
cita. Tais placas aparecem livres, 
isoladas ou articuladas entre si, 
salvo entre os holoturóides, nos 
quais se reduzem a pequenas espí
culas dispersas pela derme. Os 
equinodermos também possuem 
pes esqueléticos, isolados ou imó
veis, em forma de acúleos (forma
ção epidérmica pontiaguda), nos 
equinoides, e de espinhas, nos aste- 
roides e ofiuróides.

O aparelho digestivo é consti
tuído por um canal, aberto no cen
tro do peristòmio, formando a 
boca. A boca se prolonga pelo esô
fago, estômago e intestino, sendo 
destituída de aparelho mastigador 
nos asteróides. Nos demais equino
dermos, é formada de placas esque
léticas reunidas. Em muitos equi- 
nóides, ela está armada de um 
possante aparelho mastigador, em 
forma de pirâmide (a lanterna de 
Aristóteles). A porção gástrica, nos 
asteróides, é dilatada (lobo car 
díaco), podendo possuir divertícu- 
los, os cecos pilóricos e intestinais. 
Nos crinóides, o tubo digestivo só 
tem uma abertura, que tem a dupla 
função de boca e ânus.

No celoma, bem desenvolvido, 
distinguem-se duas porções: o ce- 
loma perivisceral, circundando as 
víceras e contendo um líquido 
aquoso, e a hidrocele, porção iso
lada a partir da qual se desenvolve 
o aparelho aqüífero ou sistema am- 
bulacral. Este é constituído por um 
conjunto de canais e pequenos re
servatórios com um líquido aquoso 
em comunicação com a água exte
rior. A água é sugada através de 
uma placa com muitos poros — 
placa madrepórica ou madreporito
— e introduzida num sistema de

canais hidróforos, ciliados, chama
dos canais pétreos, devido à pre
sença de inúmeros corpúsculos cal
cários nas paredes. Os canais 
hidróforos abrem-se num conduto 
circular em torno da boca, o canal 
anular, do qual partem, cinco ca
nais dispostos nos cinco setores ra
diais, imediatamente sob a derme. 
Destes canais se extrovertem for
mações tubulares, os pés ambula
crais, com as ampolas em sua base, 
servindo para regular o fluxo do 
líquido e podendo alongar-se nele. 
As ventosas, na extremidade dos 
pés ambulacrais, são acionadas por 
pequenos músculos, permitindo aos 
pés a adesão a superfícies rígidas, 
o que possibilita ao animal agarrar 
a presa e levá-la à boca.

Muitas vezes, grandes vesículas 
estão associadas ao canal oral, 
como é o caso da vesícula de Poli,

a placa--------- -
madrepórica

canal

vesícula 
de Poli

considerada o órgão de equilíbrio 
da pressão do líquido interno. 
Também se localizam no canal oral 
glândulas particulares, como o 
corpo de Tiedeman, produtor de 
amebócitos.

Na maior parte dos equinoder
mos, os canais radiais e os pés am
bulacrais se relacionam com uma 
série definida de placas esqueléti
cas, em correspondência com cada 
antímero (placas ambulacrais). O 
madreporito se encontra, quase 
sempre, em correspondência com 
um setor interradial, que junta
mente com os dois setores radiais 
adjacentes, é chamado de bívio; o 
resto do corpo denomina-se trívio.

A função respiratória é, geral
mente, desenvolvida pelo aparelho 
aqüífero. Inexiste um verdadeiro 
aparelho circulatório, substituído 
por um sistema de lacunas de ori

gem celomática, cheias de líquido. 
A eliminação do refugo é feita por 
amebócitos, contidos no interior 
das cavidades celomáticas. Em nú
mero de cinco, em geral, inteiros ou 
bilobados, os órgãos genitais são 
bolsas celomáticas para as quais 
emigram células sexuais. Os sexos 
estão, quase sempre, separados.

O sistema nervoso apresenta um 
ou mais anéis em torno da abertura 
bucal, com topografia idêntica à do 
sistema aqüífero. Há, portanto, um 
anel oral e cordões radiais e, do 
lado oposto à boca, um sitema abo- 
ral, com um anel aboral e cordões 
radiais. O primeiro sistema — sen- 
sitivo-motor — se relaciona com a 
epiderme (sistema ectoneural).

Equinodermos fósseis

A origem dos equinodermos se 
situa certamente em épocas ante
riores ao Paleozóico, pois já  no 
Cambriano inferipr surgiram ra
mos divergentes. É grande, no caso 
em questão, o interesse paleontoló- 
gico, em virtude da fácil fossiliza
ção do esqueleto calcário, com
posto de muitas placas distintas. 
Vista ao microscopio, cada placa 
se apresenta constituída de uma 
espícula tetraédrica, formando uma 
figura espacial, em cujos vazios fi
cava a matéria orgânica. Enquanto 
tinha lugar processo de fossiliza
ção, o tecido mole era substituído, 
em etapas consecutivas, pela cal- 
cita, que consolidava as partes es
queléticas.

O filo dos equinodermos divi
de-se em dois subfilos: Pelmatozoa 
e Éleutorozoa. Os primeiros, que 
abrangem quase somente fósseis, 
subdividem-se em seis classes: Car- 
póides, Cistóides, Blastóidôs, 
Edrioasteróides, Helicoplacóides e 
Crinóides.

Os representantes da classe Car- 
póides que viveram do Cambriano 
ao Devoniano, tinham a forma de 
um cálice achatado lateralmente, 
fixo diretamente ou por um pedún
culo horizontal. Tinham simetria 
bilateral e poucas expansões em 
braço.

Os indivíduos da classe Cistói-

a) Esquema do aparelho aqüífero da estrela-do-mar: da placa madrepórica 
a água passa para os canais, alcançando —  através do canal pétreo —  o 
canal anular, de onde passa aos canais radiais que percorrem os braços. As 
vesículas de Poli servem para equilibrar a pressão do líquido, b) Corte de 
um braco de estrela-do-mar e seus ambulacros que se movem como pés.
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Equinodermos têm afinidade com os cordados ("Antedon mediterranea").

estão as estrelas-do-mar, animais 
de boca ventral e madreporito abo- 
ral. O corpo aplainado é flexível, 
recoberto de tubérculos, asperezas 
e espinhos. Nos cinco ou mais bra
ços, localizam-se as gônadas e os 
divertículos intestinais. Três ordens 
desta classe apresentam indivíduos 
vivos: Fanerozonia, Espinulosa e 
Forcipulata. Os primeiros caracte
rizam-se por uma franja de espi
nhos ao longo dos braços, vivem 
em fundos arenosos a poucos me
tros de profundidade, citando-se 
entre suas espécies a Astropecten 
aurantiacus. Na ordem Espinulosa, 
as espécies mais comuns são a As- 
terina gibbosa e a Asterina panceri, 
hermafroditas, de pequenas dimen
sões, vivendo em aguas pouco pro
fundas. Já as estrelas-do-mar da or
dem Forcipulata se distinguem de 
todos os demais asteróides pelos 
pedicelários típicos, providos de 
duas válvulas. Entre as espécies 
desta ordem figuram a Asterias ru- 
bens, vermelha e muito freqüente 
nas águas pouco profundas da Eu
ropa, a Marthasterias glacialis, fre
qüente nas águas do Mediterrâneo 
e do Atlântico, e a Coscinasterias 
tenuispinas, abundante em águas 
pouco profundas e costas rochosas.

EQUINÓIDES — Os represen
tantes típicos — ouriços-do-mar
— possuem forma esférica, oval ou 
discoidal, superfície oral para 
baixo, sendo revestidos de espinhos 
móveis, implantados em um en- 
doesqueleto formado de placas cal
cárias encaixadas umas nas outras. 
A classe dos Equinodermos divi
de-se em treze ordens.

Os da ordem dos Cidaróideos 
caracterizam-se por grandes acú- 
leos separados uns dos outros, em 
forte contraste com os acúleos se
cundários, menores e mais finos. 
Alguns destes últimos formam um 
círculo de proteção ao redor da 
base dos acúleos primários. São 
exemplos desta ordem a Dorocida-

ris papillata e a Stylocidaris affinis, 
formas muito comuns no Atlântico. 
Os representantes da ordem dos 
Diadematóideos possuem forma 
globosa e se caracterizam por acú
leos curtos com base de cor violá
cea e ápice branco. Pertencem a ela 
o Paracentrotus lividus, a Arbacia 
lixula e o Sphaerechinus granularis. 
Nos indivíduos da ordem dos Equi- 
noturóideos, o aspecto mais carac
terístico é a flexibilidade, que se 
deve à ligação imperfeita das pla
cas entre si. Os gêneros mais co
muns são a Asthenosoma e a 
Phormosona.

Pertencem à ordem dos Clipe- 
fasteróideos os equinóides de 
forma discoidal, com superfície 
aboral recoberta de pequenos acú
leos. As espécies mais conhecidas 
são o Echinocyamus pusillus, en
contrado no Atlântico e no Medi
terrâneo, e o Çlypeaster rosaceus, 
freqüente no Índico. Os represen
tantes da ordem dos Espatangói- 
deos têm o corpo em forma de co
ração, sendo exemplos seus as 
espécies Spatangus purpureus e 
Echinocardium cordatum.

OFIURÓIDES — Nesta classe 
estão englobados equinodermos de 
forma estrelada, com braços cilín
dricos simples ou ramificados que 
partem de um corpo central — o 
disco — era forma pentagonal. 
Nestes animais, os pedicelos se re
duzem a pequenas papilas destituí
das de ampolas. Os ofiuróides divi
dem-se em Ofiúreos e Euriáleos.

A ordem dos Ofiúreos conta 
com representantes de braços sim- 

les e móveis somente no sentido 
orizontal. Na ordem dos Euriá

leos estão incluídos os ofiuróides 
de braços geralmente ramificados.

VEJA TAMBÉM: Animais; Inver
tebrados; Mar, Vida no; Metazoá- 
rios.

"Spatangus purpureus", um equinóide muito comum no mar Mediterrâneo.

des, que viveram no Paleozóico, ti
nham forma de cálice, com a su
perfície oral voltada para cima, e 
fixavam-se ao chão por meio de um 
pedúnculo munido de placas calcá
rias, em geral percorrido por um 
canal. Canalículos, aos quais se 
atribui função respiratória, percor
riam o pedunculo e desembocavam 
no exterior.

Os representantes da classe dos 
Blastóides só apareceram no fim do 
período Siluriano do Paleozóico, 
extinguindo-se no Carbonífero.

Os espécimes da classe dos Edri- 
casteróides, todos fósseis do Cam- 
briano e do Carbonífero, eram glo
bulares ou em forma de saco, 
permanecendo sobre o substrato 
com toda a superfície aboral. Apre
sentavam uma teca (armadura) 
flexível, composta de pequenas pla
cas poligonais, e a boca situava-se 
na extremidade central da superfí
cie oral, da qual partiam cinco sul
cos ambulacrais.

Os equinodermos da classe dos 
Helicoplacóides, que viveram no 
Cambriano inferior, tinham a 
forma de um cálice fusiforme, com 
pregas espiraladas, sem pedúnculo 
ou braços. Os pólos oral e aboral 
ficavam em extremidades opostas. 
A esta classe pertence o gênero Eo- 
cystites (fóssil), o mais antigo equi- 
nodermo conhecido.

Equinoderm os atuais

Do subfilo dos Pelmatozoa res
tou apenas uma classe com repre
sentantes vivos: a classe dos Cri- 
nóides. No subfilo dos Eleutoro- 
zoa, entretanto, apenas uma classe 
não possui representantes vivos, a 
classe dos Ofiocistióides.

CRINÓIDES — Os animais 
desta classe, nem sempre dotados 
de pedúnculo de fixaçao ao subs
trato, apresentam simetria penta- 
radial e apêndices saídos da mar
gem superior da teca. Tiveram seu

máximo desenvolvimento durante o 
Siluriano, ainda existindo algumas 
espécies vivas. Sua ordem mais re
cente é a dos Articulados, surgida 
no Triássico e dividida em duas su- 
bordens: Isocrinídeos e Comatulí- 
deos.

Os equinodermos do subfilo 
Eleuterozoa são animais de vida li
vre, sem pedúnculo, subdividin
do-se em cinco classes: Holoturói
des, Asteróides, Equinóides, Ofiu
róides e Ofiocistióides (fósseis).

HOLOTURÓIDES — Os pepi- 
nos-do-mar, representantes desta 
classe, possuem corpo alongado, 
cilíndrico, com aberturas anal e 
oral nas extremidades opostas. 
Uma coroa de tentáculos circunda 
a boca. Apresentam cinco sulcos 
ambulacrais; nem sempre há pedi
celos. Os pepinos-do-mar da ordem 
Dendrocjuirota caracterizam-se pe
los tentáculos arborescentes, que se 
retraem para o vestíbulo. Sua famí
lia mais conhecida é a dos Cucu- 
marídeos, sendo o gênero Cucuma- 
ria o mais comum.

Na ordem Aspidoquirota, cujo 
representante mais numeroso é a 
Holothuria grisea, os tentáculos 
apresentam-se mais curtos, não re
tráteis, terminando num disco. 
Mais aplainados, com acentuada 
simetria bilateral e grandes papilas 
cônicas, os equinodermos da or
dem dos Elasípodes tem a boca cir
cundada por dez a vinte tentáculos 
e situada ventralmente. A Pelago- 
thuria é um gênero desta ordem. Os 
holoturóides, da ordem dos Molpa- 
dióideos, possuem a região poste
rior do corpo alongada e fina e a 
extremidade oral em forma de 
disco aplainada e provido de tentá
culos curtos. Finalmente, a ordem 
dos Ápodes abrange indivíduos 
desprovidos de pedicelos, com ten
táculos simples, cuja quantidade 
varia entre dez e vinte.

ASTERÓIDES — Nesta classe
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Erasmo

A Renascença* — período que 
vai dos fins do século XIV a come
ços do XVII — foi marcada pelo 
ressurgimento de idéias e valores 
da antiguidade clássica e pela mo- 
dificaçao da visão do mundo que 
prevalecera na Idade Média. Do 
ponto de vista filosófico, porém, a 
efervescência intelectual que carac
terizou essa fase não apresentou 
qualquer homogeneidade; .muito 
pelo contrário, nela se manifesta
ram as mais díspares correntes de 
pensamento. Se e justo caracterizar 
o pensamento renascentista pela 
importância que nele assume o hu
manismo* — a valorização da 
condição humana inspirada em 
moldes antigos —, é também ver
dade que esse humanismo manifes
tou versões bem diversas, às vezes 
opostas e em franco litígio. Por ou
tro lado, embora rejeitasse a ima
gem medieval do homem, o huma
nismo renascentista não significou 
necessariamente o repúdio aos 
ideais e preceitos cristãos: tanto 
que a interpretação que lhe deu 
Erasmo de Roterdam representou 
justamente a tentativa de aperfei
çoar o humanismo através da con
ciliação da religião cristã com a 
tradição clássica. Durante toda a 
sua vida, de fato, Erasmo perseguiu 
um objetivo: destacar as obras lite
rárias antigas da mentalidade pagã 
em que estavam imersas, extrair de
las o modelo das virtudes naturais 
humanas e inseri-lo na atmosfera 
da revelação cristã, ha qual, se
gundo ele, aquele modelo conhece
ria plena expansão. Tal o sentido 
da doutrina que se tornou conhe
cida por evangelismo ou por refor
mismo — já que se tratava de rege
nerar o homem, ao mesmo tempo 
purificando a religião e cristiani
zando a cultura. O próprio Erasmo 
denominou-a de filosofia cristã, 
mas a tradição conservou para ela, 
mais freqüentemente, a designação 
do humanismo cristão.

Entre Morus e Lutero

Nascido em Roterdam (c. 1466), 
no condado da Holanda, filho da 
união ilícita entre um religioso e 
uma mulher da burguesia, Erasmo 
estudou no convento de Bois-le- 
Duc, depois ingressou no convento 
agostiniano de Steyn. Foi aí que 
compôs sua primeira obra em la
tim, os Antibárbaros, na qual mos
tra não haver contradição entre as 
virtudes cristãs e a poesia da Anti
guidade. Consagrado sacerdote, em 
1492, Erasmo já  gozava fama de 
escritor erudito. Como secretário 
do bispo de Cambray esteve em 
Roma e depois obteve permissão 
para ir estudar em Paris, onde rece
beu o grau de doutor em teologia.

Começando a lecionar, logo ad
quiriu renome entre os estudiosos 
de toda a Europa.

A convite de um de seus alunos, 
William Blount, parte para a Ingla
terra, animado pela perspectiva de 
conhecer o ambiente universitário 
de Oxford. Lá, torna-se amigo de

Equipamento 
Urbano

É tarefa dos designers (desenhis
tas industriais) compor o ambiente 
da cidade segundo princípios de or
dem; propor-lhe equipamentos e 
instrumentos aptos a reintegrarem 
o homem em seu ambiente urbano. 
Com essa preocupação, muitos de
signers e arquitetos tentam projetar 
e distribuir todos os elementos físi
cos, psicológicos, visuais, sonoros, 
táteis, olfativos e sobretudo cultu
rais, que constituem os elementos 
fundamentais do ambiente das ci
dades. Ou seja: buscam planejar e 
localizar menos aleatoriamente o 
equipamento urbano (bancas de 
jornal, ábrigos de ônibus, cartazes, 
cabinas telefônicas, áreas de lazer, 
etc.).

No entanto, não chegaram a ins
tituir um sistema de equipamentos 
que realmente proporcionasse inte
ração entre o homem e seu am

biente — na maioria das vezes, 
substituiu-se o significado cultural, 
que certos equipamentos poderiam 
ter, por uma função simplesmente 
decorativa. Criaram-se, assim, 
equipamentos que não se integra
vam com a totalidade do ambiente, 
inexistindo, portanto, um processo 
comunicativo completo.

Típicos de uma comunicação em 
nível urbano são os sistemas de si
nalização de trânsito, de publici
dade, de iluminação pública, etc., 
pois sua implantação fornece da
dos para o conhecimento, a percep
ção e a interpretação do ambiente 
físico urbano. O sistema de sinali
zação de trânsito, por exemplo, 
consegue, com poucos elementos 
gráficos, criar uma rígida codifica
ção, que praticamente não permite 
equívocos. Seus signos são distri
buídos ao longo das ruas — colo
cados sobre suportes ou pintados 
no chão — segundo regras precisas 
da engenharia de trafego. Além 
disso, podem ser luminosos, auto- 
iluminantes ou refletivos, formando 
um sistema facilmente perceptivel. 
Mesmo o sistema de iluminação 
pública (outro componente do equi
pamento urbano), através de sua

Soluções distintas para o mesmo 
equipamento, na Suécia e no Brasil.

Banca de jornais: uma das peças do equipamento urbano que, planejbda 
de modo adequado, pode humanizar a paisagem das grandes cidades.

intensidade, poderá comunicar a 
“hierarquia” das vias de trânsito, 
permitindo ao usuário, mesmo a 
longa distância, conhecer, interpre
tar e escolher o caminho a ser per
corrido, ou localizar-se na estru
tura da malha viária urbana.

Contudo, se o problema não for 
colocado apenas ao nível do deslo
camento de carros e pedestres — se 
forem considerados os aspectos 
psicológicos, éticos e estéticos des
ses elementos — , serão descobertas 
novas relações desses sistemas com 
o restante do ambiente.

Essa seria uma das formas de 
contarem as populações urbanas 
com uma ordenada estrutura visual 
comunicativa, culturalmente vá
lida, e cuja estética estaria vincu
lada às exigências da vida coti
diana. Os designers acima de tudo 
preocupam-se em criar uma nova 
inter-relação entre o homem e seu 
ambiente: motivada, de aproxima
ção, de colaboração. Um ambiente 
de onde o homem não se sinta ex
cluído.

VEJA TAMBÉM: Urbanismo.
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Thomas More ou Morus*, o autor 
da Utopia, que será, mais tarde, de
capitado por ordem de Henrique* 
VIII e, depois, canonizado pela 
Igreja Católica. Sob a influência de 
More e de John Colet, Erasmo co
meça a conceber o projeto de res
taurar a teologia, com novas edi
ções dos textos sagrados.

Retornando da Inglaterra, pu
blica, em 1500, os Adágios, cole
ção de citações latinas e provérbios 
comentados, que obteve grande 
aceitação. Depois, vincula-se, por 
algum tempo, à Universidade de 
Louvain. Novamente em Paris, en
tusiasma-se pelo estudo do Novo 
Testamento, mas, em 1505, volta à 
Inglaterra, onde recebe finalmente 
a dispensa papal da obediência aos 
costumes e estatutos do Convento 
de Steyn. Isso significa maior liber
dade para prosseguir seus estudos 
e contatos com os centros da cul
tura européia. Em 1509, retorna à 
Inglaterra, hospedando-se na casa 
de Thomas More. É então que 
compõe a obra que lhe dará maior 
glória: Elogio da Loucura. Preten
dendo “criticar os costumes dos 
homens sem atacar ninguém pes
soalmente” (como declara em carta 
a seu amigo More), Erasmo passa 
em revista, nessa obra, as formas 
de estupidez humana, examinan- 
do-as com ironia e perspicácia.

Em 1514, estando a Inglaterra 
envolvida em guerras (ao longo da 
fronteira escocesa e com a França), 
Erasmo resolve abandoná-la, indo 
para a Basiléia. Mas já  em 1516 
está de volta, novamente se hospe
dando na casa de Thomas More. E 
no ano seguinte recebe a permissão 
do papa para deixar o hábito dos 
agostinianos. O renome que havia 
alcançado proporciona-lhe então 
convites de varias universidades, 
inclusive da Sorbonne. Tornan
do-se conselheiro na corte de Car
los de Habsburgo — o futuro Car
los* V —, para ele escreve o

Manual do Príncipe Cristão, no qual 
proclama, repetindo Cícero*, que 
“uma paz injusta é melhor que a 
mais justa das guerras”. Erasmo 
passa finalmente a viver na Univer
sidade de Louvain, pretendendo 
continuar, com a vida tranqüila en
tão conquistada, a realização de 
seus estudos e a composição de 
seus trabalhos.

Nesse momento, um fato abala a 
história do cristianismo: no dia 31 
de outubro de 15 17, Martinho Lu- 
tero* afixa, na porta do Castelo de 
Wittemberg, suas 95 teses contra o 
tráfico e contra o próprio princípio 
das indulgências. Era o início do 
movimento da Reforma*. Erasmo, 
a princípio, procura se furtar à luta, 
mas, pressionado, acaba por ceder, 
colocando sua inteligência a ser
viço do combate às idéias de Lu- 
tero.

Até o fim de sua vida — numa 
Europa conturbada por conflitos 
políticos e religiosos —, Erasmo 
tenta impor seu pensamento, fufida- 
mentado na tolerância e no ideal do 
internacionalismo. Entre 1522 e 
1530 publica edições críticas de 
obras de vários doutores e padres 
da Igreja, e, em 1526, os seus Coló
quios, modelos de conversação la
tina, enriquecidos em sucessivas 
edições. Mas os conflitos atingem 
o refúgio de Erasmo, na Basiléia. 
Resolve então partir, passando a 
viver, durante.seis anos, em Fri- 
burgo, na Floresta Negra. E conti
nua trabalhando; já  doente, pre
para edições críticas de suas obras, 
compõe A Amável Concórdia na 
Igreja e termina o Ecclesiastes — 
quatro volumes sobre a arte da pre
gação. Seu último trabalho aparece 
em 1536, ano de sua morte: um co
mentário ao salmo XIV.

VEJA TAMBÉM: Humanismo; 
Lutero; Reforma; Renascença.

Ergódica, Fonte

Foi usando a fonte ergódica 
apresentada pela língua inglesa que 
Samuel Morse* construiu seu fa
moso código, no qual as letras mais 
freqüentes correspondem a sinais 
mais curtos e as menos freqüentes 
a sinais mais longos. Por exemplo, 
à letra E, que ocorre com uma fre
qüência relativa de 11,30%, corres
ponde o sinal .; e o s in a l------- ..
corresponde à letra Z, que ocorre 
com uma freqüência relativa de 
0,19%.

Toda fonte que emite sinais esta
tisticamente estacionários é cha
mada de fonte ergódica. Assim, por 
exemplo, as freqüências relativas 
Pa> Pb> Pc ■ • • Pz da fonte de sinais 
a, b, c. . . z podem ser estimadas 
com alguma exatidão desde que 
essa fonte seja estatisticamente es
tacionária, isto é, ergódica. 
Quando se observa a ocorrência de 
smais durante um determinado 
tempo T, as estimativas de freqüên
cia não dependem do instante em 
que se inicia a observação. As pro
babilidades estatísticas de uma 
fonte ergódica são invariáveis em 
relação a uma mudança de origem 
temporal. Isso significa que uma 
amostra razoável retirada entre os 
instantes t, e t, apresentará as mes
mas propriedades estatísticas do 
fluxo de sinais quando tomado in
definidamente.

Uma fonte ergódica pode ser 
considerada uma máquina hipoté
tica que produz infinitos caracte
res.

A natureza da distribuição es
tatística das freqüências relativas 
dos sinais não varia com o tempo, 
quando a função é ergódica. 
Quanto mais uma fonte é ergódica, 
mais a estatística baseada numa só 
mensagem se aplica a todas as 
mensagens criadas pela fonte.

Todos os sistemas que podem 
mudar a estatística dos sinais pro
duzidos com o decorrer do tempo 
são fontes não-ergódicas. A esses 
sistemas, como os adaptativos ou 
os que apresentam características 
de aprendizado, não são aplicáveis 
os teoremas da teoria da informa
ção*, que são válidos apenas para 
fontes ergódicas.

O conjunto de pessoas que escre
vem em língua portuguesa por 
exemplo, constitui, em sua quase 
totalidade, uma fonte ergódica. Em 
quase todos os textos escritos em 
português, as letras ocorrem em de
terminadas freqüências, que não 
variam significativamente de um 
texto para outro.

A constância das freqüências re
lativas das letras em determinada 
língua constitui uma das chaves 
que torna possível a decodificação 
(tradução) de mensagens cifradas. 
Este é inclusive o princípio básico 
sobre o qual se têm construído má- 
uinas para efetuar deciframento 
e mensagens.

VEJA TAM BÉM : Informação; Si
nal.

A  . —  S
B —  . . . T —
C  —  . —  . U . . —
D —  . . V . . .  —
E W .--------
F . . —  . X
G  —  —  . Y —  . —  —
H . . . . Z --------. .
1 . . 1 . — -------------
J . -------------2 . . -------------
K —  . —  3 . . .  —  —
L . —  . . 4 . . . .  —
M -------- 5
N —  . 6 —  . . . .
O -------------7 —  —  . . .
P . --------. 8 ------------- . .
O --------. —  9 —  —  —  —  .
R . —  . 0

ponto { .)  . —  . — __

vírgula  ( , ) -------- . --------
d o is pontos (:) — --------. . .
ponto de
interrogação (?)  . . __ __

traço de união 
ou hífen (-) —  . .
barra de fração (/)
parênteses ( ) —  . ----. —

í a sp as (" ") . —  . . —  .
traço duplo ( =  ) — . . . —
com preendido . . . —  .

cruz ( +  ) ou sinal 
de fim  de telegrama
ou tran sm issão  . — . —
convite para transm itir —  . —
atenção . —  . . .  
fim de trabalho . .
sinal de com eço — . —  . —
sinal de separação

Código Morse: baseado na fonte 
ergódica da língua inglesa.

Ernst, Max

O pintor Philippe Ernst foi um 
homem criativo e bem-humorado. 
Quando lhe encomendaram uma 
serie de quadros sagrados para de
corar as igrejas da Renânia, diver
tiu-se retratando as principais figu
ras da cidade em corpos de anjos 
ou demónios, conforme ele próprio 
aprovasse ou não o procedimento 
dos retratados.

Com tal temperamento, Philippe 
certamente incentivou seu filho 
Max, nascido em Brühl em 2 de 
abril de 1891, a trilhar desde cedo 
os caminhos da imaginação, com 
leituras de Júlio Verne* e Lewis 
Carrol*.

Atraído pelas pesquisas dè Sig- 
mund Freud*, e pretendendo espe- 
cializar-se em psiquiatria, Max 
Ernst, aos dezoito anos, ingressou 
no curso de filosofia da Universi
dade de Bonn.

Diplomado em 1911, Max Ernst 
vacilava ainda entre a ciência e a 
arte. Uma exposição em Colônia, 
exibindo quadros de Van Gogh*, 
Cézanne* e Pablo Picasso*, aca 
bou por afastá-lo da psiquiatria. E 
a Primeira* Guerra Mundial adiou 
por algum tempo suas experiências 
artísticas.

E m  1919, a p ó s  se u  c a s a m e n t o  
c o m  L o u  S t r a u s s ,  f u n d o u ,  j u n t a 
m e n t e  c o m  G r u n e w a l d  B a a r g e l d ,  o
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"A Ninfa Eco" (Museu de Arte Moderna. Nova York). Segundo Max Ernst, trata-se da materialização de uma presença obscura na floresta de Brühl.

grupo dadaísta de Colônia. Com 
Hans Harp*, velho conhecido que 
se associara ao grupo para a publi
cação das revistas Die e Scham- 
made (1920), Max Ernst passou a 
expor alguns objetos típicos do Da- 
daismo*. O trabalho empolgou o 
poeta e crítico André Breton , teó
rico do Surrealismo*, que convidou 
Ernst a exibi-lo na galeria Sans Pa- 
reil, em Paris. Por essa época, 
Ernst iniciou-se na técnica da cola
gem, obtendo resultados bem dife
rentes dos alcançados pelos cubis- 
tas.

Na _França, conheceu o poeta 
Paul Éluard*, que o convenceu a 
mudar-se em definitivo para Paris 
(1922). Ainda obscuro, ganhava o 
sustento da família trabalhando 
numa fábrica de souvenirs para tu
ristas. No tempo disponível, após 
ter lido um trecho de Leonardo* da 
Vinci a propósito de manchas em 
uma parede, começou a praticar as 
frottages. isto é. o processo de es
fregar um lápis em uma moeda ou 
num objeto qualquer dotado de sa

liências, friccionando-o depois con
tra um papel. As marcas e caracte
res assim obtidos, após uma 
complementação hábil, criavam 
um universo misterioso, povoado 
de animais estranhos e paisagens 
assustadoras.

Aperfeiçoando-se, pesquisou 
nervuras de folhas, cortes em pe
dras e outros elementos da natu
reza, realizando a série de frottages 
reunidas em 1926 sob o título de 
História Natural.

As frottages completaram uma 
etapa experimental, que havia le
vado Ernst a produzir,“clássicos” 
do Dadaísmo (como E o Chapéu 
ue Faz o Homem — 1920) e do 
urrealismo (Duas Crianças São 

Ameaçadas por um Rouxinol — 
1924).

De posse dessas experiências, e 
identificando-se profundamente 
com os dois manifestos surrealistas 
publicados por André Breton (1924 
e 1929). a arte de Ernst afastou-se 
da pura captação do inconsciente, 
buscando também envolver se com

uma infinita proliferação de formas 
orgânicas participantes. Era a fu
são de Freud e Marx*, preconizada 
por Breton e buscada por Ernst: 
impressionantes sonhos surrealis
tas, dotados, no entanto, de pro
fundo sentido de crítica e participa
ção. Dessa fase, iniciada com 
Visão Provocada pelo Aspecto No
turno da Porta do Saint-Denis e A 
Horda (1927), são também A  
Ninfa Eco (1936), Canto Crepus
cular (1938) e Europa apos a 
Chuva (1940).

No princípio da Segunda Guerra 
Mundial, tendo ficado viúvo, 
uniu-se à milionária e coleciona- 
dora norte-americana Peggy Gug- 
genheim, num‘ casamento que du
rou seis meses. Em 1941, mudou-se 
para os Estados Unidos, onde pas
sou a viver com a pintora Dorotea 
Tanning.

A civilização norte-americana 
modificou bastante a obra de Max 
Ernst, sem contudo tirar-lhe a coe
rência. Depois de O Olho do Silên
cio (1943), as formas retratadas co

meçam a se modificar. As imagens 
inquietantes e assustadoras envol
vendo animais, vegetais e minerais 
não mais se apresentam em suas te
las. Ao terror criado a partir da na 
tureza, sucede, provavelmente por 
influência de sua vida em uma civi
lização tecnológica, o horror pro
vocado pela desumanização que 
emana dos quadros. Os traços si
nuosos que haviam servido para re
presentar uma vida fantástica são 
abandonados em benefício das for
mas geométricas que expressam 
uma não-vida igualmente fantás
tica, da qual são exemplos Euclides 
(1945), 0  Grande Alberto (1957) e 
o notável Mundo Fluídico (1965).

Max Ernst faleceu em 1.° de 
março de 1976. O título de uma de 
suas últimas mostras (Além da Pin
tura) representa uma divisa justa e 
adequada para sua obra.

VEJA TAMBEM: Dadaísmo; Sur
realismo.



Em sentido estrito, erosão é o 
conjunto dos processos naturais 
que desgastam areas de terra. Den
tre estes processos naturais, o mais 
importante é a ação da água em 
movimento.

Às vezes, entretanto, amplia-se o 
conceito de erosão para incluir-se 
nele o intemperismo, isto é, o con
junto de processos naturais que 
operam na superfície terrestre e 
causam a decomposição dos mine
rais das rochas por processos físi
cos e químicos.

As formas terrestres atuais resul
taram da erosão natural que conti
nua ainda hoje, porém, com veloci
dades tão mínimas que quase 
escapa à percepção, salvo nos ca
sos de deslizamentos de terra ou da 
erosão das linhas das costas mari
nhas.

A superfície da Terra está sendo 
submetida a um processo erosivo 
contínuo, pela açao da água*, dos 
ventos e das geleiras, todos remo
vendo ou transportando detritos e 
partes do solo. O material origi
nado da desintegração erosiva de 
qualquer tipo de rocha é transpor
tado pelas enxurradas, pelas peque
nas correntes, pelos rios e pelos 
ventos, e acaba sendo depositado 
ou precipitado em qualquer dos 
muitos ambientes de sedimentação 
do globo terrestre.

Assim, o processo erosivo apre
senta, em geral, duas fases — uma 
destrutiva e outra construtiva. As 
dunas*, as restingas, os bancos dc 
areia fluviais ou marinhos, os terra
ços de deposição e os deltas consti
tuem exemplos da atividade cons
trutiva.

A remoção de material da crosta 
terrestre de uma região para outra 
dá origem ao que se convencionou 
denominar formas erosivas ou con
figurações morfológicas. As formas 
erosivas dependem dos mais diver
sos fatores: da rocha, do clima, da 
estrutura geológica geral, do tipo 
de erosão, etc. Entretanto, o fator 
de maior importância para o pro
cesso de erosão é a rocha em si.

Em uma região onde existem ro
chas* diferentes, ocorrem irregula
ridades na topografia, as partes 
mais elevadas correspondendo às 
rochas de maior resistência. Um 
dos exemplos mais característicos 
de erosão diferencial no Brasil é o 
pico do Itabirito, imenso bloco de 
hematita (minério de ferro de fór
mula Fe2Ò3) compacta que se pro
jeta na paisagem, rodeado por ro
chas de resistência menor (xistos, 
quartzitos, calcários dolomíticos e 
itabiritos).

Outro exemplo característico de 
erosão diferencial é dado pelo pico 
do Jaraguá, quase sempre visível de 
qualquer ponto da cidade de São 
Paulo.

As rochas muito fraturadas são 
as que se deixam erodir mais inten
samente, dando origem a formas 
pitorescas como as que se apresen
tam era Vila Velha, no Estado do 
Paraná, onde o conjunto das for 
mas resultantes da erosão lembra
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Erosão

Fenda formada sob ação de águas torrenciais que trouxeram consigo numerosas pedras; essas pedras penetraram 
por rachaduras e, agitadas pelas águas, erodiram a rocha que havia por baixo. (Vale d'Aosta, Itália.)

O im pacto do vento e a ação abrasiva dos grânulos de areia m odelam pitorescas form as nos "canyons" dos EUA.

v.
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uma cidade antiga em ruínas. Ali, 
o principal trabalho da erosão foi 
(e continua sendo) realizado pelas 
aguas das chuvas.

Nas camadas de rochas sedi
mentares dobradas, freqüentes em 
muitas cadeias de montanhas (nos 
Alpes, por exemplo), a erosão é 
usualmente mais intensa nas partes 
mais elevadas, isto é, nas anticli- 
nais. As sinclinais sofrem menos a 
ação erosiva.

Nas regiões ricas de falhamentos 
(por exemplo, o vale do Paraíba, 
nos Estados de São Paulo e do Rio 
de Janeiro) e nas regiões em vias de 
levantamento ou de dobramento 
associado a falhamentos (as regiões 
montanhosas dos Alpes, dos An
des, dos Cárpatos, do Himalaia), 
nas quais os declives ocorrem ne
cessariamente, a erosão é muito 
ativa. Isso porque as águas superfi
ciais adquirem grande velocidade, 
o que lhes confere um forte poder 
de desgaste e de transporte ou re
moção.

As regiões estacionárias, onde 
predomina a calmaria tectônica 
(tendo a erosão nivelado ao 
mínimo as rochas expostas), rece
bem o nome de peneplano.

Um deus esculpe e transporta

A atmosfera realiza um trabalho 
mecânico importante na desnuda- 
ção, no transporte e na deposição 
de minerais isolados e de fragmen
tos diminutos de rochas (e, indire
tamente, no transporte da umi
dade). A esse trabalho dá-se o 
nome de eólico (de Éolo, deus dos 
ventos, na mitologia grega).

O trabalho de desnudação é rea
lizado pelo impacto direto do ar e 
pela abrasão ocasionada pelos grâ
nulos de areia e seixos transporta
dos. Os efeitos provocados pelo im
pacto do ar são tanto mais intensos 
quanto maiores forem o tamanho e 
a concavidade das superfícies ex
postas. De uidináiiu, seus efeitos 
eiosivos limitam-se a danos causa
dos à vegetação e às construções 
humanas.

A abrasão pelo material trans
portado causa desgastes considerá
veis. Por isso, as rochas expostas 
ficam polidas. Quando não sao ho
mogêneas, as partes menos resis
tentes são gastas e esculpidas, 
dando origem a formas extravagan
tes. Dependendo ainda da falta de 
homogeneidade da rocha, esta pode 
t n r n a r - s e  a lv e n la d a .

Os seixos de minerais e de ro
chas resistentes, quando expostos à 
ação erosiva do vento com direção 
preferencial, guasc sempre acabam 
por adquirir formas facetadas com 
arestas nítidas. Se ocorrerem suces
sivamente diferentes direções no 
movimento do ar, os seixos ficarão 
limitados por um número maior de 
faces polidas, passando a ser cha
mados ventifactos.

Usa-se o termo deflação para in
dicar o processo da remoção e do 
transporte de areia e pequenos sei
xos, pelo vento que sopra sobre um 
solo desértico. Fragmentos e seixos 
maiores não transportados pelo 
vento são os resíduos de deflação. 
Nas regiões onde o fenômeno da 
deflação é intenso (deserto do 
Saara, regiões desérticas dos Esta
dos Unidos e da Ãtrica do Sul), tor

A erosão natural constitui um processo constante que, contudo, ocorre em 
velocidades mínimas, quase imperceptíveis. (Floriano, Piauí.)

As curiosas formas das rochas de Vila Velha, no Estado do Paraná, são devi
das principalmente ao trabalho de erosão pelas águas d a s  chuvas.

mam-se grandes depressões, algu
mas delas bem fundas, podendo 
chegar a mais de 130 m abaixo do 
nível do mar (é o caso da depressão 
de Ouattara, com 134 m, no norte 
da Africa).

Na dependência da velocidade 
do vento e das dimensões das partí
culas, o transporte eólico pode-se 
fazer por suspensão, por rolamento 
ou por saltos sobre o solo. Os fura
cões chegam a transportar seixos 
de 10 cm de diâmetro, fazendo-os 
rolar sobre o solo.

Os ventos são capazes de trans
portar quantidades enormes de ma
terial. Os ventos procedentes do 
Saara, por exemplo, têm deposi
tado milhões de toneladas de areia 
sobre a Europa; sabe-se, inclusive, 
que muitos monumentos egípcios e 
romanos foram soterrados por se
dimentos que foram transportados 
pelos ventos.

Água, gelada ou não

As águas correntes constituem 
um fator importante nos fenômenos 
erosivos. A erosão fluvial depende 
da topografia, do regime pluviomé- 
trico da área de drenagem, da cons
tituição das rochas por onde os rios 
passam, do estádio erosivo do rio, 
do volume de água que flúi e da 
quantidade de queda na descida 
para o mar.

O trabalho dos rios caracteri- 
za-se pelo transporte de argilas e 
pedras (além de madeiras e folhas 
que se depositam nas partes bai
xas), pela escavação de quedas e 
cachoeiras e pela abrasão mútua. 
Agentes muito importantes da des- 
nudaçâo, os rios removem e trans
portam grandes quantidades de 
fragmentos de rochas. Boa parte do 
material transportado é lançado 
nos lagos, nas bacias secas ou nos 
oceanos.

Normalmente, as correntes de 
água transportam substâncias sob 
maneiras diferentes; em solução 
verdadeira, em suspensão, em solu
ção coloidal, por arrastamento ou 
rolamento, ou por s a l t o s  O m a t e 

rial transportado em suspensão e 
em solução coloidal é constituídu, 
em geral, da argila, silte, areias, e, 
eventualmente, seixos. A capaci
dade de transporte dos rios é gigan
tesca. Eles dilapidam a superfície 
dos contincntcs c entregam o mate 
riai removido aos mares e aos 
oceanos.

As águas dos mares e dos ocea
nos, em seu çontato direto com as 
rochas dos continentes, exercem in
tensa atividade destrutiva. É muito 
conhecido o trabalho da água sal
gada quando se choca diretamente 
e com grande violência contra os 
paredões rochosos abruptos (cos- 
tão, falésia ou c lijfs ). Permanente
mente, as ondas arrebentam-se 
também contra as praias e as ro
chas da costa, desgastando-as, es- 
culpimlu-as e nivclando-as cm 
praias extensas.

As ondas, as marés* e as corren
tes* marinhas são as forças mecâ
nicas mais importantes para o tra
balho erosivo realizado pelas águas 
dos mares e dos oceanos. A areia 
transportada pelas ondas « pelos 
vagalhões consegue penetrar nas 
fendas das rochas dos costões e 
acaoa por rompe-las, além Ue fui-
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Levadas por torrentes, as rochas chocam-se violentamente entre si. Em con
seqüência, costumam partir-se, diminuindo desse modo suas dimensões.

mar túneis nas rochas e criar pata 
mares, que são denominados plata
formas ae erosão.

Já as geleiras puras, quando se 
deslocam sobre rochas compactas, 
têm um poder erosivo muito limi
tado. Se for apreciável a quanti
dade de detritos e de fragmentos de 
rochas em uma geleira, esta, em seu 
movimento, poderá funcionar 
como uma gigantesca lixa, com po
der erosivo maior do que o de um 
rio. Os fragmentos arrancados de 
uma região podem ser removidos 
para outra dando origem ao mate
rial conhecido pelo nome de more
nas. Os detritos acumulados late
ralmente constituem a morena 
lateral. Os fragmentos rochosos re
movidos pelas geleiras podem afun
dar no gelo, formando, no fundo da 
geleira, a morena basal.

A superfície das rochas que fo
ram afetadas pelas geleiras poS- 
suem características próprias, 
sendo quase sempre muito polidas, 
de forma abaulada, e estriadas. São 
denominadas rochas moutonnées. 
Os vales por onde passaram as ge 
leiras apresentam configuração em 
U, resultante da erosão ou do atrito 
das morenas laterais.

O homem e a 
erosão

Introduzindo alterações no am
biente por quase toda a parte onde 
se estabeleceu, o homem apressou 
o processo de erosão.

As causas principais deste acele- 
ramento do processo de erosão re
sidem na utilização de métodos 
inadequados no cultivo, da terra e 
na criação do gado, dos quais re
sulta a redução da cobertura vege 
tal. Em conseqüência, o solo fica 
sujeito a uma exposição aumentada 
ao vento e a uma erosão maior pe
las águas em movimento. Úm 
exemplo dos resultados obtidos de
vido a utilização de métodos agrí

colas inadequados se teve nos Esta
dos Unidos. Ali, no vale do 
Mississipi, no início da década de 
1930, produziu-se uma erosão de
sastrosa pelo vento, em conseqüên
cia de uma combinação de seca e 
de um cultivo intenso e continuado 
por muito tempo. Sendo a região 
sujeita, em virtude da topografia re
gional, a ventos muito fortes, o pro
blema criado pela deflação adqui
riu aspectos graves não só pela 
remoção do solo arável esgotado, 
desprovido de proteção vegetal e 
sem o humo aglutinante, mas tam
bém pela deposição da poeira.

A mobilizaçao do solo lavrado 
constitui fator positivo em sua ero
são. Assim, quanto mais bem la
vrado e mais desterroado o terreno, 
mais sujeito ele se torna a sofrer as 
conseqüências danosas da erosão. 
No entanto, como as arações e as 
gradagens são práticas agrícolas 
indispensáveis para o bom cultivo 
da planta, resta executá-las da 
forma mais racional possível, pro
curando-se evitar os desgastes do 
solo em maior escala. Assim, 
quando o solo a ser cultivado tiver 
uma maior inclinação, as culturas 
desejadas devem ser feitas em fai
xas, de forma a obedecer às curvas 
de nível, alternadas com outras fai
xas da cobertura original ou com 
culturas dc cobertura também em 
curvas de nível. Outro processo, o 
do terraceamento em curva de 
nível, empregado desde os tempos 
remotos no Oriente, é o mais reco
mendado, embora mais oneroso. A 
velocidade do vento (e, conseqüen
temente, seu poder de erosão) é re
duzida pela plantação de fileiras de 
árvores, obedecendo a intervalos 
convenientes.

VEJA TAMBÉM: Continente; Re
levo; Rios; Rochas; Sedimentação; 
Solos.

Escala Musical

Como fenômeno físico, o som é 
resultado do movimento de um 
corpo qualquer que se desloca de 
um lado para outro, formando on
das na matéria que o cerca. É o que 
acontece quando se faz vibrar, por 
exemplo, uma corda de violão. En
tre outras diferenças, esse movi
mento pode ser mais ou menos rá
pido, ou seja, o número de vezes de 
ida e de volta, numa determinada 
unidade de tempo (freqüência) é 
maior ou menor.

Nem tôdas as freqüências são 
ercebidas pelo aparelho auditivo 
umano, cuja capacidade de per

cepção situa-se entre as freqüências 
de dezesseis e 20 000 vibrações por 
segundo. As demais são os infra- 
sons (abaixo de 16) e ultra-sons 
(acima de 20 000).

Além dessa seleção, que se rela
ciona com o equilíbrio geral do or
ganismo, a audição humana realiza 
uma outra, de natureza estética e 
cultural. Alguns dos sons produzi

dos — de interesse e significado es
peciais — são captados com maior 
clareza e individualidade. Parecem 
ter uma posição particular dentro 
da seqüência, sendo mais agradá
veis e equilibrados. Esses sons pri
vilegiados são as notas, e sua orde- 
naçao seqüencial dentro de um 
sistema lógico chama-se escala mu
sical.

A escala que está na base da mú
sica ocidental foi teorizada no co
meço do século XVI por Gioseffo 
Zarlino, padre e compositor ita
liano. Ela se caracteriza, como to
das as escalas, pela invariabilidade 
dos intervalos de freqüência das 
notas em relação com a primeira, 
chamada tônica. Isso pode ser ob
servado no quadro 1, página se
guinte.

A última nota, cuja freqüência é 
exatamente o dobro da primeira, 
inicia uma nova seqüência em que 
todas as notas continuam man
tendo invariáveis os intervalos en
tre si. Dessa forma, estabelecen
do-se o número de vibrações por 
segundo (a freqüência) de uma nota 
qualquer, as demais, automatica
mente, terão definidas suas fre
qüências.

Historicamente, foi o lá da ter-

Cada treze teclas do piano representam uma oitava da escala musical: o 
instrumento abrange várias oitavas, das mais graves às mais agudas.
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figura 1

Neste gráfico, estão representadas 
as posições das notas empregadas 
na escala musical comum. O dó, 
que é a nota mais baixa, tem uma 
freqüência de 16,35 Hz. A mais ele
vada. no outro extremo, tem uma 
freqüência de 7 902,1 Hz. Nos ins
trumentos simples, como os de 
uma só corda, por exemplo, é emi
tida uma nota de determinada fre
qüência e logo depois o primeiro 
harmónico. Assim, os sons se har
monizam de forma agradável, não 
desafinando. Mas entre essas duas 
notas existem outras, de freqüência 
intermediária. Quando uma nota é 
o dobro da outra, existe uma rela
ção de "oitava": incluindo os extre
mos, há uma série de treze notas.

Quadro 1

Dó . 
Ré . 
Mi . 
Fá . 
Sol 
Lá . 
Si 
Dó

Notas

Dó . 

Ré . .. 

Mi .. 

Fá . . , 

Sol

Lá . . .  

Si . . .  

Dó .. 

Ré . . .  

Mi . .

1
9/8
5/4
4/3
3/2
5/3

15/8
2

Quadro 2
Freqüências Intervalos 

Nota a nota
264

297

330

352

396

440

495

528

594

660

9/8

10/9

16/15

9/8

10/9

9/8

16/15

9/8

10/9

ceira oitava de dó que teve o privi-' 
légio de fixar as demais notas. Mas 
seu valor variou um pouco no de
correr dos séculos. Ao‘ tempo de 
Luís XIV valia 405 vibrações por 
segundo; nó começo, do século 
XIX, 423; e, depois de 1859, na 
França, foi fixada em 435. Hoje 
seu valor é, usualmente, de 440 vi
brações por segundo. O quadro 2 
(nesta página), resultante disso', 
mostra todas as freqüências das no
tas de uma oitava e seus intervalos, 
em relação não mais ao dó inicial, 
mas à nota imediatamente anterior.

Essa seqüência pode ser prolon
gada indefinidamente, mas a escala 
permanecerá a mesma, em virtude 
de serem invariáveis os intervalos. 
A freqüência da nota ré é sempre 
nove oitavos da freqüência do dó 
anterior, como a do mi é invaria
velmente dez nonos da do ré, e as
sim por diante (ver figura 1). Por 
outro lado, cada nota dobra seu va
lor na seqüência seguinte (dó = 
264, 528 . . ., ré = 297, 594 . . ., 
mi = 330, 660 . . ., etc.). Como a 
escala tem sete notas, a repetição 
da que a inicia constitui a oitava. 
Dar uma nota uma oitava acima 
significa, pois, dobrar seu número 
de vibrações por unidade de tempo. 
Na medida em que as freqüências 
vão aumentando, os sons produzi
dos serão cada vez mais agudos.

A essas sete notas acrescen
tam-se cinco outras intermediárias 
(dó sustenido ou ré bemol, ré suste
nido ou mi bemol, fá sustenido ou 
sol bemol, sol sustenido ou lá be
mol, e lá sustenido ou si bemol), 
com as quais se forma uma escala 
de doze notas, a escala cromática.

Escala temperada de Bach

D u r a n t e  m u i t o  t e m p o  a  e s c a l a  d e  
Z a r l i n o  f o i  u t i l i z a d a  a m p la m e n t e
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fig. 3 —  Escala de lá M
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fig. 5 —  Escala lá m melódica ascendente

por todos os intérpretes, ao afina
rem seus instrumentos, e pelos 
compositores, na escritura. Num e 
noutro caso, entretanto, apresen
tava sérios inconvenientes por se
rem desiguais seus intervalos (9/8, 
10/9, 16/15). Isso levou os músicos 
e teóricos do século XVIII a tentar 
sua igualação. Depois de muitas 
discussões, por vezes apaixonadas, 
entre Rameau* e D’Alembert*, por 
exemplo, foi Johann Sebastian 
Bach* quem finalmente conseguiu 
impor uma nova ordenação, que 
até hoje tem sido ensinada nos con
servatórios.

Na época, contudo, a nova es
cala pareceu uma monstruosidade
— a ponto de fazer com que Bach 
escrevesse os 48 prelúdios e fugas 
do Cravo Bem Temperado, silen
ciando seus detratores ao mostrar 
o que se poderia fazer com essa or
ganização total.

A criação de Bach foi chamada 
escala temperada e sua caracterís
tica fundamental reside na igual
dade de todos os intervalos. Sao os 
semitons, cujos valores são expres
sos pela unidade logarítmica sa- 
vart. Cada semitom da escala tem
perada é igual a 25 savarts e cada 
nota é separada da seguinte por um 
ou dois semitons (tom inteiro).

É fácil distinguir os tons inteiros 
no piano, como mostra a figura 2 
desta página. Na coluna à direita, 
a escala toda está dividida em doze 
semitons, existindo algumas no
tas (coluna à esquerda) separadas 
por um intervalo composto de dois 
semitons, ou seja, um tom inteiro. 
É o caso dos intervalos entre dó e

ré, ré e mi, fá e sol, sol e lá e lá 
e si. As demais notas (dó e dó sus
tenido, dó sustenido e ré, . . .) são 
separadas por semitons.

Essa organização é o funda
mento de duas outras escalas dife
rentes: a maior e a menor.

A escala maior organiza-se con
forme a seguinte série de interva
los: dois tons inteiros, um semitom, 
três tons inteiros, e um semitom. 
Começando pela nota dó, o resul
tado é o conhecido: dó, ré, mi, fá, 
sol, lá, si, dó. É possível, no en
tanto, como em qualquer outra es
cala, começar-se por outra nota; e 
o resultado será o mesmo, desde 
que a seqüência de intervalos seja 
obedecida. Por exemplo: lá, si, dó 
sustenido, ré, mi, fá sustenido, sol 
sustenido, lá (figura 3 desta pá
gina).

A escala menor tem outra orga
nização: um tom, um semitom, 
dois tons, um semitom, um tom e 
meio, um semitom. Partindo-se de 
lá, resulta o seguinte: lá, si, dó, ré, 
mi, fá, sol sustenido, lá (figura.4). 
Essa escala é denominada harmô
nica menor e existe uma variação, 
a melódica menor, com a seqüência 
ascendente formada por um tom, 
um semitom, quatro tons, um semi
tom; na descendente, volta ao natu
ral. Com relação ao exemplo ante
rior de harmônica, a diferença está 
na troca do fá pelo fá sustenido (fi 
gura 5).

Diferenças e inovações

Além dessas escalas derivadas 
das antigas modas medievais, que,

por sua vez, se originaram da mú
sica tetracórdica grega, existem ou
tras que se afastam bastante desses 
padrões. E o caso da escala penta- 
tônica dos chineses, baseada em 
cinco notas que, transpostas para a 
escala cromática, dariam a seqüên
cia ré bemol, mi bemol, sol bemol, 
lá bemol e si bemol. A música por 
ela estruturada soa estranhamente 
para os ouvidos ocidentais. No en
tanto, reina sobre imensos territó
rios d_a Ásia, em partes da Europa 
e da África, e é a música dos esqui
mós e da maior parte dos índios 
das Américas. Também diferente" é 
o sistema musical tetracórdico do 
Irã.

Na própria música ocidental 
existem escalas diferentes da cro
mática dos doze semitons. É o caso 
da escala de seis tons inteiros do 
impressionismo de Debussy*: dó, 
ré, mi, fá sustenido, sol sustenido, 
lá sustenido, dó (podendo começar 
com qualquer nota).

A contribuição de Debussy foi 
importantíssima pois foi ela que 
abriu as portas para as profundas 
modificações que aconteceram no 
século XX, entre as_ quais pode-se 
destacar a revolução de Arnold 
Schõnberg*.

A música concreta* e eletrô
nica*, afastando-se completamente 
dos padrões tradicionais, deixa 
para a escala a possibilidade de no
vas e mais profundas revoluções.

VEJA TAMBÉM: Notação Musi
cal; Som.

O drama psicológico, a natu
reza, a vamp e o beijo são alguns 
dos principais elementos introduzi
dos no filme de ficção escandinavo, 
que caracteriza a produção da Di
namarca, Suécia e Noruega. Desde 
os primeiros anos da historia do ci
nema*, essa produção — sobre
tudo a sueca e a dinamarquesa — 
assumiu relevante importância, não 
só cultural, mas também econó
mica. Influenciando cineastas e es
tudiosos de todo o mundo, torna
ram-se significativas as obras de 
diretores como Victor Sjõstrom 
1879-1960), Mauritz Stiller 
1883-1928), Cari Dreyer* e Ing- 

mar Bergman*, entre outros.
Na Dinamarca, a produção em 

ritmo industrial começou tarde em 
relação à de países da Europa oci
dental. Apesar disso, entre 1909 e 
1915, os filmes dinamarqueses pas
saram a ser difundidos por todo o 
mundo: o urso branco, emblema da 
Nordisk (principal firma produ
tora), chegou mesmo a dominar to
dos os mercados.

A posição privilegiada da Dina
marca — localizada no norte da 
Europa — e sua boa organização 
industrial serviram para que o país 
divulgasse facilmente, através do 
cinema, uma mitologia muito ao 
gosto do final da chamada belle 
époque: duquesas que amam violi
nistas ciganos, e banqueiros arrui
nados apaixonados por amazonas 
circenses movimentavam seus me
lodramas. O foco central desse fil
mes era sempre a alta sociedade em 
decadência e as catástrofes monu
mentais — incêndios, naufrágios e 
a degradação provocada pelas dro
gas. Todo esse mundo atormentado 
cercava uma figura que alcançaria 
o’maior sucesso cinematográfico: a 
vamp. Asta Nielsen (1883- ), 
considerada a primeira mulher fa
tal do cinema, provocou tempesta
des emocionais em escala interna
cional. E, comercialmente, essa 
linha erótica acabou acirrando a 
concorrência entre os exibidores. 
No Rio de Janeiro, por exemplo, a 
Companhia Cinematográfica Bra
sileira e a empresa Staffa tentavam 
por todos os meios obter o privilé
gio de exibir os filmes de Asta Niel
sen, numa sucessão de golpes em 
que não faltou intervenção policial, 
apreensão de cópias e aberta polê
mica nos jornais.

A institucionalização cinemato
gráfica do beijo foi, praticamente, 
obra dinamarquesa. E isso contri
buiu para que outras sociedades re
forçassem a idéia de que o nórdico 
é um povo de costumes excessiva
mente livres. Em São Paulo, por 
exemplo, a propósito da série cô
mica Florete e Patapon, o cine 
Royal chegou a anunciar: “Foram 
suprimidas todas as passagens que 
por sua excessiva vivacidade pu
dessem suscetibilizar as excelentís
simas familias”.

C o m  a  P r im e i r a  G u e r r a  M u n 
d ia l ,  a  i n d ú s t r i a  d in a m a r q u e s a  f o i
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extremamente beneficiada e seu ci
nema, em 1915, era praticamente o 
único nas salas exibidoras da Eu
ropa. Mas, após a guerra, foi asfi
xiado, no mercado, pela rivalidade 
alemã e, principalmente, norte- 
americana.

Só na década de 1960 um novo 
surto de cineastas começou a des
pontar nesse país. Contudo, poucos 
desses diretores conseguiram al
guma expressão. Entre eles estão 
Pale Kjoerulf-Schmidt (1931- ) 
e Henning Carlsen (1927- ). O 
primeiro, com Week End, identifi
ca-se com o estilo da maioria dos 
diretores suecos de sua época; Hen
ning, por sua vez, permanece fiel ao 
realismo tradicional em Fome 
(1966), realizado na Noruega com 
base no livro homônimo de Knut 
Hamsun*.

Suécia: psicologia e 
natureza

Embora fosse solidamente estru
turado em bases econômicas, o ci
nema sueco não conseguiu dominar 
o mercado da mesma maneira que 
o dinamarquês, nem mesmo após a 
decadência deste. Seu êxito foi so
bretudo de caráter cultural: direto
res como Stiller ou Sjõstrom e fil
mes como A Carroça Fantasma 
(1920) ou O Tesouro de Arne 
(1919) são incluídos pelos teóricos 
entre os melhores já realizados. O 
Tesouro de Arne, por exemplo, in
fluenciou plasticamente um outro 
filme considerado^ clássico do ci
nema: Iva, o Terrível, de Sergei Ei- 
sen stein*.

Grande parte da produção sueca 
foi consagrada à análise de proble

mas sociais. Mas o êxito decorre 
principalmente da penetrante aná
lise psicológica das personagens e 
da bem dosada exploração da natu
reza. Os filmes suecos abrem-se à 
límpida paisagem nórdica: a luz é 
sabiamente modulada e a própria 
natureza se torna personagem do 
drama. Quando Victor Sjõstrom 
realizou em Hollywood O Vento 
(1927), permaneceu fiel a essa ca
racterística.

A criatividade do cinema sueco 
atraiu diretores de outros países, 
como os dinamarqueses Cari 
Dreyer e Benjamin Christensen 
(1879-1959), que ali realizaram, 
respectivamente, Prastankan
(1921) e A Feitiçaria Através dos 
Séculos (1920). Contudo, a concor
rência dos Estados Unidos acabou 
aniquilando o cinema sueco, fa
zendo emigrar para Hollywood* 
vários diretores (Sjõstrom, Stiller, 
Christensen) e a futura estrela 
Greta Garbo (1905- ).

Somente depois da Segunda 
Guerra Mundial, a Suécia reencon
trou o mesmo prestígio, com dire
tores talentosos como Alf Sjoberg 
(1903- ) ou Arne Sucksdorf 
(1917- ), autores de Senhorita 
Júlia (1950) e A Grande Aventura 
(1953), respectivamente. Mas foi 
com Ingmar Bergman que este ci
nema conseguiu realmente se impor 
no mundo inteiro.

Os responsáveis perceberam que 
a pequena indústria cinematográ
fica sueca só conseguiria se afirmar 
com obras rigorosamente pessoais. 
E muito contribuiu para o êxito 
dessa iniciativa a existência de no
vos públicos para os cinemas de 
arte.

A partir de 1950, com filmes 
como Sorrisos de uma Noite de 
Amor (Sommarlèk), Bergman pro
voca polêmicas apaixonadas e seu 
estilo causa impacto em todos os 
países ocidentais. No Brasil, por 
exemplo, tornou-se moda durante 
alguns anos criticar filmes e direto
res nacionais de acordo com sua 
identificação com o cinema sueco.

Na década de 1960, com a cria
ção do Instituto de Cinematografia, 
a Suécia reforçou a importância de 
seu cinema. O primeiro manifesto 
do Instituto acentuava o dualismo 
do filme como arte e como produto 
industrial: “Nos regimes autoritá
rios, tal dualismo foi às vezes subs
tituído por outro, entre a obra de 
arte e ação da propaganda. Nosso 
sistema tem como finalidade elimi
nar este último e tornar lucrativa a 
realização de filmes com valor 
artístico”.

Entre os novos cineastas, os no
mes que mais têm se destacado são 
os seguintes: Mai Zetterling 
(1925- ), cuja obra de estréia 
(Os Namorados, 1965) foi cha
mada por alguns críticos de “agres
são ginecologica”; Vilgot Sjoman 
(1924- ), que, com Eu Sou Cu
riosa (1966), escandalizou pelo ero
tismo “desglamorizado” ; e Bo Wi- 
derberg (1930- ), dentre todos 
o mais conhecido no Brasil, princi
palmente pelos filmes Amor 65 e 
Elvira Madigan (1968).

Durante uma crise do cinema sueco. Greta Garbo em igrou para H ollywood.

Com Ingm ar Bergman (d iretor de "O  S ilêncio"), a Suécia conseguiu im por o cinema de arte a todo o mundo. Eviden
ciou-se, então, que as obras dos sérios diretores escandinavos contavam com um público considerável.

VEJA T A M B É M : C in em a; E sca n 
d in a vo s , P o vo s .
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Escandinavos,
Povos

As tribos escandinavas — sue
cos, dinamarqueses e noruegueses 
— viviam até o século V no norte 
da Europa, em aldeias formadas 
por casas de madeira característi
cas, nas quais sempre havia uma 
oficina de ferreiro, uma sala de te
celagem para as mulheres e, o que 
é bastante original para a época, 
um vasto banheiro com água em 
ebulição, verdadeiro precursor da 
atual sauna finlandesa.

Agricultores e pescadores de ori
gem semelhante à dos germanos, 
sua sociedade compunha-se de uma' 
aristocracia* rural de homens li
vres e de escravos. Apenas os ho
mens livres tinham o direito de pos
suir gado e muitos deles, quando 
suficientemente ricos, podiam as
cender à aristocracia.

Eram os escravos (prisioneiros 
de guerra) que se encarregavam dos 
trabalhos agricolas; e a principal 
atividade dos homens livres era fa
zer a justiça, em tribunais geral
mente localizados em lugares san
tos (como, por exemplo, no templo 
de Odin, o deus guerreiro).

Os guerreiros vikings

Durante os séculos V e VI, as tri
bos escandinavas aparecem pela 
primeira vez no interior do conti
nente europeu, migrando para os 
territórios que, outrora, haviam 
composto o Império Romano. No 
início, instalam-se no norte da 
França, numa expansão que acaba 
sendo contida pela Dinastia Me- 
rovíngia do Império Franco.

No decorrer dos séculos VIII e 
IX, o processo migratório dessas 
tribos é retomado. Aproveitando-se 
sobretudo das disputas existentes 
entre os herdeiros de Carlos* 
Magno, os escandinavos avançam 
pelo continente europeu: os vi
kings, tribos suecas e dinamarque
sas, pilhando e queimando os luga
res por onde passam, aterrorizam 
francos e britânicos.

Sua supremacia é garantida pelo 
domínio da navegaçao e por seus 
armamentos superiores; diante 
disso, os povos da Europa são obri
gados a efetuar o pagamento de um 
alto tributo em ouro e mercadorias 
para não serem constantemente 
submetidos à pilhagem.

Na França, os guerreiros escan
dinavos conseguem entrar na em- 
bpcadura dos rios Loire, Rhone e 
Sena, sitiando Paris em 885. Entre
tanto, o Império Carolíngio conse
gue refazer suas forças e levar a ci
dade à resistência. Apesar disso, o 
rei francês é obrigado a conceder 
ao chefe viking Rollo, em 911, vá
rios territórios, correspondentes à 
atual Normandia. Rollo, porém, 
torna-se duque e integra-se logo à 
civilização franca.

Na Inglaterra, a influência dos 
vikings também se faz sentir: ao 
norte, organizam pequenos Estados 
escandinavos, de onde só são ex
pulsos no século X.

Piratas ou comerciantes

Além de suas incursões na 
França e na Inglaterra, os escandi
navos também se fixam no mar 
Báltico, no do Norte e no Glacial. 
Tomam-se piratas ou comerciantes 
de bronze, peles, vidro e ouro; ne
gociam com a Inglaterra, os esla
vos e o Império Bizantino*. Esse 
grupo é composto pelas tribos va- 
rangos (nome derivado da palavra 
var, que significa mercadoria). Saí
dos do centro comercial de Birka 
(atual Suécia), os normandos des
sas tribos penetram na Rússia e na 
Europa central. Acabam chegando 
ao Mediterrâneo e; no século X, 
toda a Europa esta cercada pelos 
“homens do Norte”. Na Russia, 
sua assimilação aos eslavos* é tão 
marcada que, a partir da segunda 
metade do século X, eles deixam de 
existir como povo.

Durante o século VIII, os norue
gueses também se expandem em di
reção às ilhas de Shetland, arquipé
lago de Feroe e às ilhas de Man e 
Irlanda, onde originam a cultura 
celto-escandinava. Em 870 é a vez 
da Islândia, ocupada pelos norue
gueses, que ali vivem de criação de 
gado e pirataria, e de onde se ex-
Íiandem para a Groenlândia. A co- 
onização desses territórios dura 

até o seculo XIV.

Unificação das tribos nórdicas

No século IX inicia-se a forma 
ão dos Estados escandinavos. Em 
72, Haraldo dos Cabelos Bonitos 

efetua a primeira tentativa de unifi
car as tribos norueguesas, o que só 
se daria no final do século seguinte, 
sob o reinado de Olav Trygvesson. 
Haraldo do Dente Azul submete 
logo depois a Dinamarca e o sul da 
Noruega, até então recalcitrante. 
Tambem sob seu reinado, dinamar
queses e noruegueses tomam-se 
cristãos.

Enquanto isso, na Suécia, a 
família dos Ynglinger triunfa sobre 
várias tribos, impondo sua autori
dade, desde o século IX.

Contudo, os primeiros Estados 
escandinavos não possuem organi
zação bem definida. Os reis, acla
mados pelas assembléias dos ho
mens livres, são chefes absolutos, 
com imensos domínios e proprieda
des (provenientes dos impostos), e 
com poder pessoal sobre seus súdi
tos. Porém, nem todas as tribos re
conhecem a autoridade real e ape
nas no século XIII as monarquias 
escandinavas se estabelecem, com 
a implantação de laços de susera- 
nia e vassalagem, e com a criação 
de um código* legislativo. Nesta 
época, constituem-se os reinos da 
Noruega-Dinamarca — criado en
tre 1217 e 1280 por Haakon IV e 
Magnus VI — e da Suécia — em 
1250, com o Rei Biger.

Surgem as nacionalidades

No século XIV, os Estados es
candinavos ainda não formam na
ções distintas, pois os dinamarque
ses, suecos e íslandeses estão sob 
domínio norueguês. É com o desen
volvimento do capitalismo e a de
cadência do sistema feudal que as 
nacionalidades passam a ser distin
guidas: em 1343, o rei norueguêsCenas da vida do Rei Olav, retratadas num altar de madeira (século XIV).

Desembarque dos vik ings após uma expedição (m iniatura medieval).



Sob os Vasa. a Suécia atingiu o seu apogeu no século XVI. (Gustavo I.)

Magnus, pressionado pelas revoltas 
dos sueèos e dinamarqueses, divide 
seu grande reino nas várias nacio
nalidades que o compunham. Sur
gem a Suécia, a Noruega e a Dina
marca.

No século XIV, inicia-se um pe
ríodo de predominância da Dina
marca, devido à vitória deste pajs 
(em 1364) contra as tropas alemãs 
invasoras do território escandi
navo. Assim, a rainha dinamar
quesa passou a exercer sua sobera
nia sobre os três Estados, 
oficializada em 20 de julho de 
1397, pela União de Kalmar (ape
sar da permanência de um rei em 
cada Estado). Além disso, a Dina
marca controlaria (desde 1512) a 
Liga Hanseática*.

Periodicamente, os suecos ten
tam recuperar sua autonomia, mas 
ficam sob o domínio dinamarquês 
até 1513, quando Cristiano II re
conquista a Suécia.

A partir de 1520, sob o reinado 
de Gustavo* Vasa, os suecos come
çam a se impor na região. Este 
fato, somado a dissolução da Liga 
Hanseática, leva a Dinamarca a 
perder a predominância que tinha 
entre os países nórdicos, em favor 
da Suécia, que atingia o seu apogeu 
com a dinastia dos Vasa. No en
tanto, Dinamarca e Noruega conti
nuam unidas.

A Suécia desenvolve-se, então, 
enormemente. Constrói-se uma 
frota comercial que negocia ma
deira, cobre, ferro, peles e peixe 
(arenque), em troca de trigo, sal e 
prata. Entretanto, para evitar uma 
invasão germânica, os suecos são 
obrigados a assinar tratados econó
micos que cedem o controle do co
mércio e da indústria escandinava 
aos alemães. Evitando a dependên
cia total, resta à Suécia apenas o 
mar Báltico que, sob o reinado de 
Gustavo* Adolfo, se toma um lago 
sueco. Assim, a Dinamarca e a No
ruega, unidas sob uma só Coroa, 
não conseguem mais impor-se à 
Suécia.

Durante o século XVII, os paí
ses escandinavos (sobretudo a Sué
cia) entram na cena européia, tanto 
no plano político como no militar: 
convertidos ao protestantismo, os 
exércitos nórdicos passam a ter 
grande participação na Guerra dos

Trinta* Anos (conflito político e re
ligioso que envolveu a Europa en
tre 1618 e 1648).

No entanto, com a derrota dos 
protestantes, os nórdicos voltam a 
concentrar-se em suas questões in
ternas. Ao mesmo tempo, conti
nuam a manter o comércio com a 
Rússia e o Oriente, e desenvolvem 
sua indústria. Nesse período de ex
pansão, a Suécia chega a anexar as 
regiões de Pomerânia, Bremen, 
Verden e Livônia.

Uma série de guerras constantes 
com a Rússia acabam, em 1700, 
com o predomínio sueco no mar 
Báltico.

A partir da Guerra dos Trinta 
Anos, os escandinavos tornam-se 
fiéis aliados militares da França, o

que lhes cuçtará, no século XVIII, 
a perda de várias possessões. Após 
os tratados de Útrecht (1715) e 
Rastadt (1731) — que punham fim 
às hostilidades entre as potências 
européias —, a derrota francesa 
acarreta a partilha de territórios en
tre os vencedores — Inglaterra, 
Hanover e Prússia. Pela paz de 
Ny stadt, assinada com a Rússia em 
1721, os suecos perdem a Livônia, 
Estônia, Ingria, Carelia e parte da 
Finlândia. E o fim da Suécia (e de 
toda a Escandinávia) como grande 
potência mundial.

Novas relações com a Europa 
surgem após a Revolução Fran
cesa*; Napoleão* envia o General 
Bernadotte para a Suécia, fazen
do-o sucessor do Rei Carlos XIII,

que se achava em guerra com a 
França. A partir de 1810, o reino- 
■unido da Dinamarca-Noruega e o 
da Suécia tomam-se aliados do im
perador francês. Em 1815, des
faz-se a união Dinamarca-Noruega 
e, três anos depois, esta última inte
gra-se, em virtude do Tratado de 
Kiel, à Suécia.

No final do século XIX, oS rei
nos escandinavos tomam-se mais 
liberais e, pela força das reivindica
ções sociais, os reis são obrigados 
a conceder reformas democraticas 
(1865/66). Com sso, 05 Parlamen
tos passam a representar o poder 
efetivo no país, enquanto os reis se 
transformavam em simples figuras 
representativas.

A união sueco-norueguesa dura 
até o ano de 1905, quando as Co
roas se separam por ocasião da 
Conferência de Karlstadt. Gustavo 
V toma-se rei da Suécia, e Haakon, 
rei da Noruega.

Invasão, apesar da neutralidade

A Primeira* Guerra Mundial 
não afeta substancialmente os paí
ses escandinavos. Contudo, du
rante a Segunda* Guerra Mundial, 
apesar da declarada neutralidade, a 
Noruega e a Dinamarca são inva
didas por tropas alemãs. Porém, o 
armistício é concluído antes que 
um desses países chegue a comba
ter. Depois do conflito, as nações 
escandinavas passam a apresentar 
um desenvolvimento econômico 
marcante, que as coloca entre as re
giões mais desenvolvidas do 
mundo.

Apesar de continuarem a ser rei
nos, os três países escandinavos 
apresentam govemos social-demo- 
cratas: os reis perderam completa
mente seu papel político. A seme
lhança dos seus idiomas, as raízes 
comuns e uma evolução histórica 
semelhante são, atualmente, fonte 
dos profundos laços econômicos, 
políticos e culturais que unem os 
povos escandinavos.

VEJA TAMBÉM: Bárbaras, Inva
sões; Carolíngios; Dinamarca; Es
lavos, Povos; Feudalismo; Finlân
dia; Francos; Noruega; Suécia.
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A Copenhague do século XVI. numa gravura de DalTAcqua: uma paliçada 
cerca üfh bairro novo, deixando no campo apenas os moinhos de vento.

Batalha da baía de Copenhague (1801): usando a bandeira branca, parla
mentares ingleses pedem que a Dinamarca abandone a "Liga dos Neutros".
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Escarlatina

Numa escavação busca-se manter intato o material, para determinar com precisão o seu significado histórico.

Doença febril aguda, exantemá
tica (de erupção cutânea), a escar
latina é causada por um estrepto- 
coco do grupo beta-hemolítico. Da 
toxina eritrogênica (érythros, ver
melho) que esse estreptococo pro
duz origina-se o nome da doenja.

Sua maior incidência se verifica 
entre os três e os oito anos; e 
ocorre com maior freqüência nos 
períodos frios: fim do inverno, co
meço da primavera.

Há contágio, geralmente, através 
de gotículas de saliva, tosse ou es
pirros. Mas pode ser indireto, ou 
seja, através de alimentos, roupas 
ou outros objetos contaminados.

Sintomas clínicos

Uma vez estabelecido o contá
gio, há um período de incubação, 
de um a oito dias. Após isso, come
çam a aparecer dor de cabeça, aba
timento, moleza, febre alta e, nas 
crianças, vômitos freqüentes. Veri
ficam-se dores cervicais, deglutição 
dolorosa, faringe congestionada, 
amígdalas tumefatas e comumente 
cobertas por um exsudato seme
lhante ao da difteria*. Os gânglios* 
cervicais aumentam de volume (en- 
fatamento ganglionar). No segundo 
dia surge a erupção na pele, com 
avermelhamento difuso do tronco, 
que logo se estende à parte superior 
do corpo e, em 24 horas, à parte 
inferior. Com dois ou três dias, de
saparece completamente.

No periodo inicial, o rosto fica 
fortemente avermelhado, com uma 
zona pálida ao redor da boca (pali
dez perioral). A língua, a principio, 
se apresenta saburrosa (ou seja, co
berta, na parte superior, por uma 
crosta esbranquiçada). A partir do 
terceiro dia, desaparece a saburra e 
as papilas da língua tomam uma 
coloração intensamente vermelha 
(a chamada língua de framboesa). 
Com o desaparecimento do exan
tema, desce a temperatura, que 
atinge a normalidade entre o nono 
e o 14.° dia. Simultaneamente, de
saparecem o aspecto aframboesado 
da língua, a angina e os enfartamen- 
tos ganglionares; o doente sente-se 
melhor. No oitavo dia, aproxima
damente, começa a descamação, 
que dura algumas semanas.

O diagnostico é fácil nos casos 
típicos, mas, nas formas atípicas, a 
escarlatina pode ser confundida 
com o sarampo, a rubéola ou o 
exantema súbito, doenças menos 
graves. O diagnóstico requer hemo- 
grama (exame de sangue), cultura 
ao material da garganta e prova rlp 
Schultz-Carlton ou prova de clari
ficação do exantema (injeta-se 
certa quantidade de suio de cunva- 
lesuente na pele do pacicntc sus
peito dc estar com escarlatina, c, se 
a suspeita for pertinente, haverá 
branqueamento local).

Tratamento e profilaxia

Os cuidados básicos incluem re
pouso no leito, alimentação leve e 
nutritiva e outras medidas que ali

viem os sintomas. Além disso, os 
antibióticos (penicilinas, etc.) e os 
quimioterápicos (sulfas) oferecem 
amplas possibilidades no combate 
à escarlatina.

O tratamento deve ser rigoroso, 
pois a infecção pode propagar-se 
pelo ouvido médio, pelos seios ve
nosos intracranianos e até mesmo 
pelo sistema nervoso central, origi
nando a meningite. Pulmões, cora
ção e rins podem ser afetados, 
sendo possível também a septice
mia. Uma das complicações mais 
sérias, embora rara, é a glomerulo- 
nefrite difusa aguda (inflamação es
pecífica dos rins). Mesmo após ser 
efetuada a oura, cootuma ee subme 
ter os familiares do doente, espe
cialmente crianças, a um trata
mento preventivo por sulfas ou 
penicilina.

VEJA TAMBÉM: Infecciosas, 
Doenças; Preventiva, Medicina.

Escavação

Em quase toda parte do mundo, 
pode-se desenterrar casualmente 
uma moeda antiga, uma histórica 
estátua de mármore ou uma rara 
peça de ouro. Contudo, quando 
isso ocorre, a descoberta costuma 
permanecer incógnita. Nas raras 
vezes em que chega às mãos de um 
especialista (um arqueólogo ou his
toriador), já  se passou tanto tempo 
que o objeto perdeu seu valor histó
rico, pois haverá grande dificu l
dade em precisar sua origem e 
idade, e o contexto que o envolvia. 
Para sanar esse problema desenvol
veu-se a arqueologia* de campo, 
que realiza as escavações necessá
rias para descobrir objetos ou lo
cais antigos que ilustrem o desen
volvimento da história humana.

A arqueologia de campo base- 
ia-se na tese de que o valor históri
co de um objeto não depende tão- 
somente de seu valor intrínseco, 
mas de sua associação com os di
versos objetos que o cercam, bem 
como da estratigrafia (situação 
geográfica e temporal) do solo em 
que se encontra.

Durante uma escavação, a prin
cipal tarefa do arqueólogo é manter 
o material tal como foi encontrado, 
para que seja possível estabelecer 
sua idade, determinar todas as rela
ções existentes entre as várias pe
ças encontradas e o significado dos 
objetos no rnntexto cultural em que 
foram utilizados.

Roubo de tesouros: um início

O homem vem realizando esca
vações há milênios: a curiosidade 
pelo passado que movia os primei
ros estudiosos da Antiguidade ti
nha uma forte concorrente na ga
nância dos ladrões, que visavam à
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descoberta de grandes tesouros. 
Mas apenas no ano de 1784, com 
o norte-americano Thomas Jeffer
son (1743-1826), iniciaram-se (na 
Virgínia) as escavações em linhas 
modernas. No século XIX, a ar
queologia tomou grande impulso e 
as escavações passaram a ser reali
zadas com um critério científico or
ganizado e sistemático. É o caso 
das pesquisas do alemão Heinrich 
Schhemann*, que descobriu Mice- 
nas, e do inglês Arthur Evans 
(1851-1941), que desencavou a ci
vilização cretense. Assim, tor
nou-se possível reconstruir, com 
detalhes, a vida de povos desconhe
cidos, desaparecidos há milênios.

Um trabalho de equipe

Uma escavação envolve o em
prego de uma série de objetos e téc
nicas, bem como a assistência de 
numerosa equipe, integrada por es
pecialistas em arte, cerâmica, foto
grafia, moedas, química, escrita, 
etc. Além disso, ha operários e bu
rocratas.

A escolha do sítio das escava
ções depende de rigoroso levanta
mento prévio do terreno. O pri
meiro jiasso é o estudo das 
indicações que possam existir na 
superfície do solo. Atualmente, esse 
trabalho é complementado pela fo
tografia aérea.

A simples presença de fragmen

tos de pedra na superfície pode sig
nificar a existência de restos ar
queológicos: na Síria e na 
Palestina, por exemplo, qualquer 
indício pode levar à descoberta de 
uma cidade antiga. Numa região 
em que as casas sejam construídas 
com tijolos, a presença de pedras 
pode ser um sintoma de que o lugar 
já  abrigou outro tipo de povoa
mento.

Depois de escavar a área esco
lhida, o passo seguinte é a datação 
do solo (a estratigrafia). Esse traba
lho nem sempre é fácil, já  que ca
madas mais antigas podem estar 
superpostas a uma mais recente ou 
misturadas a outras de épocas di
versas. Por isso, esse trabalho exige 
um exame detalhado de cada docu
mento encontrado, bem como um 
completo levantamento escrito e fo
tográfico. Em muitos casos, recor
re-se a um exame químico de labo
ratório, que revelará, através da 
análise dos componentes do objeto, 
sua origem e sua época.

A escavação atmge seu ponto fi
nal quando os resultados consegui
dos são apresentados ao público, 
que, a partir desses novos dados, 
acabará tendo outra visão das civi
lizações que o precederam.

VEJA TAMBÉM: Arqueologia; 
Sítio Arqueológico.

As antigas civilizações tom am -se conhecidas graças ao trabalho da equipe 
de especialistas: oerto de NiDDur. no Iraaue. local de culto ao deus Enlil.

A educação tornou-se mais democrática com a criação de escolas públicas.

Escola

As primeiras manifestações da 
escola formal aparecem na Grécia* 
antiga. Até o seculo V a.C.. a edu- 
caçao grega voltava-se quase exclu
sivamente para as questões milita
res; a partir de então, passa a 
diversificar-se, mas orienta-se mais 
para o ócio dos nobres e grandes 
proprietários do que para a subsis
tência do camponês, artesão ou pe
queno comerciante.

Contudo, na medida em que o 
povo conquista privilégios, direitos 
e poderes políticos, a educação* 
tende a integrar-se aos costumes

gregos. Destinado ao conjunto dos 
homens livres, o ensino* torna-se 
coletivo — desenvolve-se a escola 
onde as crianças aprendem a ler, 
escrever e contar.

Ainda no século V a.C., aparece 
um elemento inovador: os filósofos 
sofistas, que são acima de tudo pe
dagogos. “Educar os homens” e a 
definição que Protágoras* dá aos 
objetivos da sofística. Eles são os 
primeiros professores — profissio
nais e remunerados^— do ensino 
superior*, embora não mantives
sem escolas como instituições. Seu 
método poderia ser definido como 
um preceptorado coletivo, pelo fato 
de se incumbirem da formação
completa dos jovens que. lhes eram
confiados.

A partir do século IV a.C., a 
educação passa a supor um con-
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Idade Média, século X III: educação para uma elite de príncipes e nobres. 
O ensino transmitido nas escolas da época era essencialmente religioso.

elaborar instituições e métodos pe
dagógicos nos moldes antigos. E fi
nalmente, na época da Renas
cença*, há uma volta rigorosa e 
generalizada à tradição clássica. 
Isso leva o ensino a retomar um hu
manismo que, em certa proporção, 
prolonga-se até hoje.

Escola pública e particular

Na Idade Média, as escolas eram 
quase exclusivamente religiosas. 
Na Renascença, visando ainda à 
formação do cristão, as instituições 
escolares eram; em sua maioria ab 
soluta, secundarias. Mas, depois da 
Reforma*, pela intervenção dos Es
tados protestantes, houve maior de
senvolvimento das escolas primá
rias. Aos poucos, os poderes locais 
iniciaram a criação e a manutenção 
de escolas com recursos públicos e 
freqüência obrigatória. No século 
XVIII, o ensino público, até então 
religioso, passou a ser estatal e, de
pois, nacional. Isto se deve sobre
tudo ao desenvolvimento das idéias 
sobre a natureza do governo civil, 
dos direitos individuais, do' senti
mento filantrópico e do movimento 
político-educacional dos déspotas 
esclarecidos e dos republicanos.

Ao secularizar-se, isto é, ao li
bertar-se do controle da Igreja, o 
Estado cria escolas para seus pró
prios fins, formando o súdito, parti
cularmente o militar e o funcioná
rio; nesta fase, o ensino se 
subordina aus fins do Estado. Com 
a Revolução Francesa*, a escola 
pública passa a dirigir-se a todas as 
classes sociais, especialmente a po
pular, e seus objetivos têm carater

essencialmente cívico e patriótica 
A escola — encarada como um 
dos direitos do homem e do cida
dão — começa, então, a sêr exi
gida. As proclamações feitas sobre 
a universidade, igualdade e oficiali
zação do ensino pressionaram o 
Estado a consagrar e manter essa 
ideologia.

Os sistemas nacionais de educa
ção foram organizados' a partir da 
segunda metade do século XIX, 
uando se elaboram as grandes leis 
a instrução pública em inúmeros 

países. A escola primária pública 
tornou-se universal, gratuita, obri
gatória e, na maioria dos países, 
leiga. Nos Estados Unidos, ínstau- 
rou-se um sistema nacional, cujas 
bases democráticas estabeleceram 
os graus sucessivos de escolariza
ção (primária, secundária e supe
rior). Na Europa, entretanto, a per
sistência de certos princípios 
aristocráticos levou a uma dupla 
estruturação: de um lado, as esco
las primarias, normal e de artes e 
ofícios compõem o sistema popular 
de ensino; de outro, os liceus e as 
universidades integram o sistema 
de formação das elites.

No século XX, a escola pública 
nacional democratizou-se — seu 
principal objetivo passou a ser a 
formação integral do homem, inde
pendentemente de posição econô
mica e social, de raça, nacionali
dade ou credo. O novo sistema 
desenvolveu-se por iniciativa dos 
governos, impulsionado por trans
formações sociais, políticas, econô
micas e culturais.

A partir de Í930, a fim de garan
tir oportunidades de escolarização

A "escola de Platão" realçava a importância dos trabalhos em conjunto e
dos debates na aprendizagem. (Mosaico da torre Annunziata, Nápoles.)

junto complexo de estudos, que vai 
dos sete aos vinte anos, sendo que, 
a partir dos catorze anos, a criança 
passa por um estágio de formaçao 
cívica e militar — a efebia (de éfe- 
bos, homem moço). Nessa fase, os 
jovens recebem de seus mestres 
uma espécie de ensino superior, 
com cursos de retórica, filosofia e 
medicina.

Por essa época, em todo o 
mundo helénico, a educação deixa 
de estar entregue à iniciativa pri
vada e torna-se objeto de uma regu
lamentação oficial. Difundem-se as 
escolas primárias e, em algumas ci
dades, há leis determinando que to
das as crianças as freqüentem. A 
infância grega era educada para 
uma visão de mundo que pretendia 
ser total. Não se visava à formação 
de técnicos; a única exceção foi a 
medicina, que, por sua maior ne
cessidade social, acaba se caracte
rizando como uma disciplina autô
noma, com um tipo particular de 
educação.

A escola romana

A aristocracia romana incorpo
rou a educação grega através da es
cravidão: o ensino era ministrado a 
domicílio, por mestres recrutados 
entre cultos escravos gregos. Tam
bém as escolas que surgem no Im

pério Romano imitam, por seus 
programas e métodos, as escolas 
gregas.

No secundário, privilégio da 
elite econômica, ensinava-se gra
mática, grego e literatura; o curso 
superior tratava basicamente da 
oratória. A originalidade do ensino 
latino foi oferecer aos jovens a car
reira jurídica, e sua importância foi 
a de ter difundido, em sua expan
são imperialista, o ensino grego.

Com o advento do cristianismo*, 
as coisas modificaram-se: as esco
las leigas herdadas da Antiguidade 
iam sendo todas substituídas pelas 
escolas religiosas, que se tomam o 
único instrumento formal de aqui
sição e transmissão de cultura. 
Com as invasões bárbaras dos pri
meiros séculos da era cristã, as es
colas provinciais romanas ha
viam-se extinguido. Difundiu-se 
então o ensino a domicílio e, no sé
culo VI d.C., já  não existia, na Eu
ropa continental, nenhum ensino 
alem do ministrado pela Igreja.

Os procedimentos da pedagogia 
antiga só seriam retomados no sé
culo X, por ocasião da renascença 
carolíngia, quando, em certo sen
tido, conseguiu-se reatar a tradição 
interrompida.

O rico desenvolvimento da civili
zação medieval levou os ocidentais, 
sobretudo a partir do século XII, a
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para todòs, foram aceleradas três 
tendências fundamentais no ensino 
público: a expansão do ensino mé
dio, a continuidade entre o ensino 
primário e o médio, e a integração 
de elementos de cultura geral e pro
fissional no currículo. E, diante das 
transformações quantitativas e 
qualitativas do ensina público, fo
ram alterados os serviços adminis
trativos e as modalidades de juris.- 
dição.

Assim, reexaminaram-se as van
tagens e inconveniências da centra
lização e da descentralização, tanto 
do ponto de vista de organização e 
controle do ensino como sob o ân
gulo de seu financiamento.

Paralelamente às escolas públi
cas, desenvolvem-se as particula
res. O Estado reconhece o direito 
de organizações privadas criarem 
escolas, mas geralmente estabelece 
normas que regulam seu funciona
mento. Em determinados casos, o 
controle dos poderes públicos 
chega a dificultar o desenvolvi
mento do ensino particular, en
quanto que, em outros, propor
ciona condições estimuladoras. As 
medidas que o Estado adota refe
rem-se, por exemplo, a prédios es
colares, recrutamento de pessoal 
docente, currículos, capacidade fi
nanceira, idoneidade moral. Em re
gra, estabelece determinados pa- A escola transmite às novas gerações o patrimônio cultural da sociedade.

Escolas renovadas e experimentais são tentativas para colocar a educação no ritmo das mudanças econômico-so- 
ciais. A partir de 1945, têm sido realizadas experiências constantes com os denominados "métodos ativos” .

drões para que a escola particular 
não contrarie seus preceitos bási
cos. Mas, além das exijgências, os 
poderes públicos tambem propor
cionam, freqüentemente, amparo fi
nanceiro às escolas particulares. 
Essa ajuda se traduz em bolsas de 
estudo, subvenções e outras con
cessões.

Segundo estudos efetuados pela 
UNESCO em 1966, o custo do en
sino eleva-se com o prolongamento 
da escolaridade, com o problema 
da formação de pessoal docente, 
com o financiamento do pnsino téc
nico (cujo aparelhamento é dispen
dioso) e com a multiplicação dos 
serviços auxiliares (psicológicos, de 
orientação escolar e profissional, 
ensino especial para deficientes, 
etc.). Assim, as despesas ultrapas
sam as possibilidades dos organis
mos privados responsáveis por es
colas. O Estado, então, é solicitado 
a prestar auxílio a fim de tomar sa
tisfatórios os meios do ensino  ̂parti
cular. Por essas mesmas razões, os 
estabelecimentos públicos de en
sino estão atendendo à maior parte 
das exigências educativas das no
vas gerações.

A função da escola

Nas culturas mais complexas, a 
escola surgiu como uma necessi
dade social, com o objetivo de au
xiliar outros grupos e instituições 
no processo de integração do in; 
divíduo em seu contexto cultural. E 
a agência encarregada, dentro da 
cultura, de selecionar um patrimô
nio a ser transmitido, de manejra 
sistemática, para a nova geração. 
Cabe a ela, portanto, definir a 
soma de situações de aprendiza
gem* que levará o aluno à aquisi
ção das experiências necessárias a 
sua integração na cultura.

Esta seleção, que constitui o pla
nejamento de currículo* da escola, 
envolve a definição de diversos fa
tores: os objetivos visados; a estru
tura pedagógica (sistema de avalia
ção e promoção do aluno, critérios 
de formação de classes, organiza
ção do horário, etc.); a estrutura 
administrativa (supervisão, buro
cracia, seleção de professores, etc.). 
Além disso, devem-se escolher as 
áreas de estudo (e as linhas que 
nortearão os respectivos planeja
mentos de ensino), a metodologia 
de ensino e as principais técnicas a 
serem utilizadas.

Esse planejamento deve levar em 
conta a realidade social em que a 
escola está inserida e a fase evolu
tiva da população a ser atendida. 
Modernamente, enfatiza-se a neces
sidade de integração entre todos os 
elementos que compõem a equipe- 
da escola, em funçao de objetivos 
comuns. Só assim as diferentes si
tuações poderão formar um todo 
harmônico e coerente entre si. Ao 
mesmo tempo, procura-se propor
cionar aos alunos e aos pais uma 
participação cada vez mais ativa 
nessa seleção dos elementos curri
culares.

A localização do prédio escolar 
(num lugar tranqüilo e que favo
reça a concehtraçao e a comunica
ção dentro das classes); a ampli
tude do terreno (permitindo a 
existência de pátios de recreação e 
de quadras de esporte); a arquite-
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tura do prédio (para que o desloca
mento dos alunos não perturbe as 
aulas de outras salas); e a existên
cia de bibliotecas, laboratórios, ofi
cinas de artes plásticas ou indus
triais, salas de reuniões, etc. são 
fatores indispensáveis para a con
cretização das atividades educacio
nais bem planejadas.

Além das condições de instala
ção, também deve ser considerado 
o equipamento da escola; a quanti
dade e o tipo de carteiras (móveis 
ou fixas, por exemplo, facilitando 
ou não as técnicas que exijam 
maior mobilidade na sala de aula), 
mesas, armários, material de secre
taria, projetores, gravadores, etc.

A escola como sistema social

O funcionamento de uma escola 
não se define apenas em função 
desse planejamento. Cada escola 
constitui um sistema social, no 
qual podem identificar-se três espé
cies de posição: administraçao, 
professores e alunos. As funções 
próprias de cada um desses níveis, 
e as interações que se estabelecem 
entre eles, são definidas não só a 
partir da estrutura formal da es
cola, como também em decorrência 
de uma série de influências exter
nas a ela.

O papel do aluno, na escola, está 
estreitamente vinculado às normas 
do professor para o funcionamento 
da sala de aula, e por todos os ou
tros elementos (orientadores, por 
exemplo) que entram em contato 
com o estudante. Além disso, a 
criança adquire dos pais e dos gru
pos congeniais a que pertence vá
rias atitudes básicas em relação à 
escola e ao processo educativo 
(aceitação, resistência, criticidade, 
etc.). Também seus antecedentes 
culturais (origem social, étnica e 
geográfica da família) e as atitudes 
e valores que conhece através dos 
meios de comunicação de massa 
têm um impacto significativo em 
suas atitudes frente à escola e à au
toridade.

Por sua vez, grande parte das in
fluências que ajudam a dar forma 
ao papel dos professores provém 
dos alunos (tanto individual como 
coletivamente) e dos outros inte
grantes do sistema escolar. Há, 
ainda, grande número de fatores 
externos: pais de alunos, grupos 
profissionais de referência, am
biente familiar e social do professor 
fora da escola, etc.

Além disso, as escolas são, em 
geral, parte de uma complexa estru
tura administrativa, constituída de 
todas as escolas sob a supervisão 
de um inspetor encarregado da
quela área. A organização política, 
econômica e social da comunidade 
relaciona-se intimamente com as 
espécies de pressão com que se de
frontam os administradores, e tam
bém com as formas pelas quais as 
escolas são administradas. A inter 
relação entre o sistema escolar e o 
público forma o contexto para a 
política educacional das escolas.

Escolas renovadas e 
experimentais

Parte da dinâmica cultural, a es
cola precisa reformular-se conti
nuamente a fim de atender sua fun-

Nas sociedades contemporâneas, a escola é planejada de forma a possibilitar a integração do indivíduo em seu 
contexto sócio-cultural. Para tanto, seleciona o patrimônio que deve ser transmitido às novas gerações.

A presença de amplos laboratórios e de um equipamento técnico modemo é um elemento indispensável para a 
concretização de atividades educacionais bem planejadas, coerentes com os objetivos da sociedade industrial.
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Escolástica

É conhecida como escolástica a 
filosofia dominante na Europa en
tre os séculos X e XVI, período 
considerado de grande elaboração 
intelectual, sobretudo por reabilitar 
os textos da Antiguidade e libertar 
a razão, gradativamente, da autori
dade da fe.

Sucedendo à patrística — pri
meira fase do pensamento cristão, 
na qual a ortodoxia se firmou atra
vés das obras dos chamados Padres 
da Igreja —, a escolástica abriu ca
minho à filosofia como atividade 
autônoma face à teologia.

Foi nesse período çiue surgiram 
as primeiras universidades, entre 
elas a de Paris e a de Oxford, e as 
grandes ordens de pregadores reli
giosos, como os franciscanos e os 
dominicanos.

A criação das universidades fa
cilitou o acesso aos textos clássicos 
da Antiguidade: até o século XIII, 
a produção de manuscritos, quase 
sempre em traduções truncadas e 
alteradas, era monopolizada pelos 
mosteiros. Mas, uma vez contro
lada e distribuída pelas universida
des, essa produção ganhou maior 
continuidade, auxiliada péla intro
dução do papel, que, embora não 
excluísse o pergaminho, barateou 
os custos. O livro passou a ser divi
dido em capítulos e seções com fins 
didáticos e artísticos, que culmina
ram nas Sumas. Pela primeira vez, 
o grego Aristóteles* e o árabe 
Averrois* são traduzidos e comen
tados.

O ensino escolástico era orien
tado para a oralidade e a memória.
Consistia na lectio — aula de ex
plicação do texto — e nas disputa- 
tiones — debates públicos que po
diam versar sobre a doutrina 
(disputatio ofdinaria) ou tratar de 
questões menos controversas (dis
putatio de quolibet). Tal ensino 
comportava a autoridade do mestre 
e do texto, mas não se prendia a 
dogmas e admitia o debate. Enfati
zava não a palavra de Deus, .mas 
os antigos escritos do homem, cu
jas afirmações serviam de base a fi
losofias diversas, como a de Santo 
Tomás* de Aquino p a Hp Tnàn 
Duns* Scotus. Os antigos eram, as
sim, exemplo de uma técnica de 
pensamento redescoberta,_ inicial
mente aplicada à religião, que 
constituía o problema fundamental 
da época.

Filosofia e religião

Nas fases primitiva (séculos X a 
XII) e áurea (século XIII) da esco
lástica, a questão central da filoso
fia era estabelecer a conciliação en
tre razão e fé. Santo Tomás dizia 
que “a doutrina sagrada emprega a 
razão humana, não para provar a 
fé, mas para clarificar (manifestare) 
tudo o que é avançado nesta dou
trina”. Santo Anselmo*, e Abe- 
laidu* — cunsiUei aüus expueiiles 
da primeira fase — possuíam ex
trema confiança na razão, partindo 
da divisa “crer para compreender”.
Foram os dominicanos Alberto* Abelardo, importante filósofo do período escolástico, é considerado um precursor do racionalismo moderno.
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ção social. No entanto, como toda 
instituição, ela apresenta também a 
tendência a preservar as estruturas 
existentes. Ém determinados mo
mentos históricos, a escola apre- 
senta-se inadequada à realidade so
cial (especialmente quando as 
mudanças sociais ocorrem muito 
rapidamente).

As escolas renovadas e experi
mentais aparecem, então, como 
tentativa de solucionar esse pro
blema. Os chamados métodos ati
vos surgiram como fruto de uma 
renovaçao gradativa do sistema 
educacional, na França e na Bél
gica. No começo, as experiências 
foram isoladas, mas em 1945, na 
França, um decreto estende aos 
poucos sua utilização. Logo, tanto 
nos Estados Unidos* como nos 
países da Europa, constata-se que 
a tendência é questionar a validade 
do sistema escolar dentro de uma 
sociedade de altos padrões técnico- 
científicos e de constante desenvol
vimento dos meios de comunicação 
de massa.

Portanto, uma escola verbalista 
e preocupada com a transmissão de 
conhecimentos que, de certa forma, 
se adapta mais às exigências das 
décadas anteriores não mais atende 
às necessidades da sociedade mo
derna. Confrontada com o cinema, 
o ràdio, os cartazes, a TV, as revis
tas, etc., essa escola deixa de ser a 
principal fonte de informações, tor
nando-se, talvez, uma das menos 
eficientes.

Além disso, devido ao constante 
desenvolvimento técnico, científico 
e industrial verificado em todas as 
áreas, as informações tornam-se 
obsoletas em poucos anos. A socie
dade da qual se participa, antes li
mitada, extrapolou a Terra para 
conter todo o Universo.

Dentro desse contexto, define-se 
a função da escola como a de for
mar pessoas capazes de perceber, 
criticar, selecionar e organizar as 
informações de que necessitam 
para compreender o mundo em que 
vivem e dele participar. O próprio 
aluno passa a perceber e a reagir 
diferentemente, em função do tipo 
de apelo que está acostumado a re
ceber.

Nos moldes tradicionais de edu
cação, a criança era solicitada a 
responder sobretudo em termos in
telectuais e repetitivos, pois recebia 
informações verbais e escritas que 
implicavam uma atitude mais pas
siva de recepção. Na criança mo
derna, a percepção dá-se mais em 
termos de emoção: a sua com
preensão realiza-se através dos sen
tidos — a vivência das situações 
diante das quais o apelo audiovi
sual* dos meios de comunicação a 
coloca. Ela aprende a perceber e 
reagir sensoriaílmente.

Além disso, as informações rece
bidas são as mais diversas: através 
dos meios de comunicação, a 
criança entra em contato com os 
assuntos mais variados, sejam ou 
não adequados a seu nível de de
senvolvimento, contenham ou não 
valores conflitantes com os de sua 
família.

A tarefa que a escola passa a se 
atribuir, em função disso, é a de fa
zer com que o alunô aprenda a es
colher, isto é, levá-lo a desenvolver 
uma atitude crítica frente à reali-

No ambiente escolar, atividades paralelas proporcionam lazer e desenvol
vem a personalidade. (Teatro Estudantil da Universidade de Brasília.)

dade que o circunda; habituá-lo ao 
estudo e à pesquisa, para sua cons
tante atualizaçao profissional.

Por esse motivo, os métodos e as 
técnicas de que se procura lançar 
mão são os que proporcionam ao 
aluno vivência de situações que 
possibilitem sua participação ativa 
e pessoal.

No Brasil, esse movimento che
gou com algum atraso, tendo as es
colas experimentais começado a 
aparecer nos primeiros anos da dé
cada de 1960. O papel dessas esco
las renovadas é o de realizar um 
trabalho educacional cientifica
mente planejado, no sentido de bus
car o controle e a avaliação das va
riáveis que interferem nas situações 
de aprendizagem.

Este trabalho significa ainda um 
compromisso de divulgação dessas 
experiências e de suas conclusões, 
a fim de que possam servir de 
subsídios para a reformulação de 
todo o sistema escolar.

Não é somente quanto aos obje
tivos e à metodologia que se veri
fica esta reforrnulaçao, mas quanto 
à própria estrutura do sistema es
colar.

Tal é o sentido da lei 5 692 de 
11 de agosto de 1971, que deter
mina a obrigatoriedade ao ensino 
de primeiro e segundo graus, 
criando as escolas integradas. As
sim, livra-se o sistema escolar do 
antigo estrangulamento existente 
entre o primário e o ginásio (o 
exame de admissão), que afastava 
da escola grande numero de crian
ças. E, ao mesmo tempo, lança os 
educadores na busca de uma conti
nuidade escolar de oito anos, termi
nando com a ruptura existente en
tre os dois cursos.

VEJA TAMBÉM: Aprendizagem; 
Currículo; Didática; Educação; 
Ensino; Integrada, Escola; Orienta
ção Educacional.

Na escola moderna, as áreas do conhecimento humano, inclusive a música, são integradas num todo harmônico.
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Magno e Santo Tomás de Aquino 
que definiram com clareza a de
monstração racional e o silogismo, 
dando início à separação entre filo
sofia e teologia.

Na Suma Teológica e na Suma 
Contra os Gentios, Santo Tomás 
defende a tese de que filosofia e re
ligião, mesmo empregando méto
dos distintos, formam um sistema 
único: quando bem utilizada — 
afirmava — , a razão não contraria 
a fé nem leva ao erro. Assim, em 
sua interpretação, distinguem-se 
uma teologia natural e uma teolo
gia revelaaa. Desse modo, na fase 
aurea da escolástica, a razão dava 
prova direta de muitas proposições 
de fé, procurando elucidar, por 
analogias*, o conteúdo da própria 
revelação, quando não cabia a de- 
monstraçao.

Com Santo Tomás de Aquino fe
chavam-se os caminhos diretos que 
levariam a Deus: a demonstração 
da existência de Deus deveria par
tir sempre dos efeitos (contingência 
do mundo, movimento universal, 
etc.) e remetendo a Deus como sua 
causa.

Por isso, o tomismo encontrou 
forte oposição dos franciscanos, 
que pretendiam intuir nas coisas o 
mistério transparente da essência 
divina. Mas os dominicanos, que 
dirigiam a Sorbonne, acatavam as 
idéias de Santo Tomás e Alberto 
Magno (que haviam adaptado o 
aristotelismo ao cristianismo). Já 
os franciscanos, vinculados à Uni
versidade de Oxford, dedicaram-se 
à crítica ao platonismo e a Santo 
Agostinho*. Os ingleses Robert 
Grosseteste* e Roger Bacon* pas
saram, então, a utilizar a matemá
tica e as ciências experimentais 
para conhecer e dominar a natu
reza, antecipando-se a Francis Ba
con* e a Descartes*.

Nascido na Inglaterra e perten
cente à ordem dos franciscanos, 
João Duns Scotus aceitava como 
racional a demonstração que vai da 
causa ao efeito (a priori). Negava, 
portanto, a demonstração a poste
riori (que parte do efeito _para a 
causa), aceita com restrições por 
Santo Tomás, que a empregou nas 
suas “provas” da existência de 
Deus.

Com Duns Scotus, esse tipo de 
prova foi deslocado para a teologia 
revelada, que não seria ciência ra
cional, mas apenas “ciência prá
tica”, governadora das ações hu
manas. Ao mesmo tempo, a 
vontade do homem passa a ser con
siderada superior ao intelecto, 
sendo o fim último amar a Deus 
mais do que conhecê-lo.

Scotus negou a tradição tomista 
da analogia do ser, isto é, de uma 
hierarquia que culmina no ser por 
excelência (Deus), a quem todos os 
entes são considerados análogos, 
embora dotados de menos ser do 
que ele. Afirmou, ao contrário, a 
univocidade do ser, abrindo cami
nho a pensadores modernos como 
Spinoza*, pela qual todos os entes 
(o que inclui Deus) sáo considera
dos expressões ou modos do Ser, 
fundamentalmente unívoco. Assim, 
“ser”, o conceito mais extenso, ti
nha basicamente um único sentido.

Um dos problemas mais impor
tantes da escolástica era o dos uni
versais em sua relação com o in

divíduo. Colocava-se, então, a 
seguinte questão: os universais (ter
mos genericos, como “gato”, que 
não se refere a um gato em particu
lar, mas a todo o genuo) tem exis
tência apenas no espírito humano 
ou subsistem como entidades reais? 
Tal problema é o mesmo da passa
gem da idéia à realidade sensível, 
em Platão*, e da forma à matéria, 
em Aristóteles.

Para explicar essa passagem, re- 
corria-se ao princípiç de individua
ção, que muito preocupou a Idade 
Média. Duns Scotus recusou a ma
téria como pura potencialidade, 
como afirmara Aristóteles, dizendo 
que ela possui um ato — o ato de 
ser matéria — que não é o princí
pio de individuação. Esse princípio 
seria uma perfeição positiva, que 
Duns Scotus chama de haecceitas 
(de haec, “isto”).

Em sua fase final, a escolastica 
foi marcada pela índole crítica. O 
nominalismo crítico de Guilherme
de Occam* (1298-1349) e seus 
discípulos, chamados modemi (em 
oposição aos antiqui, seus prede
cessores), aumentou a distância en
tre filosofia e teologia, restringindo 
ainda mais o campo da demonstra
ção racional.

Os modemi afirmavam que só o 
indivíduo é real e que o universal 
é representação confusa e abstrata, 
sem realidade, a não ser sua reali
dade na alma, como palavra e 
idéia. Por isso, suprimiam o pro
blema do princípio de individua
ção. O objeto da ciência deixou de 
ser o geral, como fora para Platão 
e Aristóteles, deslocando-se para o 

Religião, preocupação fundamental na escolástica. (Ste.-Chapelle, Paris.) particular e o real concreto.

r.nmn n gótico na arquitetura, a escolástica manifestou, no plano do pensamento, a idéia da transcendência.

t  t r n r i  m i r m i  irm n n m ii
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Averróis aos pés de Santo Tomás: Igreja Sta. Maria Novela, em Florença.

lus foram aplicadas, durante o 
Grande Cisma* e no Concílio de 
Constança (1414-1418), à própria 
Igreja: foi o advento do concilia- 
rismo, que atribuiu a suprema au
toridade da Igreja ao conjunto do 
clero e dos fiéxs.

Bispos e cardeais, entretanto, 
não quiseram reconhecer o poder 
eclesiástico do povo cristão. À hie
rarquia da Igreja opunha-se ã parti
cipação do baixo clero e dos leigos 
educados (no século seguinte eles fo

ram atraídos pela Reforma*).
Assim, uma geração após o 

Concílio de Constança, foi impe
dido o triunfo do conciliarismo, 
restaurando-se o poder do papa 
como monarca absoluto.

VEJA TAMBÉM: Abelardo; Ana
logia; Árabe, Filosofia; Deus; Me
dieval, Filosojia; Patrística; Tomás 
de Aquino.F m  « n a «  n h ra « ,  Alhnrtn Magno procurou separar a filosofia da teologia.

Distanciando-se do filósofo 
Aristóteles, a ciência abriu cami
nho para Galileu* Galilei, sobre
tudo com os experimentalistas Jean 
Buridan (? - 1366) e Alberto da
taxônia (1316-1390). Segundo 

tienne Gilson, historiador da filo
sofia medieval, “a idéia de uma 
ciência experimental determinou a 
dissolução da escolástica aristoté- 
lica antes mesmo que esta ciência 
se tivesse constituído”.

As vésperas da Renascença*, a 
filosofia escolástica voltou-se cada 
vez mais para o agnosticismo*. Os 
nominalistas distanciam-se do 
dogma e os místicos — entre os 
quais Mestre Eckhart* e seus segui
dores — renegam a razão. Mas ti
nham um ponto de_partida comum: 
recusavam a ligaçao entre razão e 
fé. Essas duas tendências assinala
ram o fim da escolástica, prenun
ciando a Renascença, a ciência mo
derna e a revolução filosófica de 
Descartes.

A  política na escolástica

A partir de Santo Tomás e da re- 
descoberta de Aristóteles ressur
gem os conceitos de política e de 
Estado, e uma “ciência política”. O 
Estado passa a ser definido como 
produto da natureza e procura-se 
afirmar sua autonomia em relação

ao papado. Ao mesmo tempo, ne
ga-se, de certa forma, o direito di
vino dos reis. Distingue-se o ho
mem, __ que obedece a ética, e o 
cidadão, que segue princípios da 
política, rompendo-se a perspectiva 
unitária que só considerava o cris
tão. O termo “súdito” (subditus), 
vinculado à submissão do indiví
duo ao rei ou ao papa, é substituído 
por “cidadão” (ctves).

No século XIV, Marsilio* de Pá- 
dua e Bartolus de Sansoferrato afir
mavam que a soberania vem do 
povo: é este que faz a lei, escolhe 
e destitui o governante. Seguindo 
João de Paris (?-1306), separavam 
o poder espiritual da Igreja do po
der temporal do Estado._ Assim, 
para eles, a excomunhão não devia 
produzir efeitos civis e o poder go
vernamental do papa devia estar 
sujeito à vontade popular.

Enquanto Engelberto de Admont 
e Dante* Alighieri procuravam jus
tificar ainda a idéia do império uni
versal como fator de paz e justiça, 
na França e na Sicília levanta-se, 
no fim do século XIII, o princípio 
de que “o rei é imperador em seu 
domínio”. Esse princípio, que foi 
endossado pelo Papa Clemente V 
(7-1314), estabeleceu a soberania 
plena do monarca em todos os seus 
territórios.

As teses de Marsilio e de Barto-
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Escola Superior 
de Guerra

A Escola Superior de Guerra foi 
criada, no Brasil, pela Lei n.° 785, 
de 20 de agosto de 1949, que a con
cebeu como um Instituto de Altos 
Estudos e Centro Permanente de 
Pesquisas, com a tarefa de preparar 
pessoal para funções de direção e 
planejamento da segurança* nacio
nal.

A segurança nacional, nos ter
mos da Escola Superior de Guerra, 
não se define pelas forças estrita
mente militares, isto é, nao depende 
apenas da capacidade bélica do 
pais. Isso porque, de acordo com a 
própria Constituição da República 
Federativa do Brasil, toda pessoa, 
natural ou jurídica, é responsável 
pela segurança nacional. Conforme 
frisa o próprio texto da lei, é “fun 
ção mais ao potencial geral da na
ção do que de seu potencial mili
tar” ; em outras palavras: “o 
caminho para conquistar a segu
rança consiste na promoção do de
senvolvimento geral da nação”.
Dessa forma, “desenvolvimento” e 
“segurança” são elementos distin
tos, que se completam.

Teoria e organização

Além dos órgãos administrati
vos, a estrutura da Escola Superior O presidente da República, Garrastazu Mediei, discursa em cerimônia realizada pela ESG em fevereiro de 1970. 
de Guerra conta ainda com altos 
representantes dos três ministérios 
militares e do Ministério das Rela
ções Exteriores, e também com o 
Departamento de Estudos, que 
coordena a execução de todas as 
atividades de estudos e pesquisas.

Este departamento dedica-se ba
sicamente ao estudo de assuntos 
doutrinários e de assuntos da con
juntura nacional e internacional.
Além disso, nele se realizam traba
lhos de planejamento da segurança 
nacional intimamente ligados aos 
problemas de desenvolvimento.

A essência da doutrina de segu
rança está contida em três itens: 
objetivos, poder e estratégia nacio
nais.

Os objetivos nacionais expres
sam as aspirações e os interesses da 
nação em determinada época de 
sua evolução. Alguns, considera
dos permanentes, são essencial
mente políticos, relativamente está
veis no tempo, representando os 
principais anseios da comunidade, 
ainda mesmo que estejam fora do 
alcance do poder nacional; outros, 
chamados atuais, que são conside
rados estratégicos, estão efetiva
mente ao alcance do poder nacio
nal, em dado momento, mesmo que 
ocorram fatores adversos para sua 
consecução, em particular no 
campo das relações internacionais, 
que conduzam a “hipóteses de con
flitos” c, até meomo, a “hipóteses 
de guerra” .

Poder nacional é a expressão in
tegrada dos meios e dos recursos de 
toda ordem (políticos, psico-so- 
ciais, econômicos e militares) de

* » « * * »  w . — * «  « ■ * * « *  “  * " “ • *•
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mover a conquista e a preservação 
dos objetivos nacionais, sob a dire
ção do Estado.

A estratégia nacional é o plano 
de preparaçao e aplicação do poder 
nacional, para atingir e preservar 
os objetivos nacionais.

Para atingir seus objetivos, a 
ESG conta com várias unidades de 
estudos especializados em assuijtos 
políticos, psico-sociais,.' econômi
cos, militares, logísticos e de mobi
lização, de informações, e contra- 
informações; científicas-e tecnológi
cas; doutrinarias e de Coordenaçao. 
A atividade é coordenada pelo De-
&artamento de Estudos, que tam- 

ém elabora esses cursos.
A ESG vem ministrando três 

cursos distintos: curso superior de 
guerra; de Estado-Maior e co
mando das Forças Armadas; e de 
informações.

O primeiro, para o qual são con
vidados civis e militares, destina-se 
a habilitar pessoal para o exercício 
das funções de direção e assessoria 
nos órgãos encarregados de formu
lar, planejar e executar uma polí
tica de segurança nacional. Com
preende, em essência, a discussão 
de uma doutrina de segurança na
cional; trabalhos e pesquisas para 
a avaliação das conjunturas inter
nacional e nacional sob o ponto de 
vista da segurança; discussão e en
saio de uma metodologia na formu
lação e ampliação de uma política 
de segurança nacional e sistemati
zação da respectiva técnica de pla
nejamento.

O curso de Estado-Maior e co
mando das Forças Armadas, res 
trito a militares, visa a preparar ofi 
ciais para o comando, chefia e 
estado-maior de organizações e for
ças combinadas e a divulgar a dou
trina militar brasileira.

Por fim, o curso de informações 
destina-se a desenvolver e consoli
dar os conhecimentos necessários 
às funções vinculadas aos serviços 
de informações, e a experimentar, 
desenvolver e difundir a técnica do 
planejamento estratégico naquela 
are a.

Durante dois anos (1958 e 
1959), operou, ainda, um quarto 
curso, o de mobilização nacional.

Todos os cursos da ESG são 
anuais e o corpo discente é convi
dado (civis) ou indicado pelos dife
rentes comandos (militares). Os 
matriculados denominam-se “esta
giários” e, durante o curso, rece
bem os mesmos honorários que em 
suas funções usuais. Não há profes
sores, no sentido tradicional do 
termo, mas sim orientádores, que 
pertencem ao corpo permanente da 
ESG e encaminham as discussões 
e pesquisas. Tanto estes como os 
demais ex-estagiários podem per 
tencer à Associação dos Diploma 
dos da Escola Superior de Guerra 
(ADESG), que, até 1971, congre
fava cerca de 2 000 ex-estagiários, 

ua atuação é intensiva na divulga 
cão da doutrina que orienta os tra 
balhos da ESG, através de ciclos de 
estudos promovidos pela entidade 
em inúmeras cidades brasileiras.

Escoriações 
e Contusões

As partes moles do corpo hu
mano podem sofrer descontinuida- 
des ou alterações causadas pela 
ação de agentes químicos, físicos 
ou mecânicos internos ou externos. 
Estes últimos, geralmente, costu
mam causar a ruptura dos tecidos, 
superficiais ou profundos. A rup
tura pode atingir apenas a epi
derme (sem danificar a derme ou 
romper vasos) ou ser profunda a 
ponto de lesar os anexos da pele* 
(como glândulas sudoríparas e se- 
báceas, veias, vasos capilares e ar
térias). No entanto, os ferimentos 
mais freqüentes são as escoriações
— superficiais e leves, como esfo
laduras e arranhões — e as contu
sões — lesões mais profundas.

Lesões leves e de pequeno signi
ficado clínico, as escoriações ocor
rem quando o instrumento ou meio 
traumatizante toma contato com a 
superfície cutânea, numa direção 
tangencial ou paralela ao j>lano da 
pelej causando a destruição da su
perfície da epiderme e a exposição 
da camada que se situa logo 
abaixo, o córion (daí o nome esco
riação).

A primeira medida no trata
mento dessas lesões é o estanca- 
mento da pequena hemorragia pro
vocada, utilizando-se compressas 
secas de gaze ou material similar. 
A seguir, deve-se efetuar a limpeza 
do ferimento e das áreas que o cer
cam, aplicando-se uma substância 
antisséptica. Muitas vezes, nos ca
sos em que o ferimento teve algum 
contato com material enferrujado 
ou impurezas, toma-se necessária, 
a critério médico, a aplicação de 
soro antitetânico.

Em geral, as escoriações cicatri
zam logo, formando uma crosta 
seca e escura, que cai espontanea
mente, dando lugar a um novo te
cido, sem deixar marcas.

As contusões

Contusão é a lesão produzida 
por pancada nos tecidos, sem que 
naja rompimento da epiderme. Os 
agentes podem ser rombudos ou 
chatos. E o caso, por exemplo, dos 
golpes de boxe, dos pontapés ou 
dos atropelamentos. A forma do fe
rimento varia, podendo ser apenas 
interna ou apresentar alterações su
perficiais.

As contusões mais dolorosas são 
as ósseas, pois atingem o periósteo, 
membrana fibrosa que envolve os 
ossos e que, por ser bastante iner- 
vada, é extremamente sensível. 
Nesses casos, costuma aparecer um 
inchaço local, doloroso a palpação.

As contusões também podem 
atingir as articulações*, os tendões 
(estruturas fibrosas em que termi
nam os músculos, inserindo-se nos 
ossos) ou ainda nervos situados 
logo abaixo da pele. As veias, que 
correm mais superficialmente do 
que as artérias, também são muitas 
vezes atingidas por contusões, pro
vocando perda abundante de san
gue, de difícil reabsorção. For
ma-se então uma bolsa — o 
hematoma — que impede a disper
são do sangue.

A contusão que oferece maior 
perigo é a que atinge as vísceras do 
abdome (estômago, intestinos, be
xiga, fígado, baço e rins), em vir
tude da grande importância desses 
órgãos no funcionamento global do 
organismo.

As contusões da coluna verte
bral podem ter graves conseqüên
cias, pois envolvem o risco de afe
tar a medula espinhal e  ̂originar 
paralisias, por exemplo. Às vezes, 
essas contusões chegam a exigir 
tratamento cirúrgico. Nos demais 
casos, as contusoes são tratadas, 
basicamente, com compressas frias 
e repouso da parte atingida. E, 
quando ocorre hematoma, prescre- 
ve-se o uso local de pomadas que 
favoreçam a reabsorçao do sangue

VEJA TAMBÉM: Fraturas: Luxa
ções; Sensibilidade.

VEJA TAMBÉM: Exército; Orga- Quando a contusão atinge apenas a epiderme, forma-se no local a crosta seca (A). Contusões mais fortes causam 
mzaçao Militar; Segurança Nacio- o rompimento de pequenos vaaos e uma roação inflamatória que pode levar ao acúmulo de exsudados (8). Em 
nal. contusões de ossos, formam-se. às vezes, hematomas subperiústeos, ocasionando inchaços dolorosos (C).



Escravidão 311

Além de estimular a vida ao ar livre, o escotismo procura desenvolver a auto-expressão dos jovens.

Escotismo

O escotismo foi criado pelo in
glês Robert Stephenson Smyth Ba- 
den-Powell (1857-1941) naépoca 
em que serviu na 13.“ Divisão dos 
Hassares,. na índia (1876). Sua 
idéia era utilizá-lo como parte espe
cial no treinamento do exército. 
Para isjo, chegou a viajar a As- 
hanti (África) em 1895 e posterio- 
rnente a Mataheleland.

Dois anos depois, retornou à ín
dia para comandaria 5.* Divisão da 
Guarda dos Dragões. Como coro
nel, destacou-se na guerra dos boê- 
res (1899-1902), na África do Sul, 
ganhando honras de herói nacio
nal. Em reconhecimento a seus mé 
ritos no treinamento de recrutas, 
foi dignificado com o título de 
lorde.

Em 1903, já  de volta à Ingla
terra, Baden-Powelll aperfeiçoou 
seu programa de treinamento de jo
vens, tornando o escotismo uma 
realidade. Em 1907, organizou um 
primeiro campo experimental na 
ilha de Brownsea, publicando no 
ano 3 C g u in te , o livro Scouting for  
Boys (Escotismo para Meninos). 
Tres anos depois, o movimento já 
abrangia mais de 123 000 mem
bros no Império Britânico.

Em 1910, Baden-Powell abando
nou o exército a fim de se dedicar 
exclusivamente ao seu movimento. 
Nesse mesmo ano, fundou com a 
ajuda de sua esposa, Olave St. 
Clair Soames, as Girl Cuides (es
cotismo feminino).

Em sua origem, a idéia do esco
tismo está baseada em uma série de 
jogos e exercícios promovidos para 
estimular a vida ao ar livre.

A diretriz básica do movimento 
consiste em estimular a atividade 
de auto-expressão dos jovens, em 
contraposição ao método de sim
ples recepção passiva da instrução. 
Além disso,_o escotismo não aceita 
discriminações de classe, credo, cor 
ou opinião política. Aderindo ao 
movimento, o jovem, além de pro
meter cumprir seu dever para com 
Deus e sua pátria, deverá ajudar as 
outras pessoas em qualquer oca
sião e obedecer à lei escotista.

Universalização do movimento

O primeiro encontro mundial de 
escoteiros, denominado Jamboree, 
realizou-se em 1920, na cidade de 
Londres, com a participação de re
presentantes de 32 países, daí resul
tando a criação de um conselho in
ternacional.

Os Jamborees realizam-se apro
ximadamente de quatro em quatro 
anus, em países diferentes. Além 
disso, uma conferência internacio
nal reúne-se, a cada dois anos, com 
representantes de todos os países.

Os princípios fundamentais do 
juramento do_ escoteiro e sua lei in 
terna são idênticos para todas as 
nações, diferindo apenas algumas 
técnicas de treinamento da juven
tude, adaptadas às diferenças de 
clima.

Em discurso pronunciado em 
Washington, em 1926, Calvin C!oo- 
lidge, então presidente dos Estados 
Unidos, ressaltou a importância 
que teve o escotismo ao fundir, no 
lapso de uma geração, imigrantes

das mais diversas origens, tornan
do-os cidadãos americanos. No fi
nal da década de 50 o movimento 
já reunia 8 milhões de membros 
ativos em mais de cem países.

O escotismo no Brasil

O escotismo chegou ao Brasil 
em 1910, com os oficiais e mari
nheiros da Marinha de Guerra que, 
em Londres, entraram em contato 
com a sede mundial do movimento. 
Surgiu, assim, no Rio de Janeiro, o 
Centro de Boy’s Scouts, primeiro 
núcleo brasileiro do escotismo.

A iniciativa recebeu o estímulo 
de personalidades de prestígio, 
como o poeta Olavo Bilac* e o ro
mancista Coelho* Neto. Com a di
fusão da idéia, já em 1914, José 
Carlos de Macedo Soares 
(1883-1968) fundava, em São 
Paulo, a Associação Brasileira de 
Escoteiros.

Expandindo-se pelos Estados, o 
escotismo foi nacionalmente unifi
cado em 1926, com a fundação, no 
Rio de Janeiro, da União dos Esco- 
teirus do Brasil. A entidade se di
vide em regiões, correspondentes 
aos Estados, as quais, por sua vez, 
subdividem-se em distritos. Estes 
são integrados pelos Grupos de Es
coteiros, que atuam em escolas, fá 
bricas, igrejas, etc.

Dos sete aos onze anos, os mem
bros do movimento se denominam 
lobinhos; dos onze aos quinze, es
coteiros; dos quinze aos dezoito, 
chamam-se “senior” ; e, dos dezoito 
aos vinte e quatro, pioneiros.

VEJA TAMBÉM: Associações.

Escravidão

Os diferentes estágios cronológi
cos na divisão* social do trabalho 
corresponderam a diferentes for
mas de propriedade. A primeira de
las foi a propriedade comunal, ca
racterística de sociedades tribais e 
de economia coletivista. Neste está-
io social, a escravidão surgiu em- 
rionariamente, em consequência 

do desenvolvimento da população e 
de suas necessidades, bem como do 
desdobramento das relações exter
nas (guerras ou simplesmente tro
cas com outras tribos). A constitui
ção do comércio como atividade 
especializada e a separação entre o 
trabalho agrícola e o trabalho arte- 
sanal representaram avanços fun
damentais da divisão social do tra
balho. Da fusão entre grupos 
tribais (por acordo ou conquista) 
surgiram nações e Estados com 
base territorial. Nasceram os nú
cleos urbanos e, com eles, a oposi
ção entre a cidade e 0 campo. Tudo 
isso conduziu a decisivo incre
mento da produtividade social do 
trabalho, o que, por sua vez, resul
tou em duas conseqüências essen
ciais. A  primeira consistiu na desa
gregação definitiva da propriedade 
comunal e na sua substituição pela 
propriedade privada (na antigui
dade clássica grego-romana) ou 
pela propriedade estatal (no Egito 
e no Oriente antigos, toda a terra 
pertencia ao soberano). A segunda 
conseqüência consistiu na divisão 
da sociedade entre homens livres e 
escravos. A escravidão deixou de 
ser embrionária, mais ou menos 
acidental, e se tomou uma institui
ção básica da produção e de toda 
a vida econômica, sobretudo entre 
os gregos e romanos. No Oriente, 
foi mais comum a escravidão pura
mente doméstica ou o emprego de 
escravos em obras públicas (canais 
de irrigação, edificações, etc.).

A escravidão no
Oriente Próximo

Durante a maior parte da histó
ria do Egito*, sua populaçao foi di
vidida em cinco classes: a família 
real, os sacerdotes, os nobres, a 
classe média (dos escribas, merca
dores, artesãos e lavradores) e os 
servos. Durante o império (3 000 
a.C.), acrescentou-se a classe dos 
soldados profissionais, colocada 
imediatamente abaixo da dos no
bres. Durante esse período, os mi
lhares de escravos capturados pas
saram a constituir uma sétima 
classe. A princípio, considerados 
inferiores aos homens livres e tam
bém aos servos, eram obrigados a 
trabalhar nas pedreiras do governo 
e nos templos públicos. Aos pou
cos, entretanto, deixaram de consti
tuir uma classe separada, alistan
do-se no exército e mesmo no 
serviço pessoal do faraó.

A sociedade mesopotâmica, por
sua ve7., possuía tres classes: os 
aristocratas (ou patrícios), os cida
dãos comuns e os servos e escra
vos. As ofensas cometidas contra 
um patrício eram consideradas
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muito mais graves do que agressões 
idênticas contra um escravo. Entre
tanto, sendo um patrício o “ofen- 
sor”, era punido mais severamente 
do que o seria um homem de situa
ção inferior. Essa lei baseava-se, 
provavelmente, na concepção de 
que, sendo o patrício um oficial do 
exército e defensor do Estado, não 
lhe era permitido entregar-se — 
como seus “inferiores” — a uma 
conduta depravada. Além disso, de 
acordo com o código sumério, o es
cravo, que discutisse os direitos do 
amo sobre sua pessoa, devia ser 
vendido.

O direito hebraico, embora inti
mamente ligado à religião, apresen
tou aspectos seculares. O código 
deuteronômico (do Antigo Testa
mento) buscou diminuir as desi
gualdades na sociedade judaica. 
Não condenou a escravidão em si, 
mas estabeleceu o caráter temporá
rio da escravidão dos próprios ju
deus. O Deuteronômio ordenou a 
libertação do escravo hebreu, que 
tivesse servido por seis anos, de
vendo seu amo despedi-lo com al
guma comida. Entretanto, o mesmo 
código bíblico declarava perpétua e 
hereditária a escravidão quando se 
tratasse de estrangeiros.

O escravo nas civilizações 
clássicas e medievais

Uma das principais característi 
cas da vida em Atenas era a desi
gualdade social e econômica que 
prevalecia entre seus habitantes.

A população se dividia em três 
grupos: os cidadãos (nascidos de 
pais cidadãos ou introduzidos na 
classe graças a leis especiais); os 
metecos (moradores estrangeiros); 
e os escravos.

Para os socráticos, a escravidão 
era o fundamento material da vida 
da cidade, sem a qual era impossí
vel ao homem livre desenvolver 
suas atividades intelectuais; já 
Aristóteles* justificava-a como 
meio indispensável de subsistência 
do Estado e da família. Ao contrá
rio do século VII a.C., nos séculos 
V e IV a.C. os escravos são em nú
mero muito maior do que os ho
mens livres. Como o trabalho ma 
nual fosse considerado vil e 
degradante, empregavam-se escra
vos na agricultura, artesanato, 
obras públicas, navegação marí
tima, etc.

Com a morte de Alexandre*, o 
Grande, a era grega chegou a seu 
termo. A nova civilizaçao, conhe
cida como helenismo*, originou-se 
das misturas culturais e de povos 
(fruto das conquistas de Alexandre) 
e estendeu-se até aproximadamente 
o início da Era Cristã. Nos seus 
primeiros dois séculos, essa civili
zação conheceu um período de 
prosperidade que, entretanto, se li
mitou primordialmente aos gover
nantes, às classes superiores e aos 
mercadores. O salário dos traba
lhadores caiu, então, a 50% do que 
ganhavam na época de Péricles*, e 
o custo de vida subiu de maneira 
considerável.

Foi então que a escravatura en
trou em declínio no mundo helenís- 
tico — em parte graças à influcn 
cia da filosofia estóica, mas 
também porque salários pagos aos 
operários livres eram tao baixos

§ue era mais barato contratar um 
eles do que comprar e manter um 

escravo.
As Guerras Púnicas (entre 264 e 

146 a.C.), graças à captura e venda 
de prisioneiros, foram responsáveis 
pelo aumento da escravidão em 
Roma, incrementada pela con
quista do mundo helenístico. O 
povo da península itálica divi- 
diu-se, entao, em quatro castas 
principais: aristocratas, équites, ci
dadãos e escravos. Os escravos ro
manos eram encarados como ins
trumentos de produção e não como 
homens. Trabalhavam o máximo 
possível quando jovens e eram li
bertados na velhice (quando inúteis 
para o trabalho), convertendo-se 
em mendigos. Eram os responsá
veis por quase todo o trabalho pro
dutivo do país. Quando treinados 
como gladiadores para diverti
mento público, eram tonte de lucro 
para os comerciantes, que os aluga
vam ao governo.

No decorrer do Primeiro Impé
rio (27 a.C. - 284), a escravidão co
meçou a declinar, também graças à 
influência da filosofia estóica e à 
diminuição das conquistas. A des
peito dos esforços do imperador 
Augusto* para limitar a libertação 
dos escravos, o número de homens 
livres cresceu constantemente. A 
queda da produção (causada pelo 
declínio do número de escravos) foi 
um dos fatores responsáveis pelo 
col apso econômico prenunciado no 
século III.

Na Idade Média, embora a es
cravidão não fosse condenada, os 
preceitos morais do cristianismo* 
eram opostos a ela e contribuíram 
para atenuá-la. Foi, aos poucos, 
substituída pela servidão — depen
dência pessoal e hereditária limi
tada pelos costumes — e que me
lhor se adaptava à economia de

A escravidão desempenhou papel fundamental na economia da Roma an- subsistência da Alta Idade Média, 
tiga. Este afresco de Pompéia representa aristocratas servidos por escravos. O termo latino servu.i. atribuído ao

A servidão feudal imperou na Rússú» »** a segunda metade do sâc. X IX. Em 1861. ela foi juridicamente abolida.
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escravo, passou a designar o indiví
duo ligado à terra — o servo. Já 
o sclavus — escravo — , em nú
mero reduzido, era empregado em 
trabalhos domésticos e artesanais 
nas vilas e aldeias, durante a época 
carolíngia, tendo Verdun como 
centro principal. Depois do ano 
1000, a escravidão, como elemento 
produtivo, praticamente se extin
guiu na Europa ocidental.

Entretanto, o rendoso comércio 
de escravos prosseguiu. Marselha e 
Veneza vendiam jovens cristãos 
aos muçulmanos do Egito, razão 
pela qual foram excomungadas no 
concílio de Latrão em 1179.

A persistência da escravidão no 
Ocidente era insignificante, compa
rada à do mundo muçulmano: no 
califado de Córdoba, sob Abdal 
Rahman III (912-961), formou-se 
importante classe de escravos urba
nos, encaminhados da Dalmácia, 
via Veneza e Almeria, e da Europa 
central, via Praga e Verdun. Bagdá 
recebia eunucos e escravos de Itil, 
turcos das regiões dos Khazares da 
Ásia central, através do Irã, que fa
zia ligação com os países do Volga 
e da Europa do norte. Da África 
oriental, o tráfico negreiro alcan
çava o Egito através de uma rota 
continental; no golfo Pérsico e no 
mar Vermelho (Aden) fazia-se por 
rota marítima.

Nos tempos modernos, os ibéri
cos, conhecedores do sistema entre 
os muçulmanos, o reimplantarão 
nas colonias de além-mar.

Na América Ibérica

As descobertas ultramarinas do 
século XV, aliadas a outros fatores 
(como o domínio de um monopólio 
comercial mediterrâneo exercido 
pelas cidades italianas, a acumula
ção dos capitais excedentes em ati
vidades comerciais de navegação e 
mineração, a procura de materiais 
bélicos, a demanda de produtos do 
Extremo Oriente, etc.) deram ori
gem à formação do mercado mun
dial. Este vinculou todos os conti
nentes e estabeleceu uma divisão 
internacional da produção. A for
mação do mercado mundial impul
sionou o desenvolvimento do capi
talismo na Europa ocidental. 
Também desse processo decorre
ram o transplante de culturas euro
péias para os outros continentes e 
o restabelecimento da escravidão, 
causado pelo desenvolvimento da 
mineração e das grandes planta
ções das colônias inglesas, portu
guesas e espanholas, demandando 
um número enorme de trabalhado
res não qualificados.

A escravidão dos indígenas bra
sileiros começou já  nos primeiros 
decênios da colonização portu
guesa. A princípio ilegal e em pe
quena escala, logo ganhava autori
zação real. Em 1534, Dom João* 
III concedeu a Duarte Coelho*, 
pela carta de doação da capitania 
de Pernambuco, o direito de escra
vizar indígenas.

Apesar de legalizada, a escravi
zação dos indígenas não se revelou 
uma “boa” solução econômica
Êara o problema da mão-de-obra. 

•esconhecendo o trabalho metó
dico extenuante, os índios sucumbi
ram com rapidez. Além disso, eram 
dizimados pelo alcoolismo e pelas A punição do escravo rebelde: "Feitor Corrigindo Negro", gravura de Debret.

doenças infecciosas que adquiriam 
no contato com os europeus. Às ve
zes, fugiam com facilidade, embre
nhando-se nas florestas.

A escravização dos índios en
controu, além disso, outra dificul
dade: a oposição dos jesuítas. O 
objetivo destes era a catequese dos 
índios mediante sua concentração 
em “reduções” ou aldeamentos, 
sob o controle dos próprios padres 
missionários. Estes contavam, para 
sua causa, com o pronunciamento 
do papa Paulo* III que, em 1532, 
ameaçou com a excomunhão os es- 
cravizadores de índios. Quanto aos 
poucos reis de Portugal que toma
ram posição a favor dos jesuítas, 
foram sempre obrigados a recuar, 
diante dos protestos dos colonos.

Recorreu-se, portanto, ao braço 
africano, cuja escravização (prati
cada pelos próprios jesuítas) não 
encontrava oposição das autorida
des da Igreja católica. A escravi
dão dos índios ficou confinada às 
áreas mais pobres da colônia, 
como São Paulo, onde a compra de 
um negro não resultava economica
mente rentável.

A exigência do negro surgiu, pre
cisamente, com a implantação dos 
primeiros engenhos de açucar no 
Nordeste. Em 1539, Duarte Coe
lho, donatário de Pernambuco, so
licitava ao rei de Poriugal licença 
para resgatar (isto é, comprar) al
guns escravos da Guiné. O apelo, 
em tom angustioso, foi repetido em 
1542. Sem resultado: nessa época, 
os traficantes portugueses de ne
gro s_ preferiram vendê-los às pos
sessões espanholas. Só em 1550 
chegaria à cidade de Salvador a 
primeira partida de escravos africa- 
uus. Nuve anus depois, a importa
ção tomou-se sistemática mediante 
um alvará real que concedeu a 
cada senhor de engenho o direito 
de adquirir 120 negros, pagando

No Brasil, como no resto da América, a escravidão assumiu caráter racial. (Gravura de Rugendas: Negros Novos.)
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imposto de importação reduzido a 
um terço.

O negro foi trazido em massa 
para a colônia portuguesa, fecun
dando com seu trabalho os enge
nhos de açúcar e, mais tarde, as 
plantações de fumo, algodão e café. 
Já em 1587, avaliam-se em 4 000 
os negros existentes na Bahia, ao 
passo que os europeus eram apenas 
2 000. A mineraçao de ouro e dia
mante, em Minas Gerais, absorveu 
enorme quantidade de escravos 
africanos. Em 1717, já  eram
33 000. Em 1786, para uma popu
lação de 362 847 habitantes, Minas 
Gerais possuía 274 135 escravos, 
entre negros e mulatos.

O número de escravos chegaria 
a 2 milhões e meio no ano de 1850, 
declinando daí para a frente, em 
virtude da extinção do tráfico. Em 
maio de 1888,' quando da Aboli
ção, os escravos eram pouco mais 
de 600 000.

Os colonizadores espanhóis, ao 
montarem os primeiros engenhos 
de açúcar em Hispaniola (atual São 
Domingos) e outras ilhas do Ca
ribe, escravizaram a população au
tóctone que, brutalizada e subme
tida a um trabalho cruel, não 
resistiu e, em meio século, pratica
mente desaparecia.

Protestando contra a escraviza
ção dos índios, Bartolomeu de las 
Casas, bispo dominicano de Chi- 
pas, sugeriu a importação de afri
canos (inais tarde, ele se colocaria 
também contra a escravidão ne
gra). Em 1517, o rei da Espanha, 
Carlos* I (imperador Carlos V dos 
alemães), autorizou os colonos es
panhóis a comprar escravos ne
gros, pagando um imposto ao te
souro real.

Logo as ilhas espanholas se en
cheram de negros, o que também 
iria acontecer com as colônias in
glesas, francesas e holandesas, à 
medida em que nelas se expandiam 
as plantações de cana.

Efétuada a conquista do México 
(1519-1521), e também do Peru 
(1532-1541), que levou à desco
berta de fabulosas jazidas de prata 
c ouro, a colonização espanhola

Nas fazendas de café do Brasil, a negra cumpria as tarefas domésticas.

passou a concentrar-se no conti
nente, voltada sobretudo para a mi
neração. Ali os colonizadores en
contraram uma população indígena 
compacta e socialmente adiantada, 
a qual, durante séculos, foi compe
lida ao trabalho escravo nas minas, 
sofrendo terrível dizimação.

No Paraguai, onde nao existiam 
minas, puderam os jesuítas impor 
seu ponto de vista, organizando 
grandes aldeamentos isolados, que 
chcgaram a abrigar 150 000 índios

guaranis. Para isso, tiveram de re
sistir, de armas na mão, aos ban
deirantes* paulistas, caçadores de 
índios, que destruíram os primeiros 
aldeamentos.

A escravidão indígena no Mé
xico e nos Andes nao era legal
mente declarada como a dos ne
gros, mas se fazia sob o disfarce 
jurídico da “encomienda”. Segundo 
essa instituição, o colono recebia, 
por doação da Coroa, a tutela da 
populaçao autóctone, que lhe cabia

“administrar”. O índio era ampa
rado por lei (tinha inclusive direito 
a uma parcela de terra para cultivo 
próprio) mas, na prática, traba
lhava como escravo dos espanhóis.

Brancos e negros nos EUA

Na zona temperada da América 
do Norte, a colonização inglesa 
não encontrou condições para or
ganizar jilantations, isto é, grandes 
plantações produtoras de artigos 
tropicais (como o açúcar). Por isso 
mesmo, a escravidao negra teve, 
naquela área, pequeno desenvolvi
mento. Em compensação, existiu 
ali a escravidão branca, corporifi- 
cada nos indentured servants, ou 
criados por ajuste. Estes eram imi
grantes europeus, voluntários (ou, 
muitas vezes, forçados) que, em 
troca da passagem transatlântica 
que não podiam pagar, eram vendi
dos aos colonos e obrigados a tra
balhar para estes, sem salário, du
rante certo prazo (geralmente de 
quatro a sete anos). Calcula-se que, 
durante o período colonial, mais de 
250 000 imigrantes chegaram 
como indentured servants.

Mesmo nas colônias sulistas, de 
clima subtropical,_ o desenvolvi
mento da escravidão negra foi, a 
princípio, lento. Os primeiros afri
canos chegaram à Virgínia em 
1619, mas, em 1681, não eram 
mais de 2 000. A importação de 
africanos aumentou consideravel
mente com a introdução e a expan
são das plantações de tabaco e ar
roz. Até 1714, tinham sido 
importados 59 OOÍO escravos, nú
mero que sobe a 263 000 em 1754.

A escravidão negra no sul dos 
Estados Unidos vai avolumar-se 
tremendamente com o plantio do 
algodão, estimulado, desde o úl
timo terço do século XVIII, pela 
Revolução Industrial* na Ingla
terra. Em 1861, ano em gue se ini
ciou a ̂ Guerra de Secessão*, havia 
4 milhões de escravos nos EUA.

Em conseqüência, enquanto o 
norte se desenvolvia pelo caminho 
do capitalismo, preferindo o traba
lho assalariado, o sul, com sua eco
nomia baseada nas plantations, ti
nha necessidade do trahalhn 
escravo. Entre 1774 e 1804, todos 
os Estados_nortistas aprovaram leis 
de proihição do comércio de escra
vos e, a seguir, de emancipação 
gradual. Os Estados do sul, entre
tanto, tiveram força política para 
conservar a escravidão, disputando 
com os Estados do norte o direito 
de expandir o regime escravista às 
novas terras do oeste. Além disso, 
apesar de proibido o tráfico desde 
1807, continuaram a importar afri
canos de contrabando.

Em 1861, após a eleição de
AbraHam I .incoín* nrimpirn presi
dente da República declaradamente 
abolicionista, os Estados do sul se 
confederaram e proclamaram a Se
cessão*. Após a guerra civil, que se 
prolongou por quase cinco anos, a 
escravidão estava totalmente abo 
lida nos Estados Unidos.

Negros, um tráfico lucrativo

A escravidão negra nas Améri
cas tinha no tráfico seu elo inicial.

Algodão, açúcar e tabaco, cultivados pelo braço escravo, fazem a riqueza da região sul dos Estados Unidos. Cria-se Hm geral, o  escravo era comprado
uma sociedade com mentalidade e interesses diversos do norte democrático e industrializado. (Mississipi.) pelo traficante num porto africano
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(alguns desses entrepostos — 
como, por exemplo, os de São 
Jorge da Mina, de Ajudá e de Onim 
— ficaram célebres). Em geral, o 
vendedor era um soba (chefe tribal) 
que escravizava membros de sua 
tribo ou de outras.

Como moeda de troca funciona
vam, comumente, os búzios, a 
aguardente e, sobretudo, o fumo (o 
que deu à Bahia grande vantagem 
no tráfico negreiro).

Os escravos, em maior propor
ção homens adultos, procediam das 
mais variadas regiões africanas. Ao 
Brasil chegaram sobretudo indiví
duos de duas grandes famílias étni
cas: os Bantu* que eram originá
rios sobretudo de Angola, do 
Congo e de Moçambique, e os Na- 
gô-iorubá, originários do Daomé, 
da Nigéria e do Sudão.

A segunda etapa do tráfico con
sistia na travessia transatlântica em 
condições desumanas. Em virtude 
da exiguidade do espaço nos bar
cos a vela, os escravos, subalimen
tados e agrilhoados, amontoa
vam-se às centenas nos porões. As 
mortes de negros, durante as via- 
ens, são calculadas entre 10 e 
0%. (O tema do tráfico inspirou a 

Heinrich Heine* e Castro* Alves 
poemas que se celebrizaram.) Na 
América, o escravo era alojado 
num depósito, onde acabava ven
dido em leilão.

O tráfico de escravos represen 
tava um grande negócio, que envol
via capitais de grande vulto. Em 
certos casos, o trafico era praticado 
por companhias, privadas ou esta
tais, às quais se associavam até os 
próprios monarcas. A Coroa espa-

nhola só concedia o privilégio do 
tráfico em suas colônias através de 
um contrato, o chamado asiento, 
em troca do pagamento prévio de 
uma contribuição à autoridade 
concessionária.

Durante dois séculos, os asien- 
tistas foram portugueses. Em 1701, 
o asiento foi transferido aos france
ses. No entanto, em 1713, por oca
sião das discussões tío Tratado de 
Utrecht, a Grã-Bretanha exigiu e 
obteve a inclusão de uma cláusula, 
que lhe garantiu o asiento por um 
prazo de trinta anos.

O tráfico negreiro trouxe impor
tante contribuição à acumulação 
capitalista na Inglaterra. Em 1760, 
146 navios traficantes saíram de 
portos britânicos, com uma capaci
dade para 36 000 escravos. Em 
1771, o número de navios aumen
tara para 190 e o de escravos para 
47 000. Entre 1680 e 1786, so as 
colônias inglesas receberam mais 
de 2 milhões de africanos.

Embora seja praticamente im
possível chegar a uma soma exata, 
os cálculos mais rigorosos atri
buem cifras entre 3 e meio e 4 mi
lhões para os africanos que chega
ram a ser introduzidos no Brasil 
como escravos. Para o conjunto 
das Américas, as cifras costumam 
variar entre T0 e 15 milhões.

VEJA TAMBÉM: Abolicionismo; 
Brasil (História); Colonialismo; ín
dio; Negro Brasileiro; Palmares, 
Quilombo dos; Secessão Ameri
cana, Guerra de; Trabalho, 
Força de.

Os escravos não puderam assistir à partida de John Brown, seu defensor, 
que seria executado. Entretanto, a tela de Hovenden idealizou essa situação.

Num mercado sulista, os escravos são postos â venda: os mais afortunados sãu usculhidus para u tiabdlliu üumésiico. os demais cultivam os campos.
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Escrita

Escrita é um sistema de repre
sentação convencional da fala por 
meio de símbolos* visuais. Siste
mas como o Braille e o código 
Morse, que empregam símbolos 
não visuais, não constituem repre
sentação direta da fala, mas sim da 
escrita.

Uma vez que simboliza a lingua
gem oral, a escrita está essencial
mente subordinada a ela; não cons
titui forma própria de expressão, 
como ocorre com gestos, posturas 
do corpo e expressões faciais. Para 
tornar mais claro este aspecto, 
basta lembrar que o cinema* mudo 
e a mímica* teatral podem consti
tuir narrativas, no sentido de que 
evocam diretamente ações e coisas; 
já  a escrita evoca apenas a fala, que 
por sua vez representa fatos e coi
sas. A escrita e formada, portanto, 
por símbolos de símbolos, não sím
bolos de coisas, nem de aconteci
mentos. Esse processo de represen
tação indireta envolve certo 
empobrecimento da expressão, do 
mesmo modo como a fotografia 
não pode ser tão fiel quanto a ima
gem imediata.

A escrita simboliza palavras, 
sílabas, fonemas, mas da poucas 
indicações prosódicas. Não repre
senta o tom da fala, por exemplo, 
pois não inclui os recursos da nota
ção* musical. Quando muito, a es
crita pode incluir acentos para indi
car a sílaba tônica de uma palavra, 
como ocorre em gortuguês; ou os 
sinais de pontuaçao‘podem repre
sentar vagamente a intercalação de 
pausas (mas sem precisar sua dura
ção). A inflexão sugerida por sinais 
auxiliares, como os pontos de ex
clamação e de interrogação, é mais 
indefinida ainda. Na frase “você 
viu aquele filme?”, o sentido da 
pergunta não fica suficientemente 
esclarecido pelo ponto de interro
gação: a significação varia con
forme a palavra sobre a qual recaia 
a ênfase. Shakespeare* usava em 
seus manuscritos sinais de pontua
ção que nada tinham a ver com as 
convenções sintáticas. Com a sim
ples pontuação, não poderia indi
car dúvida, surpresa, reprovação, 
incerteza e outras conotações se
mânticas em cada sentença.

A base dos sistemas de escrita 
ocidentais continua sendo o alfa
beto grego; de 22 letras. Ao longo 
de três milênios, novas letras foram 
introduzidas, algumas em substitui
ção a outras que caíram em desuso. 
Hoje, uma máquina de escrever, 
para uso em português, com
preende mais de oitenta sinais dife
rentes; um jogo de matrizes de lino- 
tipo comum, 92 sinais.

Em parte, isso reflete uma adap 
tação evolutiva, correspondente as 
alterações etimológicas que se pro
cessaram na língua*. De outro 
lado, indica tentativas de tornar a 
escrita uma representação mais fiel 
da linguagem oral (caso dos acen
tos e dos sinais de pontuação).

Nesse processo atuam tendên
cias antagônicas. Os acréscimos 
são aceitos na medida em que con

tribuem para enriquecer a represen
tação da fala, em clareza, exatidão 
e integridade. Mas só subsistem 
quando esse enriquecimento não 
envolve complicações despropor
cionais no aprendizado.

A introdução das letras minús
culas, no século VIII, é ilustrativo. 
As razões de sua invenção foram 
de ordem eminentemente prática: a 
conquista do Egito pelos arabes ha
via provocado aguda escassez de 
papiro na Europa e tornou-se im
prescindível encontrar a maneira 
de economizar o uso do pergami
nho, material para escrita muito 
mais caro do que o papiro. A in
venção das minúsculas atendeu a 
essa, necessidade econômica. As 
m in ú s c u la s  r e v e la r a m -s e  fu n c io n a is

mais tarde, sete séculos depois, 
quando já  se dispunha do papel 
feito de matérias-primas baratas e 
que não impunha limitações econô
micas à escrita. A invenção tipo
gráfica de Gutenberg* permitiu im
primir livros com grande número 
de cópias e isso preencheu uma ne
cessidade prática suscitada pela in
tensa atividade intelectnal do 
mundo europeu, na fase de transi
ção da Idade Média para a Idade 
Moderna. A utilização das minús
culas facilitou a impressão dos li
vros e sua difusão em milhares de 
exemplares. Assim, a invenção das 
minúsculas subsistiu por corres
ponder às exigências de ordem prá
tica e, além disso, porque, embora 
envolvesse uma quase duplicação

dos sinais então existentes, não de
terminava nenhuma complicação 
conceituai. As minúsculas eram 
símbolos correspondentes aos ante
riores e facilmente reconhecíveis 
como tal.

As origens

Antes do aparecimento da es
crita, certamente já  existiam 
formas elaboradas de intercomuni
cação humana. O estudo compara
tivo de grupos humanos que não 
chegaram a desenvolver uma es
crita indica o grau de complexi
dade e precisão a que podem che
gar a linguagem verbal e a corporal 
entre povos primitivos.

Em estágios anteriores ao apare
cimento da linguagem verbal con
vencionada, devem ter predomi
nado outros meios audiovisuais 
não elaborados: sons, gestos e pos
turas. Por que então a linguagem é 
fundamentalmente auditiva e a es
crita essencialmente visual?

As razões são múltiplas e inter
dependentes. Uma delas é o con
trole sobre a emissão da mensa
gem*: ninguém pode desprender 
um cheiro especifico voluntaria
mente, por exemplo. Portanto, seria 
impossível criar uma linguagem ol
fativa. Duas outras são a maior 
acuidade e o maior alcance da au
dição* e da visão* em confronto 
com outros sentidos humanos. Fi
nalmente, o homem parece dotado 
de maior capacidade de elaborar e 
interpretar sensações auditivas e, 
sobretudo, visuais.

Escrita “não escrita”

O primeiro elemento da escrita 
que aparece na intercomunicação 
humana é o da fixação. A lingua
gem oral e corporal são momentâ
neas; a palavra falada e o gesto só 
podem ser revividos por repetição, 
não têm alcance no tempo nem po
dem ir além de limitada distância. 
A escrita, ao contrário, é perma
nente.

Os desenhos pré-históricos que 
representam cenas de batalha, ou 
descrevem animais, contêm ele
mentos de escrita por constituírem 
expressão visual fixa de fatos e coi
sas, embora não cheguem ainda a 
ser escrita propriamente dita. Não 
encerram caráter convencional 
nem sistemático.

Mais adiante, no processo de de
senvolvimento, a atividade picto- 
gráfica do homem toma dois cami
nhos divergentes: um de finalidade 
predominantemente estética e/ou 
mágica, que é uma forma indepen
dente de linguagem; o outro, em di
reção a um sentido simbólico, que 
acabaria por converter-se em es
crita, embora a princípio manti
vesse a forma pictórica. Para tor
nar mais nítida a diferença, basta 
lembrar que o desenho e a pintura 
são fundamentalmente meios sinté
ticos de expressão, ao passo que a 
escrita é essencialmente analítica; a 
diferepça é análoga à que separa, 
em plano mais amplo, a arte da 
ciência.

Precursores da escrita

O segundo estágio, no desenvol
vimento que culminaria com a es-

Desenho pré-histórico, rudimento da escrita. (Incisão rupestre, Liguria.)
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crita, é constituído por variados 
meios de representaçao visual, to
dos eles englobados no que alguns 
estudiosos classificam de semasio- 
grafia (do grego, semasía =  signifi
cação; graphe = escrita). Outros 
chamam tal conjunto de pictogra
fia, ou de ideografia, embora sema- 
siografia tenha sentido mais gené
rico.

Abrangidos pelo estágio sema- 
siográfico estão dois tipos básicos 
de representação visual: a) os 
meios descritivos-representativos; 
b) os identificativos-mnemônicos.

Os recursos descritivos-represen- 
tativos, menos abstratos, e por isso 
certamente mais primitivos, in
cluem as formas pictóricas de co
municação*. São explícitos, vívi
dos, sintéticos, como nos desenhos 
pré-históricos que reproduzem ce
nas de caça ou luta.

Já os meios identificativos-mne- 
mônicos representam aspectos es
senciais dos acontecimentos, abs
traídos da profusão dos detalhes. 
Não se limitam a simbolizar obje
tos, pessoas e acontecimentos, mas 
também expressões verbais intei
ras, como provérbios e canções. 
Entre os negros do Togo*, por 
exemplo, a figura de uma agulha 
com linha e um trapo evoca o pro
vérbio “a agulha costura grandes 
panos” (isto é, grandes feitos po
dem resultar de recursos aparente
mente pequenos).

Os meios de expressão represen- 
tativos-descritivos, embora mais 
explícitos, não chegaram a desen
volver-se em escrita. Eram elabora
dos demais, opunham-se ao princí
pio de aprendizado simples. A 
escrita, portanto, nasceu de dispo
sitivos identificativos-mnemônicos, 
e, ainda assim, não de todos: só dos 
que tinham expressão gráfica (que 
não era, na verdade, o caso mais 
geral).

Entre os meios não gráficos que 
não evoluíram para escrita, figura

o quipu dos incas* peruanos: cor
dões e nós em vários comprimentos 
e cores, que serviam apenas como 
lembretes, anotações estatísticas e 
formas ornamentais de ilustrar nar
rativas. Outro exemplo é o do 
wampu de índios* norte-america- 
nos: cordões de contas coloridas, 
às vezes unidos em cinturões, que 
serviam como dinheiro, ornamen
to ou meios de comunicação. Co
nhecem-se ainda sistemas de nós

entre tribos sul-americanas e povos 
das ilhas Ryukyu, do Japão. 
Quando expressosjraficamente, os 
dispositivos identificativos-mnemó- 
nicos eram muito mais simples: 
três símbolos esquemáticos podiam 
evocar a ação de um homem ma
tando um bisão (“homem”, “ma
tar” , “bisão”), sem a detalhada re
presentação do desenho correspon
dente. Além disso, os símbolos eram 
reutilizáveis por repetição e inter-

N o m e s  d e  P to lo m e u  e  C le ó p a tra  
e m  h ie ró g li fo s .  O  d é c im o  e o  d é 
c im o  p r im e ir o  s ím b o lo s  da  s e g u n d a  
in s c r iç ã o  in d ic a m  a p e n a s  o  g é n e ro  
fe m in in o .

Ptolomeu
Cleópatra

cambiáveis. O mesmo sinal corres
pondente a “homem” podia ser 
usado, por exemplo, para contar que 
alguém fora morto por um leão. Essa 
repetição de um símbolo com o 
mesmo sentido isolado abriu cami
nho para a convencionalização do 
sistema.

Outro ponto importante: a or
dem dos símbolos naturalmente 
correspondia à ordem em que as 
palavras eram enunciadas. Assim, 
a representação gráfica da fala pas
sou a ter mais esse aspecto de cor
respondência, em relação à lingua
gem oral representada.

A partir desse ponto, a semasio- 
grafia começa a abrir lugar para a 
tonografia.

A fonografia

A representação individual de 
cada palavra por um símbolo dis
tinto conduziria, naturalmente, a 
um sistema de logogramas (sinais 
correspondentes a palavras intei
ras). Na realidade, nunca existiu 
nem existe um sistema inteiramente

fenicio í  i r 5 \ A 7 * 0 ^  ? Ir ' i * i r  o 7 r  í 1 ,  t )

grego í  / \ B r A E Y Z H 0 1 K A  M N Z  o r p
‘  T)

latino B c D E V Z H 1 K 1 M N 0 p Q R 5 T)
A s  v in te  e d u a s  le tra s  d o  a lfa b e to  fe n ic io  e s u a s  c o r re s p o n d e n te s  n a  e s c r ita  g re g a  e la t in a  a n t ig a s .
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formado por logogramas. Criar e 
memorizar tal profusão de símbo
los é virtualmente impraticável. 
Mesmo a escrita chinesa, que com
preende mais de 50 000 símbolos 
diferentes, só é um meio eficiente 
de comunicação* de massa por 
causa de seus 214 “radicais” foné
ticos. Isto é, um sistema paralelo de 
sinais correspondentes a sílabas, ou 
silabogramas.

A criação de sinais para sílabas 
(ou seja, para sons, independente
mente de seu significado) foi o 
mais importante passo na evolução 
da escrita. Há muitas indicações de 
ue isso tenha surgido pela neçessi- 
ade de grafar nomes, através do 

mecanismo conhecido hoje como 
rebus. Exemplos de rebus, hoje, são 
os quebra-cabeças conhecidos 
como cartas enigmáticas” no Bra
sil. A figura esquemática do Sol, 
seguida pela de um dado, resulta na 
combinação fonética “soldado”, 
por exemplo.

Na América, os maias* foram 
provavelmente o único povo que 
chegou a desenvolver um sistema 
de escrita, na acepção real da pala
vra. Seus sinais, tal como os hieró
glifos egípcios, não mais represen
tam frases, mas uma análise da 
língua em palavras e partes de pa
lavras, isto é, Sílabas e partes de 
sílabas. Mas, até hoje não se conse
guiu uma interpretação satisfatória 
de sua escrita, que se acha docu
mentada por três códices conserva
dos, além de inúmeras inscrições.

Evolução da escrita

A escrita mais antiga que se co
nhece aparece em tabuletas acha
das no santuário de Eanna, na an
tiga cidade suméria de Erech (hoje 
Warka, no norte do Iraque). Data. 
aproximadamente, de 3100 a.C.

Os sumérios*, povo de civiliza
ção mais antiga que se conhece, vi
veram ao sul da Mesopotâmia, a 
oeste da foz do rio Eufrates. Fala
vam uma língua monossilábica, 
que favoreceu o aparecimento dos 
silabogramas. A figura de uma 
mão, por exemplo, representava 
não apenas o órgão (caso em que 
corresponderia a um logograma), 
mas também a sílaba su (“mão”), 
com muitos outros sentidos no con
texto. Isso indica como a utilização 
do rebus interveio para forçar a 
evolução dos logogramas em sila
bogramas.

Por volta de 2000 a.C., o sumé- 
rio era uma língua morta, de uso 
meramente literário. Mas a cultura 
acádica (assírio-babilônica) adotou 
a escrita suméria, embora a serviço 
de uma língua diferente. Isso é per
feitamente compreensível e praticá
vel. Os japoneses também adota
ram a escrita chinesa, apesar das 
enormes diferenças entre as duas 
línguas. O mesmo símbolo usado 
no sentido de “sul”, por exemplo, 
é lido pelos chineses nan. e pelos 
japoneses, minami.

Além dessa contribuição direta 
para a escrita acádica, os sumérios 
parecem ter estimulado o apareci
mento de vários outros sistemas de 
escrita. Não que tenha havido uma 
derivação direta, mas provavel
mente uma adoção de cortCêitOS lo- 
gossilâbicos. Essa influência cultu
ral pude lei siüu exeidda primeiro

sobre os proto-elamitas vizinhos e, 
dali, sempre no sentido do leste, ter 
chegado ao vale do Indo, para dar 
origem à escrita proto-índica. Da 
índia, o estímulo pode ter passado 
ao Extremo Oriente, de onde emer
giu a escrita chinesa. Em sua exten
são para o oeste, os conceitos bási
cos da escrita suméria passaram ao 
Egito, que por sua vez moldou o 
pensamento egeu, para talvez dar 
origem à escrita cretense e dela, sé
culos depois, à escrita hitita criada 
na Anatolia. Isso não exclui a hipó
tese de tais sistemas de escrita ha
verem surgido independentemente, 
mas ainda assim reflete uma visão 
mais plausível da evolução da es
crita. A similitude dos conceitos 
transparece na análise dos funda
mentos dos sete sistemas de escrita 
da Antiguidade.

A escrita suméria 
e acádica

As inscrições de Erech (ou 
Uruk) contêm informações relacio
nadas com a economia da época:

Mar Água Aurora Homem Mulher Rio Vida Morte Terra Estrêla Doença Tempo Bom 
Água Calma

Vento Cicuta Adoração Número de
Tempestade Veneno Medicina escalpos
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Homem combatendo Espírito
o gênio mau extraterreno

Monstro marinho 
devorando homem

Animal debaixo 
da terra

Casa de doente

Correr Ido Mão 
Passado

Falar Ficar 
em pé

Recinto fechado Taba Indígena Vir Grande espírito

Ideogramas de índios norte-americanos (acima) são recursos descritivo-representativos. A pictografia só se desen
volveu em escrita a partir de meios identificativo-mnèmônicos. como na seqüência misteca (abaixo).

O poder pictográfico, antes da escrita: pele pintada por índios sioux.
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figuras de animais, partes do corpo 
humano, cereais, vasc>s, etc. Mas já 
havia sinais de sentido mais abs
trato, como os numerais, represen
tados por impressões circulares 
(para dezenas) e semicirculares 
(para unidades).

A escrita suméria arcaica have
ria de sofrer aperfeiçoamentos pos
teriores. A fim de se compreender 
como ocorreu tal desenvolvimento, 
é preciso interpretar a significação 
da cultura suméria para a civiliza
ção. Os sumérios foram provavel
mente o primeiro povo importante 
a estabelecer um sistema social 
com base numa economia agrícola, 
classes*, divisão* de trabalho, ur
banização.

Com o fim dos hábitos nômades, 
as atividades econômicas sedentá
rias tomaram muito mais impor
tante o aproveitamento da_ expe
riência anterior. A divisão de 
trabalho impunha e pressupunha 
organização, problemas comunitá
rios exigiam ação coordenada, a ad 
ministração envolvia registro de 
acontecimentos anteriores. Tudo 
isso forçou o aperfeiçoamento da 
comunicação.

A economia e a organização es
tatal suméria provavelmente esti
mularam o aparecimento de logo- 
gramas como os de Erech. Eram 
recursos necessários para o registro 
de bens transferidos do campo para 
as cidades, e vice-versa, na forma 
de tributos ou comércio. A partir 
desse sistema identificativo-mne
mónico, seguido pelos logogramas, 
surgiu um sistema fonografico, pro
vavelmente pela necessidade de se
rem registrados com exatidão os 
nomes dos contribuintes e funcio
nários envolvidos nas operações 
(estágio do rebus). Desde esse 
ponto, com a facilidade da estru
tura monossilábica de sua língua, 
os sumérios passaram a adotar um 
número crescente de silabogramas. 
Uma vez descoberto o “ovo-de-co- 
lombo” da fonetização através do 
rebus, o sistema pode evoluir sem 
maiores embaraços.

Originalmente, a escrita suméria 
talvez se fizesse com martelo e cin
zel, em pedra. O fato de ser lida da 
direita para a esquerda sugere isso. 
A escrita com estilete ou algum 
tipo de pincel é mais fácil da es-
§uerda para a direita, pois a mão 

ireita tem mais alcance para fora 
e pode apoiar-se em área não es
crita; muitos arqueólogos acredi
tam que a escrita da direita para a 
esquerda, como o hebraico e o 
árabe têm obscuras origens no uso 
de cinzel, sustentado pela mão es
querda e que tem maior alcance no 
sentido esquerdo. Bem cedo, po
rém, passou a haver preferência pe
las inscrições cm barro. O estilete 
usado, de secção quadrada, cal
cado num dos ângulos, dava aos si
nais a aparência suneiforme que 
depois iria caracterizar também a 
escrita acádica.

O sistema sumério do período 
clássico (2500/2300 a.C.) com
preendia uns seiscentos logo gra
ma s, dos quais cem a 150 silábicos. 
Nem todas as sílabas existentes na 
língua tinham^sinal específico cor
respondente. Às vezes era preciso 
combinar mais dc um silabograma. 
A sílaba ral, por exempm, era gra
fada por dois símbolos, um corres-

Copiar manuscritos tom ou-se tradição noa mosteiros modiovais. Graças a 
esse trabalho, foi possfvel conservar parte da cultura greco-romana.

pondente a ra, outro a al. Rara
mente havia sinais para dissílabos, 
como ata e tama, pois a regra era 
a de cada sinal representar um mo
nossílabo: ta, te, ti, tu (não havia 
a vogal oX at, et, it, ut, tam, tem, 
tim, tum, etc.

Escrita egípcia

Também logossilábica, a escrita 
egípcia compreendia uns setecentos 
sinais, dos quais cerca de cem cor
respondiam a sílabas. Como as vo
gais não eram representadas, cada 
silabograma só podia corresponder 
a consoantes. Havia 24 sinais de 
uma consoante e cerca de oitenta 
para conjuntos de duas consoantes 
(os especialistas atribuem valores 
vocálicos meramente convencio
nais às sílabas egípcias, pois nin
guém sabe quais as vogais de cada 
sílaba representada). Além dos si
nais para monossílabos, como íx, 
havia também alguns para dissíla
bos, como t*m*, mas a vogal, em
bora não indicada, era certamente 
o som final.

Em sua origem, a escrita egípcia 
era predominantemente pictográ- 
fica. Um círculo, por exemplo, re
presentava o “sol , linhas ondula
das representavam “água”, um 
homem com mão na boca signifi
cava “comer”.

Com o uso, porém, os símbolos 
passaram a ter sentido mais gené-, 
rico, converteram-se em ideogra
mas. O círculo passou a significar 
não somente “sol”, mas também 
“dia”, “brilho”, etc., O homem com 
a mão na boca podia corresponder 
a “calar-se”.

Num terceiro estágio, vários si
nais começaram a representar fone
ticamente outra palavra que conti
vesse as mesmas consoantes da 
palavra representada no picto- 
grama. Um retângulo, original
mente um pictograma para “casa” 
(pr), passou a significar também 

sair (pry).
Na maior parte dos casos, final

mente, os símbolos passaram a in
dicar consoantes, nao mais idéias: 
o desenho de uma mão não apenas 
denotava “mão”, mas também o d 
(“mão” era d); o semicírculo fe
chado era “pao”, mas também t 
(“pão” era t ). Houve época em que 
a figura do homem com a mão na 
boca podia indicar, conforme o 
contexto, “chamar”, “ lamentar”, 
“sede”, “queixar-se”, “mensagem”, 
“intérprete”, “engolir”, “morder”, 
“responder”, “acusar”.

Um exemplo extremo do pro
cesso de crescente abstração talvez 
seja o da figura de um pardal. Nas 
inscrições conhecidas, o símbolo 
nunca denotava “pardal”, mas co
nota a “privação para exprimir 
idéias como vazio”, “morrer”, 
“órfão”, “escassez”. Num país 
onde as colheitas eram incertas e 
vitais, os pardais constituíam peri
gosa praga e, portanto, era lógico 
que seu símbolo tivesse essa cono
tação de “carência”.

O sistema clássico de escrita 
egípcia era constituído pelos hieró
glifos (do gregu, hieros — sagrado; 
e glypheim = fazer incisão), que os 
gregos supunham servir apenas 
para propósitos votivos e sacros.

Enquanto se tratava de fa je r  ins-
crições monumentais, essa escrita
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Calendário romano pós-imperial (Museu de Civilidade Romana). Roma im
pôs a todos os povos do Mediterrâneo o alfabeto latino, mais rígido que 
o grego, do qual se originou, e que corresponde às atuais maiúsculas.
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elaborada predominava. Mas no 
uso cotidiano, martelo e cinzel não 
eram os instrumentos mais apro
priados, nem a pedra poderia ser o 
material mais prático.

A generalização do uso do pa
piro estimulou o aparecimento de 
dois tipos de escrita cursiva, pri
meiro a hierática (sacerdotal) e de
pois a demótica, utilizada em fins 
comerciais. Ao tempo do rei persa 
Dario* I, predominaram esses dois 
sistemas.

A escrita dos egípcios só foi de
cifrada realmente a partir da desco
berta da célebre pedra de Rosetta, 
por Champollion , em 1799. Nesse 
documento, hoje guardado no Mu
seu Britânico, aparece três vezes 
uma inscrição com o mesmo con
teúdo, traduzida dos antigos hieró- 
grifos egípcios, na mais evoluída 
escrita demótica e em grego. Gra
ças à comparação e à compreensão, 
a partir do grego, do conteúdo da 
mensagem, foi possível identificar e 
entender os símbolos da escrita 
egípcia.

A escrita hitita

O sistema hieroglífico dos hititas 
correspondia â língua usada da 
Anatólia à Síria, no período com
preendido entre 1500 e 700 a.C. 
Era um sistema diferente do hitita 
cuneiforme, embora aparentado. 
Compreendia uns 450 sinais, dos 
quais sessenta_silábicos, com dife
renciação vocálica. Os monossíla
bos terminavam sempre em vogal: 
ta, te, ti, tu ftampouco havia o, 
nessa língua). E quase certo que o 
sistema cretense obedecesse aos 
mesmos princípios, apesar das difi
culdades de decifraçao que os ar
queólogos têm encontrado na es
crita minoana.

Escrita chinesa

O antigo sistema chinês não 
apresentou nenhum problema de 
decifração, porque o conhecimento 
se manteve vivo ao longo das gera
ções. As inscrições mais antigas, 
datadas de meados do segundo mi
lênio antes de Cristo (dinastia 
Shang), compreendem uns 2 500 si
nais, muitos deles claramente pic- 
togramas, que mais tarde evolui
riam para sinais lineares. Os 
monossílabos terminavam em vo
gal ou em consoante: ta, te, ti, to, 
tu; at, et, it, ot, ut; tam, tem, tim, 
tom, tum.

Os outros três sistemas

Do conjunto dos sete grandes 
s i s t e m a s  de e s c r i t a  H a  Antiguidade, 
pouco se sabe no tocante aos ou
tros três: proto-elamita, proto-ín- 
dico e cretense, ainda pouco ou 
nada decifrados.

O proto-elamita, que apareceu 
por volta de 3000 a.C., compreende 
centenas de sinais, todos desconhe
cidos, exceto alguns numerais. Da 
forma mais desenvolvida, datada 
de cerca de 22UU a.C., decifra
ram-se pouco mais de cinqüenta si
nais até hoje.

TV> proto-índico conhecem-se 
uns 250 sinais descobertos no sé
culo XX, todos indecifrados.

No sistema cretense, continuam 
indecifradas as escritas hieroglífi

Escrita chinesa: 50 000 símbolos, mas apenas 214 radicais fonéticos. 
(Mapa da China, do ano de 1115, a mais antiga gravura que se conhece.)

cas A e B, assim como a linear A, 
mas o sistema linear B é clara
mente silábico.

Do conjunto dos sete grandes 
sistemas antigos originaram-se 
quatro tipos de sistemas silábicos:

1) cune\forme, como o elamita e 
o hurriano, da escrita cuneiforme 
da Mesopotâmia, nos quais os mo
nossílabos terminam com vogal ou 
consoante, como: ta, te, ti, tu; at, 
et, it, ut; tam, tem, tim, tum.

2) semíticos ocidentais (em con
traste com os semíticos orientais, 
que eram os acádicos), nos quais os 
monossílabos terminam em vogais, 
que n ã o  s ã o  indicadas: t*. Incluem 
os silabários fenício, hebraico, ara- 
maico, árabe, etíope. São sistemas 
de 22 a trinta sinais, que se toma
ram alfabetos mais tarde, com a in
venção de sinais separados para as 
vogais, nos primeiros séculos da 
era cristã.

3) silabários egeus, como o ci- 
priota, o cipro-minoano e_talvez os 
que aparecem em inscrições como 
as do famoso disco de Faistos 
(Creta) e as de Biblos (hoje Jebeil, 
Síria). Dos quatro, só o cipriota ja 
foi decifrado. Esses sistemas e ou
tros, derivados do cretense, com
preendem 56 a noventa sinais, d o s
quais os decifrados indicam mo

nossílabos terminados em vogal: 
ta, te, ti, to, tu, etc.

4) japonês — Quando os japo
neses adotaram a escrita chinesa, 
no século V d.C., logo sobressaí
ram as dificuldades decorrentes das 
diferenças fundamentais entre as 
duas línguas. O chinês é monossilá
bico, o japonês, polissilábico e 
aglutinativo. Por essa razão, alguns 
símbolos chineses passaram a ser 
silabogramas para os japoneses, 
não ideogramas. Já no século IX 
existia um silabário de 47 sinais. 
Hoje, embora o kanji (sistema de 
símbolos chineses) ainda seja o pre
ferido na escrita de pessoas educa 
das, há dois silabários japoneses, o 
hirakana e o katakana, com uns 
cinqüenta símbolos cada um e me
ras diferenças formais entre ambos. 
Os monossíbalos são indicados por 
sinais que correspondem, por 
exemplo, a ta, te, ti, to, tu, ou, com 
sinal de abrandamento, a da, de, di, 
do, du, etc.

Os sistemas alfabéticos

Tradicionalmente, atribui-se aos 
fenícios* a invenção do alfabeto. 
Mas a questão comporta muita 
c o n t r o v é r s i a ,  p o r q u e  o  a l f a b e t o

fenício não era completo como o
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matéria-prima através de um sis
tema de compassos, a fim de dar à 
massa um primeiro relevo geral dos 
planos e volumes. Depois aperfei
çoa os planos, trabalhando-os até 
descobrir uma forma que seu ta
lento considera defmitiva. Usa cin
zéis e buris de diversos tamanhos, 
brocas, limas e lixas; lança mão de 
ingredientes químicos e mecânicos 
para polir a superfície.

As esculturas em madeira, greda 
ou bronze são muitas vezes poli- 
cromadas. Para obter esse efeito, o 
artista usualmente obedece às mes
mas regras de pintura em madeira. 
Modernamente, porém, os esculto
res pouco utilizam a cor, pois acre
ditam que a disposição de massas e 
volumes em seu conjunto deve ser 
suficiente para produzir o jogo de 
claro/escuro que consideram a es
sência do ritmo plástico.

Para trabalhar com bronze, o es
cultor inicialmente executa o origi
nal em gesso. Numa fundição do 
gesso é extraída uma forma oca, na 
qual será lançado o material em fu
são. E obtida assim a peça fundida, 
que em seguida deve ser cinzelada 
e patinada pelo artista.

A escultura como 
cópia da realidade

Ainda que presente em civiliza
ções anteriores, foi, contudo, na 
Grécia do século V a.C. que a es
cultura atingiu seu máximo esplen
dor, durante a Antiguidade. Nas 
obras de Fídias*, alcançou-se o 
máximo de idealização: cada linha, 
cada volume, cada estrutura, repre
senta e exprime um conceito ético, 
não apenas uma realidade particu
lar. Outro grande artista da época, 
Policleto*, em sua obra mais im
portante, O Doríforo, determinou 
as medidas canônicas do corpo hu
mano, mediante a aplicação de um 
módulo.

O período clássico da escultura 
terminou no século IV a.C. Na 
época do helenismo* procurou-se 
reproduzir a realidade objetiva. 
Costuma-se, entretanto, cnamar 
“classicismo” não só à arte do he
lenismo como também à romana, 
que derivou do helenismo. Em 
Roma, a escultura era realista, des
critiva, monumental.

A escultura religiosa do início 
do cristianismo (séculos I a III) era 
tecnicamente rudimentar, sendo 
produzida pelas camadas sociais 
mferiores do império — homens e 
mulheres do povo, trabalhadores e 
escravos. Somente quando a nova 
crença começou a ganhar as clas
ses dominantes, capazes de mobili 
zar artistas profissionais^ é que sua 
arte adquiriu sofisticação. Mas a 
moral cristã, então revolucionária, 
impôs à escultura novas atribui
ções, novos objetivos, novas for
mas.

O cristianismo introduziu na es
cultura motivações e emoções que 
encontrariam a mais perfeita ex
pressão formal durante a Idade 
Média romântica e o período gótico, 
isto é, entre 1000 e 1400. Mas as 
atividades dos escultores medievais 
subordinavam-se às exigências de
corativas da arquitetura*.

As esculturas que apareciam nos 
capitéis, nas portas e fachadas de 
igrejas medievais mostravam uma

grego. Nos sistemas de escrita 
semíticos ocidentais, as vogais não 
eram normalmente indicadas, ape
sar do uso esparso de sinais corres
pondentes. Em boa parte, isso se 
deve à morfologia das línguas desse 
grupo.

De silabários consonantais para 
um sistema simplificado de sinais; 
como o dos fenícios, a transição e 
meramente evolucionária, não re
volucionária. Mas a morfologia da 
língua grega, basicamente vocálica, 
exigia o uso sistemático de sinais 
específicos para as vogais. Todas 
as vogais de cada palavra, em cada 
sílaba, eram grafadas pelos gregos. 
Ao que parece, portanto, os gregos 
adotaram um alfabeto de povos 
semíticos do norte do Mediterrâneo 
e o completaram para exprimir os 
sons simples da língua. Posterior
mente, j á  enriquecido por essa con
tribuição grega, o alfabeto foi ado
tado por vários povos semíticos na 
nova versão, que rapidamente se 
propagou pelo mundo.

Atualmente, além dos silabários, 
há três tipos básicos de alfabetos 
(nem todos com sinais greco-roma- 
nos), um com as vogais indicadas 
por sinais específicos e separados 
como no alfabeto romano: t-a, t-e, 
t-i, t-o, t-u; outro, como o hebraico 
e o árabe, em que as vogais são indi
cadas por sinais diacriticos separa
dos t, t. t. t, t - etc.; um terceiro

tipo, como os dos alfabetos Índico 
e etiópico, tem as vogais indicadas 
por sinais diacríticos acrescentados 
aos sinais ou através de alterações 
dos símbolos.

Nas dezenas de sistemas alfabé
ticos de escrita de todo o mundo, 
predominam os princípios estabele
cidos primeiramente pelos gregos. 
Contudo, se se abstrair a importân
cia decorrente do uso sistemático e 
específico de vogais, o crédito da 
criação do sistema alfabético deve 
caber aos fenícios. As inscrições al
fabéticas mais antigas que se co
nhecem, do tipo consonantal, da
tam do século XIII a.C. No Museu 
de Arqueologia e Etnologia da Uni
versidade de São Paulo existe um 
moulage (cópia moldada) dessas 
inscrições, que figuram no sarcó
fago do Rei Ahiram, de Biblos.

Há três milênios, sem alterações 
de monta, a escrita alfabética tem 
sido o meio básico de fixação de 
conhecimentos e de difusão cultu
ral. A escrita tem sido instrumento 
de ensino, comércio, administração 
e prática jurídica. Com a invenção 
dos meios eletrônicos de registro 
(computadores, gravadores) e_de 
comunicação de massa (televisão), 
surgiram hipóteses e mesmo teorias 
taxativas (Marshall MacLuhan) so
bre o desaparecimento próximo da 
escrita e dos meios de comunicação 
t}ue a utilizam, tais como livros, 
jornais, revistas. No entanto, 
mesmo os autores dessas teorias 
ainda não puderam dispensar a es
crita para difundi-las, através dos 
livros.

VEJA TAMBÉM: Código; Comu
nicação; Fonética; Informação; 
Língua; Lingüística; Semântica; 
Semiótica; Signo; Símbolo; Sinal; 
Sintaxe.

Escultura

Do utensílio pré-histórico à esti
lizada geometricidade dos objetos 
contemporâneos, a escultura res
pondeu sempre à necessidade de 
criar formas novas e originais, liga
das ao modo de vida e ao pensa
mento de cada época. Tecnica
mente, pode ser conceituada como 
a concepção e realização de um vo
lume definido num espaço indefi
nido.

Os materiais mais utilizados pe

los escultores são pedra, madeira, 
bronze, greda, e os mármores cha
mados estatuários. Nos trabalhos 
de pequenas dimensões, o ouro e o 
marfim também são muito usados, 
assim como prata, cera, pasta de 
papel e outras matérias-primas.

As técnicas convencionais

As técnicas de esculpir variam 
muito, segundo o material empre
gado. Para madeira ou mármore, 
após preparar um esboço que man
tem certa relação com o original, 
utilizando material dócil ao traba
lho manual (barro, cera ou plasti- 
lina, por exemplo), o escultor 
costuma desbastar um bloco da

A escultura cria formas ligadas ao modo de vida e ao pensamento da época 
("V&nus de Willendorf". concepção pré-histórica da beleza feminina.)
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Embora mutilada, a "Vitória Alada" conserva as características que notabili
zaram a escultura grega: leveza e expressividade. (Século IV a.C.)

gianüe variedade técnica e expres
siva. Isso decorre não só do tempo 
exigido pelos trabalhos monumen
tais, que mobilizavam o esforço de 
gerações de artistas, como também 
da participação simultânea de vá
rios autores.

Com a Renascença (nos séculos 
XV/XVI) apareceu uma nova men
talidade, científica e jacionalista. 
No campo da expressão, a criação 
artística fundamentava-se na obser
vação e interpretação da natureza. 
Jacopo* delia Quercia, Donatello*, 
M i c h e l a n g e l o *  B u o n a r o t t i  e  L o -  

renzó Gniberti* são os artistas

mais importantes do período, na 
área da escultura. Esgotadas as 
motivações renascentistas, a escul
tura toma-se barroca — enfática, 
agitada, frenética. Desenhavam-se 
na pedra as mais incríveis pregas 
de tecido, audazes cabeleiras soltas 
ao vento. Como os arquitetos e pin
tores, os escultores também explo
ravam sistematicamente os efeitos 
de luz e sombra.

O neoclacissismo — século 
XVIII, início do século XIX 
tentou levantar uma barreira con
tra essa violência. Querendo res-
suscitar as altas perfeições gregas e

Antonio Canova (1757-1822) buscava na Antiguidade uma fonte de renova-
ç ã o : re p re s e n to u  N a p o le ã o  c o m  o s  a t r ib u to s  d e  u m  im p e r a d o r  ro m a n o .

renascentistas, os artistas estuda
ram profundamente as obras desses 
períodos. De lá extraíram conven
ções que passaram a ser adotadas 
e ensinadas nas academias de arte 
oficiais. O resultado desse esforço 
foi uma arte fria, convencional, 
cheia de afetações formais. Anto
nio Canova*, patrocinado por Na
poleão* I, foi a maior figura da es
cultura neoclássica.

A destruição da figura

Ainda no século XIX, as esta
tuetas do grande litografista Ho- 
noré Daumier*, com suas expressi
vas e propositais distorções, anteci
pavam a escultura moderna.

Foi com Daumier que Auguste 
Rodin*, o primeiro escultor mo
derno, aprendeu a arrojada mode
lagem das superfícies, que são mais 
um espelho das emoções do artista 
do que modelos fiéis da realidade 
onde se inspiram. Em seu Balzac, 
por exemplo, Rodin preocupou-se

muito pouco com a semélhança 
física — definiu a personalidade do 
escritor mediante massas e planos 
realçados por efeitos luminosos. 
Rodin aumentou bastante o campo 
de composição da figura: seus tra-, 
balhos parecem fundir-se com o es
paço adjacente.

Entre os contemporâneos de Ro
din destacam-se o francês Edgard 
Degas* e os italianos Medardo 
Rosso e Arturo Martini; este, por 
sua vez, influenciou Giacomo 
Manzu, Marino Marini e Alberto 
Viani. Na segunda década do sé
culo XX, a tradição de apresentar 
o corpo estendido, que vigorou 
desde a Renascença ate Rodin, foi 
abalada pelos cubistas, por Bran- 
cusi* e pelos construtivistas.

As formas mais intelectualizadas 
do que copiadas da realidade, que 
caracterizam o Cubismo*, tiveram 
uma influência marcante na escul
tura do século XX. Um dos primei
ros exemplos de escultura revolu
cionária e a Cabeca de Mulher, de
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Picasso: o artista não se baseou 
nos métodos tradicionais de escul
tura nem na experiência sensível 
que tinha do real. A postura for
çada da cabeça derivou do uso de 
volumes angulares planos; a sin
taxe é nova, independente da anato
mia. Contrastando com a maneira 
tradicional de retratar, os olhos e a 
boca são menos expressivos do que 
a testa, o queixo, o nariz e a região 
dos cabelos. A Cabeça de Janete 
também redimensionou a figura hu
mana, concedendo maior vitalidade 
às áreas menos móveis da face. In
fluenciado pelos cubistas, Alexan
dre Archipenko, em Mulher Pen
teando o Cabelo, explorou as 
possibilidades expressivas das re
giões côncavas do corpo e substi
tuiu a cabeça sólida por uma si
lhueta dentro da qual somente 
havia espaço.

Já Brancusi pretendia, sob for
mas abstratas, surpreender, captar 
e comunicar os ritmos elementares 
da vida, apresentando semelhanças

bem notáveis com a arte primitiva.
Entre 1912 e 1914 surgiu o 

Construtivismo*, que atacava a se
riedade postiça e os falsos ideais da 
arte acadêmica, que continuavam a 
subsistir na escultura oficial. O mo
vimento começou com as obras de 
Vladimir Tatlin (1886-1956), em 
1913. Os construtivistas preteriam 
utilizar borracha, ferro, aço, em 
vez dos materiais tradicionais. Seus 
trabalhos não eram propriamente 
esculpidos, modelados ou fundidos, 
mas torcidos, cortados, soldados 
— literalmente construídos, pe
daço a pedaço.

Bastante importantes para a his
tória da arte foram as esculturas de 
um grupo que incluía Picasso, Al
berto Giacometti*, Hans Arp*, 
Jacques Lipchitz (1891- ), Bár
bara Hepworth (1903- ), Ale- 
xander Calder (1898- ) e 
Henry Moore (1898- ). Ainda 
que esses artistas muitas vezes de
monstrassem simpatia pelos obje
tos surrealistas, suas preocupaçoes

Acima, detalhe do "Cristo Velado", escultura neoclássica em mármore. 
(Obra de Giuseppe Sammartino, para a Capela de Sansevero, Nápoles.) 
Abaixo, taça em madeira. (Arte baluba. Museu da África central, Tervuren.)

Em seu "Balzac", Rodin pouco se preocupou com a semelhança física: defi
niu a personalidade do escritor através de efeitos de luz e sombra.
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Esfera Celeste

A enorme distância que separa a 
Terra* dos outros planetas e das es
trelas faz com que os olhos huma
nos vejam no ceu apenas pequenos 
pontos brilhantes sem profundi
dade relativa entre si: todos os cor
pos celestes_ parecem ficar a uma 
mesma distância, como se estives
sem distribuídos na superfície de 
imensa esfera, em cujo centro esta
ria o observador. O paciente es
forço dos antigos astronomos, so
bretudo os gregos, levou-os a tentar 
compreender o sistema celeste para 
estabelecer um quadro geral que 
explicasse e descrevesse o movi
mento dos astros nessa esfera.

Os gregos supunham que os cor
pos celestes se moviam em órbhas 
concêntricas, imaginadas por eles 
como grandes esferas concretas. É 
que, segundo a física do tempo de 
Aristóteles*, um corpo poderia per
manecer em movimento somente 
quando estivesse em contato físico 
com algo que a isso o obrigasse. A 
Terra estaria imóvel no centro do 
Universo e a disposição dos astros 
no céu obedeceria a uma hierarquia 
de esferas girando em tomo dela. 
Haveria, assim, oito esferas, corres
pondentes à Lua*, aos planetas* e 
as estrelas*. Estas estariam fixadas 
na última esfera, chamada esfera 
das estrelas fixas ou firmes (da! a 
origem da palavra firmamento).Na "minimal art", a escultura moderna buscou novos recursos de expressão.

tura, raramente elas aparecem reu
nidas no mundo contemporâneo. 
Freqüentemente, os grandes arqui
tetos apresentam em seus trabalhos 
acentuadas influências da escul
tura, mas poucas vezes reservam 
superfícies das suas obras para re
cebê-las.

Parece, contudo, que essa situa
ção tende a se modificar. Algumas 
firmas de arquitetura americanas e 
européias já  estão usando escultu
ras — como por exemplo as de 
Naum Gabo, José de Rivera e 
Samu Noguchi — com a finalidade 
de diluir a severidade causada pelo 
“culto ao cubo” dentro da arquite
tura moderna. Firmas de arquite
tura inglesas e americanas usaram 
com sucesso as telas brilhantes de 
Harry Bertoia. assim como as es
culturas e idéias paisagistas de 
Noguchi.

De grande atualidade e impor
tância é a progressiva integração 
entre escultura e desenho* indus
trial. Nesse sentido, a escola de 
Ivlax Bill (1906- ) em Ulm, 
Áustria, é uma grande promessa. 
Pouco a pouco, na escultura, vai 
caindo a distinção entre o objeto 
artístico e o útil.

Na área do material utilizado em 
escultura, o metal é a tônica do sé
culo XX. Sua disponibilidade em 
casas comerciais permite ao artista 
trabalhar de forma rápida e relati
vamente barata. A ferramenta bá
sica do escultor em metal é a tocha 
de acetileno. Nas mãos de um ar
tista hábil a tocha pode cortar, sol
dar, endurecer, colorir, diminuir o 
peso, ou escurecer o metal. No 
campo da técnica, as inovações fo
ram radicais, sobretudo com a apli
cação de sistemas ou mecanismos 
eletromagnéticos, destinados a pro
duzir simultaneamente movimento, 
som e luz, que se tomaram parte 
integrante da escultura.

VEJA TAMBÉM: Abstracio- 
nismo; Africana, Arte; Arquite
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impediram uma ligação mais con
sistente com o movimento. Sua arte 
pode ser chamada de escultura de 
fantasia. Uma tentativa de expres
sar na escultura o sonho ou a ima
ginação marca a obra de todos es
ses artistas. Moore, por exemplo 
inventa várias formas que intera
gem uma com a outra e com o es
paço, sugerindo situações de vida.

Apesar do rápido desenvolvi
mento da escultura e da arquite

"Forma Interna eExterna".(Moore.)
O Universo assim concebido era 

esférico e finito. No entanto, mui
tas particularidades dos movimen
tos observados não podiam ser ex
plicados por meio de modelo tão 
simples. Os gregos imaginaram, en
tão, uma representação matemática 
mais complexa, a fim de compreen
der as irregularidades.

Os sete corpos celestes conheci
dos na época, além das estrelas 
(Sol, Lua, e os planetas Mercúrio, 
Vênus, Marte, Jupiter e Satumo) te
riam movimento uniforme segundo 
circunferências denominadas epici- 
clos. O centro destes, por sua vez, 
movia-se num outro circulo deno- 
ninado deferente, em cujo centro 
estaria a Terra.

Tal esquema geométrico, estabe
lecido por Ptolomeu*, permitia ex
plicar todas as observações astro
nômicas feitas até entao. Novas 
observações, durante a Idade Mé
dia, chegaram a incluir nesse es
quema mais de oitenta esferas, 
complicando demais o que inicial
mente parecia ser bastante simples. 
Nicolau Copémico* aceitou a hi
pótese dos epiciclos mas, aceitando 
também o movimento giratório da 
Terra em tomo de seu eixo, admitiu 
uma esfera fixa para as estrelas.

No fim do seculo XVI, o mate
mático britânico Thomas Digges (? 
-1595) — o primeiro a apresentar 
em língua inglesa a parte mais im
portante da obra de Copémico — 
substituiu a esfera das estrelas fixas 
por uma distribuição uniforme 
através do espaço infinito. O pro
gresso posterior da astronomia* 
proporcionou a substituição do an-
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Esforços 
Mecânicos

Ao contrário do sistema de coorde
nadas altazimutais. o sistema ligado 
com a rotação da Terra independe 
do horizonte terrestre. Assim, en
quanto uma estrela muda continua
mente de coordenadas altazimu
tais, ela permanece fixa com 
relação a este tipo de coordenadas. 
Isso porque dois pontos da esfera 
celeste se mantêm imóveis —  são 
os pólos celestes, PN e PS. Seccio
nando a esfera celeste com planos 
que passam pelos pólos, obtém-se 
uma série de círculos máximos —  
os "círculos horários". Os "parale
los de declinação" resultam de um 
corte da esfera segundo planos per
pendiculares ao eixo celeste. Com 
a ajuda da eclíptica e de pontos mar
cados sobre os círculos horários e 
paralelos de declinação, define-se a 
posição das estrelas. Estas execu
tam movimentos diferentes con
forme a direção em que se encon
tram: na figura acima, da esquerda 
para a direita, os movimentos de es
trelas situadas a leste, sul, oeste e 
norte. À esquerda, foto do pólo 
norte celeste (o traço mais intenso 
corresponde à estrela Polar).

tigo sistema de esfera pela visão he
liocêntrica do Universo. Mas a 
concepção da esfera celeste, ou 
seja, de uma esfera imaginária na 
qual estariam distribuídos todos os 
corpos celestes, continua a ser utili
zada até hoje: navegadores e avia
dores, para fins de orientação, su
põem que as estrelas estejam fixas 
numa esfera que gira em tomo da 
Terra; e a astronomia se apóia 
nessa esfera para estabelecer coor
denadas* e investigar posições, mo
vimentos e evolução da distribui
ção dos corpos celestes.

Para fins práticos, a suposição 
de uma esfera e da fixidez das es
trelas é válida, pois permite despre
zar o efeito do movimento da 
Terra, do Sol, da galáxia e das es
trelas, separadas por extraordiná
rias distâncias.

O cálculo das posições na esfera 
celeste faz parte de um ramo da as
tronomia, chamado astronomia es- 
erica. Nela são utilizadas fórmulas 
Je transformação para a passagem 
de um sistema de coordenadas para 
outro.

O eixo de rotação da Terra en
contra a esfera celeste em dois pon
tos, denominados pólos norte e sul, 
ao redor dos quais aparentemente 
giram todas as estrelas.

Dividindo a esfera em dois he
misférios está o equador celeste, re
presentado como um plano normal 
ao eixo de rotação da Terra.

Um ponto na esfera celeste pode 
ser localizado mediante dois ângu
los, definidos de diversas maneiras, 
num método semelhante ao usado
para a localização de um ponto na

superfície terrestre, através da lati
tude e longitude. Os dois ângulos 
servem de base aos diversos siste
mas de coordenadas celestes. Um 
deles, a altura de uma estrela, é me
dido a partir do plano do hori
zonte; o azimute, medido entre o 
plano vertical que passa pelo astro, 
e um de referência — por exemplo, 
o plano meridiano — é outro. A 
distância existente entre a estrela e 
o plano do equador celeste cha
ma-se declinaçao; e a ascensão reta 
é o arco do equador a partir do 
ponto vernal ate o círculo horário 
da estrela (que corresponde ao 
plano que passa pelo eixo da Terra 
e pela estrela).

Além dos dois pólos celestes 
existem dois pontos astronomica- 
mente importantes: definidos pela 
intersecção dos planos do equador 
celeste com a esfera eclíptica, que 
é o plano no qual a Terra gira em 
torno do Sol. Esses dois planos es
tão inclinados um em relação áo 
outro segundo um ângulo de 
23° 27’, conhecido como obliqui
dade da eclíptica. Os dois pontos 
são denominados primeiro ponto 
de Aries e primeiro ponto de Libra.

O primeiro ponto'de Aries, tam
bém denominado equinócio vernal, 
ocorre na primavera no hemisfério 
norte e no outono no hemisfério 
sul, ocasião em que o dia e a noite 
têm duração igual. Diz-se então 
que o Sol “cruza o equador”.

Além do equinócio vernal, pri
maveril, existe também o equinócio 
outonal, que ocorre no outono para 
o hemisfério norte.

No equinócio, o Sol passa do he

misfério austral para o hemisfério 
boreal, por volta de 21 de março. 
Para os habitantes do hemisfério 
norte da Terra trata-se do equinó
cio da primavera; para os do he
misfério sul, do equinócio do ou
tono. Cerca de 23 de setembro, o 
Sol atravessa o equador no sentido 
inverso (do hemisfério boreal para 
o austral): ocorre então o equinócio 
da primavera para os habitantes do 
hemisfério sul.

Entre os dois equinócios ocor
rem òs dois solstícios, de inverno e 
de verão, quando o Sol, na eclíp
tica, encontra-se nos dois pontos 
mais afastados do equador.

Embora o primeiro ponto de 
Aries indique que o Sol deva apare
cer na constelação de Aries (Car
neiro) durante o equinócio vernal, 
ele ocorre atualmente em Peixes, ja 
próximo a Aquário. Esse desloca
mento é devido à precessão dos 
equinócios: além do movimento de 
rotação em tomo de seu eixo, a 
Terra possui o chamado movi
mento de precessão; como um 
pião, durante 25 800 anos, o eixo 
descreve uma elipse, o que causa 
um deslocamento da linha do equi
nócio para outro ponto da eclíptica 
e, portanto, para uma outra conste
lação.

O plano da eclíptica corta, na es
fera celeste, as doze constelações 
do Zodíaco.

VEJA TAMBÉM: Astrologia; As- 
tro n o m ia ; C o o rd en a d a s; M ecâ n ic a  
Celeste; Pólos.

Para quem projeta uma má
quina, é fundamental amplo conhe
cimento acerca dos materiais com 
os quais deverão ser contraídas as 
diferentes peças. Propriedades me
cânicas, processos de fabricação, 
resistência à corrosão, sensibili
dade às variações de temperatura: 
todos esses fatores devem ser leva
dos em conta no momento do pro
jeto, pára que o produto final seja 
técnica e economicamente satisfa
tório. Especial importância têm os 
conhecimentos referentes aos esfor
ços mecânicos a que os diferentes 
materiais poderão ser submetidos 
com o uso, e os limites de resistên
cia a esses esforços.

Assim, uma peça qualquer da 
máquina poderá, por exemplo, fi
car constantemente submetida a 
uma força que a deforma no sen
tido de seu comprimento, alongan
do-a de forma tal num certo ponto 
que ela possa até romper-se: tra
ta-se do esforço de tração. Outra, 
ao contrário, poderá sofrer a ação 
de uma força que tende a compri
mi-la: é o etforço de compressão. 
Uma terceira será obrigada a girar 
sobre si mesma, estando fixada 
num ponto qualquer; submete-se 
assim a um esforço de torção. Ou
tras, enfim, esforçam-se no sentido 
da flexão ou do cisalhamento.

Tensão

Compreender todos esses esfor
ços mecânicos exige relacionar o 
tamanho do corpo em questão com 
a força que atua sobre ele; pois 
quanto maior a força, maior será o 
esforço, e quanto maior o corpo, 
menor o desgaste sofrido.

A relação entre força e a unidade 
de área do corpo constitui a tensão, 
fenômeno fundamental nos esfor
ços mecânicos. Ela é igual ao quo
ciente da divisão da força pela uni
dade de área, ou seja, a  =  F/A, em 
que a letra grega sigma (a) simbo
liza a tensão, nos casos de tração 
(<7c) e compressão (a t). O cisalna- 
mento é simbolizado pela letra 
grega tau (r).

Imediatamente ligados à tensão 
encontram-se os fenômenos de de
formação específica, resistência à 
tração e limite de escoamento.

A deformação específica é a so
frida pelo corpo em cada unidade 
de comprimento. A resistência à 
tração ou tensão máxima é a maior 
carga suportada pela peça, dividida 
pela área da secção transversal do 
corpo, antes de sofrer qualquer de
formação. Finalmente, o limite de 
escoamento ou tensão de escoa
mento é a tensão correspondente ao 
ponto onde o corpo começa a se 
deformar ou a alongar-se sem ser 
necessário qualquer aumento de 
força ou tensão de tração.

Flexão
O  esforço de flexão é uma com-

binação de duas tensões normais, a
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Mede-se o esforçor-deformação de um corpo prendendo-o (já usinado) às 
garras fixa (interior) e móvel (superior) de um dinamômetro de tração. 0  
afastamento gradual dessas garras acaba rompendo a amostra, enquanto 
os mostradores assinalam os esforços e as deformações de alongamento.

tração e a compressão. É o que 
acontece quando uma barra é en
vergada e apresenta dobras na 
parte interna como resultado de 
uma compressão e rachaduras ria 
parte externa, em virtude da tração. 
A tensão no caso varia de um valor 
máximo de tração na parte externa, 
um valor nulo no meio, a um valor 
máximo de compressão na parte in
terna. Esses valores equacionam-se 
de acordo com as seguintes fórmu
las de tração e de compressão: 

ff t 5= Mct/1 e ffc =  Mcc/I 
nas quais M  é o momento tensor 
máximo, ou seja, a tensão máxima 
possível; ccé a distância entre o 
eixo neutro (onde nenhum ponto 
está sujeito a tensões) e a fibra mais 
afastada sujeita à compressão; c,é 
a distância entre o eixo neutro e a 
fibra mais afastada sujeita à tra
ção; /  é o momento de inércia do 
corpo em relação ao eixo neutro.

Essas equações supõem pri
meiro a homogeneidade do mate
rial e, segundo, que qualquer sec
ção plana transversal à viga 
permaneça assim após a deforma
ção, de maneira tal que o eixo neu
tro passe pelo centro de gravidade 
da secção. Quando esta é simétrica 
ao plano de flexão, o resultado é a 
igualdade cc= ct= c, e as tensões 
máximas de tração e compressão 
são também iguais. Essa tensão no
minal pode ser chamada de tensão 
de flexão e é indicada por 

[fff = Mc/I) 
fórmula válida tanto para trações 
quanto para compressões. A rela
ção I/c e chamada módulo de resis
tência ou de secção e representa-se 
pela letra Z. I/c t é o modulo de re
sistência à tração e I/ccé o módulo 
da resistência a compressão.

O momento fletor atuante numa

secção qualquer de uma viga é 
igual à soma de todos os momentos 
de todas as forças exteriores atuan
tes à esquerda e à direita da secção 
considerada. Esses momentos são 
tomados em relação ao eixo con
tido na secção que passa pelo cen
tro de gravidade da viga.

Como a flexão ocasiona tensões 
de tração e de compressão simulta
neamente, uma viga cuja secção 
seja simétrica rompe-se conforme a 
relação entre as resistências à tra
ção e a compressão do material uti
lizado. Em quase todos os casos 
em que existam diferenças entre es
ses dois tipos de resistencia, o ma
terial será menos resistente à tra
ção. Nesse caso calcula-se a tensão 
admissível para a flexão, dividindo 
a tensão de ruptura ou de escoa
mento por um fator de segurança 
adequado ao material em questão. 
E o caso do ferro fundido, por 
exemplo, que é mais resistente à fle
xão do que seria de se esperar, 
tendo em vista a resistência a tra
ção que possui. Isso se explica pelo 
alto valor de sua resistência à com- 
ressão; o cálculo de resistência à 
exão só se aplica às secções simé

tricas.

Torção

A equação de resistência à tor
ção é T = t J/c = r  Z’ na qual 
r é  o toque aplicado ou momento 
de torção; a letra grega tau (t) é a 
tensão de cisalhamento ou de tor
ção que deve ser admissível, J  é o 
momento de inércia e c é a distân
cia entre o eixo neutro e a fibra 
mais distante sujeita à tensão, 
sendo normalmente a tensão má
xima da fibra mais externa. Em al
guns casos, c pode ser a distância

Fases da ruptura provocada numa amostra submetida ao esforço de tração, 
no dinamômetro. A operação começa com a deformação elástica, que seria 
anulada se o esforço cessasse. Aumentando o esforço, a secção da amostra 
constringe-se na parte central (como na foto ao alto): é a deformação plás
tica ou permanente, evidência de que o limite de elasticidade foi ultrapas
sado. Na figura do meio, a deformação é máxima e atinge o limite do escoa
mento do corpo de prova. Finalmente, na foto de baixo, o aumento do 
esforço atingiu valor igual ao da carga de ruptura, ocorrendo então o rompi
mento da amostra cuja resistência foi testada.
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O alumínio sofre grande alonga
mento antes de se romper. No aço 
(abaixo), a deformação é máxima 
na área do plano de rompimento.

entre o eixo neutro e a fibra, onde 
se deseja calcular a tensão. Z’ = J/c 
é o modulo de resistência à torção, 
ou módulo de rigidez, da secção con
siderada.

Essa equação só se aplica a sec 
ções circulares. Nos demais casos, 
os corpos apresentam distorções, 
não permanecendo planas as areas 
que ficariam assim, como supõe a 
teoria. As secções circulares podem 
ser cheias ou ocas. No primeiro caso, 
J = n D 4/32, e para se obter a tensão 
máxima usa-se Z ’ = J/c = n D 3/ l  6. 
A equação de resistência à torção 
fica entao reduzida a 
T =  r .  7i D 3/l6  ou t =16T/7r D 3.

A equação para secções circula
res ocas pode ser obtida por meio da 
substituição dos valores adequados 
de J/c ou Z \ no caso de tensãt) 
máxima.

A transmissão de potência de 
um motor a umà parte qualquer de 
uma máquina faz com que a peça 
que executa esse trabalho fique sob 
ação de um momento de torção. Se 
uma força F, atuando tangencial
mente a uma circunferência de raio 
r, girar esta circunferência uma 
única vez, diz-se que o trabalho 
realizado pela força foi igual a F 
x 2 n r. Se o número de vezes que 
a força girar for igual a n, o tra
balho total será igual a F x 2 n rn. 
Considerando-se n como rotações 
por unidade de tempo, a última 
equação exprime trabalho vezes 
unidade de tempo, ou seja, potên
cia. Dessa forma, pode-se calcular 
o momento de torçao que age sobre 
uma peça que transmite potência.

VEJA TAMBÉM: Ensaios Mecâ
nicos.

Esgrima

Quando começou a ser regular
mente praticada, a esgrima — luta 
com espadas — constituía apenas 
um elemento auxiliar da luta-livre: 
com essa concepção ela era estu
dada, por exemplo, na Escola de 
Gladiadores de Roma, a primeira 
entidade que se dedicou ao ensino 
de técnicas de luta individual. Com 
o tempo, porém, foi passando gra
dualmente à condição de forma 
particular de luta.

A partir do século XIII, com o 
abandono progressivo da armadura 
pesada — tornada obsoleta pela 
pólvora — , criaram-se técnicas es
peciais para a luta com espadas. 
Nos fins da Idade Média e na Re
nascença*, a espada era segurada 
com as duas mãos e empregada em 
golpes pesados com os lados da lâ
mina. Mais tarde, diante da evidên
cia de que a ponta da arma era 
mais eficiente, a espada usada com 
duas mãos foi substituída por um 
modelo mais leve, o florete. Este, 
usado com a mão direita, servia 
apenas para o ataque; a defesa era 
feita por algum outro instrumento, 
carregado na mão esquerda: pu
nhal, escudo, broquel (pequeno es
cudo redondo), capa.

Um marco na história da es
grima foi a invenção da estocada, 
na segunda metade do século XVI. 
A capacidade de alcance do esgri
mista tornou-se bem maior, uma 
vez que esticava inteiramente o 
braço direito e impulsionava o 
corpo para a frente, avançando si
multaneamente o pe direito. O iní
cio do uso da espada para fins 
ofensivos e ao mesmo tempo defen
sivos data do século XVIII e resul
tou da fabricação de armas mais le
ves, que permitiam maior 
agilidade. Adotou-se a posição de 
perfil em combate, por oferecer a 
menor área possívèl ao ataque do 
adversário.

Mas com a invenção e o aperfei
çoamento das armas de fogo indivi
duais, as armas brancas perderam 
sua importância. A esgrima como 
método de luta real ficou restrin
gida aos duelos, atualmente proibi
dos por lei.

A esgrima como esporte

Entretanto, a esgrima não desa
pareceu, tornando-se um esporte 
muito apreciado pelo que permite 
em termos de desenvolvimento da 
velocidade, agilidade, força e coor
denação motora; um esporte que 
requer menos músculos do que ner
vos e inteligência, e que exige cons
tante treinamento.

O esgrimista cobre-se com uma 
tela forte ou gabardine, máscara de 
arame para proteger o rosto, luvas 
de couro, sapatilhas e munhe- 
queira.

As regras da luta variam, con
forme a arma seja florete, espada 
ou sabre. Enquanto a disputa com 
espada é realizada ao ar livre, em 
pista de areia ou terra-batida, as 
disputas com florete e sabre se fa
zem èm pistas cobertas, de linóleo 
ou cortiça. As pistas têm 12 m de 
comprimento para o florete e 24 
para a espada e o  sabre. A largura 
e de 1,80 a 2 m.

O florete é o instrumento desti
nado ao estudo das armas de 
ponta, com ele se iniciando a prá
tica da esgrima. Seu peso varia de 
350 a 500 g e o comprimento é de 
1,10 m. A esgrima de florete é pra
ticada por juvenis e adultos de am
bos os sexos, individualmente ou 
por equipe. Os toques no adversá
rio são registrados por um aparelho 
elétrico, so sendo válidos os toques 
na região que vai da cintura ao pes
coço. A esgrima com espada é es
porte de pratica exclusiva de adul
tos masculinos, individualmente ou 
por equipe. Válidos em qualquer 
parte do corpo, os toques também 
são registrados num aparelho elé
trico. Na esgrima com sabre, tam
bém só praticada por adultos mas
culinos, individualmente ou por 
equipe, valem toques em todo o

corpo, exceto nas pernas. E a única 
arma não eletrificada: há um júri 
para os toques.

A esgrima no Brasil

No Brasil, a esgrima, praticada 
desde o século passado, foi desen
volvida principalmente pela Liga 
de Esportes da Marinha, Clube Na
val, Clube Militar e, em São Paulo, 
pelo Clube Portugal. Fundada em 
1927 como União Brasileira de Es
grima, a Confederação Brasileira 
de Esgrima é filiada à Fédération 
Internationale d’Esgrime (FIE), tjue 
organiza os campeonatos mundiais 
anuais e as competições desse es
porte nos Jogos Olímpicos. No 
Centenário da Independência, em 
1922, realizou-se o primeiro tor
neio internacional.

O Brasil possui as seguintes clas
sificações: 3.° lugar em sabre, indi
vidual — I Jogos Pan-Americanos 
(1951); 1.° lugar em florete, indivi
dual feminino - II Campeonato Sul- 
Americano (1954); 3.° lugar em 
florete feminino e espada, equipe 
IV Sul-Americano (1960); 2.° lugar 
em espada - IV Pan-Americano 
(1963); 3.° lugar em espadà, indivi
dual e 3.° lugar em florete, equipe 
feminina - VI Sul-Americano 
(1966); 1.° lugar em espada, indivi
dual e 2.° lugar em espada, equipe
- V Pan-Americano (1967); 3.° lu 
gar em espada, individual e 1.° lu
gar em espada, equipe - VII Sul- 
Americano (1968); 2.° lugar em 
espada, individual e 3.° lugar em 
sabre, equipe — VIII Sul-Ameri- 
cano (1970); 2.° lugar em espada, 
equipe - VI Pan-Americano (1971);' 
1.° lugar em espada, individual e 
1.® lugar em espada e 3.° lugar em 
sabre, equipes IX Sul-Americano 
(1972); 3.° lugar em florete, indivi 
dual feminino e masculino - X Sul- 
Americano (1974); 3.° lugar em es
pada, equipe - VII Pan-Americano 
(1975).

VEJA TAMBÉM: Esponte; Olím
picos, Jogos.

Exige-se de um bom esgrimista treinamento constante para manter a coordenação inteligente dos movimentos.
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Eslavos, Povos

Os povos eslavos, que vivem 
atualmente na Europa central e 
oriental e na vasta planície euro- 
asiática, constituem uma comuni
dade mais lingüística que étnica. 
Acredita-se que as primitivas tribos 
eslavas irraaiaram-se do território 
limitado pelo mar Báltico, ao norte, 
pelos rios Oder-Neisse e Vístula, a 
oeste, pelo Desna e pelo Donetz, a 
leste, e pelos Montes Cárpatos, ao 
sul. A partir daí, em sucessivas mi
grações, ocuparam novos territó
rios e misturaram-se a outros po
vos, impondo-lhes sua língua. 
Dessa maneira, foram eslavizadas 
populações etnicamente distintas 
(como os búlgaros, por exemplo).

Nos fins do século V, forma
ram-se vários grupos eslavos, que 
efetuaram migrações em direção à 
Europa* ocidental e à Ásia, ocu
pando enormes extensões territo
riais.

Os chamados eslavos ocidentais
— polonoses, tchecos, eslovacos
— dirigiram-se para o sul e ocupa
ram as partes da antiga Germânia 
que hoje constituem a Boêmia, a 
Eslováquia e a Morávia.

Um segundo grupo, os eslavos 
do sul — eslovenos, croatas, sér- 
vios e os já  eslavizados búlgaros 
—, conseguiu atravessar o Danú
bio (ano de 534), instalando-se nos 
Balcãs, na área hoje ocupada pela 
Hungria, Bulgária, Iugoslavia e Al
bânia. Os eslavos do sul, só conse
guiram fixar-se definitivamente na 
região durante o século VII, após 
a partida dos ávaros.

Um terceiro grupo, o dos eslavos 
orientais — russos e ucranianos 
—, migrou em direção à planície 
euro-asiática, onde permaneceu até 
o século XVI. Grupos menores se
pararam-se alcançando regiões da 
Baviera, o Tirol, os Alpes e o norte 
da Itália*.

Nessas migrações, tiveram de se 
chocar, constantemente, com os 
povos germânicos* e ávaros, como 
também com o Império Bizantino*, 
de cujo território ocuparam uma 
parte.

A religião primitiva das tribos 
eslavas consistia, principalmente, 
no culto aos mortos. Sua cristiani
zação se processou sem grandes 
obstáculos, uma vez que, dessa ma
neira, se integravam com mais faci
lidade na Europa e obtinham a 
aceitação pelos reis cristãos. Já  no 
século IX, os eslavos da Morávia 
(hoje região da Tchecoslováquia) 
converteram-se ao cristianismo, 
sendo seguidos pelos búlgaros, sér- 
vios, croatas e eslovenos. A adesão 
dos poloneses à religião cristã 
deu-se no século X. Até o século 
X II^  todos os eslavos se tornariam 
cristãos, vinculados em sua maio
ria à Igreja ortodoxa* russa.

Morávia, Boêmia e Croácia

Até o século VII, as tribos esla
vas não chegaram a possuir uma 
organização política estruturada. 
Em 623, o comerciante franco 
Samo fundou uma confederação es

Imperador Carlos IV, da Bodmia, representado num afresco de Karlstejn.

As Ifnguas eslavas englobam mais de uma dúzia de idiomas e dialetos. (Fron
tispício da "Gramática Comparada das Línguas Croata a Alemâ", 1767.)
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lava para expulsar os ávaros, pas
sando depois a exercer sua susera- 
nia sobre as tribos tchecas, os 
eslovenos e os eslavos do sul. Foi 
fundada, então, a primeira capital 
eslava, Hradchtia, no vale do Mo
rava. Mas essa tentativa inicial de 
estabelecer um Estado eslavo não 
produziu resultado duradouro, pois 
os ávaros se reinstalaram na região 
e as tribos eslavas se viram nova
mente obrigadas a dispersar-se.

Só em 800 foi realizada nova 
tentativa de unificação estatal das 
tribos eslavas, fundando-se a 
Grande Morávia. Esta, contudo, 
deixaria de existir em 905, quando 
os magiares — povo pertencente, 
pela língua, aos fino-úgricos* — 
invadiram o vale do Danúbio, der
rotaram os morávios e subjugaram 
as tribos eslovacas, separando-as 
dos tchecos.

Não obstante as pressões inimi
gas, o processo de unificação esta
tal progrediu. No século X, Tomis- 
Iav unificou a Croácia. A 'Boêmia 
foi elevada a reino em 1198, atin
gindo seu primeiro apogeu sob Pre- 
mysl Otokar (1253-1278). Este 
ocupou durante algum tempo, além 
da Boêmia, a Morávia, Silesia, Es
lováquia, Áustria*, Estíria,' Carín- 
tia e Carniola. Embora devendo en
frentar a monarquia austríaca dos 
Habsburgos, que tinha pretensões 
territoriais com relação a Boêmia, 
o Rei Premysl conseguiu manter 
sua autoridade. Foi obrigado, po
rém, a abandonar as posses soes 
austríacas (Tirol e Canntia). No 
reinado de seu sucessor, Venceslau
II (1278-1306), o Estado boêmio 
continuou a se expandir, vindo o 
soberano tcheco a ser coroado rei 
dá Polônia, em 1300, e da Hungria, 
em 1301. Apesar disso, a Boémia 
só seria reconhecida como Estado 
independente em 1356.

Durante a Idade Média, a Boê
mia- conheceu notável floresci
mento. A Universidade Carlos IV, 
de Praga, foi erguida em 1348. Na 
mesma cidade iniciou-se o movi
mento igualitário de João Huss*, 
condenado como herege pela Igreja 
Católica. A capital tcheca conver- 
teu-se num centro cultural e artís
tico, que atraía intelectuais e estu
dantes da Europa inteira.

Formação e desagregação da 
Polônia

Piast Miezko I foi o príncipe que 
iniciou a unificação de várias tri
bos no vale do Vístula, dando ori
gem à formação do Estado polo
nês. Entre 992 e 1025, Boleslau I, 
o Valente, conquistou novos terri
tórios para a Polônia. Conseguiu 
colocar o Grão-Príncipe Sviato- 
polk na chefia de Kiev (cidade de 
origem normanda) e assinar um 
tratado com o papa, garantindo a 
independência do país.

No século XIII, entretanto, os 
poloneses entraram em declínio. 
Abrangendo uns vinte ducados, o 
Estado polonês não gozava de sufi
ciente unidade interna. O regime 
feudal era, ali, dos mais acentua
dos, e levou à eliminação quase to
tal da pequena agricultura livre. A 
Polônia chegou a ser conhecida 
como o inferno dos camponeses, tal 
a opressão que sobre eles pesava. 
Por isso, o país ficou muito
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exposto aos ataques externos.
Em 1240, os tártaros conquista

ram Kiev. A seguir, a Pomerania 
foi germanizada e os germânicos 
penetraram no próprio território 
polonês, ocupando a Silésia, onde 
o alemão se torna língua oficial. A 
partir daí, o território da Polônia 
será várias vezes disputado e repar
tido entre os seus vizinhos mais po
derosos.

Kiev —  a primeira Rússia

Utilizando as vias fluviais, os es
lavos orientais instalaram-se numa 
l a r g a  f a i x a  b á l t i c a ,  v i v e n d o  d a  a g r i 

cultura e da criação de gado. Mas

a organização feudal, que neles se 
mistura ainda à fase tribal, impede 
a estruturação dos eslavos orientais 
num Estado* centralizado. Foi ne
cessário um fator externo para al
cançar este resultado: a conquista 
normanda.

Vindos da Escandinávia, irrom
peram os varegos (ou varegues), 
tribo normanda, que se dedicava ao 
comércio e à pirataria. Sem coesão 
interna, os eslavos são derrotados; 
os normandos tornam-se seus “pro
tetores”, mas todos os centros esla
vos continuam com seu próprio 
chefe.

M a s  a  a u t o r id a d e  d o s  n o r m a n -
dos era tão grande que a própria re

gião se identificou com eles, pas
sando a ser chamada de Rússia 
(palavra derivada de Ruotsi, como 
também eram conhecidos os escan
dinavos). Por outro lado, no curso 
de dois séculos, os normandos aca
baram completamente assimilados 
pelos eslavos.

Entre 859 e 912, o chefe nor- 
mando Rurik e seu sucessor Oleg 
fazem de Kiev uma verdadeira ca
pital do primeiro Estado russo. 
Novgorod e Izbors, sob seu domí
nio, tomaram-se prósperos centros 
comerciais, graças ao fácil contato 
com a Escandinávia e a Germânía. 
S e u s  s u c e s s o r e s ,  I g o r  ( 9 1 2 - 9 4 5 )  e 
Oleg (945-957), são ainda escandi

navos. Mas os sucessores de Oleg 
já  são eslavos: Sviatoslav 
(957-972), Jaropolk (972-980), 
Vladimir (980-1015), Sviatopolk 
(1015-1019) e Jaroslav (1019- 
1054).

Os príncipes da dinastia escandi
nava fundaram o primeiro Estado 
russo, tendo por objetivos a organi
zação de contatos.comerciais regu
lares com o Império Bizantino e a 
unificação das tribos eslavas sob o 
controle da monarquia de Kiev. A 
unificação, no entanto, foi lenta, 
pois muitas tribos continuaram re
sistindo à autoridade normanda. 
Em conseqüência, porém, de guer
ras, epidemiás, migrações e fusões, 
desapareceram diversas tribos 
(como os radmiches e os viatiches), 
restando somente algumas tribos 
principais (os kievianos, polotcha- 
nos e novgorodianos).

Foi então que as tribos eslavas 
se converteram ao cristianismo 
(sob o reinado de Igor e por in
fluência dos contatos com Bizân- 
cio), e essa unidade religiosa toma 
mais fácil a unificação política.

O príncipe de Kiev administrava 
todas as províncias russas, en
viando seus filhos a cada uma delas 
para recolher o tributo. Hereditário 
de irmão mais velho a irmão mais 
moço, de tio a sobrinho ou a filho 
de sobrinho, o título de príncipe era 
disputado entre vários sucessores, 
o que provocava tendências à dis
persão. Temendo invasões bárba
ras*, a Rússia aproximou-se do 
Ocidente e concluiu tratados co
merciais e militares com vários Es
tados europeus.

Fundação da Rússia moscovita

O florescente Estado de Kiev foi 
definitivamente destruído em 1240 
pelos tártaros mongóis, vindos da 
Âsia com enorme poderio militar. 
Ao mesmo tempo, os suecos, que 
então ocupavam a Finlândia*, 
ameaçaram Novgorod, enquanto 
magiares, poloneses e germânicos 
pressionavam a Rússia, a sudoeste.

Emigrando para a Galícia, os es
lavos expulsos de Kiev reuniram-se 
ao redor do Príncipe Roman Msts- 
lavich e de seu filho Daniel. Orien
tados e apoiados pelo Ocidente 
contra os mongóis, que ameaça
vam invadir a Europa, os príncipes 
da Galícia são reconhecidos como 
reis pela Cúria Romana, em 1253.

Novgorod foi salva pelo Príncipe 
Alexandre Névski, que derrotou os 
suecos na batalha do rio Neva. En
trando em acordo com os mongóis, 
que se contentaram em receber seu 
tributo, Névski reinou sobre a Suz- 
dália de 1252 a 1263, contribuindo 
para nova unificação estatal russa.

A unidade definitiva, contudo, 
será obra dos príncipes de Mos
cou*. Em 1263, Daniel, filho de 
Alexandre Névski, herdou um pe
queno principado, cujo centro era 
Moscou, entao um pequeno po
voado sem importância econômica 
ou militar e, por isso, fora da rota 
dos invasores bárbaros. Em 1302, 
Daniel anexa a região de Pereies- 
lav-Zaleski a seus domínios e lança 
as bases do futuro Estado mosco
vita. Este comandará a expulsão 
definitiva dos mongóis, no sétulo 
XV, e, no reinado de Ivã*. o Terrí
vel, unificará todas as Rússias.
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Dividido em múltiplos Estados, 
o_mundo eslavo foi vitima de inva
sões e conquistas pelas potências 
européias. 0  Império Austro-Hún
garo ocupou a Boêmia-Morávia e 
penetrou nas regiões balcânicas ha
bitadas pelos eslavos. A Polônia foi 
dividida entre a Prússia e a Rússia; 
a Bulgária sofreu, durante séculos, 
o domínio turco, sendo libertada 
pelos russos em fins do século XIX.

Com o término da Primeira 
Guerra Mundial, ganharam a inde
pendência a Polônia, a Tchecoslo
váquia e a Iugoslávia, esta abran
gendo eslavos do sul (balcânicos) e 
alguns povos de diferente origem 
étnica.

Após a Segunda Guerra Mun
dial, todo o mundo eslavo adotou 
o regime socialista.

As línguas dos eslavos

Da família lingüística indo-euro- 
péia deriva-se o ramo balto-eslavo. 
As línguas bálticas são hoje repre
sentadas apenas pelo letão e pelo li- 
tuano, sendo faladas por cerca de 
4 milhões de pessoas. Incompara
velmente mais importante é o 
domínio das línguas eslavas. O es- 
lovânico é a mais antiga forma dò 
eslavo. Era a língua de são Cirilo, 
o criador do alfabeto cirílico, do 
qual se deriva o moderno alfabeto 
russo. O alfabeto cirílico teve 
grande importância na fixação lite
rária das línguas eslavas.

Usualmente, as línguas eslavas 
são classificadas em três grupos: 
eslavo ocidental, oriental e do sul. 
A divisão geográfica coincide com 
uma possível demarcação lingüís
tica, mas os limites de cada grupo, 
contíguos e interagindo mutua
mente a partir do século X, são 
pouco claros.

Em regra, as características es
peciais de certas línguas de um 
grupo passaram a outro, onde for
maram dialetos ou mesmo línguas 
literárias.

Dessa forma a divisão geográ
fica dos grupos, atualmente, é mais 
didática do que real.

Eslavos ocidentais

O grupo eslavo ocidental inclui 
uma língua morta (o polábio), qua
tro idiomas (tcheco, polonês, sorá- 
bio e eslovaco) e vários dialetos.

O polábio era falado pelas popu
lações eslavas das margens do rio 
Elba (atualmente Alemanha e oeste 
da Tchecoslováquia), e extinguiu-se 
face à influência germânica, que 
absorveu os eslavos da região no 
curso dos últimos mil anos. Pró
ximo a Hanôver, seu derradeiro ba
luarte, o polábio sobreviveu até fins 
do século XVIII.

Em sua máxima extensão, essa 
língua chegou até a Pomerânia 
(atual fronteira entre a Alemanha 
Oriental e a Polônia), entrando em 
contato com outro idioma do 
grupo, o polonês. Na área Umftrofe, 
a mescla das duas línguas produziu 
um dialeto*, o kasube, que ainda 
sobrevive em uma zona restrita, 
nas imediaçõesxie Dantzig. Encon
tra-se cercado pelo polonês, cuja 
difusão, grosso modo, se identifica 
com as fronteiras atuais da Polônia 
(embora, a oeste do país, subsistamâreas germamzaaasj.

A Tchecoslováquia é o centro 
dos demais idiomas do grupo. Ali 
convivem o tcheco (falado na Boê
mia, a oeste) e o eslovaco (da Eslo
váquia, a leste). Entre ambos, como 
formas intermediárias, existem os 
dialetos da Morávia (Tchecoslová
quia central). Distintos na forma 
oral, o tcheco o eslovaco se relacio
nam intimamente em sua estrutura 
literária.

Finalmente, nas proximidades de 
Berlim às margens do rio Spree 
(uma antiga área de confluência 
dos idiomas do grupo), subsistem 
ainda os dialetos alto e baixo sorá- 
bio. São uma forma de transição 
entre o polábio, o polonês e o 
tcheco, e noje estão em processo de 
germanizaçao.

Os idiomas e dialetos eslavos 
ocidentais são falados por cerca de 
50 milhões de pessoas. O mais di
fundido é o polonês (33 milhões), 
seguindo-se o tcheco (10 milhões) 
e o eslovaco (5 milhões).

O grupo oriental

O grupo eslavo oriental consiste 
em três idiomas, falados basica
mente em território da União So
viética, e bastante semelhantes en
tre si. O mais importante é o russo 
(ou grande russo), língua oficial do 
país, falada por 190 milhões de 
pessoas.

Mas duas repúblicas soviéticas 
da Rússia européia, a Bielo-Rússia 
e a Ucrânia, conservam seus res
pectivos idiomas eslavos, que con
tinuam se expandindo, tenao já  ad
quirido a categoria de idiomas 

Da região da cidade de Tamovo, situada às margens do rio Jantra. na Bulgá- literários. O ucraniano (ou ruteno) 
ria, é proveniente essa peça da arte popular: "Nascimento da Virgem". é utilizado por 40 milhões de in-

Uurante a Segunda üuerra Mundial, articulou-se na Iugoslávia grande resistência contra os invasores nazistas.
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O evangeliário eslavo, denominado "Texto da Sagração da Biblioteca de 
Reims" (1030), utiliza um tipo particular de escrita, chamada cirilica.

dividuos, e o bielo-russo (russo 
branco) por 10 milhões.

Embora o grupo eslavo oriental 
esteja contido na União Soviética, 
as Fronteiras do país não consti
tuem os limites cio grupo lingüís
tico, já  que, dentro da URSS, apro
ximadamente 60 milhões de 
pessoas, em diversas regiões, costu
mam se expressar em idiomas e 
dialetos não eslavos.

Os eslavos do sul

O búlgaro é utilizado em litera
tura pelo menos desde o século IX. 
No decurso do tempo, influenciou 
bastante o russo, e hoje é a língua 
nacional da Bulgária. Mantém sua 
influência também nas regiões limí
trofes do país (Romênia e Grécia) 
e até na Ucrânia, sendo falado por 
8 milhões de pessoas.

As demais línguas e dialetos es
lavos do sul concentram-se na Iu
goslávia. Formado por seis repúbli
cas, esse país é um cadinho de 
línguas. Fala-se o sérvio, o croata, 
o esloveno, além de dialetos não es
lavos (macedônios e albaneses).

Na verdade, o sérvio e o croata 
são uma mesma língua (o servo- 
croata), com diferenças mínimas. 
No entanto, devido à tradição, in
crementada por rivalidades nacio
nais, os sérvios escrevem-na em al
fabeto cirílico, enquanto os croatas 
utilizam os caracteres latinos. Em 
ambas as formas servem a 15 mi
lhões de indivíduos.

O esloveno (a noroeste do país) 
é o idioma de 5 milhões de indiví
duos, e seu contato com o croata 
originou, perto da cidade de Za- 
grebj o dialeto kaj. A sudeste da Iu- 
goslavia, penetrando o norte da 
Grécia, persistem os dialetos mace- 
dônicos, falados ainda por 1 mi
lhão de pessoas, e que derivam do 
búlgaro antigo.

No inter-relacionamento entre os 
idiomas eslavos, a partir da in
fluência inicial do eslavônico, no
ta-se a ascendência do tcheco sobre 
o eslovaco e o polonês. Este in
fluenciou o ucraniano e o bielo- 
russo. Quanto ao russo, forneceu 
modelos literários para o búlgaro 
moderno.

Além disso, idiomas não eslavos 
também influem. Palavras de ori
gem germânica foram absorvidas 
tanto pelo tcheco como pelo polo
nês e o esloveno, enquanto o russo, 
desde o século XVIII, assimilou 
vocábulos dos idiomas da Europa 
ocidental. Em regiões durante 
muito tempo submetidas ao Impé
rio Otomano, em especial na servo- 
croata e na búlgara, é corrente o em
prego de muitas palavras de origem 
turca.

VEJA TAMBÉM: Albânia; Bulgá
ria; Escandinavos, Povos; Germâ
nicos, Povos; Hungria; Iugoslávia; 
Kiev, Principado de; Polônia; 
Tchecoslováquia; União Soviética.

Esmaltação

O esmalté é uma matéria vítrea 
composta basicamente de óxido de 
chumbo, sílica e potassa, podendo 
ser aplicado sobre o vidro, cerâ
mica ou metais.

Denomina-se esmaltação o con
junto de operações necessárias 
para revestir com esmalte uma su
perfície.

O processo inicia-se com o poli; 
mento do objeto; em seguida, ele é 
recoberto com esmalte, por um 
dentre três sistemas: pincelamento, 
pulverização ou imersão.

Após a aplicação do esmalte, 
rocede-se à secagem, feita em am- 
iente natural. Por fim, uma vez 

seco, o objeto é levado ao forno e 
submetido a temperaturas que osci
lam entre 600 e 1 200° C, conforme 
o tipo de esmalte empregado. O 
tempo de duração desse aqueci
mento ao forno varia segundo a 
consistência e a espessura do ob
jeto esmaltado. Para os metais, a 
variação é bastante grande: desde 
dois minutos para uma lâmina de 
ferro, até quarenta minutos para 
uma superfície de ferro gusa, em 
bloco mais espesso. A esmaltação 
é considerada completa quando o 
esmalte adquire um brilho uni
forme sobre o objeto revestido.

Sobre metais, pratica-se usual

mente a- dupla esmaltação, para 
evitar que pârtículas de óxido do 
metal recoberto venham a alterar a 
coloração e a superfície do esmalte. 
Nesse processo, aplica-se primeiro 
um extrato de esmalte mais ade
rente, seguido posteriormente por 
outra camada de esmalte comum.

Composição e técnicas

O processo de esmaltar, com fi
nalidades decorativas, já  era conhe
cido na Antiguidade pelos chineses, 
japoneses e nindus. No Egito, era 
aplicado com certa freqüência em 
fivelas de roupas; o mesmo aconte
cia nas regiões européias romaniza- 
das. Nos primeiros séculos da era 
cristã surgem os chamados “esmal
tes bárbaros”, fabricados com vi
dros importados de Alexandria.

A técnica de esmaltação então 
empregada, derivada das experiên
cias mais antigas, antecipava o 
cloisonné, ou esmaltação contor
nada”. Esta era obtida soldando-_se 
fios de ouro, prata, cobre ou latão 
sobre uma placa metálica, onde 
posteriormente se depositava o es
malte em pó. Levado ao forno, o 
esmalte adquiria tonalidade, con
sistência e brilho ao redor das ner
vuras formadas pela solda, que 
constituíam os contornos da figura.

A esmaltação decorativa pela 
técnica cloisonné alcançou seu es
plendor na civilização bizantina, 
no século X. Já desde o século V, 
utilizava-se também a esmaltação 
sobre fundo rebaixado champlevé

Jóia de ouro esmaltado, proveniente da Alemanha meridional. (Séc. XVII.)
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(ou “esmalte entalhado”), cujo pe
ríodo áureo situa-se entre os sécu
los X e XII. Aplicava-se o esmalte 
sobre uma placa côncava de metal 
(ouro, prata ou cobre), onde os mo
tivos eram talhados em baixo-re- 
levo pelo buril. Conforme a dispo
sição do artista, o trabalho final 
poderia apresentar-se todo esmal
tado (fundo e figura), apenas com 
o fundo esmaltado (e a figura escul
pida em baixo-relevo no metal) ou 
só a figura esmaltada (o esmalte 
aplicado somente sobre os traços 
do buril).

No Ocidente, por volta do século 
XIV, começaram a ser empregados 
os esmaltes translúcidos, C|ue reco
briam uma superfície metalica gra
vada ou cinzelada. A camada de

esmalte, cuja espessura variava se
gundo o relevo da figura, era apli
cada de forma a obscurecer ou a 
ressaltar determinadas característi
cas da obra.

Nessa época, já  se empregavam 
também os esmaltes em relevo, es
pecialmente na cobertura de metais 
preciosos.

No século XVI, apareceu a téc
nica de pintura com a utilização de 
uma pasta de esmalte opaco, que 
adquiria cor e brilho durante o 
aquecimento.

Tais pinturas, feitas diretamente 
sobre o metal, adquiriram especial 
importância em Limoges (França), 

ue se tornou o centro de sua pro- 
ução-

As técnicas de ornamentação

com esmalte decaíram durante o 
século XVIII, para ressurgirem em 
fins do século XIX. No presente, 
contudo, embora o esmalte conti
nue sendo empregado com fins de
corativos, a grande maioria dos 
processos de aplicação visa a obje
tivos utilitários ligados à produção 
industrial. Esse tipo de esmaltação 
(chamada técnica, por contraposi
ção à anterior, conhecida como or
namental) tem como funcão essen
cial proteger da oxidação os 
artefatos metálicos e tomá-los im
permeáveis.

VEJA TAMBÉM: Superficiais, 
Tratamentos.

Taça gótica de ouro esmaltado.

Colar de Renâ Lalique (aéc. XX). O 
"art nouveau” valorizou a eim alt».

Esoterismo

Usa-se o termo “esotorismo” 
para designar o domínio dos misté
rios religiosos, dos ensinamentos 
secretos de sociedades de iniciação 
de fundo místico ou religioso. Mui
tas vezes, o esoterismo apresenta-se 
associado às religiões instituciona
lizadas. Assim, ocorre no budismo, 
no tauísmo, no islamismo. Para 
justificá-lo, alega-se que a divulga
ção dos ensinamentos relativos a 
todas as verdades religiosas condu
ziria à profanação.

Entre muitos povos primitivos 
são conhecidas sociedades caracte
risticamente esotéricas, de tal 
forma que seria impossível assina
lar uma época que marque o surgi
mento do fenômeno. Mas “esote
rismo” indica principalmente 
algumas qualidades de certas dou
trinas filosóficas, místicas ou reli
giosas, encontradas por exemplo 
no pitagorismo*, nos mistérios órfi- 
cos, no tantrismo tibetano, no ocul
tismo* ocidental (que compreende 
magia*, astrologia*, cabala, nume- 
rologia, alquimia*, etc.), nas dou
trinas secretas do Islã e do Egito.

Ao ser iniciado numa doutrina 
esotérica, o neófito precisa, antes 
de mais nada, purificar-se espiri
tualmente, a fim de fazer emergir 
seu ser mais profundo. Deve sub- 
meter-se a um “segundo nasci
mento”, no qual abandona preocu
pações e apegos cotidianos, 
empenhando-se inteiramente numa 
viagem à conquista de si mesmo. 
Deve então atravessar todos os pla
nos intermediários da matéria e da 
mente, até as mais altas regiões do 
espírito. O objetivo último da ini
ciação é a fusao com Deus, a pene
tração no estado de nirvana, ou a 
conquista da liberdade definitiva, 
conforme o modelo cultural em que 
se desenvolve. O ensinamento eso
térico — onde os aspectos filosófi
cos da doutrina não se distinguem 
de suas dimensões místicas e reli
giosas — apóia-se muito na idéia 
de uma tradição, transmitida secre
tamente através dos séculos, que 
contém as chaves do conhecimento 
supremo.

Símbolos*, ritos* e ritmos são 
três elementos particularmente im-
gortantes das doutrinas esotéricas, 

ua linguagem, altamente simbó
lica, permite uma compreensão não 
literal das verdades. Quanto ao 
rito, baseia-se na crença de que cer
tas circunstâncias, cerimonial- 
mente realizadas, provocam a 
ocorrência de um fato que tem im
portância cósmica dentro da dou
trina em questão.

O ritmo, de maneira análoga, faz 
porte da atividade profunda do ser: 
exprime a harmonia que estabelece 
a unidade entre os elementos do 
mundo aparente.

Certas concepções são comuns a 
diversas formulações das doutrinas 
esotéricas. A primeira delas é a de 
que o mundo manifesto seria resul
tado de um longo proccsao de deca 
dência iniciado numa “crise” (cuja 
compreensão faz parte de um mis
tério çiiprftmo) ncorrida no bojo da

Relicário com histórias de Tomás Becket. (Estocolmo, Nationalmuseum.)

Taça de ouro esmaltada, com co- Pingentedeouroesmaltado.originá- 
b e r tu ra  d e  Nuremberg. (Sèc. XVI.) rió do s u l da Alemanha. (8óc. XVII.)
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No tauismo, como na maioria das religiões, aparecem formas esotéricas. 
Sobre a cabeça de Chu-Ko liang (séc. II), supremo general da dinastia Chu, 
o artista representou o yang. principio masculino, e o yin. principio feminino, 
rodeados pelos oito trigramas fundamentais da doutrina.

matéria original, da unidade indife
renciada. O iniciado percorre sim
bolicamente, em sentido contrário, 
as diversas fases desse processo, a 
fim de retornar à unidade, aos cha
mados estados superiores do ser. 
Outra constante é a divisão do ser 
humano em três partes: o corpo, a 
alma e o espírito.

Essa divisão ternária repete-se 
ainda em várias áreas das doutri
nas esotéricas, inclusive na hierar
quia das etapas de iniciação. Três 
fases costumam ser diferenciadas:

pequenos mistérios, grandes misté
rios e adeptat (ou epopsia).

Um dos grandes sistematizado
res do esoterismo no século XX é 
o filósofo francês René Guenon*, 
cujos esforços dirigiram-se no sen
tido de mostrar profunda unidade 
entre as diversas religiões, no que 
se refere ao seu conteúdo esotérico.

VEJA TAMBÉM: Gnosticismo; 
Iniciação; Mistérios; Ocultismo..

Newton formulou uma concepçáo realista do espaço: o espaço existindo 
independentemente dos objetos. (National Portrait Gallery. Londres.)

Espaço

Todas as coisas que podem ser 
apreendidas pelos sentidos apare
cem sempre como se estivessem si
tuadas num quando e num onde: 
vejo (agora) o livro (aqui); vi (on
tem) um belo quadro de Renoir (lá, 
no museu), etc. Além disso, são evi
dências sensíveis que seres se loco
movem ou são movidos, e que — 
particularmente os seres vivos — 
manifestam duração, isto é, surgem 
ou nascem, desenvolvem-se e vivem 
durante certo período e depois de
generam até morrer e desaparecer. 
A existência dos objetos parece, 
portanto, intrinsecamente compro
metida com o espaço e o tempo*, 
ou pelo menos é sempre no interior 
deles que os objetos são percebidos 
pelo homem. A natureza desses 
meios” nos quais estão como que 

distribuídos os objetos da experien- 
cia é uma questão fundamental 
para a ciência e para a filosofia, 
tendo sido proposta desde os pen
sadores da Grecia antiga. As dife
rentes soluções surgidas para o 
problema podem ser classificadas 
em dois grandes grupos: doutrinas 
realistas fazem do espaço e do 
tempo realidades que subsistem em 
si mesmas ou como atributos do 
ser absoluto — ou seja, conferem- 
lhes existência objetiva; as soluções 
idealistas, ao contrário, consideram 
o espaço e o tempo como aspectos 
inerentes ao sujeito e determinantes 
do processo de conhecimento.

Teorias realistas e idealistas

No pensamento antigo, a ques
tão do espaço foi debatida freqüen

temente em termos da oposição en
tre o pleno e o vazio. Assim é que 
aparece, por exemplo, na filosofia 
ato mista de Leucipo* (meados do 
século V a.C.) e Demócrito*. Já no 
sistema de Aristóteles* (384-322 
a.C.) o que se encontra é uma dou
trina sobre o lugar, que seria o con
tinente dos corpos, cada qual pos
suindo um lugar natural, que 
tenderia a ocupar. Interpretações 
realistas do espaço reaparecem na 
filosofia moderna — como em 
Descartes*, Spinoza* e Newton*. 
Para Descartes, a extensão consti
tui a essência dos corpos, que não 
possuem uma realidade diferente 
do espaço que os contém. O es
paço, portanto tem realidade pró
pria; a única diferença entre os cor
pos e a substância extensa estaria 
no fato de que é possível pensar a 
extensão sêm pensar as coisas ex
tensas. Por sua vez, Spinoza faz do 
espaço um atributo de Deus*: Deus 
seria a substância única, que en
volve na sua essência tudo aquilo 
que existe. A extensão divina seria 
indivisível, sem partes: Deus seria 
extenso mas não corpóreo.

Com Isaac Newton, a teoria rea
lista do espaço adquire caráter 
ainda mais acentuado. Nos Princi
pia Philosophiae Naturalis, New
ton define o espaço (do mesmo 
modo que o tempo) como real, ab
soluto, imóvel e infinito, idêntico a 
si mesmo e independente dos obje
tos que nele se situariam. Com tais 
características, é natural que New
ton acabe por identificar o espaço 
com um atributo de Deus: seria o 
sensorium de Deus, o órgão central 
ou lugar de suas sensações.

Dentre as soluções idealistas 
para o problema do espaço desta
cam-se principalmente as de Leib- 
niz* e de Kant*. Para Leibniz, a ex
tensão não deve ser entendida nem 
como substância nem como uma
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Einstein: tempo e espaço não constituem coisas distintas, mas um só todo.

realidade absoluta.-Não poderia ser 
substância porque uma substância 
é una, enquanto o espaço é divisí
vel. Mas também não pode ser uma 
realidade absoluta, pois, se assim 
fosse, teria de ser uniforme e não 
haveria razão para que Deus ti
vesse criado mais num determi
nado lugar do que noutro. Tempo 
e espaço seriam puramente ideais: 
seriam puras relações. Deus não te
ria criado no tempo, nem nn es
paço. Ele, segundo Leibniz, criou o 
mufldo e, a partir dessa criação, u 
espaço e o tempo aparecem como 
a ordem e a relação entre as coisas.

Kaiil, como Leibniz, rejeita a 
concepção realista do espaço new- 
toniano. Para ele, tempo e espaço 
são formas a priori da sensibili
dade, isto é, são aspectos estrutura- 
dores da sensibilidade, que não só 
antecedem a experiência sensível 
como a tornam possível. Esse cará
ter prévio do espaço em relação à 
experiência seria evidenciado: pri
meiro, porque o espaço é a forma 
necessária e a condição da expe
riência, não podendo, portanto, ser 
extraído dela; segundo, porque po
demos imaginar o espaço sem os 
objetos, mas não podemos imagi
nar os objetos sem o espaço; e ter
ceiro, porque o espáço é represen
tado como uma grandeza infinita, 
enquanto a experiência, ao contrá
rio, só oferece grandezas finitas.

O progresso da matemática tor
nou difícil manter tanto a tese rea
lista — que substancializa o es
paço — quanto a idealista — que

faz dele uma necessidade absoluta 
da razão. O desenvolvimento de 
geometrias não-euclidianas mos
trou que o espaço euclidiano — 
homogêneo e de três dimensões — 
não é uma necessidade a priori da 
razão: outros tipos de espaço po
dem ser concebidos, permitindo a 
construção de gçometrias com per
feito rigor lógica. Essa verificação 
de que existem geometrias a partir 
de vários espaços possíveis foi cer
tamente um dos motivos a sugerir 
a diveisos pensadores contcmporâ 
neos que o espaço — e o tempo — 
não passam de construções do es
pírito, e construções mais ou me
nos contingentes. Chegou-se a mos
trar até que tais construções 
arbitrárias estariam determinadas 
por exigências da vida social. 
Diante de tal relativismo toma-se 
possível, porém, indagar: não have
ria a possibilidade de encontrar, 
para além dessas construções con
tingentes, realidades que elas ex
pressariam de modo mais ou me
nos deformado? Foi nessa linha 
de pensamento que Bergson* 
(1859-1940) desenvolveu uma “ me
tafísica da duração”, segundo a 
qual o verdadeiro tempo seria uma 
sucessão essencialmente qualitativa 
de modificações que se sucedem e 
se fundem, sem exterioridade; essa 
duração, que caracterizaria a vida 
do espírito, só_poderia ser apreen
dida por intuição* — que, para ele, 
representa a apreensao direta, pelo 
“eu profundo , da interioridade di
nâmica das coisas.

Já o espaço, segundo Bergson, 
seria uma construção da inteligên
cia que, por sua própria índole e 
pelo seu papel de preservar a sobre
vivência, conhece através de con
ceitos que recortam setores da rea
lidade, tornando-os espaciais e 
estáticos. O espaço seria, assim, 
uma exterioridade sem sucessão, o 
suporte da quantidade, pertencendo 
ao mundo da matéria.

A teoria da relatividade* de 
Einstein* alterou profundamente as 
noções de tempo e de espaço. E, de 
certa forma, parece restabelecer o 
realismo do espaço. Porém, o prin
cipal é que aquelas noções deixam 
de ser independentes — como em 
Newton — e passam a ser defini
das uma em função da outra. Desa-
Íiarece então a idéia de tempo abso- 
uto, substituída pela de tempo 

local: a quarta dimensão de um 
universo que é fundamentalmente 
espaço-tempo. O espaço e o tempo, 
na concepção clássica, eram qua
dros vazios, distintos do seu con
teúdo. Com Einstein, o continente 
e o conteúdo não podem mais ser 
separados. O espaço deixa de ser 
um receptáculo amorfo — só 
existe, segundo a teoria da relativi
dade, em função de seu conteúdo; 
torna-se uma realidade física que se 
confunde com a matéria. Tempo, 
espaço e energia* deixam de ser en
tidades distintas para serem conce
bidos como realidades sempre reu

nidas. Assim, o mundo não seria 
mais um conjunto de objetos perdi
dos num vazio infinito — estaria, 
antes, constituído por sistemas de 
corpos e de campos eletromagnéti
cos superpostos aos campos de gra
vitação de dimensões finitas, que 
eles engendram. E o espaço seria 
curvo, não-euclidiano, deforman
do-se na vizinhança da matéria.

O espaço 
na arquitetura

Segundo Siegfried Giedeon, au
tor de Espaço, Tempo e Arquite
tura (1941), três concepções princi- 

ais do espaço marcariam a 
istória da arquitetura. A primeira 

refere-se ao poder que emana dos 
volumes — e transparece nas obras 
dos antigos egípcios e gregos; a se
gunda concepção — simbolizada 
pelo Panteão de Adriano* — teria 
no espaço interior sua manifesta
ção dominante, até desenvolver-se 
na terceira concepção voltada às 
relações do espaço interno e ex
terno, como uma totalidade.

Quanto ao Renascimento ita
liano, sua grande conquista nesse 
terreno teria sido a de levar o me
lhor da arquitetura grega — sua es
cala humana e adequada — às di
mensões dos espaços interiores. Ao 
mesmo tempo, ultrapassou — em 
termos de percepção — o espaço 
sem profundidade, vertical e hierar-

A linguagem cinematográfica recria e percepção do espaço, usando artifí
cios como a superposição de imagens. (Cena de "La Roue" de A. Gance.)
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quico da arquitetura medieval. De 
um modo geral, no entanto, perma
neceu, durante o período renascen
tista, a concepção de espaço como 
um material uniformemente enten
dido e capaz de ser modelado de di
ferentes maneiras. Desenvolvem-_se 
então as técnicas de representação 
espacial — como a perspectiva 
central e os eixos triortogonais da 
geometria cartesiana — que condi 
cionariam, até o século XIX, o pro
cedimento do cálculo das estrutu
ras. Alterações fundamentais 
ocorrerão, a partir do século XIX, 
com a criação das geometrias não- 
euclidianas e com a teoria da relati
vidade, que propõe a noção de es- 
paço-tempo.

Desse modo, pode-se dizer que, 
desde o Barroco* até os dias atuais, 
o conceito de espaço na arquitetura 
se transforma no seguinte sentido: 
enquanto nos princípios do século 
XVII a arquitetura é pensada como 
representação do espaço, com o de
correr do tempo ela vai-se tornando 
uma determinação do espaço. 
Além disso, como mostra Gian 
Cario Argan, na medida em que a 
filosofia moderna tende a enfocar o 
problema do espaço não mais 
como uma estrutura do Universo, 
mas como uma condição de exis
tência, esse espaço deixa de ter 
uma-construção sistemática. Mas 
possui necessariamente um centro: 
cada indivíduo. Tais idéias se refle
tem nas concepções arquitetônicas: 
elas é que explicariam por que ra
zão o espaço nas construções mo
dernas e dimensional e direcio
nal”, em oposição ao espaço 
renascentista e académico, pro
porcional e simétrico”.

A maioria dos autores admite 
que, no século XX, culmina um 
processo de mudança dos esque
mas perceptivos, pela introdução 
do elemento tempo nas artes vi
suais. Assim, do mesmo modo que 
um quadro cubista de Picasso* 
apresenta uma mulher com o rosto 
de perfil e de frente ao mesmo 
tempo (como se o espectador se ti
vesse deslocado), também um edifí
cio como a Villa Savoye de Le 
Corbusier, não pode ser compreen
dido se suas três dimensões sao ob
servadas de um ponto de vista fixo. 
Na verdade, esse edifício não pos
sui “frente” ou “fundo”, devendo 
ser fruído através de um desloca
mento contínuo do observador. 
Circulando pelas rampas que unem

Recursos fotográficos conseguem resultados surpreendentes, distorcendo a imagem e alterando a percepção habi
tual do espaço. (Salvador Dali cercado por uma máquina eletrônica e uma pequena multidão —  Magnum Ph.)

Cena do filme "Napoléon", de Abel Ganoe: o exército da Itália em marcha. O efeito panorâmico é decorrência da projeção feita em tela tríplice.
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O espaço na arquitetura antiga: entrada e sala do trono do palácio de Cnossos. Creta. Os gregos desenvolveram esses elementos arquitetônicos.

os vários níveis da casa, verifica-se 
que, a cada deslocamento, cria-se 
um novo referencial para as rela
ções indivíduo-espaço construído.

Essa situação tende a se genera
lizar na arquitetura contemporâ
nea. De tal modo, que Bruno Zevi, 
em sua História da Arquitetura 
Moderna, ressalta a importancia de 
não existir uma perspectiva central, 
estática, na visualização de um 
edifício: se um elemento arquitetô
nico é visto de várias perspectivas, 
ele adquire interesse tão variado 
que passa a ser insignificante “or- 
namentá-lo”.

Essas modificações da concep
ção de espaço, na arquitetura con
temporânea, estão também vincu
ladas a teorias psicológicas re
ferentes à percepção. Sob esse as
pecto teve j> articular importância a 
contribuição da psicologia da Ges
talt, escola alema de psicologia ex
perimental originada no começo do 
século XX. Combatendo a idéia 
clássica de que a percepção visual 
era o resultado da soma de sensa
ções isoladas, o gestaltismo apre
sentou uma teoria da percepção 
fundamentada nas idéias de totali
dade e de conjunto: a apreensão é 
sempre, fundamentalmente, de uma 
totalidade organizada segundo as 
relações de figura e fundo. Apreen- 
dem-se estruturas, não unidades 
justapostas; o espaço percebido é 
um campo no qual a atenção enfa
tiza setores, destacando-os como fi
guras que são provisoriamente real
çadas em detrimento do fundo (que 
pode, noutro momento, ser desta
cado como figura, invertendo-se a 
situação de acordo com o dina
mismo da percepção). Além disso, 
mostraram as pesquisas dos gestal- 
tistas que a formação de imagens 
está regida pela necessidade de 
equilíbrio, clareza e unidade. Refle
tindo tais idéias, a missão do ar
tista plástico seria justamente a de 
criar obras que satisfizessem 
aquela necessidade humana de boa 
estrutura formal de seu campo per- 
ceptivo.

Na arquitetura moderna o edifício é para ser visto de várias perspectivas 
—  o què sugere formas despojadas. (Brasília, Palácio dos Arcos.)

Já Christian Norberg Schulz, em 
seu livro Existência, Espaço e A r
quitetura, propõe outra fundamen
tação psicológica para a considera
ção do espaço na arquitetura. 
Baseia-se na noção de “esquema”, 
proposta pela psicolologia genética 
de Jean Piaget*, e entendida como 
uma reação típica a uma situação, 
sendo resultante do processo de de
senvolvimento mental através da 
interação entre o indivíduo e seu 
meio ambiente.

A “consciência do espaço” seria 
baseada numa esquematização 
operacional: ela resultaria de expe
riências com coisas.

Como conseqüência disso, 
Schulz estabelece a distinção entre 
espaço perceptivo — egocêntrico e 
continuamente variável — e es
quema de espaço — composto de 
elementos dotados de certa invaria- 
bilidade (como as estruturas ele
mentares ou arquétipos, os condi
cionamentos culturais e sociais, as 
maneiras de ver, sentir e reagir de 
cada pessoa).

Poder-se-ia falar, dessa maneira, 
de um espaço existencial, do qual 
o espaço arquitetônico seria a pró
pria concretização. A existência 
humana dependeria desse espaço 
existencial — ou seja, do estabele
cimento significativo e coerente de 
uma imagem do seu ambiente. Se 
essa imagem estiver relacionada 
com um sistema estável de lugares, 
oferecerá maior grau de liberdade 
que um mundo móvel ou caótico. 
Por isso, o espaço arquitetônico de
veria se apresentar como ambíguo 
e complexo, mas também çomo es
truturado. Somente dessa forma ele 
se proporia como uma alternativa 
para a idéia fatal de mobilidade e 
desintegração.

VEJA TAMBÉM: Arquitetura; 
Idealismo; Imagem; Movimento; 
Percepção; Realismo; Relativi
dade; Tempo; Visual, Comunica
ção.
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Espanha

SUM ÁRIO

Localização: península Ibérica, a 
oeste da Europa
Limites: mar Cantábrico (golfo de 

Biscaia), os Pireneus e Andorra 
(N); mar Mediterrâneo (L); mar 
Mediterrâneo, a colônia de Gibral
tar e oceano Atlântico (S); Portu
gal e oceano Atlântico (0) 

Superfície: 504 750 km 2 
População: 35 225 000  habitantes 

(1974)
Cidades principais:

Madrid (cap. - 3 409 663), Barce
lona (1 745 142), Valência............
(653 690) e Sevilha (548 072) 

Idiomas: espanhol, galego, basco e 
catalão 

Religião: católica
Portos principais: Barcelorça, Bilbao, 

Valência e Cádiz 
Aeroporto principal: Madrid (Bara- 

jas)
Rodovias: 142 136 km 
Ferrovias: 16 354 km 
Unidade monetária: peseta

Ocupando 84% da superfície da 
peninsula Ibérica, a Espanha é o 
terceiro Estado europeu em exten
são, depois de URSS e França. 
Seus limites naturais são bem defi
nidos por 3 286 km de costas marí
timas e pela barreira montanhosa 
dos Pireneus.

A parte central, que forma um 
bloco maciço chamado meseta, é 
constituída por uma série de pla
naltos com altitude variável entre 
600 e 1 000 m, separados por ser
ras na direção leste— oeste. Con
tornando a meseta encontram-se a 
cordilheira Cantábrica, ao norte; 
os Pireneus, a leste; e a cadeia Bé- 
tica, ao sul. Uma depressão relati
vamente profunda, ao sul, forma a 
Baixa Andaluzia, única planície do 
país. A nordeste, encontra-se o vale 
do rio Ebro, também de baixa alti
tude.

A inclinação da meseta no sen
tido do oeste e a ausência de ca
deias montanhosas paralelas à cos
ta ocidental levam a maior parte 
dos rios a se lançar no Atlântico. 
E assim que o mais importante dos 
rios navegáveis, o Guadalquivir, 
depois de recolher as águas da 
serra Nevada e, em parte, as da 
serra Morena, atravessa a depres
são andaluza e divide-se no golfo 
de Cádiz, em diversos braços, for
mando uma planície semi-aquática 
chamada Marismas. O Guadiana 
desemboca também no golfo de 
Cádiz, separando Portugal e Espa
nha. O Tejo é o mais longo dos rios 
da península Ibérica, atravessando 
a meseta e penetrando em Portugal,
Êara desaguar no Atlântico. O 

»ouro faz o mesmo, depois de re
colher as águas de uma bacia hi

drográfica de 98 000 km2. Ambos 
têm regimes instáveis, em virtude 
das ocasionais precipitações de pri
mavera e outono e por atravessa
rem regiões áridas de forte evapo
ração estival.

Na mesma região, pequenos rios 
costeiros descem dos montes cantá- 
bricos e dirigem-se para o Atlân
tico. O mais importante deles é o 
Minho, na fronteira norte de Portu
gal, o segundo rio mais caudaloso 
aa Espanha. O primeiro em caudal 
é o EbrOj que lança suas águas no 
Mediterrâneo, para onde vêm ter 
também alguns outros, como o Se
gura e o Jucar, de regimes breves 
e impetuosos.

O clima e a vegetação

A península Ibérica conta com 
sete regiões climáticas: a encosta 
sul dos Pireneus, de invernos ame
nos, verões quentes e precipitações 
raras; a depressão do Ebro, de 
clima continental; a Catalunha, 
juntamente com as províncias do 
Oriente e a encosta meridional da 
serra Nevada, de invernos fracos e 
chuvosos, verões quentes e muito 
vento; a meseta central, chuvosa no 
inverno, quente e seca no longo ve
rão; a depressão bética-andaluza, 
com clima semelhante k vizinha 
África*; a encosta atlântica, de 
clima oceânico temperado; e a 
Galícia, de clima tipicamente 
atlântico, úmido, com breves perío: 
dos de cálor e pluviosidade bem di
vidida.

A paisagem mais freqüente da 
meseta mostra vastos horizontes li
mitados por baixas colinas regula
res que se repetem com monotonia, 
além de campos de trigo e um céu 
quase sempre limpo. Ã vegetação 
natural é de estepe, em sua maior 
parterN a parte meridional, encon
tram-se espécies mediterrâneas (ar
bustos chamados montebqjo) e pe
quenos bosques de coníferas, mais 
freqüentes em Castela Nova. Nessa 
paisagem, o sol e o clima favore
cem a cultura dos cereais e, mais 
ao sul, o homem a enriqueceu com 
a uva e a oliveira. Traço caracterís
tico e de grande beleza são os reba
nhos de carneiros.

A vegetação nos Pireneus é, em 
geral, pouco espessa; a leste e no 
centro predominam as espécies me
diterrâneas que sofreram um pro
cesso de adaptação à vida monta
nhosa. O abeto e o pinho silvestre 
crescem até 1 50 m de altura.

Ligados aos Pireneus por uma 
série de alturas pouco elevadas, de 
formatos suaves, encontram-se as 
montanhas bascas, cuja vegetação 
se compõe de essências silvestres 
de grandes folhas.

Muito diferente é a paisagem na
tural da Galícia, uma das regiões 
mais originais da península Ibérica. 
Ocupando a extremidade norte-oci- 
dental, compreende uma faixa cos
teira caracterizada por uma vegeta
ção variada e rica. Ê marcada pelas 
pequenas propriedades, nas quais 
se plantam sobretudo batatas, e pe
los campos de milho, que se alter
nam com as pastagens.

Mais ao sul, as regiões menos 
expostas aos ventos são propícias à 
cultura de árvores frutíferas e a oli
veira, muito rara, encontra-se em
Vigo.

A paisagem das regiões altas de Andaluzia é selvagem e quase desértica.
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Toneladas de sardinha e atum saem de Bermeo. importante porto pesqueiro 
da Espanha, situado a 25 quilômetros de Bilbao, na costa de Biscaia.

Na Catalunha ocorrem diversos 
tipos de paisagens, em virtude de 
diferenças geologicas e climáticas. 
A Alta Catalunha caracteriza-se 
pelos vales, que a umidade do 
clima e a irrigação cobrem com ve
getação e onde as culturas se alter
nam com extensões arborizadas 
das montanhas; aos pés dos montes 
e nas planícies interiores abrem-se 
funis e depressões ocupadas por 
pastagens. A região central, plana, 
e marcada por vastos campos de 
cereais; ao sul da Costa Brava, o 
pinheiro marítimo e algumas pal
meiras dão um traço subtropical.

Na zona do Levante (constituída 
por Valência e Múrcia) a vegetação 
e rica nas planícies situadas aos pés 
dos últimos contrafortes monta
nhosos, devido ao sistema de irri
gação por canais chamados acé
quias. As plantações de laranja são
{>articularmente numerosas ao 
ongo da costa e vastos arrozais es

tendem-se perto dos pântanos (al- 
biferas) de Valência e das salinas 
de La Mata e Torrevieja.

A Andaluzia é outra região ex
tensa e bem individualizada. For
mada pelas montanhas Béticas, as 
mais elevadas da península Ibérica, 
e pelo vale do Guadalquivir, é po
voada e cultivada nas planícies e 
em certos setores aos pés das mon
tanhas (nas zonas elevadas, mos
tra-se selvagem e semidesértica).

Finalmente, pertencem à Espa
nha o arquipélago de Baleares e as 
ilhas Canárias.

O primeiro situa-se a aproxima
damente uma centena de quilôme
tros da costa mediterrânea e com-„ 
põe-se de quatro ilhas principais: 
Mallorca, a maior, mais povoada e 
importante; Menorcà, rochosa e 
árida; Ibiza e Formentera, elevadas 
e muito ricas em vegetação.

As Canárias constituem um ar
quipélago de origem vulcânica si
tuado em frente às costas atlânticas 
da África. Suas principais ilhas são 
La Palma, Tenerife, Gran Canaria, 
Fuerteventura e Lanzarote. Com 
exceção da última, são bastante 
acidentadas, de costas altas e es
carpadas. Em Tenerife encontra-se 
o ponto mais alto do território es
panhol, o pico de Teíde, com 3 718 
metros.

Agricultura

A economia espanhola, essen
cialmente agrícola, fundamenta-se 
até hoje na estrutura familiar de ex
ploração. Cerca de 30% da popula
ção ativa dedica; se à agricultura e 
as terras cultiváveis representam 
41% da superfície total do país.
Não obstante, o índice de produti
vidade é muito baixo, pois o relevo 
constitui um obstáculo à mecaniza
ção e o arraigado tradicionalismo 
impede a adoção de técnicas mo
dernas.

Em 1965, a proporção de máqui
nas era de três para mil habitantes, 
enquanto na França, três anos an
tes, era de 45,6 e, na Alemanha, 
119,9. Exemplo marcante desta 
baixa produtividade encontra-se na 
cultura de cereais. Apesar de ocu
par 7 246 000 hectares (35% de 
toda superfície arável), a Espanha, 
em 1962, ficou em penúltimo Jugar /  
na Europa quanto à produção de 
trigo, centeio e cevada.

Em melhor situação se encontra 
a produção de uvas (terceiro lugar 
na Europa, depois de França e Itá
lia), e seus vinhos são muito apre
ciados, especialmente os de Má- 
laga, Álicante e Rioja. De Málaga 
são também a uva passa e as frutas 
em conserva. Quanto ao azeite, as 
oliveiras cobrem 2 153 000 hecta
res e a Espanha disputa o primeiro 
lugar com a Itália. A produção de 
hortaliças é destacada e a de laran
jas é a segunda do mundo (sen
do superada só pelos USA). As 
colheitas de batata e de beterraba 
são elevadas e a cana-de-açúcar 
tem a Espanha como único produ
tor europeu. O linho, o tabaco e o 
algodão não chegam a ter grande 
significado.

A criação de carneiros, tradicio
nal na Espanha, vem diminuindo 
lentamente, mas ainda assim é con
siderável, numa proporção de cerca 
de 55 cabeças para cem habitantes. 
Contudo, permanece pouco rentá
vel, se comparada com a de bovi
nos. Os carneiros encontram-se em 
todas as regiões, sobretudo nas 
províncias do centro, onde se criam 
raças especiais para lã, como os 
merinos.

A pesca é atividade relevante na
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Numa aldeia basca, no norte, vestígios da 6poca medieval: as casas agrupam-se em tomo da velha igreja.

alimentação do espanhol e predo
mina na costa atlântica. Pescam-se 
o bacalhau em regiões distantes e 
o atum no estreito de Gibraltar.

Indústria

A história da indústria espa
nhola é curta. Salvo algumas ativi
dades tradicionais mais antigas, 
como o refinamento de minerais, 
ao norte, a indústria têxtil da Cata
lunha e a da seda, ao sul, as demais 
datam da Primeira* Guerra Mun
dial, quando em pouco tempo fo
ram feitos progressos considerá
veis. A siderurgia espalhou-se pelas 
províncias bascas e a exploração 
das minas de ferro e chumbo tor
nou-se mais intensa devido ao de
senvolvimento das usinas hidrelé
tricas. que vieram beneficiar 
tambem as indústrias de algodão e 
lã já  existentes na Catalunha.

Após esse primeiro surto, o de
senvolvimento foi lento, não satis 
fazendo às necessidades nacionais. 
A partir de 1945, o ritmo de cresci
mento tornou a aumentar, devido 
aos investimentos estrangeiros que 
passam a ter importância cada vez 
maior na economia espanhola.

Dentre esses investimentos des
tacam-se os de firmas americanas, 
que nos últimos anos alcançaram 
50% do total. Anteriormente, os 
capitais ingleses e franceses interes
savam-se pelos minérios não-ferro- 
sos, mas as jazidas têm deciinado 
a produção.

Esse recente desenvolvimento 
tem por sede, sobretudo, a Catalu
nha, as províncias do Levante e os 
arredores de Madrid, onde se en
contram os maiores centros de con
sumo. O aumento da produção in
dustrial, entre 1956 e 1967,.foi de 
100 para 196, e, entre 1963 e 1967, 
de 100 para 168,6.

A produção de energia elétrica
— parte da qual é exportada — 
aumentou de 6 milhões ae kWh, em 
1948, para 76 408 milhões em 
1973. A de origem hidráulica (72% 
do total) tem suas maiores instala
ções nos vales dos rios Douro e Mi
nho, nas bacias pirenaicas e nas 
Astúrias. As centrais térmicas utili
zam a hulha e o antracito (tipo de 
carvão fóssil) dos montes Cantábri- 
cos, dos contrafortes dos Pireneus 
e da região de Cartagena. A insta
lação de uma central nuclear con
tou com a participação da França.

O petróleo bruto importado é 
tratado em grandes refinarias loca
lizadas nas proximidades dos por
tos de La Grela, Escombreras e 
Puertollano. Vários centros petrolí
feros foram instalados em Huelva, 
graças a capitais americanos, e em 
Castellón. Santa Cruz de Tenerife, 
nas Canárias, possui sua própria 
refinaria.

O minério de ferro é extraído em 
larga escala em Saragoça e nas As
túrias, onde se implantou vasto 
complexo siderúrgico. Em cobre, 
estanho e zinco, a Espanha chega 
aos primeiros lugares no mercado 
internacional e, no que diz respeito 
ao mercúrio, só a Itália produz 
maior quantidade.

O nível de produção da indústria 
pesada é fraco, mas atingiu certo 
desenvolvimento em Barcelona, 
Vigo, Bilbao, Oviedo, Madrid e Va
lência. As fábricas Renault e Ci

troen fornecem grande parte da 
produção automobilística e o setor 
de construções navais não é negli- 
genciável.

A indústria química está em 
plena expansão, fundamentando-se 
sobretudo na fabricação de ácido 
sulfúrico (2 320 000 t em 1973), 
soda cáustica, superfosfatos, pro
dutos farmacêuticos e matéria plás
tica. Em 1966, quatro grandes 
complexos petroquímicos foram 
concluídos.

A indústria têxtil tem longa tra
dição, mas sua estrutura esta ultra
passada, limitando o desenvolvi
mento: Barcelona e Málaga são os 
centros principais, dedicados à lã e 
ao algodão.

Indústria de borracha e de imple
mentos agrícolas, fábricas de papel, 
refinarias de açúcar (de cana e de 
beterraba) e empresas de conservas 
de peixe são outras atividades in
dustriais espanholas. A indústria 
contribui com 3/4 das exportações.

Transporte e telecomunicações

O sistema rodoviário é insufi
ciente: as estradas quase não su
portam o tráfego automobilístico, 
grandemente aumentado pelo tu
rismo estrangeiro. Essa deficiência 
vem dificultando o desenvolvi
mento industrial. O núcleo do sis
tema é constituído por uma dezena 
de estradas melhores, que partem 
de Madrid e dirigem-se para o res
tante do país; estradas secundárias 
encarregam-se do resto do tráfego. 
Do total de 142 136 km, apenas 
807 km são de alta velocidade.

A rede ferroviária é pouco de
senvolvida — 14 860 quilômetros 
—, em parte por causa do relevo 
acidentado do país.

O transporte marítimo utiliza 
modernos equipamentos portuá
rios, como os ae Barcelona e Bil

bao, mas a marinha mercante não 
tem podido desenvolver-se mais, 
em virtude do limitado comércio 
exterior.

A organização estatal Empresa 
Nacional “Elcano” de la Marina 
Mercante opera 10% da tonelagem 
nacional bruta, que em 1973 totali
zava 4 833 048 (uma das mais bai
xas da Europa).

As principais companhias de 
aviação, Ibéria e Aviaco, têm con
siderável tráfego, especialmente 
nas linhas internas. Prestam tam
bém serviços internacionais para a 
Europa, Américas, norte da Africa, 
etc. A maioria das empresas áereas 
internacionais operam no pais.

A Companía Nacional de Tele
grafia sin Hilos mantém concessão 
governamental para o serviço tele
gráfico, com navios entre a penín
sula Ibérica e as ilhas Canárias, e 
para o serviço internacional com a 
Inglaterra, Itália, França, Suécia e 
América. O serviço radiotelegrá- 
fico marítimo é feito pela Transra- 
dio Espanola S.A.

Formação e história 
do povo espanhol

Nesse cenário natural, rico e va
riado, vive um povo cujo passado 
tem suas raízes na Idade da Pedra 
Polida (5000 a 2500 a.C.).

Os bascos, ao que tudo indica, 
descendem de primitivos habitantes 

ré-históricos das regiões cantá- 
rica e pirenaica, o que é atestado 

pela língua que falam até hoje, sem 
nenhum parentesco com as demais. 
Outro sitio pré-histórico encon
tra-se no sudoeste, onde viviam os 
antigos iberos*. É possível que te
nham vindo do norte da África en
tre 5000 e 2500 a.C., misturan
do-se a grupos étnicos ja  instalados 
n a  r e g iã o ,  e  p e n e t r a n d o ,  a  s e g u i r ,

no interior.

Por volta do século VII, a penín
sula foi invadida pelos celtas, que 
vieram do norte através dos Pire
neus. Depois de muitas lutas contra 
os iberos, os celtas misturaram-se 
a eles, formando o povo celtibero.

A seguir veio- a contribuição dos 
fenicios,.gregos e cartagineses, em
bora bastante pequena e limitada 
ao litoral (onde fundaram entrepos
tos comerciais).

Os cartagineses tentaram subme
ter toda a península, mas em 209 
a.C. Cartago foi derrotada pelos 
romanos, que estenderam sua do
minação à Espanha. Isso trouxe 
como conseqüência um grande au
mento da população; quase 6 mi
lhões de habitantes concentra
ram-se no vale de Guadalquivir e 
nas planícies costeiras orientais, 
sob o reinado de Augusto*.

Mas Roma levou sessenta anos 
para dominar a forte resistência 
oferecida pelas populações indíge
nas. Era tão tenaz a oposição de 
Viriato, o chefe dos lusitanos, que 
a resistência só terminou em 139 
a.C., quando Servílio Cipião man
dou assassiná-lo. Logo a seguir, a 
guerra da Numância deu a vitória 
a Cipião Emiliano (133 a.C.). O 
norte da península só foi definitiva
mente dominado sob Augusto, em 
19 a.C.

No século I d.C., o Imperador 
Vespasiano concedeu cidadania ro
mana aos hispânicos. A prosperi
dade da província foi entao muito 
grande: cerca de sessenta minas de 
ferro, cobre, zinco, chumbo, esta
nho e mercúrio foram exploradas, 
chegando à cifra de 20 milhões de 
toneladas em sessenta anos, só em 
Rio Tinto. Várias cidades — 
como, por exemplo, Emérita Au
gusta (atual Mérida), Tarraco (Tar- 
ragona), Hispalis Italica (Sevilha), 
Córdoba — ultrapassaram 
100 000 habitantes. Arqueólogos já
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encontraram nessa região muitos 
anfiteatros, circos, teatros e termas, 
além de numerosíssimas obras de 
arte. O nível de cultura não esteve 
abaixo dessa riqueza material: Sê- 
neca*, Marcial e Quintiliano, gran
des escritores latinos, nasceram na 
Espanha.

Com a dominação romana, a 
península Ibérica recebeu suas 
principais instituições, a língua 
Fundamental e o cristianismo*, que 
ali surgiu no século II.

O Imperador Trajano era de Se- 
vilha e outros césares romanos fo
ram descendentes de espanhóis.

Com a decadência do império 
romano, durante o século V, a Ibé
ria foi palco de longas invasões 
germânicas. Isso determinou uma 
queda demográfica, sobretudo nas 
regiões mais férteis e ricas. Os sue- 
vos foram para a Galícia, os vân
dalos estabeleceram-se na Andalu
zia e os visigodos* dominaram 
quase todo o país por mais de du
zentos anos._

A oposição religiosa entre os vi
sigodos (arianos depois do século 
IV), e os hispano-romanos (católi
cos) impediu a integração étnica e 
a coesão do Estado. Depois da con
versão do Rei Ricardo (587), a 
Igreja Católica adquiriu enorme 
autoridade sobre a monarquia, a 
ponto de torná-la eletiva. De 633 
(eleição do Rei Sizenando pelo IV 
Concílio de Toledo) até a conquista 
árabe, os concílios* designaram e 
controlaram os reis.

Em 711 os mouros islamizados 
desembarcaram pela primeira vez, 
ao sul, abrindo um novo período de 
profundas conseqüências na histó
ria espanhola. A população foi re
distribuída, com a partida de mi
lhares de cristãos para o norte; a 
meseta despovoou-se e as provín
cias do sudeste cresceram conside
ravelmente.

Povo de cultura superior, esses 
árabes* deixaram traços indeléveis 
no caráter espanhol. Em Córdoba, 
sede do emirado, floresceu bri
lhante civilização muçulmana, na 
qual se misturaram a cultura clás
sica greco-romana, as tradições do 
Islã*, elementos visigóticos e con
tribuições dos judeus. No começo 
do século XI, contudo, o califado 
de Córdoba começou a decair, 
dando lugar a domínios indepen
dentes que facilitaram a recon- 
auista cristã, principalmente depois 
da união dos reinados de Castela, 
Leão, Navarra, Aragão e os conda
dos de Portugal e Barcelona.

Com a expulsão dos árabes, e 
depois a dos judeus, verificou-se 
nova queda demográfica, acrescida 
pela emigração para as Américas. 
O total da população baixou para 
8 milhões no século XVI, cifra que 
diminuiria ainda mais no século se
guinte.

A união para a reconquista 
fez-se, no entanto, sob o signo da 
fé cristã, e não da unidade política. 
Após muitas disputas internas, 
Castela conseguiu a supremacia, 
em virtude de estar voltada para a 
conquista do Atlântico (ao passo 
que Aragão tinha sua economia 
centralizada no comércio mediter
râneo, então em decadência). Com 
isso, ao se descobrir a América, 
Castela estabelecera os fundamen
tos de um extraordinário poderio. E m  T o le d o  re s ta m  o s  v e s t íg io s  d a s  lu ta s  d e  r e c o n q u is ta  d o  p a is  a o s  á ra b e s .

Assim se fortalece o absolu
tismo. iniciado por Carlos* V, 
(1500-1558), e a centralização é 
levada ao extremo por seu filno Fi
lipe* II, (1527-1598), que teve de 
enfrentar disputas coloniais com 
Portugal, Paises-Baixos e Ingla
terra. Uma sucessão de derrotas 
terminou na aniquilação da In
vencível Armada, em 1588, e no 
enfraquecimento do império.

Apesar disso, continuava a ser a 
maior potência do mundo e Madrid 
era modelo para todas as cortes eu
ropéias. Foi o “ século de ouro” 
para a cultura espanhola.

Lope de Vega*, Tirso de Mo- 
lina*, Calderón de La Barca*, Cer- 
vantes* e Gôngora*, entre outros, 
levaram a literatura espanhola a 
seu mais alto ponto de desenvolvi
mento. O mesmo ocorreu com a 
pintura, especialmente através das 
obras de El Greco* e Velásquez*, 
mestres do Barroco*, e na arquite
tura, com a construção do palácio 
do Escoriai.

Mas nem tudo foi fausto e cul
tura. Os séculos XVI e XVII fica
ram marcados pela Contra-Re- 
forma e principalmente pela 
Inquisição*, fenômenos de toda a 
Europa, mas centralizado na Espa
nha, onde suas raízes mais se apro
fundaram.

O período seguinte caracteri
zou-se pelas disputas entre os 
Bourbons e os Habsburgos, termi
nando com a entrega do trono a Fi
lipe V (1683-1746), sob cujo rei
nado a incompetencia das altas 
classes espanholas permitiu o con
trole do governo pelos franceses e 
italianos.

Nos reinados de Fernando VI 
(1713-1759) e de Carlos III 
(1716-1788), o panorama geral mu
daria para melhor, com reformas 
na administração, finanças e fisca
lização. O despotismo esclarecido

Construída pelos romanos, ocupada por visigodos e árabes, a cidade de Toledo conta a história agitada da Espanha.
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Ruelas brancas e tortuosas são traços característicos de inúmeras pequenas vilas que se espalham por toda a Espa
nha. Nelas, bem mais que nas grandes cidades, as tradições folclóricas são fervorosamente respeitadas.

de Carlos III combateu o poder ex
cessivo da Igreja, suprimiu a Inqui
sição e expulsou os jesuítas em 
1/67. Criou-se uma elite animada 
por um espírito renovador, curiosa 
por novas técnicas agrícolas e ’in
dustriais.

Todo esse progresso seria ani
quilado nos anos de transição entre 
os séculos XVIII e XIX. Mais uma 
vez em conflito com a Inglaterra, a 
Espanha perde sua frota em Trafal- 
gar. A Catalunha e. a Navarra são 
ocupadas pela França; Napoleão* 
Bonaparte impõe seu irmao José 
como rei. Dois dias antes da posse, 
estouram rebeliões contra os fran
ceses; a situação se agrava e a 
junta de Cádiz — composta de in
telectuais e burgueses liberais — 
decide legislar para todo o país, 
adotando a constituição francesa 
de 1791 e abolindo a monarquia 
absoluta. Fernando VII volta ao 
trono prometendo respeitar a nova 
constituição, mas, apoiado pela 
Santa Aliança, impõe o absolu
tismo*.

Tudo isso estava ligado ao co
meço do fim do império espanhol. 
Outras potências, especialmente 
França e Inglaterra, viriam tomar 
seu lugar.

A América toda, exceto Cuba e 
Porto Rico, proclama sua indepen
dência. A última pá de cal seria 
dada em 1898, quando Cuba, 
Porto Rico e Filipinas foram perdi
das na guerra hispano-americana'

Quando começa o século XX 
não existem mais colônias, a indus
trialização é incipiente, a Igreja de
tém a maior partt do capital e a

agricultura está dominada por es
truturas sociais arcaicas. Irrom
pem, como conseqüência, violentos 
conflitos sociais opondo operários 
a patrões, e os trabalhadores do 
campo à aristocracia rural.

Movimentos regionalistas (loca
lizados principalmente na região da 
Catalunha) resistem ao poder cen
tral e o anticlericalismo se exa
cerba. Os grupos que detêm o po
der reprimem as manifestações, 
influenciados pelo fascismo*. O re
sultado é a ditadura do General 
Primo de Rivera (1926).

Em 1931, o militar é forçado a 
deixar o poder. Com ele finda, logo 
depois, a monarquia: Alfonso XIII, 
o ultimo dos Bourbons, é forçado 
a abdicar e se proclama a Segunda 
República Espanhola, que teria 
curta duração (de 1931 a 1936) e 
seria marcada pelas disputas entre 
direita e esquerda, conservadores e 
progressistas, monarquistas e repu
blicanos. O último dos gabinetes 
foi o da Frente Popular, formado 
pelas esquerdas.

Em 1936, todos os elementos 
que conspiravam concra a Repú
blica uniram-se e fizeram eclodir a 
Guerra Civil Espanhola*, da qual 
sairiam vitoriosos em 1939.

Desde então, a Espanha passou 
a ser governada pelo General Fran
cisco Franco Banamonde, que con
centrou todos os poderes em suas 
mãos. A oposição política foi vio
lentamente reprimida e a economia 
do país atravessou quinze anos de 
completa estagnação. A partir de 
1954, iniciou-se a recuperação eco
nômica, graças à industrialização e

aos maciços investimentos norte- 
americanos. Entretanto, somente 
em 1962 a produção agrícola atin
giria os mesmos níveis de 1935.

Nesse processo de recuperação 
da economia, tiveram um papel 
destacado os tecnocratas da Opus 
Dei (entidade muito influente na 
Espanha). A modernização da agri
cultura por eles promovida, se por 
um lado favoreceu a acumulação 
capitalista, por outro levou os cam
poneses a emigrar em massa, de
vido à falta de ocupação.

A partir do final da década de 
de 60, acentuou-se o descontenta
mento jjopular e intensificou-se a 
oposição ao regime. Ressurgiram 
os movimentos separatistas basco e 
catalão, que passaram a promover 
atentados terroristas (num dos 
quais morreu o primeiro-ministro 
Carrero Blanco em 1973). Multipli
caram-se as greves operárias e estu
dantis. Organizou-se uma estrutura 
sindical paralela (as comisiones 
obreras) aos sindicatos corporati- 
vistas controlados pelo governo.

Como reflexo disso, começaram 
a surgir pressões para a liberaliza
ção do regime dentro do próprio 
governo, encontrando forte resis
tência da extrema direita, encabe
çada por Franco. As dissensões in
ternas do governo agravaram-se no 
início de 1975, quando o regime 
passou por sua pior crise social. 
Franco morreu a 20 de novembro 
desse ano, deixando a seu sucessor 
Juan Carlos de Bourbon a tarefa de 
resolver o grave impasse político 
existente. Juan Carlos, designado 
como sucessor do caudillo desde

1969, foi coroado rei da Espanha, 
já  que o regime vigente havia sido 
definido como uma monarquia.

Comércio exterior

Em seus tempos de grande po
tência colonial, a Espanha vivia de 
um riquíssimo comércio com o ex
terior. Mas, desde o começo do sé
culo XIX, esse império foi se desfa
zendo; e findou em 1898, com a 
perda das últimas colônias.

Apos a Primeira Guerra Mun
dial, o comércio exterior conseguiu 
crescer segundo uma curva regular, 
embora o balanço* de pagamentos 
se mantenha em déficit.

Quase todos_ os produtos expor
tados são gêneros alimentícios 
(azeite, hortaliças, uvas) que so
frem as oscilações do mercado 
agrícola e estão sujeitos àconcor- 
rencia das nações mediterrâneas de 
economia similar.

Os produtos manufaturados 
pouco representam no comércio in
ternacional, dada a fraca rentabili
dade das instalações industriais. 
Até mesmo uma indústria de me
lhores raízes, como a têxtil, tende 
a diminuir sua participacão. Em 
contrapartida, o desenvolvimento 
da industria química tem permitido 
a exportação de fibras sintéticas.

Apesar do déficit crônico da ba
lança comercial, a Espanha in- 
clui-se entre os 36 países cujas ex
portações ultrapassam 1 milhão de 
dólares anuais, tendo atingido em 
1973,5 342 mil dólares.

Turismo

As divisas conseguidas com o 
turismo são extremamente impor
tantes: em 1972 ultrapassou-se a 
cifra de 2 511 000 dólares e, em 
1973, o número de turistas foi de
34 558 943.

O desenvolvimento dessas via
gens de recreio é recente, pois o 
país estava fechado ao estrangeiro 
desde a guerra civil de 1936. Em 
1953, no entanto, foram levantadas 
as proibições; em 1960 aboliu-se o 
visto de entrada e foram criadas a 
Dirección General de Promoción 
dei Turismo e a Administración 
Turística Espaiiola. Em quase to
das as grandes cidades existem pos
tos de informações e assistência, as 
Oficinas Municipales.

Os turistas sao atraídos pelo sol 
e pelo mar das estações balneárias 
das Baleares, da Costa Brava e da 
Costa do Sol, e pelos aspectos cul
turais das grandes cidades, ricas de 
museus (como Madrid, Barcelona e 
Valladolid). Não menos atraente é 
o testemunho de épocas passadas, 
nas velhas cidades de Toledo, 
Ávila e Salamanca ou nas cidades 
gregas e latinas de Ampurias, Sa- 
gunto e Tarragona. As tradições re
ligiosas espanholas são vistas com 
esplendor na semana santa de Sevi- 
lha; Andaluzia mostra o cante 
jondo e as danças de origem árabe. 
O turismo de inverno atrai os pró
prios espanhóis para as estações de 
esquiagem dos Pireneus e das ser
ras Nevada e Guadarrama.

Língua e religião

Os espanhóis — povo diversifi
cado e cheio de contradições cultu
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Na região central do país está localizada a capital, Madrid, com 3 milhões 
de habitantes (1970). É uma das principais cidades européias.

rais — falam diversas línguas. A 
predominante é o castelhano oficial 
e por isso também chamada espa
nhol. Apresenta-se diferenciado em 
formas dialetais, o andaluz, o astu- 
riano e o aragonês, e constitui a lín
gua literária e científica.

Neolatino como o castelhano é o 
catalão, aparentado ao provençal e 
à língua falada nas ilhas Baleares. 
Amplamente difundido na Catalu
nha, Valência, Andorra (e mesmo 
em Roussillon, na França), o cata
lão possui até uma literatura pró
pria.

Derivado do latim é também o 
galego, falado na Galícia e muito 
próximo do português. Finalmente, 
encontra-se na Espanha uma língua 
completamente diferente, miste
riosa sobrevivência de tempos pré- 
históricos: o basco, falado em Na- 
varra e nas províncias bascas.

A mesma diversidade não se en
contra no domínio do pensamento 
religioso. País da Contra-Reforma 
e da Inquisição, no século XVI, a 
Espanha tem como religião_ oficial 
o catolicismo* romano. Não obs
tante a porcentagem de católicos 
praticantes ter baixado desde o sé
culo XVII, a religião continua a ter 
profunda influência na vida de todo 
o povo, desde os camponeses anal
fabetos até as classes abastadas. O 
casamento civil, por exemplo, só é 
adotado para os não-católicos.

Durante a Segunda República 
foram tomadas medidas anticleri- 
cais profundas, posteriormente 
anuladas com a vitória do General 
Franco, em 1939. Em 7 de junho 
de 1941 foi assinado um acordo 
com a Santa Sé, confirmado pela 
concordata de 1953. Esses docu
mentos regularam as nomeações de 
hierarquia da Igreja e os sacerdotes 
ficaram sujeitos à prestação de ju
ramento de fidelidade ao Estado.

Posteriormente, em 1966, sob in
fluência do concílio Vaticano II, a 
Lei Orgânica do Estado estabele 
ceu o princípio da liberdade reli 
giosa para os não-católicos. Atual 
mente existem cerca de 30 000 
protestantes e 5 000 judeus, que, 
depois da expulsão em 1942, tive
ram sua primeira sinagoga reaberta 
em 1959.

Costumes e folclore

As antigas características regio
nais de Castela, Andaluzia, Galí
cia, Catalunha e das províncias 
bascas, acentuadas por contrastes 
naturais, continuam a existir, em
bora haja diferenças quanto à resis
tência em assimilar novos costu
mes. As comunidades locais 
preservam sua vitalidade, muitas 
vezes enfraquecida pela centraliza
ção do governo.

Por outro lado, a industrializa
ção criou classes superiores de ban
queiros e homens de negócio que 
trazem consigo algum espírito de 
renovação. A própria Igreja espa
nhola, a partir do concilio ecumê
nico, tem cedido às pressões do Va
ticano, promovendo reformas eco
nômicas e sociais.

No entanto, os costumes tradi
cionais — alguns de grande beleza
— persistem. A Fiesta é um dos 
principais traços da vida social es
panhola, não só nos pueblos mas 
também nas cidades. Elas ocorrem

em dias santificados e incluem pe
regrinações, feiras especiais, carna
val, tudo acompanhado de fogos de 
artifício e touradas. As romenas 
aos lugares santos acontecem so
bretudo no verão. Uma das mais 
conhecidas é a dei Rocio, realizada 
no dia de Pentecostes, em Huelva. 
A Verbena é uma feira noturna em 
cidades e vilas, principalmente Ma
drid. Sevilha tem sua feira de abril 
e a famosa procissão de semana 
santa, que dura vários dias. Valên
cia é conhecida pela procissão de 
São José, em que se destacam enor
mes bonecos; em Pamplona há 
uma festa em que touros jovens são 
soltos pelas ruas e os habitantes 
transformam-se em “toreadores”. 
A tourada, aliás, é o espetáculo na
cional por excelência.

Educação

A organização do ensino público 
estâ centralizada, dividindo-se em

doze distritos, cada um dos quais 
com uma universidade.

Em meados da década de 1960 
existiam mais de 100 mil escolas 
primárias com aproximadamente 4 
milhões de alunos enquanto as se
cundárias, técnicas e vocacionais 
totalizavam 2 600, com 1 070 000 
estudantes.

O ensino primário tornou-se 
obrigatório em 1857, mas durante 
muito tempo a freqüência foi extre
mamente irregular. Grandes esfor
ços foram feitos para eliminar o 
analfabetismo e a República de 
1931 introduziu o ensino leigo. 
Com a vitória dos nacionalistas em 
1939, depois da guerra civil, foi 
restabelecido o ensino religioso.

Em teoria, a educação primária 
é obrigatória até os catorze anos de 
idade. Depois disso os estudantes 
são recebidos nas escolas secundá
rias a cargo dos institutos naciona- 
les de ensenanza media ou das es
colas particulares pertencentes a

congregações religiosas, os cole-

f ios de ensenanza secundaria. 
ânto uns quanto outros fornecem 

um curso que dura seis anos, decor
ridos os quais são sancionados pelo 
bacharelado.

A educação primária e secundá
ria é dada em castelhano; todos os 
livros didáticos são rigorosamente 
controlados, dependendo de apro
vação das autoridades. Meninos e 
meninas são separados, durante as 
aulas.

Um ano de pré-universitário é 
exigido para o ingresso nos cursos 
superiores, realizados em vinte uni
versidades do Estado e duas parti
culares, entre as quais se destaca a 
de Salamanca, fundada em_ 1218. 
Existem ainda as escuelas técnicas 
de grado superior.

O ensino superior é rigorosa
mente controlado pelo governo; 
não existe autonomia universitária 
e o ensino religioso é obrigatório. 
Todas essas restrições foram im
postas em 1943, pela Lei de Orde
nação Universitária, mas, desde a 
década de 1960, os estudantes do 
Sindicato Espanol Universitário, 
controlado pelo govemo e com par
ticipação obrigatória dos alunos, 
tem se manifestado ativamente 
contra a falta de liberdade.

Essa restrição da liberdade é 
particularmente sensível no severo 
controle exercido pela censura ofi
cial sobre os veículos de comunica
ção* de massa (a imprensa, o râdio 
e a televisão). Não existe jornal al
gum de grande tiragem. O mais an
tigo é o Diário de Barcelona, fun
dado em 1792 e editado na 
Catalunha. Tiragens consideráveis 
foram conseguidas pelo ABC, em 
1958, de tendência monarquista 
(fundado em 1905), e pelo Ya, de 
inspiração católica e oficial, fun
dado em 1935. Arriba, o órgão do 
partido falangista, fundado tam
bém em 1935, liga-se à cadeia 
Prensa Y Radio Espanola, que con
trola pelo menos um diario em 
quase todas as grandes cidades das 
províncias. O vespertino madrileno 
Informaciones existe desde 1922 e 
é independente.

Quatro agências de informações 
passaram a funcionar depois da 
dissolução (em 1938) da que fora 
criada pelo jornalista Nilo Fabra, 
em 1867.

A mais antiga é a Mancheta, es
pecializada em esportes. A Logos, 
fundada em 1928 como filial do 
jornal El Debate, é parte de uma 
sociedade editora católica. A mais 
importante de todas é a Efe, fun
dada em 1938, em Burgos, e trans
ferida em 1939, para Madrid. Fi
nalmente, a organização Prensa Y 
Radio Espanola (Pryesa) é uma so
ciedade anônima dedicada exclusi
vamente aos órgãos da rede que a 
compõem.

O Estado possui quinze emisso
ras de rádio e as outras — cerca 
de oitenta — pertencem a capitais 
privados. Todas, no entanto, estão 
submetidas ao Ministério da Infor
mação e do Turismo.

VEJA TAMBÉM: Árabes; Carlos 
V; Emancipação Americana; Espa
nhola, Guerra Civil; Europa; Ibe
ros; Inquisição; Madrid.



344 Espanhola, Guerra Civil

Espanhola, 
Guerra Civil

Em 1898, os espanhóis perderam 
suas últimas colonias da América 
e do Pacífico (Cuba, Porto Rico, 
Filipinas e Marianas) na guerra 
contra os Estados Unidos. Era o 
fim de uma secular potência marí
tima e o início de um período de 
profunda crise econômica e polí
tica. A Espanha* estava atrasadís
sima em relação aos países euro
peus industrializados e perdera as 
fontes coloniais. Politicamente, a 
monarquia constitucional mostra- 
va-se uma farsa; na verdade, o rei 
e a aristocracia* rural detinham 
todo o poder. Mas o sentimento de 
revolta contra toda essa situação 
explode em diversos movimentos 
de contestação.

As minorias nacionais catalãs e 
das províncias bascas, onde viviam 
povos de tradições culturais e lín
guas diferentes, reivindicam auto
nomia política e desenvolvem mo
vimentos separatistas. A primeira 
manifestação de rebeldia profunda 
ocorre em Barcelona, em J  909, 
quando uma onda de agitação in
vade a cidade e grande parte dos 
conventos são queimados.

Outro movimento é o da classe 
operária (surgida tardiamente, jpois 
a industrialização do país era ainda 
incipiente), que se agita, reivindica 
salários mais altos e melhores con
dições de trabalho.

Apesar de não participar da Pri
meira* Guerra Mundial, a Espanha 
sofreu com o isolamento econô
mico do resto da Europa, além de 
perder 140 0001 em navios afunda
dos pela guerra submarina alemã; 
e viu crescer, por causa do alerta 
geral, a força política dos militares. 
O poderio do exército seria ainda 
mais fortalecido pela guerra no 
norte da África, cujo objetivo era 
submeter as tribos de Rif, incorpo
rando-as ao Marrocos espanhol. 
Após cinco anos de derrotas e hu
milhações, as tropas espanholas só 
conseguem vencer as guerrilhas 
marroquinas com o auxílio dos 
franceses (em 1926). Não obstante 
o fracasso, esse conflito servira 
para consolidar as posições de 
mando dos militares.

Enquanto isso, a classe operária 
adquiria importância cada vez 
maior e os movimentos contestató- 
rios anticlericais e separatistas con
tinuavam, levando os setores domi
nantes (Igreja, aristocracia rural e 
burguesia) a dar mão forte aos mi
litares. Além disso, eram estimula
dos pelo monarca Alfonso XIII, 
que desejava um golpe de Estado 
para poder abolir, a Constituição e, 
depois, governar sozinho.

A ditadura de Primo de Rivera

O resultado não foi bem a satis
fação dos desejos do monarca — 
o golpe de 1923 redundou em uma 
ditadura militar, exercida pelo Ge
neral Primo* de Rivera, que apenas 
tolerava Alfonso XIII como figura 
decorativa. Seu manifesto decla

rava imperativo libertar o país dos 
“políticos profissionais, dos ho
mens que por uma razão ou outra 
são os responsáveis pelo período de 
infortúnio e corrupção que come
çou em 1898”. Para atingir esses 
objetivos, dissolveu as cortes (as
sembléia legislativa) e estabeleceu 
uma rigorosa censura de imprensa. 
Impediu, assim, qualquer manifes- 
taçao política. Em novembro do 
mesmo ano, o rei e o ditador visita
ram a Itália e expressaram admira

ção pelo fascismo* de Mussolini*.
O povo, no entanto, não via o 

general com a mesma admiração. 
Pelos fins de 1928, os distúrbios es
tudantis e os protestos dos intelec
tuais começaram a surtir efeito, e 
o clima de descontentamento gene- 
ralizou-se, inclusive nos quartéis. 
No ano seguinte, as repercussões 
na Espanha do “crack” da bolsa de 
Nova York acabaram de liquidar a 
ditadura. Em janeiro de 1930, o 
General Primo de Rivera foi obri

gado a renunciar e exilar-se em Pa
ris, onde morreu.

Sua queda, contudo, não foi sufi
ciente para resolver a crise que as
solava o país. Alfonso XIII tenta 
acalmar os ânimos com um novo 
governo militar, entregue ao Gene
ral Dámaso Berenguer. Mas nada 
consegue de positivo: as greves re
volucionárias multiplicam-se; as fi
leiras republicanas engrossam e 
concluem um pacto com os autono
mistas catalães, pelo qual se com
prometem a libertar a província.

Pressionado por todos os lados, 
o monarca é obrigado a mudar o 
Gabinete, passando-o para as mãos 
de Juan Bautista Aznar, cuja prin
cipal incumbência era organizar 
eleições municipais que deveriam 
servir como teste para posteriores 
eleições das Cortes como poderes 
constituintes. O terreno estava as
sim aberto para a vasta propa
ganda republicana em escala nacio
nal; os vários partidos que 
desejavam a República unem-se 
para transformar o pleito num ver
dadeiro julgamento da monarquia.

Os resultados jamais foram pu
blicados em sua totalidade. A vitó
ria republicana, no entanto, ficou
Ratente nas grandes cidades como 

ladrid e Barcelona. Isso foi sufi
ciente para que os republicanos exi
gissem a abdicação imediata do 
monarca e a transferência de pode
res para o comitê revolucionário.

Em 14 de abril de 1931, Alfonso 
XIII, sem abdicar formalmente, 
embarca para a França.

Piuclaiiia-se eiUãu a Segunda 
República Espanhola (1931/1936, 
56 anos depois do fim da Primeira), 
sob a presidência de Niceto Alcala 
Zamora (1877-1949).

Enquanto isso. chegam também 50 000 soldados que o dirigente italiano 
Benito Mussolini enviou è Espanha para lutarem pela causa fascista.
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O primeiro gabinete 
de esquerda

A República fora obtida com re
lativa facilidade. A ditadura do Ge
neral Primo de Rivera e a monar
quia estavam minadas interna
mente sem apoio da maior parte do 
Exército, e, portanto, prontas para 
cair sem derramamento de sangue.

Mas a realidade da República 
existia apenas no papel. Precisava 
ser construída de fato, o que não 
era tarefa fácil. Assim, o otimismo 
inicial não deveria durar muito. 
Exército, clero, aristocracia rural 
— elementos de direita — não 
viam com bons olhos a democracia 
e só a toleravam porque esperavam 
poder empolgar a República.

Em julho reúne-se a Assembléia 
Constituinte, com várias tendên
cias em luta, parji dar nova forma 
política ao pais. A esquerda, havia 
os partidários da revolução socia
lista; no centro, os liberais modera
dos da Acción Republicana (sob li
derança de Manuel Azaria) e o 
partido dos radicais; finalmente, à 
direita, o partido clerical, pronto 
para sabotar a República.

Nos primeiros anos, de 1931 a 
1933, a direção do país esteve a 
cargo de um Gabinete dirigido por 
Manuel Azana e composto predo
minantemente por socialistas, em 
virtude da retirada dos radicais sob 
a direção de Alejandro Lerroux. 
Suas principais medidas foram a 
Lei Agrária e o Estatuto de Auto
nomia Catalã.

O problema agrário, um dos 
mais prementes, consistia no 
enorme número de grandes proprie
dades rurais, na Espanha central e 
do sul, pertencentes a aristocratas 
ausentes e trabalhadas por campo
neses em regime de fome. A nova 
lei promulgada não resolveu a 
questão.

Os movimentos autonomistas re
gionais, frágeis entre galegos e va- 
lencianos, eram contudo muito for
tes nas províncias bascas. O da 
Catalunha era tão extremado que, 
após a queda da monarquia, se
guiu-se a imediata proclamação do 
Estado Catalão, num manifesto 
que objetivava também uma confe
deração dos povos ibéricos. No en
tanto, os elementos autonomistas 
mais radicais foram contidos e sur
tiram efeito os apelos de Madrid no 
sentido de manter-se a união com 
a Espanha.

Em 9 de setembro de 1932 apro
vou-se o estatuto criando-se a Ge- 
neralidad da Catalunha, com pode
res de organizar seu próprio 
serviço policial, executar legislação 
e manter um sistema educacional 
autónomo.

Durante esses dois primeiros 
anos, a despeito de todos os esfor
ços para resolver os problemas, o 
Gabinete de Azana nao conseguiu 
impedir que a direita ganhasse ter
reno. O Exército, ao ser reformado, 
começava a demonstrar crescente 
oposição ao regime; uma revolta de 
oficiais superiores, em agosto de 
1932, foi logo abafada, mas paten
teou o descontentamento. Em abril 
de 1933, as eleições municipais em 
distritos da zona rural resultaram 
em maioria significativa para os 
conservadores. Em setembro, 
Azana entrega seu pedido de de-

San Sebastián : um posto avançado franquista atira contra republicanos.

A morte do soldado espanhol prenunciava o drama que toda a Europa viveria.

Das operaçoes militares o General Franco passou à liderança política da Fa
la n g e  E s p a n h o la  T r a d ic io n a l,  p a r t id o  n a c io n a l is ta  fu n d a d o  e m  a b r i l  d e  1 9 3 7 .

missão e, após Alejandro Lerroüx, 
líder dos radicais, falhar na tenta
tiva de organização do Gabinete, 
as Cortes são dissolvidas e novas 
eleições marcadas para 19 de no
vembro. Nelas, o voto feminino foi 
concedido pela primeira vez e aca
bou voltando-se contra os elemen
tos progressistas (que tinham lu
tado por ele), pois desempenhou 
importante papel no sentido de 
uma evolução para a direita.

Nasce a Falange

Essa evolução foi tão marcada 
que as forças conservadoras obtive
ram 207 cadeiras, o centro 167 e 
a esquerda apenas 99. Em conse
qüência, o fiel da balança passou a 
ser representado pelos elementos 
moderados, que quase sempre ten
diam para a direita. A maior parte 
dos Gabinetes será chefiada por 
Alejandro Lerroux, uma das figu
ras dominantes desse período — 
1933 a 1935 —Juntamente com o 
então chefe do partido clerical, 
José Maria Gil Robles Quinones 
(1898- ). Este era o verdadeiro 
homem forte do regime e sob sua 
orientação a Espanha caminha ace
leradamente para o fascismo, que 
já triunfara na Itália e em Portugal 
e agora se instalava na Alemanha, 
com a ascensão de Hitler*. E então 
que se cria a Falange — nome dado 
ao partido fascista espanhol —, 
sob direção de José Antonio Primo 
de Rivera, filho do ditador.

Todos os atos de reforma de 
Azana foram anulados. O estatuto 
da Catalunha é abolido de fato, 
uma nova lei agrária trata com be
nevolência os proprietários rurais, 
a substituição do ensino religioso 
pelo secular é postergada e os salá
rios do clero, anteriormente elimi
nados, são restabelecidos.

Tudo isso foi imediatamente res
pondido — com violência — pelas 
forças de oposição. Em outubro de 
1934, a Generalidad proclama de 
novo a autonomia da Catalunha. 
Nas Astúrias irrompe uma revolta 
extremista que resulta em 1 335 
mortos e 2 951 feridos. A agitação 
amplia-se, obrigando o presidente a 
dissolver as Cortes e marcar novas 
eleições para 16 de fevereiro de 
1936.

A Frente Popular

Os entendimentos preparatórios 
para_ as eleições fizeram surgir 
Azana como líder para responder à 
ameaça do fascismo, não só em seu 
próprio partido, mas também no 
grupo de organizações sindicais e 
partidárias que compunham as for
ças da esquerda. Da união resultou 
a chamada Frente Popular, a exem
plo do que acontecia na França sob 
liderança do político socialista 
Léon Bium*.

As esquerdas estavam divididas 
em várias correntes que freqüente
mente lutavam entre si. O POUM 
(Partido Obrero de Unificación 
Marxista), sob dire_ção de André 
Nin, era uma facçao muito criti
cada pelas outras. Ò Partido Socia
lista Espanhol, dirigido por Indalé- 
cio Prieto, era reformista, seguindo 
a orientação da II Internacional 
Comunista. Os anarquistas milita- 
vam na CNT (Confederacción Na-
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cional dei Trabajo) e também na 
Federacción Anarquista Ibérica, 
constituindo as forças mais esquer
distas. Defendiam a formação de 
milícias no lugar do exército per
manente e, nos lugares onde eram 
a força majoritária entre o proleta
riado urbano, estimularam o pro
cesso de coletivização da econo
mia. O Partido Comunista Espa
nhol seguia de modo rigoroso as 
instruções do governo de Stálin*, 
que, ante o avanço do nazi-fas- 
cismo na Europa, tentava estimular 
uma política de consolidação dos 
regimes liberais. O PC era dirigido 
por José Diaz, Enrique Castro Del
gado e Dolores Ibarruri (esta, a fa
mosa “la Pasionaria”).

A Frente Popular venceu facil
mente as eleições, obtendo 267 ca
deiras, com predominância dos re
publicanos moderados com 163, 
ficando os socialistas com 90 e o 
restante com os demais grupos. O 
centro conseguiu 52 cadeiras, e a 
direita, 132.

Uma nova onda de entusiasmo 
se apossou dos adeptos da Frente, 
mas a luta pelas reformas estrutu
rais não foi mantida dentro dos' li
mites das disputas parlamentares. 
Muito cedo começaram a explodir 
novos distúrbios, provocados tanto 
pelos conservadores alijados do po
der e ansiosos pelo retorno à mo
narquia ou à ditadura fascista, 
quanto pelas esquerdas mais radi 
cais; que não se contentavam com 
as tímidas reformas propostas pelo 
governo.

Militares reformados nos dois 
anos anteriores clamavam pela 
reintegração nas fileiras do Exér
cito; cadeias públicas eram arrom 
badas para libertar prisioneiros 
políticos; multidões de camponeses 
apossavam-se de terras e desafia
vam as autoridades a expulsá-los; 
igrejas, seminários, mosteiros e re
dações de jornais e revistas eram 
incendiados.

O resultado de toda a onda de 
agitação, no plano político, foi a 
deposição do Presidente Zamora 
sob a alegação de ter decretado a 
dissolução das Cortes de maneira 
inconstitucional. Em 10 de maio de 
1936 Azana é quase unanimemente 
eleito seu sucessor. Santiago Casa
res Quiroga e o novo primeiro-mi
nistro elaboram imediatamente um 
plano de reformas para refrear a 
anarquia. Mas a Espanha era um 
barril de pólvora; e explodiu em 13 
de julho de 1936. Nesse dia, José 
Calvo Sotello, antigo ministro das 
finanças de Primo de Rivera, é 
morto por um grupo de homens em 
uniformes de oficiais, como vin
gança pelo assassínio de um te
nente das tropas de choque do Par
tido Comunista. Quatro dias mais 
tarde, estoura um levante das for
ças do Exército aquarteladas em 
Marrocos, sob o comando do Ge 
neral Francisco Franco*. Em 48 
horas todo o pais está em armas.

Começa a 
guerra civil

Nesse intervalo, o General San- 
jurjo assumira a prcsidcncia dc 
uma junta militar, encarregada de 
fazer um pronunciamento para 
acabar com a República. As guar 
nições de Sevilha, sob o comando

do General Queipo de Lhano, além 
das de Córdoba, Granada e Cádiz 
(ao sul), Galícia, Burgos, Sala
manca, Valladolid, Segovia, Pam- 
plona e Sâragoça (ao norte), levan
tam-se contra a República. Só em 
Madrid e Barcelona os motins dos 
oficiais fracassam.

Em fins de julho, os militares re
beldes formam uma junta de defesa 
nacional, que em setembro nomeia 
o General Franco caudillo do Es
tado espanhol. Vem em seu apoio 
o partido fascista, a Falange, cujos 
membros eram antigos monarquis
tas, proprietários de terras, indus
triais e católicos tradicionalistas.

Os nacionalistas, como_ seriam 
chamados a partir de então, e os 
militares rebeldes contrários à Re
pública contavam com grande van
tagem, pois a maior parte do Exér
cito regular militava a seu favor. 
Por outro lado, os republicanos ti
nham de combater com milícias 
mal equipadas e sem nenhum 
treino ou experiência de ações mili
tares. Além disso, os moderados 
opunham-se à entrega de armas 
para o povo. (Casares de Quiroga, 
concordando com eles, renunciou 
ao cargo de primeiro-ministro.) Os 
moderados propõem Diego Martí- 
nez Barrio para substituí-lo, mas os 
grupos de esquerda votam contra, 
acusando-o de querer colaborar 
com os direitistas. O escolhido é 
José Girai, até então ministro da 
Marinha, formando-se um novo 
Gabinete, sem apoio dos socialis
tas. Girai aprova o armamento do 
povo.

Os nacionalistas, valendo-se das 
vacilações dos republicanos, ga
nham influência em diversas 
províncias e, a partir de novembro, 
conseguem colocar os adversários 
na posição de defensores de Ma
drid, Valência e Barcelona. Estas 
praças fortes conseguem manter-se 
e derrotar as forças rebeldes. O 
mesmo ocorre na região dos bas
cos, conservadores no passado mas 
agora ardorosos defensores da Re
publica que lhes tinha concedido 
autonomia.

A posse de Madrid, Valência e 
Barcelona permitiu um equilíbrio 
de forças durante algum tempo. 
Mas, enquanto os franquistas man
tinham unidade de interesses eco
nômicos e sociais, o campo dos 
republicanos achava-se profunda
mente dividido por diferenças 
ideológicas e de estratégia revplu- 
cionária. Isso acontecia principal
mente entre os grupos de esquerda, 
divididos em facções que iam do 
tímido reformismo dos socialistas 
até o radicalismo dos anarco-sindi- 
calistas. Estes, extremamente nu
merosos em suas bases, desejavam 
a liberdade completa, sem qualquer 
freio de uma burocracia* partidá
ria. Por outro lado, o Partido Co
munista opunha-se à entrega de ar
mas aos sindicatos, dominados por 
trotskistas e anarquistas.

Mas foram justamente os inte
resses do jogo político internacio
nal que acabaram por determinar o 
curso da luta e definir seu desfecho.

A intervenção estrangeira

Desde o início, a rebelião de
Franw i rnntnii com  o aplauso dos
regimes fascistas da Itália e da Ale-

As brigedes internacionais —  integradas por voluntários de quase todo o 
mundo — foram de grande valia para a defesa da República espanhola.

Moa esse apoio mal armado não conseguiu faaer frente aes reforços nazi- 
fa s c is ta s  q u e  F ra n c o  r e c e b ia : a 2 6  d e  ja n e ir o  d e  1 9 3 9 ,  B a rc e lo n a  c a ia .
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Mesmo assim, o primeiro-ministro da República agonizante confiava na vi
tória ; os voluntários que o saudaram, contudo, tiveram de refugiar-se.

manha. Nos fins de julho de 1936, 
os franquistas recebem farto auxí
lio desses governos, em material de 
guerra, técnicos e combatentes, 
transformando a Espanha num 
grande campo de provas, em fun
ção da Segunda* Guerra Mundial, 
prestes a eclodir.

Por outro lado, a Umao Sovié
tica empresta 12 milhões e 145 mil 
rublos ao governo republicano e 
envia algum material de guerra. O 
México também contribui. Muito 
mais significativa, do jjonto de 
vista político, foi a criaçao das bri 
gadas internacionais, para defender 
a jovem República contra o fas
cismo que tomava conta da Eu
ropa. Um número enorme de inte
lectuais dirigiu-se voluntariamente 
à Espanha. Hemingway*, André 
Malraux*, George Orwell*, Spen- 
der, Auden e muitos outros comba
teram ao lado dos voluntários vin
dos de todas as partes do mundo.

As democracias ocidentais, por 
outro lado, abstiveram-se de inter
vir no conflito. Um Comitê de 
Não-Intervenção formado por 27 
países reúne-se em Londres e con
dena a participação dos alemães, 
italianos e soviéticos. A frente po
pular francesa de Léon Blum de
creta embargo formal ao envio de 
armas e, assim, os republicanos es
panhóis ficam entregues à própria 
sorte, enquanto os franquistas rece
bem ajuda alemã e italiana.

Apesar disso, em agosto de 1936, 
a cidade de Badajos é capturada 
pelo exército republicano, o que im
pede as tropas nacionalistas de uni 
ficar suas forças do norte e do sul. 
O comando franquista ordena, en
tão, que as primeiras se apossem de 
Irun e San Sebastián. As do sul de
veriam tentar libertar os prisionei
ros da guarnição de Alcazar, em 
Toledo, e dirigir-se depois para Ma
drid. Nesse meio tempo, as brijadas 
internacionais tomam posição de 
defesa da capital e esperam pelo 
inimigo, que chegaria em 6 de no
vembro para dar início a um longo 
cerco de 28 semanas.

As instituições franquistas

Em 7 de novembro de 1936, o 
governo republicano retira-se para 
Valência, entregando a proteção da 
capital a um Conselho de Defesa, 
sob o comando do General Jose 
Miaja, que passa a agir como ver
dadeiro chefe de Estado.

Uma série de medidas governa
mentais são tomadas, ao mesmo 
tempo em que se prepara a defesa 
militar da cidade. Ja em outubro 
fora declarada a coletivização do 
comércio e da indústria, e os cam
poneses continuam a ocupação das 
grandes fazendas.

O ano termina sem nenhum pro
gresso militar de lado a lado. Con
tinuava o cerco de Madrid e, em fe
vereiro de 1937, os franquistas 
tomam Málaga; mas isso nao im
plica maiores alterações do pano
rama geral.

Em abril, no entanto, os exérci
tos de Franco iniciam uma ofen
siva ao norte, em direção a Bilbao. 
A capital dos bascos resiste du
rante alguns meses, mas é final
mente ocupada (19 de junho). Logo 
depois ocupam Santander, em 25 
de agosto, e Gijón, em 1.” de outu

bro. O país dos bascos estava do
minado. Guernica teve a populajão 
massacrada pela aviação alema e, 
em Badajoz, as forças nacionalistas 
organizaram execuções em massa.

Ao mesmo tempo que Franco di
rigia as operações militares, assu
mia a liderança política e propunha 
reformas institucionais de caráter 
totalitário.

O sufrágio universal e a autono
mia regional deveriam ser aboli
dos; instaurar-se-ia a tolerância re
ligiosa e uma nova concordata com 
o Vaticano deveria ser assinada; 
todos os contratos com a União 
Soviética seriam anulados e estabe- 
lecer-se-ia tratamento preferencial 
para com as nações de raça, língua 
ou ideologia parecidas.

Em 19 de abril de 1937, os dois 
principais partidos nacionalistas 
fundem-se num só: a Falange Espa
nhola Tradicional. Todos os outros 
são postos fora de lei. Em agosto, 
cria-se um Conselho Nacional, 
composto por 50 membros, e uma 
Junta Política com poderes quase 
ilimitados.

Paralelamente, intensifica-se a 
propaganda franquista, tomando 
emprestados seus slogans da Ale
manha e da Itália: “Trabalho para 
Todos”, “Remuneração e Seguro”, 
“Proteção e Produção”, etc.

Entre os republicanos, conti
nuam as lutas internas. Em maio de 
1937, novo Gabinete é formado, 
com Juan Negrin como primeiro- 
ministro. Este elimina os anarco- 
sindicalistas do governo, dissolve o 
POUM e manda prender seus líde
res; alguns seriam assassinados na 
prisão.

No fim do primeiro ano de 
guerra os nacionalistas tinham uma 
real vantagem. Eram senhores de
35 capitais de província, o que pa
recia a vitória final para seus parti
dários.

Mas, os republicanos reorgani
zam as forças e iniciam a ofensiva 
de dezembro de 1937. Um mês de
pois, conseguem sua primeira 
grande vitória: a conquista da ci
dade de Terul, em Aragão.

Em fevereiro do ano seguinte, as 
forças de Franco retomam a ofen
siva e Terul é reconquistada. A se
guir, os franquistas penetram na 
Catalunha e, em 3 de abril de 1938, 
conquistam Lerida e perseguem o 
inimigo até o vale do Tremp. Logo 
depois atingem o Mediterrâneo e 
conseguem uma larga passagem 
entre Castellón de la Plana, no sul, 
e Tortosa, ao norte, com o que divi
dem a Espanha Republicana em 
duas partes.

Nesse meio tempo, o Comitê de

Não-Intervenção continuava suas 
reuniões em Londres, condenando 
a participação estrangeira, mas não 
tomando qualquer medida prática
— do que se aproveitam os fascis- 
tas e nazistas para solidificar a po
sição de Franco. O Comitê tenta or
ganizar negociação de paz entre os 
inimigos, mas o General Franco re- 
cusa-se. Exige a capitulação incon
dicional.

Entre 26 de julho e 18 de novem
bro de 1938, os republicanos têm 
novas razões de esperanças, com a 
derrota infiingida aos nacionalistas 
no Ebro, passando a manter as po
sições até então ocupadas pelo ini
migo.

O otimismo, no entanto, era ilu
sório, pois as tropas estavam 
exaustas e não recebiam reforços. 
O inimigo, pelo contrário, contava 
com mais reforços, inclusive os en
viados por Hitler e Mussolini.

No verão de 1938, Stálin* aban
dona completamente a República 
Espanhola, vendo que sua política 
de moderação não tinha obtido 
qualquer êxito e temendo envol
ver-se num conflito de maiores pro
porções. As brigadas internacio
nais são forçadas a abandonar o 
país.

Em 23 de dezembro de 1938, o 
General Franco, inicia uma nova 
ofensiva geral. Penetra profunda
mente na Catalunha e assedia Bar
celona, que — depois de uma resis
tência de 34 dias — cai em 26 de 
janeiro de 1939. O governo é obri
gado a fugir mais uma vez e reti- 
rá-se para Figueras, onde 62 mem
bros da Assembléia se reúnem em 
1.° de fevereiro num velho castelo. 
O Primeiro-Ministro Negrin ainda 
declara que o inimigo nao poderia 
vencer, pois a justiça estava ao 
lado dos democratas. Enquanto 
isto, as tropas franquistas perse
guiam os últimos redutos republi
canos, conquistando toda a Catalu
nha. Milhares de refugiados 
começam a chegar à França. Em 4 
de fevereiro, Franco conquista Ge- 
rona e o Gabinete de Negrin reti- 
ra-se para uma pequena aldeia 
perto da fronteira francesa.

Em 27 de fevereiro os governos 
da Inglaterra e da França reconhe
cem Franco. No dia seguinte, o 
Presidente Azana pede demissão. 
O Primeiro-Ministro Negrin e o 
Gabinete voltam para Madrid, dis
postos a continuar a luta.

Em 5 de março, o General Miaja 
forma um conselho de defesa do 
qual exclui os comunistas. A luta 
interna continuava nas hostes repu
blicanas.

Não havia mais qualquer signifi
cado concreto na resistência. Em 
28 de março, as tropas franquistas 
entram na capital e a ocupam com 
200 000 homens. A rádio de Bur
gos anuncia o fim da guerra civil 
em 29 de março. Em 1.° de abril, 
os Estados Unidos reconhecem o 
novo governo e, em 19 de maio, 
uma gigantesca parada militar con
sagra a vitória franquista. Alguns 
dias depois, os soldados da Alema
nha nazista e da Itália fascista dei
xam a Espanha.

VEJA TAMBÉM: Espanha; Fas
cismo; Nazismo.
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Espártaco

O pacato trabalho do jovem Es
pártaco certamente não lhe reser
vava o lugar que ocupa na história
— nada indicava que o pastor trá- 
cio viesse a liderar milhares de ho
mens na maior revolta armada de 
escravos de que se tem notícia. E 
foi Roma, o objeto de sua rebeldia, 
que o iniciou na vida militar: 
quando — no século I a.C. — os 
romanos invadiram a região balcâ
nica da Trácia, pilhando e escravj- 
zando os vencidos, Espártaco emi
grou para a Ásia e, ao que parece, 
alistou-se no exército de Mitrida- 
tes*, o rei do Ponto.

Aprisionado numa batalha da 
Âsia Menor, foi automaticamente 
escravizado. O romano Lêntulo 
Batiato — que possuía em Cápua 
a melhor escola de gladiadores de 
toda a Itália — comprou-o, im
pressionado com seu vigor e sua 
habilidade no manejo das armas.

Os espetáculos de gladiadores e 
feras, na arena dos circos, eram en
tão muito comuns; os patrícios pre
tendentes a cargos públicos ofere- 
ciam-nos à plebe, a fim de angariar 
seus votos.

Os gladiadores eram escravos, 
naturalmente bem alimentados e 
cuidados, mas sujeitos ao destino 
da luta — muitas vezes a derrota 
significava a morte.

Bom gladiador, Espártaco ga
nhou prestígio entre seus colegas e 
logo passou a incutir o espírito de 
rebeldia contra sua condição de es
cravos. Num dia do ano de 73 a.C., 
juntamente com dois gálatas, Crixo 
e Enomau, ele liderou a fuga de to
dos os 74 escravos da escola de Ba
tiato, organizando com eles um 
bando armado. Durante uns dois 
anos, à frente de seu pequeno exér
cito, Espártaco viveu de assaltos a 
vilas romanas, pilhando e massa
crando seus proprietários. Logo 
outros escravos fugitivos vieram 
juntar-se a ele. Nascia, assim; a his
tória épica de um dos mais celebres 
chefes rebeldes de todòs os tempos.

Roma ameaçada

O número de escravos, nos 
domínios romanos, era enorme. 
Embora muitos deles iá tivessem 
nascido sem liberdade (os vernae), 
a maior parte era constituída pelos 
mancipia, ou seja, homens livres 
escravizados. Nao só os prisionei
ros de guerras contra povos estran
geiros eram escravizados — o 
mesmo ocorria com cidadãos ro
manos vencidos em guerras civis e 
com os devedores que não conse
guiam saldar suas dividas no prazo 
combinado.

O bandu ile gladiadores, acam
pado nas encostas do Vesúvio, re
cebeu a adesão de centenas de es
cravos e também de plebeus 
famintos, entre os quais era igual
mente grande a insatisfação. Um 
exército de cerca de 3 000 homens 
cercou o Vesúvio, mas os rebeldes, 
chefiados por Espártaco, rompe
ram  o cerco e dispersaram os si
tiantes. F.m pouco tempo os qui

nhentos homens do Vesúvio já 
somavam 1 000. Espártaco organi
zou um verdadeiro exército e mar
chou em direção ao sul, para a 
província montanhosa de Lucânia.

Quando os rebeldes destruíram a 
cidade de Nola, o Senado romano 
compreendeu todo o alcance da 
ameaça que pesava sobre a capital 
do mundo e sua ordem escravista. 
Um exército comandado por Pú- 
blio Verínio Glaber foi enviado 
para dar combate aos rebeldes, mas 
Espártaco derrotou-o em sucêssi- 
vas batalhas.

Chegando a Túrio, n pyérritn re
belde nao saqueou a cidade. Acam
pou nos arredores, estabelecendo 
um acordo com os comerciantes e 
a prefeitura local. A cidade nada 
sofreria, com a condição de vender 
aos insurretos cobre e ferro, neces
sários à fabricação de armas. Emis
sários de Espártaco agitavam todo 
o sul da Itália, trazendo novos re 
forços aos rebeldes, que agora so
mavam 70 000 homens. Foram en
viados também embaixadores a 
Sertório, o general demnrrnta re
belde que, na Espanha e Lusitânia, 
se defendia dos aristocratas, aos pi
ratas da Cilicia e da Ásia e ao rei 
Mitridates do Ponto, antigo chefe 
de Espártaco.

Os historiadores romanos

Apianc e Salústio* relatam que, no 
acampamento, os rebeldes tinham 
vida austera; o ouro, símbolo da 
corrupção, tinha sido abolido. Os 
ex-escravos mais cultos, em sua 
maioria sírios e gregos, instruíam 
os que desejassem. Segundo Salús
tio, Espártaco era “grande no 
corpo e na alma, adindo principal
mente pela persuasao e não pelos 
métodos da feroz e desumana disci- 
plina militar”.

A vitória final 
de Roma

Em Túrio, através de um dos 
seus informantes, Espártaco soube 
que um grande exército romano, 
comandado pelos côhsules Gélio 
Publícola e Cornélio Lêntulo, pre
parava-se para atacar os insurretos. 
Espártaco não se intimidou e mar
chou rumo ao norte, para enfrentar 
o inimigo. Crixo, que chefiava uma 
das tropas rebeldes, venceu a bata
lha de Gárgano, mas logo após foi 
massacrado. No Sâmnio, Espár- 
tarn rnnsegnin desharatar as le
giões romanas. Pelos Apeninos, o 
exército seguiu em direção aos Al
pes. No entanto, às margens do Pó, 
o líder decidiu voltar e avançar so
bre Roma. Dominada pelo pânico, 
a cidade só foi salva pela hesitação

dos rebeldes, que deu tempo para 
a recomposição militar dos roma
nos, sob o comando de Marco Licí- 
nio Crasso*. Este afastou os rebel
des e, pouco a pouco, encurra
lou-os no extremo sul.

Mais uma vez, contudo, Espár
taco realizou notável façanha. Na 
escuridão da noite, lançou pontes 
pré-fabricadas sobre as trincheiras, 
que Crasso considerava inexpugná
veis, e dessa forma rompeu o cerco, 
fugindo para o norte com um exér
cito faminto c já  pouco numeroso. 
Imaginando que Espártaco ia ata
car Roma, Crasso mandou chamar 
Pompeu* e suas legiões na Espa- 
nh a.

Ameaçado pelo exército de Pom
peu, que penetrava na Itália pela 
Gália, ao qual iria juntar-se o de 
Crasso, que avançava para o norte, 
Espártaco trava com este a última 
batalha às margens do rio Silaro, 
na T.unânia, nn ano de 71 a.C. De
bilitado pelas derrotas anteriores e 
enfretando forças muito superiores, 
foi finalmente vencido. Os rebeldes, 
assinalou o historiador Salústico, 
“morreram como guerreiros e náo 
como escravos”.

VEJA TAMBÉM: Roma Antiga.

Em 73 a.C., o gladiador Espártaco liderou a maior revolta armada de escravos que a história já registrou.
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Espécies que crescem em "habitats" diversos não têm . normalmente, possibilidade de se cruzar. É o caso da Tra- 
descantia subaspera" e da "Tradescantia canaliculata": a primeira habita zonas sombreadas; a outra, picos enso ara
dos das montanhas (A). Quando os dois "habitats" se sobrepõem, tais espécies podem hibridar-se (B).

por seleção natural, e, desta forma; 
o grau ae variabilidade genética e 
regulado.

As mutações podem ser gênicas
— capazes de controlar um caráter 
morfológico ou anatômico, visível
— ou bioquímicas, caso em que só 
podem ser descobertas através de 
uma análise especial. Recente
mente, técnicas especiais de croma- 
tografia* e eletroforese foram de
senvolvidas, permitindo analisar a 
natureza química mesmo de subs
tâncias que ocorrem em quantidade 
bastante reduzida. Graças às facili
dades desses métodos, podem ser

uimicamente investigados indiví-
uos da mesma espécie ou de espé

cies diferentes, aumentando assim

No livro "A Origem das Espécies", 
o  in g lê s  D a rw in  e x p ô s  s u a  te o r ia  
s o b re  a  s e le ç ã o  n a tu ra l.

a capacidade de distinguir as dife
renças existentes. Muitas espécies 
monotípicas, homogêneas do ponto 
de vista morfológico, podem ser al
tamente polimónicas em relação à 
natureza química.

Outros caracteres que também 
podem variar muito sao os relati
vos ao comportamento (os caracte
res etológicos). Como as mutações 
não são apenas gênicas (também o 
número e a estrutura dos cromos
somos podem variar), a citologia é 
outro meio de encontrar diferenças 
entre indivíduos ou entre espécies. 
Assim, é possível estabelecer as re
lações filogenéticas entre as espé
cies, isto e, determinar o grau de 
parentesco entre elas.

O isolamento e seus 
mecanismos

Muitas vezes, o grau de diversifi
cação genética entre populações de 
uma espécie é tão grande que se 
convenciona chamar cada uma 
dessas populações de raças ou su
bespécies. Existe uma diferença en
tre raça e subespécie. A subespécie 
é um estágio na formação de uma 
nova espécie — ou seja, é uma en
tidade taxonômica. Distingue-se 
uma subespécie de outra acrescen
tando-se um terceiro nome ao da 
espécie. A raça, por sua vez, não 
é uma categoria taxonômica, não 
existindo por isto uma nomencla
tura especialj>ara designá-la.

A formaçao das espécies é deno
minada “especiação . Existem vá
rios caminhos diferentes usados na 
natureza para se chegar à espécie; 
todos eles, porém, tem um ponto 
em comum, que é o do desenvolvi
mento de mecanismos de isola
mento (a não ser que a diferencia
ção em nova espécie tenha ocorrido 
apenas no tempo). Uma espécie A  
pode ir se modificando e se trans
formando numa outra espécie B; 
assim, em determinado momento, a

espécie A  já  não existe mais. Mas 
a evidência desse tipo de especiali
zação é apenas paleontológica. 
Analisando-se os fosseis de certa 
região, nas sucessivas camadas de 
rochas sedimentares, podem-se ve
rificar as transformações ocorridas 
nos fósseis de uma espécie até o 
momento de sua extinção e substi
tuição por outra.

O processo mais comum de es
peciação é aquele em que uma es
pécie dá origem a uma outra sem 
se extinguir. Neste caso, a especia
ção ocorre quando houver certo 
grau de diversidade genética se
guida do aparecimento do isola
mento reprodutivo.

Existem vários mecanismos de 
isolamento reprodutivo, que podem 
ser classificados em dois grupos: 
pré-zigóticos e pós-zigóticos. Os 
mecanismos pré-zigóticos impedem 
que o zigoto se forme; os pós-zigó- 
ticos determinam a inviabilidade 
ou esterilidade do novo ser. Entre 
os mecanismos pré-zigóticos ocor
rem várias modalidades. Por exem
plo, podem-se ter duas populações 
que habitam a mesma área geográ
fica mas com exigências ecológicas 
diferentes, de modo que essés in
divíduos não -se encontram. E, por
tanto, não se cruzam.

Outra modalidade de isolamento 
seria determinada por diferentes 
épocas de amadurecimento sexual. 
Em plantas, por exemplo, poderia 
haver diferença de tempo no apare
cimento das flores, de sorte que se
ria impossível a fecundação dos in
divíduos de uma espécie pelos de 
outra. O mesmo pode ocorrer entre 
animais. O mais comum, no caso, 
é o isolamento etológico ou com- 
portamental. É possível que não 
haja atração entre indivíduos de es
pécies diferentes, pois é o que se 
nota na maioria das espécies, prin
cipalmente quando bastante afasta
das uma da outra. Nas espécies que 
vivem próximas umas das outras,

podem atuar outros mecanismos de 
isolamento. É o caso do isolamento 
mecânico, no qual as diferenças na 
estrutura dos orgãos genitais impe
dem os cruzamentos. Esse meca
nismo é bastante comum entre inse
tos em que os órgãos genitais são 
quitinosos e apresentam conforma
ção bastante complexa.

Mesmo havendo cruzamento, a 
fecundação pode fracassar por in
compatibilidade dos gametas mas
culinos com o meio em que se en
contram os gametas femininos. J5e 
houver cruzamento e fecundação, 
existem vários mecanismos pós-zi- 
góticos que estabelecem o isola
mento reprodutivo. O híbrido for
mado pode não_ se desenvolver e 
morrer, ou, se não morrer precoce- 
mente, pode ser muito fraco e defi
ciente. Além disso, o híbrido cos
tuma ser estéril. Isso já é suficiente 
para que não haja passagem de ge
nes de uma espécie para outra.

Algumas espécies intercru- 
zam-se facilmente em condições 
domésticas, produzindo híbridos 
muito vigorosos. É o caso do 
burro, animal muito forte mas esté
ril, que resulta do cruzamento de 
égua com jumento. Outro meca
nismo de isolamento engloba híbri
dos férteis, cujos descendentes, po
rém, são fracos.

A análise das possibilidades de 
cruzamento entre espécies diferen
tes demonstra que, em geral, as es
pécies estão isoladas por vários 
mecanismos diferentes; mesmo que 
nenhum deles funcione perfeita
mente bem, a possibilidade de in
divíduos de espécies diferentes se 
cruzarem, produzindo híbrido viá
vel e fértil com prole também viá
vel, é nula.

A especiação ocorre, portanto, 
quando uma espécie se desenvolve 
e ocupa uma área geográfica. Por 
adaptação cada habitat começa a 
apresentar populações bem distin
tas, geneticamente diferentes. Em 
dado momento, se houver cruza
mento e ̂ passagem de genes de uma 
populaçao para outra, juntar-se-ão 
genes diferentes, pois estas popula
ções estão adaptadas a seus habi
tats específicos. Isso será prejudi
cial, pois essas combinações 
gênicas são desfavoráveis. Nesse 
instante, os indivíduos que apresen
tarem genes para isolamento repro
dutivo e que não trocarem genes 
entre as populações vão ser favore
cidos. Por seleção natural, desen- 
volvem-se, entao, os mecanismos 
de isolamento. Preservam-se, as
sim, constelações de genes adapta
das aos respectivos habitats. Em 
geral a especiação é alopátrica: as 
duas populações de uma mesma es
pécie vao evoluir e isolar-se (a es
pécie original e a nova espécie ocu
pam áreas geográficas diferentes). 
Esse isolamento geográfico man- 
tém-se até que as diferenças entre 
as espécies-se acentuem e os meca
nismos de isolamento estejam esta
belecidos.

É possível que haja também es
peciação simpatrica, isto é, forma
ção de uma nova espécie na área 
ocupada pela espécie já  existente.

VE JA  T A M B É M : D a rw in ism o ; 
Evolução; Mutação.
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Espécie

Qualquer pessoa pode reconhe
cer uma certa variedade entre ani
mais e vegetais; sabe-se que existe 
grande diversidade de seres vivos, 
que vão desde os majs semelhantes 
entre si e mesmo idênticos, até os 
completamente diferentes. Por
tanto, não é de se estranhar que, 
desde a Antiguidade, o homem te
nha tentado classificar os seres vi
vos, reunindo-os em grupos consti
tuídos pelos mais semelhantes.

Toda classificação* baseia-se em 
um ou mais critérios, razão pela 
qual surgiram inúmeras classifica
ções diferentes. Até o aparecimento 
ae Darwin* e a divulgação da teo
ria da evolução*, as classificações 
dos seres vivos eram mais ou me
nos artificiais. Baseavam-se em de
terminados conjuntos de caracteres 
escolhidos pelos classificadores, de 
acordo com o que achassem mais 
importante.

Depois de Darwin, entretanto, 
procura-se classificar os seres vivos 
seguindo o caminho da evolução. 
Os cientistas, estudando todas as 
características de um grupo de ani
mais ou de vegetais, procuram re
constituir sua história, identificar o 
mais antigo, determinar como te
riam se originado os mais novos, e 
qual a ordem de origem. Tentam 
reconstruir a sua origem (ou filoge- 
nia) e representam-na sob a forma 
de uma árvore filogenética. Nesta, 
o tronco é constituído pelos orga
nismos mais antigos e os novos são 
representados por ramos- mais pró
ximos ou afastados do tronco.

Para tornar mais fácil a classifi
cação, foi criado um sistema que 
vem sendo usado e aprimorado pe
los profissionais que estudam e 
classificam os seres vivos, os taxo- 
nomistas ou sistematas. De acordo 
com eles, a unidade de classifica
ção é a espécie. As espécies são 
reunidas em gêneros, que consti
tuem famílias; estas formam or
dens, que são reunidas em classes. 
Várias classes formam um filo  e os 
filos reúnem-se em reinos.

Além dessas categorias taxonô- 
micas podem existir outras, inter
mediárias, muitas vezes criadas pe
los especialistas para descrever, 
com mais detalhes, a evolução por 
eles estabelecida.

Assim, pode-se ter, por exemplo, 
subordem, irifra-ordem, tribo, su- 
perfamília, subclasse, etc.

Os biójoços estão convencidos 
de que a única de todas essas cate
gorias sistemáticas que tem existên
cia real é a espécie. Às demais cate
gorias são estabelecidas pelos 
especialistas, segundo seus pró
prios critérios objetivos e de acordo 
com as informações que dispõem 
no momento em qiip e«tahpferem 
uma categoria. No entanto, eles de
vem justificar suas opiniões, para 
que sejam aceitas pelos demais es
pecialistas.,

A espécie tem existência real, 
porque representa um estágio da 
evolução dos seres vivos. Origina
riamente, “espécie” era apenas 
aquilo que um bom especialista re

conhecia como tal. Para designar 
cada espécie foi estabelecida a re
gra binaria de nomenclatura. Toda 
espécie é designada por dois nomes 
em latim; o primeiro, que indica o 
gênero a que pertence a espécie, 
deve ser escrito com inicial maiús
cula^ o segundo é escrito em letra 
minuscula e é o nome próprio da 
espécie. Convencionou-se também 
escrever todo o nome grifado ou 
com tipo diferente — em itálico, 
por exemplo. Em geral, acrescen
ta-se o nome do autor que descre
veu a espécie e a data em que essa 
descrição foi publicada pela pri
meira .vez (o nome científico do 
pardal, por exemplo, é Passer do- 
mesticus, Lineu*).

Outra lei adotada pelos sistemas 
é a prioridade: se uma espécie for 
descrita duas ou mais vezes — o 
que acontece com freqüência ainda 
hoje —, quando o engano é desco
berto adota-se o nome dado pelo 
primeiro taxonomista, ao descre- 
vê-la. Além dessas, existe uma série 
de regras internacionais de nomen
clatura, que regula as circunstân
cias que podem surgir (exemplo: o 
caso de ser dado o mesmo nome 
para duas espécies diferentes).

Os mutantes

Pode-se classificar como espécie 
uma^população de indivíduos ínter- 
cruzaveis, com descendentes fér
teis, e isolados dos demais organis

mos. Desse modo, o critério mais 
importante para caracterizar uma 
espécie é que seus membros se cru
zem entre si, mas estejam isolados 
do's demais organismos. Isso por- 
que; se houvesse possibilidade de 
especies diferentes se intercruza- 
rem, deixando descendentes férteis, 
depois de algum tempo existiriam 
todos os tipos intermediários entre 
as espécies e estas perderiam suas 
características próprias e sua indi
vidualidade. A miscigenação aca
baria por exterminar as espécies, fi
cando apenas uma população 
contínua. Dessa forma, o que ca
racteriza uma espécie é sua impos
sibilidade de trocar genes com po
pulações de espécies diferentes. 
Podem-se encontrar na natureza es
pécies tão parecidas que não seria 
possível distingui-las a um simples 
exame morfologico — são as deno
minadas espécies crípticas. Por 
exemplo, entre as moscas drosófi- 
las é muito freqüente essa situação. 
O grupo willistoni, çjue ocorre nas 
Américas, é constituído por sete es
pécies que não seriam distinguidas 
morfologicamente: D. willistoni, D. 
paulistorum, D. tropicalis, D. equi- 
noxialis, D. cubana, D. insularis e
D. pavlovskiana. Mas essas espé
cies são completamente isoladas, 
isto é, não se intercruzam na natu
reza, cada uma mantendo sua pró
pria constituição genética. Pode 
acontecer que, em circunstâncias 
especiais (em um laboratório), se

consiga cruzamento entre os mem
bros dessas espécies.

Por outro lado, pode acontecer 
de a mesma especie, ocupando 
áreas de condições ambientais bas
tante diferentes, apresentar modifi
cações morfológicas (adaptadas a 
essas diferenças). Como existem 
condições ecológicas diferentes, o 
padrão de cada ambiente é cha
mado ecotipo, podendo haver cru
zamento entre os indivíduos das di
versas populações, _ mas não 
havendo descendentes férteis.

Outra situação é a das espécies 
polimórficas. Enquanto algumas 
espécies apresentam notável homo
geneidade, outras podem apresen
tar grande variabilidade morfoló
gica visível. Às vezes, essa 
variabilidade está associada ao 
sexo (dimorfismo sexual); outras 
vezes ocorre um polimorfismo*. 
Encontram-se, assim, indivíduos, 
dos mais variados tipos, todos, po
rém, intercruzando-se.

O problema do polimorfismo é 
mais complicado, pois, em geral, 
toda espécie é polimórfica, e, de
pendendo do caráter que se analisa, 
a homogeneidade é apenas apa
rente. Todas as características do 
indivíduo dependem do patrimônio 
hereditário (que está sujeito a mu
tações). As mutações ou alterações 
do patrimônio hereditário são es
pontâneas — e estão sempre ocor
rendo. Contudo, muitas das muta
ções que ocorrem são eliminadas

Para Lamarck, o alongamento do pescoço das girafas significou uma tentativa de sobrevivência: só assim elas pode
riam atingir as folhas mais altas. Darwin. por sua vez, defendia que, na luta pela existftncia, apenas as girafas de 
pescoço comprido (C) conseguiram sobreviver. As outras (A e B) aos poucos foram eliminadas.
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Converte-se a luz branca em luz de várias cores, recorrendo a um mono cromador (acima). Inicialmente, o feixe luminoso atravessa um colimador, incide 
sobre um prisma e o abandona formando um ângulo reto com a direção de entrada. Encontra, em seguida, uma lente. Agora, já decomposto em diversas 
cores, é feito divergir e incidir sobre um anteparo munido de uma fenda. É esta que vai selecionar as bandas de radiações.

Espectro scop ia

Ao atravessar certos corpos, a 
luz solar decompõe-se em muitas 
cores. O fenômeno pode ser mais 
bem observado quando se faz inci: 
dir um feixe luminoso sobre a su
perfície de um prisma. A luz 
emerge do outro lado decomposta 
em varias cores. Recebida em uma 
tela; a sucessão de bandas que se 
obtem é denominada “espectro” da 
luz solar.

Não é apenas o Sol que emite luz
— qualquer corpo, quando conve
nientemente excitado, pode emi
ti-la. Se essa luz é decomposta por 
um prisma, obtém-se o espectro de 
emissão da substância que a emi
tiu. Por outro lado, os corpos po
dem, também, absorver luz. Uma 
folha de árvore, por exemplo, é 
verde jjorque as substâncias que a 
compoem absorvem as radiações 
luminosas de várias cores, com ex
ceção da radiação verde e algumas 
outras vizinhas, que são refletidas 
e impressionam a retina humana. O 
conjunto dessas radiações não re
fletidas e, por conseguinte, absorvi
das pela substância responsável 
pela coloração das folhas constitui

A análise espectroscópica da luz 
emitida durante a combustão de 
uma substância química permite a 
identificação dos elementos nela 
presentes, já que o espectro visivel 
da chama reproduzirá o espectro 
dos elementos que compõem a 
amostra, possibilitando seu reco
nhecimento. Essa análise 6 tipica
mente qualitativa.

o espectro de absorção dessa subs
tância.

Tanto o_ espectro de emissão de 
uma substância guanto o de absor
ção têm importância fundamental 
para os físicos e físico-químicos, 
pois revelam os segredos das estru
turas dos átomos* e das molécu
las*. Esse tipo de estudo — cha
mado espectroscopia — permitiu 
obter os resultados experimentais 
que servem de base para os moder
nos conhecimentos acerca da estru
tura do átomo. Os instrumentos 
que esse estudo utiliza chamam-se 
espectroscópios. As técnicas espec
tro scópicas também são emprega
das pelos químicos para obter in
formações a respeito da forma de 
ligação dos átomos nas moléculas.

A produção de espectros

Tanto espectros^ de emissão 
quanto de absorção podem ser 
contínuos ou descontínuos (discre
tos). Esse último tipo ainda pode 
ser de linhas ou de bandas.

Um espectro é chamado contí
nuo quando todas as intensidades 
das radiações que nele aparecem 
são diferentes de zero. Esses espec
tros são emitidos por sólidos e 
líquidos incandescentes, e, em con
dições particulares, por gases. Em 
geral, são produzidos por altas 
temperaturas, sendo a distribuição

de intensidade radiante função da 
temperatura e do comprimento de 
onda.

Os espectros de linha são carac
terísticos de átomos e íons excita
dos em fases gasosas de baixa pres
são. O espectro mostra linhas 
brilhantes e bem separadas, desta
cadas umas das outras, todas sobre 
fundo escuro.

O espectro de bandas é consti
tuído por uma série de linhas muito 
próximas. É produzido pela excita
ção de moléculas, sendo assim ca
racterístico das substâncias. 
Quando o espectroscópio é de pe
queno poder resolutivo, o espectro 
aparece formado de linhas assimé
tricas muito largas. Nos espectros
cópios de maior poder resolutivo as 
bandas mostram-se constituídas de 
listras — a separação e a intensi
dade relativa delas fazem com que 
tenham a aparência de bandas 
contínuas.

Como medir espectros

Para indicar 0 comprimento de 
onda das linhas espectrais utili
zam-se geralmente as unidades es
tabelecidas pelo Sistema Interna
cional (SI). As principais medidas 
são: mícron (10 4 cm) milimícron 
(10-7 cm), angstrom ( 10~ 8 cm) e
un idade  o u  X U  ( 1 0 ~  ’  1 c m ) .

Um critério bastante utilizado
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para setorizar a espectroscopia é 
aquele que leva em conta ocompri- 
mento de onda das radiações utili
zadas como espectros de emissão 
ou de absorção. Nesse caso tem-se: 
a espectroscopia de raios X, do ul
travioleta, do visível, do infraver
melho, de microondas e radioondas
— em ordem de crescimento do 
comprimento de onda.

ESPECTROSCOPIA DE 
RAIOS X — Essa divisão com
preende ondas cujo comprimento 
varia entre 0,006 a 1 000 a  . Para 
produzir comprimentos de onda 
desse tipo são usados tubos de 
raios X. Os métodos de revelação 
baseiam-se no uso das chapas foto
gráficas especiais, dispositivos de 
fluorescência e reveladores de ra
diações ionizantes, como o conta
dor Geiger. Entre as aplicações 
mais importantes de estudo desse 
tipo de espectroscopia destacam-se 
a análise química por fluorescência 
e a análise qualitativa de ligas e 
substâncias que contêm um grande 
número de elementos. O procedi
mento é bastante rápido e por isso 
adaptado ao uso industrial.

ESPECTROSCOPIA DO UL
TRAVIOLETA — Inclui ondas 
cujo comprimento varia entre 40 e 
4 000 Â . Sobrepõe-se assim a 
uma parte da espectroscopia de 
raios X. A radiação é produzida 
por arcos e descargas em vapor de 
mercúrio, hidrogênio e_ outros ga
ses, ou mediante substâncias fluo
rescentes excitadas por radiações 
de mercúrio. Para os comprimentos 
de ondas menores, que se confun
dem com os raios X, é habitual 
usar arcos elétricos ou centelhas. 
Os métodos de revelação são os 
mesmos da técnica fotográfica. 
Esse tipo de espectroscopia é apli
cado em métodos espectroquími- 
cos, espectrofotométricos, etc.

ESPECTROSCOPIA DO VISÍ
VEL — Compreende todos os 
comprimentos de onda situados no 
limite da visibilidade humana: o in
tervalo vai de 3 800 a 7 800 Â (do 
violeta ao vermelho), apresentando 
um máximo de sensibilidade ao re
dor do amarelo-esverdeado. As 
aplicações da espectroscopia do 
visível vão desde o estudo de confi
gurações eletrônicas até a espec
troscopia astronômica. Em proces
sos científicos e industriais, 
utilizam-se fotômetros, aparelhos 
fotelétricos, fotográficos, etc.

ESPECTROSCOPIA DO IN
FRAVERMELHO — Estende-se 
do extremo limite da visibilidade 
(7 800a) até cerca de 1 mm. As 
fontes de excitação são as lâmpa
das de Nernst (lâmpada elétrica 
cujo filamento é formado por óxido 
de zirconio). Para comprimentos de 
onda entre 10 000 e 50 000 Â, a re
velação dos espectros efetua-se 
com chapas fotográficas com sensi
bilidade até 10 000 ou com revela
dores a fotocondução (como o sul
feto ou o telureto de chumbo) entre
10 000 e 50 000 Â; para compri
mentos de onda maiores usam-se 
radiômetros (balômetros e termopi- 
lhas, por exemplo). Aplica-se essa 
espectroscopia no estudo científico
— rotação e vibração de moléculas

de gases, líquidos ou sólidos — e 
também em processos industriais, 
como instrumento de análise quí
mica.

ESPECTROSCOPIA DE MI
CROONDAS — Compreende 
comprimentos de onda que vão de
1 mm a 30 cm — freqüências in
cluídas entre 300 gigahertz (109 
Hertz) e 1 gigahertz. A geração e 
revelação de microondas de tipo es- 
pectroscópico só foi possível com o 
aperfeiçoamento do radar. Atual
mente existem eficientes métodos 
de geração dessas microondas: en
tre outros, cavidades ressonantes 
que contam com sistema de guias 
para as ondas.

ESPECTROSCOPIA DE RA- 
DIOONDAS — Compreende 
comprimentos de onda gue vão de 
30 cm a alguns km. Sao geradas 
em circuitos oscilantes com radio

freqüência mais ou menos conven
cional. A espectroscopia de ra
dioondas é muito utilizada na 
radiastronomia: ás estrelas são 
estudadas através dos espectros 
que emitem.

Radiação espectroscópica

Existem dois grupos de fontes de 
radiação de tipo espectroscópico, 
conforme a radiação tenha espectro 
contínuo ou descontínuo — nesse 
último caso, em bandas ou linhas.

A emissão de espectros contí
nuos é característica^ de sólidos in
candescentes — a lâmpada incan
descente de filamentos de 
tungsténio ou os elementos radian
tes da lâmpada de Nernst são 
exemplos. A radiação, em sua in
tensidade máxima, é emitida num 
comprimento de onda que varia 
aproximadamente ôom o inverso 
da temperatura absoluta do sólido.

Também o aumento da intensidade 
do espectro depende da tempera
tura — mas a propriedade de emi
tir que o corpo apresenta tem 
grande influência.

São Consideradas boas fontes de 
espectros contínuos, no campo do 
visível e do ultravioleta, as descar
gas elétricas feitas em hidrogênio, 
com água entre os elétrodos metáli
cos. Para o ultravioleta podem 
ainda ser usadas, como fontes de 
espectro contínuo, as descargas elé
tricas feitas em gases nobres sob 
pressão. O uso de fontes de espec
tro contínuo tem como principal 
objetivo o estudo do espectro de 
absorção de gases, vapores, solu
ções e sólidos.

As descargas elétricas em arco 
voltaico com pressão atmosférica 
normal, ou lâmpadas contendo gás 
ou vapor metálico em baixa pres
são sao exemplos de fontes de es
pectros discretos. O espectro des-

A análise espectroscópica constitui 
um valioso auxiliar da pesquisa as- 
tronômica. Permite colher informa
ções sobre a composição qufmica, 
temperatura, pressão e outras ca
racterísticas dos astros. E. a partir 
desses dados, em particular da 
temperatura, agrupar as estrelas 
em classes espectrais. Relacio
nando essas classes com a lumino
sidade das estrelas, chega-se è dis
tribuição destas na abóbada 
celeste. Esta última tarefa foi reali
zada, paralela e independente
mente. pelos astrónomos Ejnar 
Hertzsprung (dinamarquês) e Henry 
Russell (americano). Daf a distri
buição ser conhecida como "dia
grama de Hertzsprung Russell". 
Neste gráfico, as classes espectrais 
sâo marcadas no eixo horizontal, 
em ordem de temperaturas decres
centes, ou seja, começando pela 
classe espectral. O, è esquerda, e 
terminando com a classe M . à di
reita. No eixo vertical sào represen
tadas as magnitudes absolutas das 
classes espectrais. Da análise do 
diagrama conclui-se que 99% das 
estrelas concentrem-se em tomo 
da linha que corta o gráfico do 
canto esquerdo superior ao canto 
direito inferior. Sobre essa diago
nal, a "seqüência principal", si
tuam-se estrelas de todos os tipos 
espectrais.

I
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sas fontes, constituído de um certo 
número de linhas brilhantes — cor
respondentes ao comprimento da 
onaa 6, é emitido pelos átomos, 
íons e moléculas, excitados por co
lisões com outras partículas ou por 
absorção de energia radiante.

São utilizados espectros contí
nuos para obter-se os descontínuos 
de absorção. A identificação de 
cada linha espectral — tanto de es
pectros de emissão discreta, como 
de espectros de absorção — é feita, 
principalmente, através da medida 
do comprimento de onda.

Os comprimentos de onda, em 
geral, são medidos com precisão de 
até oito algarismos significativos. 
Mas uma aproximação desse tipo 
não é suficiente para identificar os 
milhões de listras espectrais. Dois 
fatores, contudo, facilitam signifi
cativamente o processo. Em pri
meiro lugar, um elemento, quando 
está diluído em outro, apresenta 
um espectro simplificado. Além 
disso, dificilmente uma amostra de 
análise espectral contém mais de 
12 a 24 elementos químicos.

Um segundo critério para identi
ficação aa natureza físico-química 
de uma amostra é a medida da in
tensidade luminosa relativa. Essa 
medida, contudo, nãopode ser feita 
com a mesma precisão da medida 
do comprimento de onda.

Nos espectros de fase conden
sada (líquidos ou sólidos), caracte
rizados por bandas de absorção ou 
de emissão, além do comprimento 
de onda no pico da banda, a forma 
e a largura desta influem na identi
ficação.

A espectroscopia 
dos astros

Considerado um dos métodos 
fundamentais das pesquisas astrofí
sicas, a espectroscopia astronô
mica teve início quando o físico 
alemão Joseph von Fraunhofer* 
catalogou e classificou as listras do 
espectro solar. A espectroscopia 
astronômica não abrange apenas 
os estudos de espectros de bandas, 
do campo óptico e infravermelho. 
Inclui tambem as pesquisas com 
radiastronomia.

A espectroscopia fornece ao as
trônomo uma série de informações. 
Esclarece acerca da composição 

uímica, temperatura, pressão, 
ensidade, existência de campos 

elétricos e magnéticos, velocidade 
de rotação e velocidade radial (re
veladas pelo efeito* Doppler)de as
tros. Informa também a respeito de 
fenômenos como a convecção, tur
bulência,- expansão e movimento 
orbital de certas estrelas binárias 
espectroscópicas.

A observação do espectro pode 
ser visual, mas em geral é feita 
através de fotografias ou elementos 
fotossensíveis. Essa garantia de se
gurança é importante, por exemplo, 
no caso de estrelas aparentemente 
do mesmo tipo espectral, mas com 
luminosidades diferentes.

Espionagem

Basicamente, a espionagem con
siste na atividade de obter informa
ções de modo secreto. Para que 
seja levada a efeito, não basta que 
existam espiões: é necessário que 
alguém (indivíduo ou organizaçao) 
julgue necessário e legitimo utili
zar-se desse tipo de serviço. Essa 
atitude por sua vez, é motivada 
pela existência de um conflito de 
interesses entre duas ou mais par
tes, das quais o espião passa a ser 
o instrumento. A espionagem, por
tanto, é sempre feita a favor de al
guém, contra alguém. Os seus be
neficiários, assim como suas 
vítinias, podem ser governos, em
presas, partidos políticos, exércitos, 
igrejas, organizações esportivas, es
colas ou simples cidadãos.

Há vários tipos de espião, depen
dendo dos recursos utilizados pelo 
empregador. O profissional que 
trabalha por dinheiro; o espião in
voluntário, que é forçado a trans
mitir informações por medo de pu
nições; e há ainda o espião 
voluntário, que informa gratuita
mente por simpatizar ou antipati
zar com uma das partes em con
flito. Daí resulta a regra geral de 
que a maioria esmagadora dos es
piões sempre se encontra a serviço 
aas organizações mais ricas, pode
rosas e influentes.

A espionagem é antiquíssima: 
sua historia remonta aos egípcios, 
que, 3 000 anos antes de Cristo, ja 
mantinham um serviço secreto bem 
organizado.

A partir do século XVI, a espio
nagem difunde-se cada vez mais

pelos países europeus, em grande 
parte devido à formação dos Esta
dos nacionais: no reinado de Eliza- 
beth* I da Inglaterra e, na França, 
sob os governos do cardeal Riche- 
lieu* e de Luís* XV, foi largamente 
empregada para resolver proble
mas internos. Nos fins do século 
XVIII e começos do XIX, surgem 
os criadores da moderna espiona
gem política: Frederico*, o 
Grande, da Prússia, e Joseph Fou- 
ché*, na França. Do primeiro é a 
frase: “O Marechal de Soubise é 
sempre seguido por uma centena de 
cozinheiros; eu sempre sou prece
dido por uma centena de espiões”. 
Foucné foi o criador da policia se
creta francesa, que teve grande im
portância política ao tempo do 
consulado e do império. Nas guer
ras napoleônicas a espionagem de
sempenhou papel fundamental, não 
só para Napoleão* como para to
dos os memoros da Santa Aliança.

Há leis internacionais que a re- 
ulamentam e reconhecem o direito 
e emprego de espiões em tempos 

de guerra. No entanto, tem-se de
senvolvido muitíssimo como forma 
de luta político-ideológica não só 
entre países, mas internamente, em 
cada um deles. Nesse sentido, 
tem-se acentuado, na medida em 
que os regimes ou governos tendem 
para formas mais severas de con
trole social e econômico, o que traz 
como conseqüência o enfraqueci
mento dos fluxos normais de comu
nicação e a necessidade de imposi
ção de comportamentos e valores 
implantados pela força e por for
mas espúrias de informação*.

Uma fase importante da história 
da espionagem nos Estados Unidos 
é assinalada pela Guerra de Seces
são* em 1861, quando o governo 
confederado organizou um serviço 
tão perfeito de informação militar

VEJA TAMBÉM: Análise Quí
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que, durante o primeiro ano do 
conflito, seus líderes, em Rich- 
mond, recebiam relatórios comple
tos de todas as reuniões do Gabi
nete do Presidente Lincoln*, 48 
horas depois; ficou famosa nessa 
época a espiã sulina Belle Boyd. O 
segundo momento importante da 
espionagem americana situa-se nos 
anos da Segunda* Guerra Mundial, 
com a criação do OSS (Office of 
Strategic Services), que, entre ou
tras atividades, espalhou um
frande número de agentes na 

rança para auxiliar os líderes da 
Resistência, especialmente nas 
ações de sabotagem contra os na
zistas. Do OSS surgiu, finalmente, 
a CIA (Central Intelligence 
Ajency), criada em 1947, em fun
ção da guerra* fria, passando a 
exercer inúmeras atividades em 
todo o mundo. São conhecidos os 
casos de golpe contra o Presidente 
Jacobo Arbenz, em 1954, na Gua
temala, e a fracassada invasão da 
Baía dos Porcos, em Cuba, além de 
muitos outros.

Na União Soviética, a espiona
gem passa por várias fases. Na 
epoca de Pedro*, o Grande, o czar 
contava com o ministro do Espan
camento e da Câmara de Torturas, 
encarregado de inteirá-lo a respeito 
de inimigos externos e internos. Em 
1881, é criada a Okhrana, com a 
finalidade de combater os movi
mentos revolucionários populistas, 
anarquistas e socialistas.

Especial importância ganhou en
tão a figura do agent provocateur, 
que, alem de obter informações, 
costumava induzir os grupos revo
lucionários à prática de atos terro
ristas que seriam facilmente abor
táveis e capazes de justificar a 
prisão dos líderes.

A Okhrana, cuja atividade mais 
intensa situa-se entre 1906 e 1917,

Há na História casos de troca ou resgate de espiões. Muitos deles, porém, são executados. (Acima, Mata Hari.)
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Central de escuta: a técnica tomando mais fácil o serviço de espionagem.

foi eliminada pela revolução bol- 
chevista. Esta inicia outra fase, 
através da criação da Cheka (Co
missão Extraordinária para o 
Combate à Contra-Revolução, Sa
botagem e Especulação), transfor
mada depois por Joseph Stálin* 
(1922) na GPU; esse período da or
ganização é caracterizado pela vio
lenta perseguição a todos os ele
mentos internos antiestalinistas. 
Em 1934, é substituída pela 
NKVD, dedicando-se à eliminação 
dos últimos redutos contrários a 
Stálin e exercendo ação internacio
nal como o envio de agents provo- 
cateurs para a Guerra Civil Espa
nhola* e infiltrando-se nas 
organizações trotskistas dos outros 
países. O próprio Trotsky*, desde 
1929, quando foi exilado, teve sem
pre entre seus mais íntimos colabo
radores um agente da polícia polí
tica de Stálin a vigia-lo, o que 
culminou com seu assassinato em 
1940.

Após a consolidação do poder 
de Stálin, o serviço secreto sovié
tico sofreu uma série de transfor
mações, passando a chamar-se 
M VD (Ministério do Interior) e, de
pois da condenação à morte de 
Laurenti Povlovitch Beria*, seu di
retor, foi rebatizado como KVD, 
dedicando-se, entre outras coisas, à 
guerra fria.

Todos os outros países têm man
tido serviços de espionagem, muito 
embora sem as dimensões que ela 
adquiriu na Rússia e nos Estados 
Unidos. A Alemanha prussina, na 
guerra de 1870 contra os franceses, 
tinha mais de 30 000 espiões espa
lhados pela França, e na Primeira* 
Guerra Mundial tomou;se célebre 
o caso de Mata Hari, traída por seu 
colega Walter Wilhelm Canaris e 
executada pelos franceses. Foi com 
a ascensão do nazismo* que a es
pionagem ganhou muito maior am- 

litude, com a criação da Geheime 
taats Polizei (Gestapo), encarre

gada da identificação e liquidação 
dos inimigos do regime.

Modernamente, costuma-se dizer 
que os espiões perderam a impor- 
tancia que tinham no passado de
vido à crescente utilização de no
vos recursos técnicos como, por 
exemplo, os satélites artificiais, que 
carregam engenhos capazes de de
tectar até mesmo pequenos objetos 
situados^ a grande distância. Essa 
afirmação, no entanto, não leva em 
consideração o fato de que o espião 
não se confunde com os instrumen
tos que utiliza, sejam estes apenas 
papel e lápis para tomar anotações 
ou poderosos foguetes interconti
nentais. Ao contrario, aumentando 
o poder da técnica, cresce o valor 
do espião.

Espionagem industrial

Um outro tipo de espionagem, 
em que os inimigos não são países 
ou idéias políticas, mas grupos eco
nômicos concorrentes, é consti
tuído pela espionagem industriai ou 
comercial. Tal é sua importância, 
atualmente, que se estima em cerca 
de 1 milhão o número de espiões 
industriais em ação.

Sua história e tão antiga quanto 
a espionagem folítica e militar. O 
primeiro caso que se conhece ocor
reu trezentos anos antes de Cristo,

quando os segredos chineses da fa
bricação de seda foram roubados. 
Isso se repetiu no ano de 1700 — 
suas técnicas milenares e ciosa
mente guardadas de produção de 
cerâmica foram difundidas, de ma
neira ilícita, no Ocidente. Outros 
exemplos históricos são encontra
dos na retirada clandestina de mu
das de seringueira da Amazônia 
para serem plantadas na Ásia, e de 
sementes de café, da Guiana Fran
cesa para o Brasil.

Hoje, o desenvolvimento extre
mado da concorrência industrial 
faz com que sejam da maior impor
tância os conhecimentos a respeito 
do que as empresas do mesmo 
ramo estão pesquisando de novo, 
de seus planos a curto e longo 
prazo, do desenvolvimento de no
vos processos de fabricação, pro
cura de novos mercados, custos, 
clientes, fornecedores, situação fi
nanceira, estoques, etc.

Esses conhecimentos podem de
correr de trabalhos eticamente 
aceitáveis, como leitura de periódi
cos especializados, pesquisa de 
mercado, compra de produtos do 
concorrente para estudos, conver
sas com clientes ou fornecedores 
em comum. Mas podem também 
resultar da prática (mais rendosa, 
embora menos honesta) da espio
nagem industrial.

Entre os métodos desses espiões 
destacam-se a escuta, por aparelha 
gem eletrônica, de telefonemas ou 
reuniões de concorrentes; a intro
dução de informantes nas instala
ções da firma rival (sob disfarce de 
novo empregado, vendedor, cliente 
ou jornalista, por exemplo); a foto
grafia ou o roubo de plantas gráfi
cas, documentos, protótipos; su
borno de empregados, etc. Além 
disso, a espionagem tornou-se 
muito mais fácil com o uso das téc
nicas de miniaturização de equipa 
m e n t o s  e le t r ô n i c o s  e f o t o g r á f ic o s .

Técnicas de defesa

À semelhança das entidades 
políticas, as industrias têm recursos 
de defesa contra a espionagem que 
lhes é dirigida. O mais simples de
les é limitar a veiculação das infor- 
mações-chave às pessoas (de con
fiança) que realmente necessitam 
delas para seu trabalho. Uma pre
caução paralela é pôr as decisões 
em prática tão depressa que o ini
migo, mesmo se conseguir alguma 
informação de importância, nao te
nha tempo de usá-la.

As práticas mais ativas de con
tra-espionagem, na indústria, visam 
detectar e destruir o esquema do ri
val interessado. No caso de um 
funcionário-espião, por exemplo, a 
firma pode fornecer informações 
unicamente ao suspeito e, se algum 
concorrente usá-las, tomar as pro
vidências legais possíveis (pelo me
nos, demitir o informante).

Há também o estratagema do en
godo, que aproveita o esquema 
montado j>elo agressor para lhe dar 
informações falsas, embora ve
rossímeis, que o afastam do verda
deiro objetivo.

A espionagem industrial-comer- 
cial de países que desejam atualizar 
rapidamente sua tecnologia sem 
gastar fortunas em pesquisas chega 
mesmo a manter agentes em outras 
nações, a soldo de entidades para- 
oficiais.

A erradicação total dessas práti
cas é quase impossível, pois rara
mente os espiões recorrem à violên
cia ou extorsão, o que toma muito 
difícil enquadrar sua atividade em 
delitos criminalmente previstos e 
puníveis.

VEJA TAMBÉM: Diplomacia; 
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Espiritismo

Apesar de certa tendência a de
signar com a mesma denominação 
varias religiões (formas sincréticas 
de cristianismo* e fetichismo*), o 
termo “espiritismo” define um mo
vimento específico, que se funda
menta na crença de que é possível 
a comunicação entre o mundo dos 
vivos e o mundo dos mortos, atra
vés de contatos entre espíritos en
carnados e espíritos desencarna
dos. Esse relacionamento seria 
possível graças à presença dos mé
diuns, pessoas dotadas de qualida
des especiais, que, cedendo seu 
corpo aos espíritos desencarnados, 
propiciam a comunicação entre es
tes e os vivos.

Depois de um período de rigo
rosa negação por parte das ciên
cias, a parapsicologia* — sobre
tudo depois da Segunda Guerra 
Mundial — constatou e demons
trou a existência de percepção ex- 
tra-sensorial, telepatia, clarividên
cia, premonição, etc. E sobre esses 
fenômenos (denominados paranor- 
mais) já  se formularam as mais di
versas teorias. A doutrina espírita 
é uma delas.

O espiritismo teve seu sistemati
zador em Léon Hippolyte Dénizart 
Rivail (1804-1869), professor e mé
dico francês, mais conhecido por 
seu pseudônimo: Allan Kardec. Da 
França, o espiritismo estendeu sua 
influencia a quase todo o mundo.

Os doutrinadores do espiritismo 
além de situá-lo como religião e fi
losofia, caracterizam-no também 
como ciência. Não há, pois, para 
os espíritas oposição entre a ver
dade religiosa e a científica. 
Mesmo a comunicação entre vivos 
e mortos é considerada natural, 
passível de ser conhecida e suscetí
vel de explicação racional. A cos- 
movisãoespírita, fundada em uma 
concepção cósmica, total, da vida, 
exterioriza-se na certeza de que o 
homem está em permanente evolu
ção, e na integração essencial entre 
a vida material e a espiritual. As 
normas de conduta individual e de 
relações sociais corporificam-se em 
rigoroso código ético. Os espiritis
tas acreditam que cada homem es
teja vivendo uma etapa no processo 
evolutivo, a qual será superada em 
sua longa caminhada pelo cosmo.

O princípio doutrinário que ad
mite o aperfeiçoamento espiritual, 
através de encarnações e desencar
nações, é a base da doutrina es
pírita e realiza a síntese entre sua 
teologia e a moral prática que 
marca sua ação na sociedade. Há, 
entretanto, grande margem de livre 
arbítrio, que confere ao indivíduo 
opções em face de sua própria evo
lução.

A cosmovisão constante da dou
trina espírita promove a integra
ção, essencial no mundo, entre as 
esferas que considera sagrada e 
profana. De fato, em suas relações, 
no âmbito mais amplo da socie
dade, as instituições espíritas, so
bretudo as brasileiras, programam 
sua intervenção através da ação as- 
sistencial, principalmente junto aos
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estratos sociais mais baixos. A as
sistência a doentes é amplamente 
difundida por meio de práticas mís
ticas (“̂ passes”, preces) ministradas 
por médiuns, e da internação em 
casas de saúde espíritas. A função 
terapêutica integra a programática 
espirita e atua como um poderoso 
catalisador em meio às massas. 
Toda a ação social é caracterizada 
pelo espírito caritativo, próprio da 
etica kardecista. No recinto místico 
das sessões espíritas, as entidades 
intervenientes se pronunciam, em 
geral, através de sentenças e reco
mendações de conteúdo moral.

A teoria da evolução do cosmo 
e sua principal parte integrante, o 
homem, admite que o processo evo
lutivo se desenvolve de acordo com 
leis naturais. O pensaniento reli
gioso espírita adota o Evangelho 
cristão interpretado por A. Kardec, 
que não aceita a revelação divina: 
as comunicações não se fazem dire
tamente com Deus, mas sim com 
espíritos evoluídos (que guiam a 
humanidade). Esses espíritos, evi
dentemente, estão submetidos às 
leis de Deus.

No Brasil, a dimensão religiosa 
dá características peculiares ao es
piritismo praticado no país, o que 
e, provavelmente, o principal mo
tivo de sua penetraçao popular. O 
relevo dado ao conteúdo estrita
mente religioso do espiritismo bra
sileiro tem contribuído para a valo
rização dos atos caritativos, que 
são próprios ao movimento es
pírita, através de programações as- 
sistenciais.

Os espíritas vinculam-se aos 
“centros” e estes são congregados 
em instituições maiores, as uniões 
e federações espíritas e outras.

As sessões espíritas realizam-se, 
em geral, nos “centros”, e são coor
denadas por um dirigente. Para ini
ciá-las, os fiéis ouvem músicas sua
ves e de efeito relaxante. O 
dirigente, juntamente com os de
mais, senta-se em torno de uma 
mesa e evoca os espíritos, aos quais 
pede orientação j>ara os trabalhos 
que se realizarao. A leitura do 
Evangelho Segundo o Espiritismo, 
de Allan Kardec, integra a seqüên
cia litúrgica da sessão. Pode ocor
rer, então, a leitura de textos psico-

grafados (escritos por um médium 
e ditados pelos espíritos).

Estes; em forma de mensagem de 
um espirito determinado, em geral 
contêm conselhos e recomendações 
de natureza moral. Os presentes re
zam, então, o “ Pai Nosso”. Se
gue-se a “ sessão de vibração”, que 
leva à incorporação de uma enti
dade ou espírito em um médium 
(“aparelho”).

Nessas sessões, manifestam-se 
“guias” espirituais, que controlam 
e orientam as entidades. Esses 
guias podem ser “espírito de luz”, 
que se manifestam através de pala
vras de conteúdo ético-religioso, ou 
pode acontecer de a entidade incor
porada ser um “espírito sofredor”. 
Em qualquer dos casõs, perturba
ções psíquicas e fisiológicas (bati
das de mao na mesa, tremor, respi
ração ofegante) têm lugar, afetando 
os médiuns que os incorporam. 
Respiração prolongada e entrecor
tada assinala a saída do espírito de 
seu “aparelho”.

Os passes, que são ministrados 
por médiuns (e/ou por espíritos in
corporados), têm funções benéficas 
na vida física, psíquica e social dos 
participantes. A sessão termina 
com uma oração de agradecimento.

Além das sessões religiosas cole
tivas, nas sessões mediúnicas — 
sustentáculo da prática espírita no 
Brasil -— ocorrem os atos indivi
duais de religiosidade, em que os 
fiéis oram ou praticam vibrações e 
passes.

Os kardecistas, congregados em 
centros e uniões espíritas, partici
pam das reuniões de estudo, nas 
quais a temática doutrinária é 
abordada em palestras sobre as 
quais, depois, todos meditam.

Há espíritas ativos (líderes mé
diuns e diretores de instituições es
píritas), participantes (as demais 
pessoas que, tendo aceitado a dou 
trina, participam com regularidade 
das práticas espíritas) e os even
tuais (aqueles que recorrem às pra
ticas espíritas com fins terapeuti- 
cos, sem que estejam integrados 
doutrinariamente na religião).

VEJA TAMBÉM: Parapsicologia.

Espírito Santo

SUM ÁRIO

Limites: Bahia (N); Rio de Janeiro 
(S); Minas Gerais (0); Oceano 
Atlântico (L)

Superfície: 45 597 km 2 
População: 1 599 333 hab. (1970) 
Capital: Vitória (133 019 hab.) 
Cidades principais:

Vila Velha (123 742 hab.); Cola- 
tina (105 096 hab.); Cachoeira do 
Itapemirim (100 010 hab.) 

Ferrovias: 990 km 
Rodovias: 25 153 km

O território do Estado do Es
pírito Santo ocupa 350 quilômetros 
de frente litorânea, com profundi
dade média de 130 quilômetros 
para o interior. Nas planícies cos
teiras, um cordão de barragem, for
mado pela faixa de restingas, 
obriga os baixos cursos dos rios a 
correrem paralelos ao litoral. O rio 
mais importante é o Doce (980 qui
lômetros), que vem de Minas Ge
rais e atravessa todo o Espírito 
Santo, sendo navegável em 222 
quilômetros. Seus afluentes princi- 

ais são o Guandu e o Pancas. O 
ão Mateus (500 quilômetros), 

também de origem mineira, é nave
gável em 70 quilômetros. O Santa 
Maria (100 quilômetros) tem 40 
quilômetros navegáveis, da foz a 
Cachoeiro do Itapemirim. O Itaba- 
poana (264 quilômetros), com 66 
quilômetros navegáveis, separa, em 
parte, o Espírito Santo de Minas 
Gerais e do Rio de Janeiro. Os rios 
capixabas apresentam diversas ca
choeiras e corredeiras de grande 
potencial hidrelétrico, parcialmente 
aproveitado.

O Espírito'Santo possui também 
muitas lagoas litoraneas, algumas 
de grandes dimensões. A maior é a 
Juparanã, com 50 quilômetros de 
circunferência, seguindo-se as la-
foas Juparanã-Mirim, Tapada, 

lonsarás e Pão Doce.
Em direção ao interior, uma sé

rie de baixadas e tabuleiros forma, 
em conjunto, terrenos mais ou me
nos planos.

Mais para oeste, relativamente a 
pequena distância do litoral, estão 
as zonas serranas, inicialmente co
bertas pela mata tropical. São ter
renos acidentados, entalhados pe
los vales dos rios.

A serra principal, a dos Aimo
rés, continua para o sul, respectiva
mente, com os nomes de Espigão e 
Caparaó, onde fica o ponto culmi
nante: o piso da Bandeira, com
2 890 metros de altura.

Início do povoamento

Em janeiro de 1534, Dom João 
III, rei de Portugal, doou ao fidalgo 
Vasco Fernandes Coutinho 50 lé
guas na costa do Brasil. Depois de 
enfrentar a resistência dos índios e 
de os dispersar, fazendo disparar os 
canhões, o donatário e sua comi
tiva desembarcaram na nova terra 
num domingo em que a Igreja cele
brava a festa do Divino Espírito 
Santo. Em homenagem à data, o 
novo povoado recebeu o nome de 
Espírito Santo.

Fustigados pelos indígenas, os 
colonos se refugiaram na ilha de 
Santo Antônio, doada por Vasco 
Fernandes Coutinho a Duarte Le
mos. Com a ajuda de reforços en
viados por Mem de Sá, governador 
geral do Brasil, os índios foram 
derrotados e a ilha foi denominada 
ilha da Vitória.

A penetração dos colonizadores 
foi bastante dificultada pelas en
costas íngremes da serra do Mar, 
entalhadas por vales profundos e 
cobertas por florestas muito ricas 
em madeiras de lei.

Na zona de tabuleiros próximos 
ao litoral, os solos pouco se presta
vam ao cultivo, sendo muito restri
tos ao sul, até a planíce flúvio-ma- 
rinha da foz ao rio Doce, mas 
ampliando-se ao norte, em direção 
ao Estado da Bahia.

Em direção ao norte, o obstáculo 
à penetraçao era o rio Doce, cujo 
vale constitui fronteira entre paisa
gens bem diferentes. Ao sul, uma 
superfície bastante acidentada, pro
fundamente entalhada pelos cursos 
de água, com vales de vertentes

Um tipo de operação espírita, subordinada ès forças parapsicológicas. O Espírito Santo possui praias de grande beleza natural (Anchieta).
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íngremes e diferenças de altitude 
ocasionando fortes contrastes entre 
terras “quentes” e “frescas”, con
forme sua elevação. Ao norte, em
bora a região montanhosa apresen
tasse solos férteis, o clima, quente 
e úmido, favorecia a incidência de 
febres.

No entanto, o principal motivo 
da falta de povoamento do norte do 
Espírito Santo não seria de ordem 
geográfica, porém histórica. Com a 
descoberta do ouro em Minas Ge
rais, nos fins do século XVII, o 
centro econômico da colônia desjo- 
cou-se do norte para o sul. Além 
disso, a Coroa portuguesa, visando 
a barrar o crescente afluxo de aven
tureiros, proibiu a abertura de pica
das e a navegação em canoas. As
sim, a parte alta da bacia do rio 
Doce, caminho natural para a re
gião das minas, ficou isolada e des
povoada, o que até hoje produz 
efeitos negativos.

Café e imigração

Até a segunda metade do século 
XIX, o povoamento do Espírito 
Santo limitava-se a alguns núcleos 
esparsos no litoral e à cidade de 
Sao Mateus, ao norte. Com o café, 
que iniciou sua marcha por terras 
capixabas por volta de 1850, a par
tir de Minas e do Rio de Janeiro, 
mudou o panorama demográfico 
da província.

Um dos primeiros centros atingi
dos seria, ao sul, Cachoeiro do Ita- 
pemirim, que se tornaria a capital 
econômica da província. Avan
çando pela região serrana, a cul
tura do café traria consigo imigran
tes europeus, especialmente 
alemães e italianos. Estes não se 
tornaram semi-assalariados rurais, 
como nas fazendas paulistas, nem 
pequenos proprietários de policul
turas, como nos Estados mais ao 
sul. Os imigrantes dedicaram-se à 
monocultura do café, em pequenas 
propriedades familiares. _

Os imigrantes alemães funda
ram, em 1847, a colônia de Santa 
Isabel, no centro-sul da província. 
A colonização italiana começou 
por volta de 1875, tendo por “capi
tal” Santa Tereza, no norte. Em 
1890, os italianos orientaram-se 
para os platôs baixos, entre Santa 
Cruz e Linhares, onde surgiram as 
colônias de Santa Leocádia e Nova 
Venécia.

A primeira, situada numa área 
de matas com solos pouco férteis e 
clima inclemente, não chegou a 
prosperar. Nova Venécia, graças 
aos solos mais produtivos, teve 
maior desenvolvimento.

Além do café, também o cacau 
impulsionou o povoamento de cer
tas regiões do Espírito Santo, prin
cipalmente o município de Linha
res. Introduzido a partir das regiões 
do sul da Bahia, o cacau também 
foi cultivado à sombra de árvores 
mais altas.

Decadência do cafe e 
êxodo rural

Embora com produção muito in
ferior à de São Paulo e mesmo à 
de Minas Gerais, o Espírito Santo 
tornou-se importante cultivador de 
c a fé .  C o l a t i n a  e ra ,  n o  E s t a d o ,  o  

maior centro produtor e de comer-

Apertada entre o mar e as encostas rochosas, a capital capixaba desenvolve uma importante atividade portuária.

cialização, chegando o café a re
presentar, em 1956, cerca de 90% 
da produção agrícola total.

Entretanto, os métodos agrícolas 
rudimentares esgotaram rapida
mente o solo, como já  ocorrera em 
Minas e no Estado do Rio, fazendo 
cair a produtividade e a qualidade 
do cafe. Tais fatores, somados à 
queda do preço do produto no mer
cado externo, forçaram o governo 
brasileiro a promover um pro
grama de racionalização da cafei
cultura nacional. O primeiro passo 
foi a erradicação dos cafezais im
produtivos: o Espírito^ Santo per
deu 180 milhões de pés de café e 
sua safra anual reduziu-se em 1 mi
lhão de sacas.

Uma das conseqüências princi
pais desse processo, começado em 
1962 e acelerado em 1966/67, foi 
a queda considerável da renda in
terna do Estado. Outra conseqüên
cia, não menos significativa, resi
diu no desemprego de milhares de 
agricultores, que, por isso, emigra
ram para várias cidades, tanto do 
Espírito Santo quanto de outros 
Estados. O êxodo rural provocou o 
grande aumento da população ur
bana, que passou de cerca de 
380 000, em 1960, para 720 474 
em 1970.

Embora sem resolver (na ver
dade, agravando) o problema da 
ocupação da mão-de-obra rural, a 
pecuária ofereceu certa compensa
ção econômica pela erradicação de 
cafezais, intensamente substituídos 
por pastagens na zona do vale do 
rio Doce. De início limitada ao for
necimento de leite nas pequenas 
propriedades, a pecuária constitui, 
atualmente, a principal fonte de 
renda em muitas regiões. Os reba
nhos espírito-santenses represen
tam importante reserva no sudeste 
do Brasil.

Industria, energia 
e transportes

No setor industrial, destacam-se 
apenas Cachoeiro do Itapemirim e 
Vitória. Na capital, alem de al-

Racantos como o célebre convento da Penha, em Vila Velha (acima), e o 
morro do Frade constituem lugares preferidos para a visita dos turistas.
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Pelo terminal de Tubarão são escoadas 6 000 toneladas de minério por hora.

guraa indústria têxtil, alimentícia_e 
de madeira, são dignas de menção 
as usinas da Companhia de Ferro 
e Aço de Vitória e da Companhia 
Vale do Rio Doce. Em matéria de 
industrialização, o Espírito Santo 
só se coloca à frente do Maranhão, 
Pará e Piauí.

Com o objetivo de incentivar a 
indústria, elevando o rendimento 
econômico do Estado e seus índices 
sociais, foi criada, em 1968, a 
Companhia de Desenvolvimento 
Econômico do Espírito Santo (Co- 
des), a qual, em um semestre, ob
teve recursos da ordem de 6 mi
lhões de cruzeiros para investimen
tos industriais.

Em julho de 1969, o governo au
torizou a transformação da Codes 
em Banco do Desenvolvimento do 
Espírito Santo (Bandes). O objetivo 
básico dessa entidade tem sido o de 
fomentar indústrias que utilizem 
matérias-primas produzidas no 
próprio Estado.

O suprimento de energia elétrica 
é levado a efeito pela Espírito 
Santo Centrais Elétricas S.A. (Es- 
celsa) e pela Companhia Central 
Brasileira de Força Elétrica, afora 
algumas pequenas empresas de 
produção e distribuição, como a 
Empresa de Luz e Força de Santa 
Maria. A Escelsa, associada à Ele- 
trobrás, engloba as hidrelétricas do 
Rio Bonito e de Suíça, respectiva
mente com 15 000 e 30 000 quilo
watts de potência instalada, bem 
como algumas termelétricas de pe
queno porte, que abastecem as re
giões de Vitória, Cachoeiro do Ita- 
pemirim e Colatina. O total da 
potência instalada no Estado era, 
em 1973, de 151 818 kW.

Além dos rios navegáveis, dispõe 
o Espírito Santo de sistemas ferro
viário e rodoviário. As ferrovias to
talizam 990 quilômetros de exten
são, cabendo 384 quilômetros à 
Rede Ferroviária Federal. A exten
são das rodovias era, em 1973, de 
25 153 quilômetros. A rodovia 
maior importância é a BR-262, no 
sentido leste—oeste, ligando a ca
pital do Estado a Belo Horizonte.

A BR-101, estrada litorânea, de
verá ligar o sul do país ao nordeste, 
atravessando o Espírito Santo de 
um extremo a outro, no sentido 
longitudinal, desde a fronteira com 
o Estado do Rio até seu limite se
tentrional, com a Bahia.

Tubarão e o minério de ferro

Em abril de 1966, a Companhia 
Vale_ do Rio Doce iniciou a cons
trução do terminal de Tubarão, 
dando-lhe condições de estocar 1 
milhão de toneladas de minério e 
de receber navios de até 100 000 
toneladas. O carregamento dos na
vios é feito num ritmo de 6 000 to
neladas por hora, permitindo à 
Companhia Vale do Rio Doce pro
jetar sua exportação para um nível 
superior a 35 milhões de toneladas 
anuais de minério de ferro (extraído 
do Quadrilátero Ferrífero de Minas 
Gerais), o que representará contri
buição substancial ao conjunto da 
exportação brasileira.

Com o desvio do fluxo de miné
rios para o terminal de Tubarão, o 
porto de Vitória — o mais barato 
do Brasil — teve condições para 
diversificar sua linha de exporta
ção. Mas o porto de Vitória e o ter
minal de Tubarão, embora repre
sentem o conjunto portuário de 
maior movimentação em tonela
gem do país, servem muitíssimo 
pouco ao próprio Estado do Es
pirito Santo.

Turismo

Guarapari é a atração turística 
capixaba. Foi fundada, em 1585, 

elo Padre José de Anchieta*, e 
oje é conhecida como “cidade- 

saude” devido à radiatividade das 
areias pretas de suas praias, consi
deradas excelente estação de cura, 
principalmente para reumáticos.

VEJA TAMBÉM: Brasil (Geogra
fia  e Geologia); Sudeste Brasileiro; 
Vitória.

Espiritualismo

Para solucionar a antiga questão 
do fundamento da realidade, a filo
sofia ocidental tem apelado fre
qüentemente para dois tipos de 
substância: a matéria e o espírito, 
entre as quais, por vezes, interpõe 
uma terceira, a vida. Como decor
rência, surgiram diferentes sistemas 
filosóficos, determinados pela pri
mazia dada a um ou a outro daque
les fundamentos de que resultaram 
vários tipos de materialismo*, de 
espiritualismo e de vitalismo.

Numa acepção mais diretamente 
ligada à explicação dos fenômenos 
psicológicos, o espiritualismo pode 
significar a doutrina que nega que 
as representações mentais e os atos 
de vontade sejam justificados por 
fenômenos fisiológicos, embora os 
reconheça como instrumentos do 
espírito. O que se pretende então é 
que a vida espiritual do homem 
seja dotada de pelo menos relativa 
autonomia. Mas, além disso, |o es
piritualismo pode assumir dimen
são ontológica, quando pretende 
fazer do espirito uma substancia —

cuja essência seria a liberdade e o 
pensamento — em contraposição à 
matéria, caracterizada pela exten
são e pelo movimento mecânico. 
Nesse caso, não seria só a vida psi
cológica do homem, mas o Uni
verso mesmo que seria explicado 
através do espírito.

Considera-se que a primeira ex-
Íiressão nítida da posição espiritua- 
ista aparece na filosofia de Pla

tão*, que afirmou a existência de 
um plano de realidades incorpóreas 
e imutáveis — as idéias —, das 
quais os objetos físicos seriam ape
nas cópias imperfeitas e transitó
rias. Abria-se a tradição que faria 
do plano incorpóreo ou espiritual o 
modelo de organização e a causa 
inteligível da realidade material. 
Essa linha de pensamento ganhará 
grande força com o advento do 
cristianismo: os primeiros teólogos 
cristãos verão na obra de Platão 
um apoio filosófico para as teses 
religiosas da existência e da sobre
vivência da alma e para a afirma
ção de um Deus criador, puro es
pírito. O platonismo cristianizado 
terá sua mais plena e duradoura ex
pressão no pensamento de Santo 
Agostinho*.

Na filosofia moderna, o espiri
tualismo ganha impulso a partir da 
distinção radical, feita por Descar-

A cidade de Deus e a cidade dos homens (ilustraçao do sâculo XV —  Haia).
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Os produtos sintéticos vêm substituindo progressivamente as esponjas.

tes* entre res cogitans (substância 
pensante) e res extensa (substância 
extensa). Esse dualismo substan
cial, todavia, serviu tanto para ins
pirar posições espiritualistas (que 
afirmaram a preeminência da res 
cogitans), quanto para abrir cami
nho para doutrinas materialistas 
(que acabaram por reduzir toda a 
realidade ao mecanismo da res ex
tensa).

O espiritualismo na filosofia mo
derna foi defendido — com amplas 
repercussões, inclusive no Brasil — 
pelo ecletismo* de Victor Cousin*. 
Outra versão importante do espiri
tualismo aparece em Maine* de Bi- 
ran. Para o seu espiritualismo de 
sentido mais psicológico que me
tafísico, a experiência interior, à di
ferença da experiência sensível, 
descobre um fato primitivo — o 
“esforço motor voluntário” —, que 
seria a afirmação do eu como força 
ativa, puramente espiritual e acima 
do nível biológico.

No século XX, o espiritualismo 
é defendido pela filosofia de índole 
existencial de René Le Senne 
(1882-1954), que afirma o espírito 
como uma ambigüidade fundamen
tal, cujos pólos seriam a exteriori
dade (através do conhecimento das 
coisas externas) e a interioridade 
(por via da consciência de si 
mesmo).

Na linhagem da filosofia espiri
tualista situam-se ainda, èntre ou
tros, Emile Boutroux*, J. Lachelier* 
e Louis Lavelle (1883-1951).

VEJA TAMBÉM: Ceticismo; 
Ecletismo; Helenísticas, Filosofias; 
M aterialism o; M etafísica; Patrís
tica.

Esponjas

Classificação

Reino: Animalia
Filo: Porifera
Classe: Calcarea (Calcispoon- 

giae)
Ordens: Homocoela, Here- 

coela e Hexactinellida (Hya- 
lospongiae), Demospon- 
giae

Subclasse: Tetractinellida, M o- 
naxonida e Keratosa

Habitantes típicas de águas ma
rinhas, com uma única família de 
água doce, as esponjas são animais 
multicelulares, com alguma evidên
cia de formação de tecidos*. São 
parazoários — diferem dos meta- 
zoários* por apresentarem diges
tão* exclusivamente intracelular e 
certas particularidades no desen
volvimento embrionário. Conside
radas um estoque aberrante de ani
mais, não estao situadas na linha 
direta da evolução*.

Fixo ao substrato (nunca de vida 
livre), sem órgãos definidos, o 
corpo das esponjas assemelha-se, 
de modo geral, a uma ânfora, com 
uma cavidade interna, geralmente 
atapetada de células* flageladas (os 
coanócitos). Essa cavidade comu- 
nica-se com o exterior por meio de 
u m a  ú n i c a  a b e r t u r a  s u p e r i o r  ( o  ós-
culo) e de muitas pequenas abertu

ras ao longo do corpo (os poros). 
Ao contrário dos outros animais, o 
ingresso de substâncias alimenta
res, que vêm com a corrente de 
água, não se faz pela boca, mas pe
los poros, por isso chamados de 
inalantes. A massa corpórea é sus
tentada por um esqueleto interno 
composto de espículas calcárias ou 
silicosas e/ou fibras de espongina, 
substância orgânica muito seme
lhante ao colageno. Não há fibras 
nervosas completamente diferen
ciadas e a ausência de células mus
culares é total.

Plano geral de 
organização

Em sua maior parte, as esponjas 
costumam aparecer como massa 
sem simetria bem definida, com di
mensões muito variadas. A pre
sença de espículas toma áspera a 
superfície externa. A coloração é, 
geralmente, amarelada. As de água 
doce são comumente esverdeadas, 
em virtude das zooclorelas, peque
nas algas* verdes unicelulares sim- 
biontes.

As paredes do corpo das espon
jas compreendem, de fora para den
tro, uma camada de células planas, 
que forma um revestimento contí
nuo e é impropriamente chamada 
de ectoderme. Internamente, reves
tindo a cavidade gastrovascular, há 
uma camada de células de “colari
nho”, chamada, também com im
propriedade, de endodérmica.

Entre as duas camadas, encon
tra-se o mesênquima ou mesogléia, 
massa gelatinosa que contém as 
espículas e vários tipos especiais de 
células, como as células amebóides 
e células tipo neurônio. As células 
de “colarinho”, ou coanócitos, ex
clusivas das esponjas, possuem um 
flagelo que bate no centro de um 
“colarinho” formado por uma 
membrana transparente delicada.

Três são os tipos principais de

organização das esponjas, ou seja: 
ascon, sycon e leucon.

O tipo ascon é o mais simples, 
caracterizado pelo corpo em forma 
de saco, com os coanocitos atape- 
tando a cavidade gastrovascular.

No tipo sycon, o intermediário 
em complexidade, a cavidade gás
trica já  não é atapetada pelos coa
nócitos, limitados estes aos túbulos 
que comunicam os poros com a ca
vidade gastrovascular.

No tipo leucon, o mais com
plexo, os coanócitos estão no inte
rior de câmaras especiais, que se 
comunicam com o exterior e o inte
rior por uma série de tubos e ca
nais. A maioria das esponjas ê do 
tipo leucon.

Digestão e reprodução

Os flagelos dos coanócitos criam 
um movimento de água que leva o 
alimento para o interior da cavi
dade gastrovascular. Englobadas 
pelos coanócitos, as partículas ali
mentares são conduzidas aos ame- 
bócitos da mesogléia, que as dige
rem e após as distribuem pelo resto 
do organismo; onde a digestão é in
tracelular, analoga à dos protozoá
rios*.

Partes de uma esponja, perdidas 
por acidente ou lesão, podem ser 
repostas por regeneração, aptidão 
valiosa no crescimento das chama
das esponjas-de-banho.

Na reprodução assexual, as es
ponjas multiplicam-se por gemação 
(ou brotamento), processo em que 
partes do corpo (gemas* ou brotos) 
destacam-se do animal e crescem 
independentemente dele, formando 
outro indivíduo. Todas as esponjas 
de água doce e algumas outras for
mam gêmulas, grupos de células in
diferenciadas (arqueócitos), que se 
separam da esponja nas épocas 
desfavoráveis. As esponjas morrem 
e se desintegram, mas as gêmulas 
sobrevivem e, retornando as condi-

As esponjas sáo animais multicelulares que não estão situados na linha di
reta da evolução. Vivem em águas marinhas. (Acima, esponja-de-banho.)
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Nos diagramas acima, da esquerda para a direita, os três graus de complexidade das esponjas, da mais simples à mais diferenciada: ascon, sycon e leucon.

ções favoráveis, “voltam à vida”, 
multiplicando-se e Formando novas 
esponjas.

A reprodução sexuada é comum. 
Algumas esponjas produzem óvu
los e espermatozóides (são bisse- 
xuadas, ou monóicas). Outras pro
duzem apenas um tipo de gameta 
(são unissexuadas, ou dióicas). Os 
ovulos e espermatozóides, situados 
no interior do mesênquima, origi
nam-se de gonócitos, células indis
tintas com alto poder de diferencia
ção.

Há, pois, uma gametogênese 
difusa, sem formação de gônadas. 
O óvulo, inicialmente semelhante a 
um amebócito, fica nas proximida
des dos coanócitos. Os espermato
zóides, lançados ao mar, ao encon
trarem outra esponja penetram por 
seus canais inalantes, fecundando 
os óvulos.

^O filo das, esponjas divide-se em 
três classes: Classísponjas (ou Cal
careis), com espícutas de natureza 
calcária; Hialosponjas (ou Hexac- 
tinelideas), que possuem espículas 
silicosas e Demosponjas, cujo es
queleto é composto de espículas si- 
licosas e/ou espongina.

CLASSÍSPONJAS — Todas as 
espécies são pequenas e vivem em 
águas marinhas pouco profundas. 
Apresentam os tres tipos de organi
zação, sendo a única classe que 
possui esponjas tipo ascon. Estas 
formam colonias muito simples, 
onde cada indivíduo é um tubo do 
tipo ascon, unidos todos entre si 
pela parte inferior, por intermédio 
de tubos horizontais. Também as 
esponjas do tipo sycon pertencem 
todas a essa classe, formando coló
nias ou vivendo isoladas. São 
exemplos deste tipo os gêneros 
Rhabdodermella e Leucilla.

mais características deste grupo a 
Éuplectella e a Hyalónema, de 
corpo redondo e pedunculo de espí
culas espir aladas.

DEMOSPONJAS — É a maior 
e mais complexa classe de esponjas 
organizadas segundo o tipo leucon. 
Dividem-se em três ordens: Tetrac- 
tinelídeos, Monaxonídeos e Quera- 
tosos.

As primeiras possuem espículas 
sem espongina com quatro eixos, 
forma redonda ou oval e um ou 
mais ósculos na superfície superior. 
São exclusivamente marinhas, ha
bitando águas pouco profundas. 
Exemplos: esponjas Halisarca, 
Thenea e Geodia.

As esponjas da ordem das Mona
xonídeos possuem espículas com 
um único eixo, sendo muito abun
dantes em mares com profundidade 
de até 50 m, onde se fixam por 
meio de uma secreção de espon- 
gina. Entretanto, há espécies desta 
ordem, como a Cladorniza sp, que 
vivem a quase 5 000 m de profun
didade. As dimensões variam 
muito, chegando, como a Poterion 
neptuni, a mais de 1 metro de al
tura. Algumas são conhecidas por 
suas associações com outros ani
mais (é o caso da Suberites sp, que 
se associa com o paguro). São tam
bém exemplos desta ordem as 
esponjas Cliona., SpongilHa e 
Haliaona.

As esponjas da ordem Queratosa 
possuem somente fibras de espon
gina, cómo uma rede, sendo, em ge
ral, redondas e dotadas de grandes 
ósculos. Habitam águas tropicais e 
subtropicais, pouco profundas. São 
exemplos desta ordem a Hippos- 
pongia equina e a Euspongia ojfici- 
nalis, ambas economicamente- 
a p r o v e i t a d a s  p e lo  h o m e m .

As esponjas apresentam digestão intracelular e têm uma evoluçêo embrio
nária incomum. (À esq., esponjas mexicanas; à dir., esponjas achatadas.)

A ordem Homocela é do tipo as
con e a ela pertencem os generos 
Leucosolenia e Clathrina. A ordem 
Heterocela só tem representantes 
do tipo sycon e leucon, tendo por 
exemplos a Sycon raphanus e a 
Leucandra aspera.

HIALOSPONJAS — Estas es
ponjas, em geral de forma cilín
drica, distinguem-se pela presença

de espículas silicosas. Aderem ao 
substrato por meio de um setor ba
sal. São exclusivamente marinhas e 
vivem em águas de grande profun
didade. As espículas localizam-se 
em posições bem determinadas. A 
parte que circunda o ósculo é cha
mada de marginal, a que se distri
bui pelas paredes é denominada 
pleural e a parte situada na base 
tem o nome de basal. São formas

poros
Inalantes

f f  cavidade V 
gastrovascular

canais,
secundários

coanócitos poros
Inalantesconectivo

poro8/
Inalantes
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Os mixomicetes, na fase do plasmódio, ou no momento da formpção de 
esporos, são comuns em terrenos úmidos e ricos em substâncias orgânicas. 
Acima, mixomicete que formou sobre um tronco em decomposição numero
sos corpos globosos que, maduros, apresentam muitos esporos.

Esporo

Em botânica, esporo (que em 
grego significa “ semente”) é uma 
unidade assexual que, por meio de 
dispersão, inicia ò processo repro
dutivo dos indivíduos.

A grande maioria dos esporos é 
unicelular, geralmente de conteúdo 
bastante denso, sem formação de 
vacúolo« (espaços vazios que se 
formam no protoplasma das célu
las). Mas em certos fungos* eles 
são pluricelulares.

Essa forma quase sempre asse
xuada de reprodução* é encontrada 
nos mais diversos vegetais, desde 
bactérias* até plantas superiores. 
Sua estrutura é freqüentemente pro
vida de espessa parede celular, de 
natureza química complexa,_ con
tendo carboidratos* e substâncias 
de natureza gordurosa. Todavia, 
existem esporos sem essa parede.

Classificação

Os esporos podem ser classifica
dos em endósporos e exósporos. Os 
primeiros, mais freqüentes na natu
reza, formam-se no interior de célu
las, por contração do conteúdo 
protoplasmático. É o que ocorre, 
por exemplo, nas bactérias, que ad
quirem, nessas ocasiões, maior re
sistência às condições ambientes. 
Enrijecida por nova parede interna, 
a bactéria torna-se encistada (en
volvida por uma membrana), com 
vida latente e metabolismo bas
tante reduzido. Nesse estado, ela é 
capaz de resistir a fatores adversos, 
entre os quais a elevada tempera
tura e a açao de medicamentos.

Os exosporos, por outro lado, 
não se formam no interior de ou
tras estruturas, mas exogenamente 
(exteriormente). E o que acontece 
com o fungo Pennicilium, gênero 
que deu origem à penicilina. Suas 
hifas (filamentos) estrangulam-se 
em certas regiões, originando dessa 
maneira fileiras de esporos.

A estrutura cujo conteúdo se 
contrai, dando origem a um único 
esporo ou fragmentando-se em di
versos deles, chama-se esporângio.

Esporos móveis e imóveis

Existem esporos móveis, chama
dos de zoósporos, e esporos imó
veis, chamados de aplanósporos. 
Os zoósporos são aquáticos e se 
deslocam por batimento de seus 
cílios* ou flagelos. Quando cilia- 
dos, o número de organelas é geral
mente elevado; quando flagelados, 
os flagelos não passam de um ou 
dois.

Não possuindo movimento pró
prio, os aplanósporos dispersam-se 
com o vento, as correntes de água 
e diversos animais. O ar, a âgua 
das torneiras, as patas de moscas 
e baratas contêm inúmeros desses 
esporos de bactérias e de bolores. 
As formas ativas de muitos micror
ganismos e seus esporos podem ser 
eliminadas por hãbitos de higiene e 
de assepsia.

Em certos casos, os esporos são 
dispersados mecanicamente por

meio de esporângios especiais, que 
explodem, lançando-os a distância.

Nos fungos, hà uma enorme va
riedade de esporos. Nos ascomice- 
tos (grupo de fungos ao qual per
tence o lêvedo de cerveja), por 
exemplo, os esporos formam-se às 
vezes no interior de estruturas sa- 
culiformes, os ascos. Por esse mo
tivo, esses esporos são chamados 
de ascósporos. Já nos basidiomice- 
tos eles se formam por estrangula- 
ção de quatro pequenos esterigmas 
que se projetam de uma hifa intu
mescida, o basídio. Daí seu nome: 
basidiósporos.

Nas algas* também se formam 
vários tipos de esporos, muitos de
les móveis e providos de cílios ou 
flagelos, como no caso dos fungos 
aquáticos.

Nos musgos, samambaias*, gim- 
nospermas* e angiospermas, os es
poros produzidos são todos do tipo 
aplanosporo.

Nos musgos, eles se formam no 
interior da cápsula, de onde são ex
pulsos por agitação ou através de 
elatérios ou dentes do peristômio, 
estruturas que apresentam movi
mentos higroscópicos (relativos à 
umidade do ar) de vaivém.

Nas samambaias, os esporângios 
funcionam como catapultas de 
muita eficiência.

Na cavalinha (Equisetum) os es
poros liberados possuem elatérios 
próprios que permitem sua movi
mentação sobre o solo.

Nas gimnospermas e angiosper
mas, os grãos de pólen* correspon
dem a esporos haplóides (que têm 
metade do número característico de 
cromossomos), formados por redu
ção meiótica de células diplóides 
existentes no interior dos sacos 
polínicos. Os óvulos correspondem 
a esporângios envolvidos por inte- 
gu mentos, onde desenvolve-se um 
esporo haplóide.

Diz-se que um esporo germina 
quando, saindo de seu estado dor
mente (ou quiescente), reativa seu 
metabolismo* e começa a crescer e 
a multiplicar suas células.

Para que haja germinação do es
poro são necessárias condições es
peciais de umidade e temperatura, 
entre outras.

V EJA  T A M B É M : P ólen ; R e p r o d u 
ção.

Esporozoários

Classificação

Reino: Animalia 
Filo: Protozoa 
Subfilo: Sporozoa 
Classe: Telesporidea 
Ordem: Coccidia 
Subordens: Adeleidea e Eime- 

ridea
Ordem: Gregarinida 
Subordens: Schizogregarinae 

e Eugregarinae 
Classe: Cnidosporidea 
Ordens: Myxosporida, Actni- 

nomyxida e Microsporida

O subfilo Esporozoários inclui 
protozoários* (animais unicelula
res) com hábitos exclusivamente 
parasitários, que vivem nas célu
las* e humores (sangue*, etc.) de 
animais vertebrados* e invertebra
dos*. Possuem complicado ciclo 
biológico, totalmente desenvolvido 
num só hospedeiro (forma monoxê- 
nica) ou em dois hospedeiros 
(forma heteroxênica). Os esporo- 
zoârios são, em geral, imóveis (ex
ceto em certas fases do ciclo repro
dutivo), desprovidos de aparelhos 
locomotores e preensores diferen
ciados (a não ser na forma de mi- 
crogametas, quando podem apre
sentar flagelos). Disseminam-se, 
geralmente, por meio de esporos 
contendo esporozoítos. Nestes, a 
membrana muito resistente permite 
subsistir mesmo em condiçoes ad
versas, como o exterior de seus 
hospedeiros. Por essa razão, a au
sência de esporos constitui fator 
típico de esporozoários cuja trans
missão é direta de um hospedeiro 
a outro, sem passagem pelo am
biente externo.

A classificação dos esporozoá
rios baseia-se nas estruturas e no 
ciclo biológico. Daí duas classes 
principais: Telosporídeos, com es
poros (às vezes ausentes) e sempre 
privada de filamentos ou cápsulas 
polares; e Cnidosporídeos, com es
poros, cápsula polar e um ou mais 
filamentos polares.

Telosporídeos

Constituem um grupo homogê
neo, com alternância de gerações 
no ciclo biológico.

No seu estagio jovem, o parasito 
mostra-se como uma célula arre
dondada, que contém um único nú
cleo. Essa célula, denominada tro- 
fozoíto, cresce pouco a pouco, 
entrando depois em multiplicação 
por um processo denominado es- 
quizogoma. Ao iniciar o processo, 
o trofozoíto passa a ser chamado 
de esquizonte, e seu núcleo divi
de-se várias vezes, produzindo nu
merosas células filhas. Estas, os 
merozoítos, podem infectar novas 
células, dando origem, por um pro
cesso assexuado, a novos merozoí-
tos, o  que pode repetir-se várias ve-
zes. Desse modo, gerações são



362 Esporozoários

O esporozoário chamado "Eimgria stiedag" —  aqui muitas vezes aumen
tado em fotomicrografia —  é o agente causador da coccidiose nos coelhos.

formadas por multiplicação esqui- 
zogônica.

Em certo momento, os merozoí- 
tos diferenciam-se sexualmente em 
formas masculinas e femininas, ini
ciando-se, dessa maneira, o ciclo 
sexuado. Em geral, as formas femi
ninas são denominadas macroga- 
metócitos, e as masculinas, micro- 
gametócitos, quando os gametas 
são diferentes. Neste caso, o micro- 
gametócito divide-se várias vezes, 
formando os microgametas. Cada 
um deles funde-se com um macro- 
gameta, forma feminina resultante 
do amadurecimento de umjnacro- 
gametócito. Forma-se, então, um 
zigoto, que segrega uma parede 
protetora, transformando-se num 
cisto, o oocisto, que se desenvolve, 
a seguir, por um processo denomi
nado esporogonia. No interior do 
oocisto formam-se esporoblastos, 
que segregam membranas ao seu 
redor, transformando-se em espo- 
rocistos ou esporos*. No interior de 
cada esporo, formam-se dois espo- 
rozoítos.

Em algumas famílias, como na 
dos Etmerídeos da ordem dos Coc- 
cídeos, os ciclos sexuado e assexua
do passam-se no mesmo hospedei
ro. Em outras, o ciclo assexuado 
ocorre num vertebrado, e o ciclo 
sexuado, num invertebrado. Em ge
ral, entende-se por hospedeiro defi
nitivo o animal onde o parasito tem 
o seu ciclo sexuado. É o que acon
tece com o Plasmodium, causador 
da malária*, que tem seu ciclo se
xuado num mosquito (hospedeiro 
definitivo), e o ciclo assexuado, no 
homem (hospedeiro intermediário).

O causador de malária

HEMOSPOÍD EOS — Esta or
dem abrange as famílias Plasmodí- 
deos, Hemoproteideos e Leucocito- 
zoídeos. Na família dos Plasmodí- 
deos concentram-se todos os para- 
sitos da malária do homem e dos 
animais inferiores, com apenas um 
gênero: Plasmodium. As espécies 
desse gênero parasitam os vertebra
dos possuidores de glóbulos ver
melhos anucleados: os homens, 
macacos, roedores e quirópteros. 
Possuem um ciclo assexuado de de
senvolvimento no vertebrado (ciclo 
endógeno ou esquizogônico) e ou
tro, sexuado, em mosquitos anofeli- 
nos e culicinos (ciclo exógeno ou 
esporogônico).

O ciclo endógeno dos plasmó 
dios da malária começa com a ino 
culação dos esporozoitos da saliva, 
injetada quando o mosquito pica 
para sugar o sangue. Os esporozoí 
tos logo saem do tecido subcutâneo 
e passam para a corrente circulató
ria, penetrando depois nas células 
do fígado (fase pré-eritrocitária). 
Nessas células, multiplicam-se por 
processo esquizogônico, do qual re 
sulta a formação de merozoítos. 
que se libertam e penetram em gló 
bulos vermelhos, sendo então cha 
mados de trofozoítos. Com sua di 
visão, a seguir, são chamados de 
esquizontes. Formam-se novos me 
rozoítos, que penetram em outras 
hemácias, repetindo o ciclo, o que 
acontece durante duas semanas. 
Após várias fases sucessivas de es 
quizogonia, aparecem as formas se 
xuadas, os gametócitos, que se for 
mam no baço e na medula óssea,

sendo depois lançados na circula
ção. As formas sexuadas são ab
sorvidas pelo mosquito junto com 
o sangue aspirado.

No estômago do anófele, o mi- 
crogametócito divide-se em vários 
microgametas e cada um se une 
com um macrogameta (feminino), 
formando um zigoto. Este, de início 
imóvel, pouco a pouco se alonga e 
adquire mobilidade, transforman- 
do-se num oocineto, que migra 
para o revestimento externo do es
tômago, onde se fixa e se trans
forma num oocisto. Com a forma
ção de enorme quantidade de 
esporozoitos, muito delgados, den
tro dos oocistos, estes acabam por 
se romper e os esporozoitos espa
lham-se pelo corpo do mosquito. 
Penetrando nas glandulas salivares, 
são finalmente injetados pelo mos
quito, durante a picada, em outro 
indivíduo humano.

Cada vez que ocorre um rompi
mento em massa, no homem, em 
geral verifica-se aumento da tempe
ratura, acompanhado de outros sin
tomas típicos (tremores, etc.). Esses 
ciclos repetem-se a intervalos regu
lares, conforme a espécie conside
rada.

COCCÍDEOS — São parasitos 
de vertebrados e invertebrados, en
contrando-se principalmente sobre 
o epitélio intestinal. As poucas for
mas que vivem no sangue são hete- 
roxêmcas.

Na subordem dos Eimerídeos 
encontra-se o gênero Eimeria com
posto por várias espécies responsá
veis pela coccidiose em animais do
mésticos.

GREGARINÍDEOS — São pa
rasitos das cavidades internas, 
aparecendo com mais freqüência 
entre os anelídeos e artropodes, 
mas não chegam a ter importância 
para o homem.

CNIDOSPORÍDEOS — Rece 
bem essa denominação todos os 
parasitos que iniciam o desenvolvi
mento como amebas e o concluem 
como esporos.

Os cnidosporídeos caracteri
zam-se, precisamente, pela estru
tura do esporo e pelo modo como 
o animal chega a este estado. O es
poro é constituído por um estojo 
com uma a três valvas, possuindo, 
em seu interior, de uma a quatro 
células vacuolizadas, chamadas

“cápsulas polares”, cada uma pro
vida de um ou mais filamentos po
lares, que podem ser extrovertidos 
do esporo.

O ciclo biológico desta classe 
ode ser exemplificado pelo Myxo- 
olus pfeifferi, um cnidósporo mi- 

xosporideo, parasito de peixes de 
água doce do gênero Barbus.A  in
festação começa pela ingestão de 
esporos, os quais, sob a ação do 
suco gástrico, rompem-se e liber
tam as cápsulas polares. Estas, por 
sua vez, prendem-se pelos filamen
tos polares à parede gástrica do 
peixe. O esporoplasma, contido na 
cápsula polar, penetra na circula
ção* sanguínea e vai fixar-se nos 
músculos esqueléticos do peixe, 
onde se transforma em ameba plu- 
rinuclear, após sucessivas divisões 
do núcleo, aumentando em diâme
tro. Mais tarde, alguns núcleos se- 
param-se da massa, levando uma 
parte do citoplasma, que cria uma 
membrana e torna-se um esporo. O 
núcleo divide-se novamente, até al
cançar o número de catorze. Dois 
deles, com o respectivo citoplasma, 
vão formar a membrana externa do 
esporo; quatro núcleos e seus cito
plasmas formam as duas membra
nas internas; e o restante forma as 
células internas, que se transfor
mam nas cápsulas polares, comple- 
tando-se o ciclo.

Trata-se de parasitose facilmente 
reconhecível, pois aparecem gros
sos nódulos sob a pele do peixe.

Todos os cnidosporídeos são 
parasitos de invertebrados ou de 
vertebrados pouco evoluídos, como 
peixes, anfíbios e, raramente, rép
teis. A classe subdivide-se em tres 
ordens:

MIXOSPORÍDEOS — Carac
terizam-se por esporos com uma 
membrana bivalve, contendo de 
uma a quatro cápsulas polares. Pa
rasitam sobretudo peixes de água 
doce ou marinha. Podem provocar 
epidemias muitas vezes letais, 
como é o caso do peixe Bar bus, 
quando infestado por Myxobolus 
pfeifferi. Outra espécie do mesmo 
gênero ataca a truta.

ACTINOMIXÍDEOS — Apre
sentam esporos trivalves com três 
cápsulas polares e um ou mais es- 
poroplasmas em cada cápsula. 
Aparecem como parasitos intesti
nais ou celomáticos de sipunculí- 
deos e oligoquetas de água doce ou 
salobra.

O Triactinomyxon ignotum, es
pécie que é muito encontrada na 
mucosa intestinal de oligoquetas, 
apresenta esporos com tres cápsu
las polares e um esporoplasma com 
oito núcleos.

M ICROSPORÍDEOS — Pa
rasitos intracelulares de muitos 
grupos animais, aparecendo com 
mais freqüência entre os artrópo
des*. apresentam esporos peque
nos, com uma única valva e tam
bém uma única cápsula. Entre os 
vários gêneros, figura o Nosema, 
com a espécie Nosema bombycis.

V E J A  T A M B É M :  E n fe rm id a d e ; 
M a lá r ia ;  P a ra s itis m o ; P r o to z o á 
rios .

Todo subfilo "Sporozoa" tem hábitos parasitários. Por exemplo: o protozoá
rio "Macrospora ceratomixa" parasita peixes (como toda sua espécie).
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Esporte

O atletismo teve origem na Grécia antiga, onde se cultuavam o corpo humano e a beleza física. Acima, relevo ate 
niense em mármore, de 510 a.C.. mostrando atletas em luta esportiva. (Museu Arqueológico de Atenas. Grécia.)

A corrida é uma forma de atletismo praticada desde as Olimpíadas gregas. Como todos os esportes, visa a desenvol
ver os músculos, proporcionando força, destreza e resistência. (Momentos de um impulso de partida.)

Esporte é o conjunto de exercí
cios físicos praticados metodica
mente, sob forma de jogos indivi
duais ou em equipes, com obser
vância de regras específicas e sem 
finalidade utilitária imediata. O ob
jetivo visado, acima de tudo, é de 
senvolver a força muscular, a resis
tência, a agilidade, a destreza e a 
coragem.

Jogos olímpicos, torneios, 
ginástica

Muitas das atividades hoje con
sideradas como esportes foram, a 
princípio, essenciais à própria ma
nutenção e sobrevivência do ho
mem, como por exemplo a caça* e 
a pesca*. Os exercícios corporais 
encontram-se nas mais remotas ci 
vilizações, documentando „se a sua 
prática na China e na índia, já 
trinta séculos antes da era cristã. 
Existindo já entre os egípcios (4000 
a.C.), a prática esportiva somente 
foi encarada como atividade cons
tante entre os gregos.

Na Grécia, berço do atletismo, a 
educação* física tinha caráter indi
vidual e desenvolveu-se com o 
culto do corpo hurnano e da beleza 
física. O ponto máximo das festivi 
dades esportivas eram os jogos 
atléticos, realizados solenemente 
em Olímpia, de quatro em quatro 
anos, quando se praticavam a luta 
corporal, a corrida a pé, o lança 
mento de disco e o de dardo. Com 
a dominação romana, o esporte 
passou a ser utilizado na prepara 
ção militar.

Na Idade Média, preponderaram 
a equitação e os jogos de armas, 
exemplificados nas justas e tor 
neios. O atletismo ficou fora de 
moda.

Desde o século XVI, escritores 
como Rabelais* e Montaigne*. e fi 
lósofos como Rousseau* defen 
diam a introdução da ginástica na 
educação. No início do século 
XIX, a idéia se concretizou nos 
“jardins da infância” — onde os 
estudos se alternam com os jogos 
ao ar livre. Psicólogos e educado
res passaram a apreciar e promover 
a cultura física da pessoa humana. 
Surgiram então associações espor
tivas na Alemanha (1812), Suécia 
(1823), inglaterra (1826).

Educação e guerra

Em 1894, o educador francês 
Pierre de Coubertin* reuniu repre
sentantes de catorze nações num 
“congresso para o restabelecimento 
dos Jogos Olímpicos” e, em 1896, 
as modernas competições olímpi
cas tiveram lugar em Atenas. Com 
o aparecimento dos Jogos Olímpi
cos, o atletismo pôde desenvol
ver-se, graças principalmente ao 
culto da ginástica, que já  estava em 
voga na Europa.

A ginástica moderna nasceu na 
Alemanha, onde, no início do sé
culo XIX, Guts Muths fundou as 
primeiras associações desse es 
porte. Ali os alunos praticavam

saltos, corridas e luta, natação, es
calada, equilibrismo e dança, es
grima* e equitação. Eram entida
des que objetivavam desenvolver, 
em seus participantes, a força, a 
agilidade, a elegancia de movimen
tos e a manutenção da forma física.

Sob o influxo das idéias naciona
listas na Alemanha, aquelas asso
ciações desviaram-se, contudo, do 
objetivo inicial. A ginástica pouco 
a pouco passou a servir a finalida 
des militares. Mas, ao lado de vá
rias sociedades militaristas, surge 
em Berlim, em 1818, o “Turnplatz”
— primeira verdadeira escola de 
ginástica da Europa.

Enquanto isso, na Suécia, desen
volvia-se um sistema de exercícios 
destinado a dar perfeição ao ritmo 
dos movimentos e também a desen
volver determinadas partes do 
corpo, corrigindo possíveis defei
tos. Esse sistema é ainda hoje po 
pular no mundo inteiro, conhecido

sob o nome de “ginástica sueca”.
Levada por imigrantes alemães 

ainda no século XIX, a ginástica 
desenvolveu-se rapidamente nos 
Estados Unidos, enquanto em ou
tros países deu-se importância 
menor aos métodos formais de trei
namento. Em alguns deles veri- 
ficou-se, em contrapartida, um 
maior desenvolvimento dos antigos 
jogos populares, que se transforma
ram em esportes organizados. Na 
Inglaterra, onde a caça era um ve
lho costume, intensificou-se a equi
tação e teve inicio a corrida a ca
valo, com obstáculos. O críquete e 
o futebol* progrediram, sobretudo 
este último, cuja organização em ti
mes de onze elementos se deu por 
volta de 1860. Pugilismo*, regata a 
vela, provas de força (como levan
tamento de peso) foram outras re
creações surgidas na Grã-Bretanha 
ainda no século X IX . O  alpinismo* 
tornou-se uma atividade organi

zada. Veículos como a bicicleta e 
o automóvel, passaram a ser utili
zados em competições. Ao mesmo 
tempo, as Olimpíadas* e novas for
mas de competição fizeram com 
que algumas modalidades de espor
tes evoluíssem e outras surgissem. 
Modernamente, consideram-se 
como esportes, entre outros, os se
guintes: alpinismo, arco e flecha, 
automobilismo*, beisebol*, basque
tebol*, bola pesada, boliche, ci
clismo*, críquete, equitação, es
grima, esqui no gelo e esqui 
aquático, futebol, ginástica, golfe*, 
alterofilismo, hipismo*, hóquei, ia- 
tismo, jiu-jitsu, judô, luta livre, luta 
romana, motonáutica, nataç ão*, 
pára-quedismo*, pesca, pugilismo, 
tênis* de mesa, volibol*.

VEJA T A M B É M : E ducação  
Física; Olímpicos, Jogos.
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Esportes Aquáticos

Exigindo equipamentos relativa
mente sofisticados, a prática dos 
esportes aquáticos generalizou-se 
sobretudo depois do século XVIII. 
As competiçoes internacionais são 
constanteá e o Brasil tem partici
pado — com destaque — das mais 
importantes.

IATISMO — Existem duas ca
tegorias de iatismo: a vela e a mo
tor (motonáutica). Uma das primei
ras regatas de que se tem noticia foi 
efetuada em 1851, em torno da ilha 
de Wight, na Inglaterra. Já no iní
cio dessas provas de velocidade, 
em percursos previamente estabele
cidos, os iates foram organizados 
em série. Só concorriam barcos do 
mesmo tipo, para que houvesse 
igualdade de condições na competi
ção. Quando da criação das moder
nas Olimpíadas* (1896), o iatismo 
foi incluído nos certames, passando 
a ter, em decorrência disso, uma 
organização mais aperfeiçoada. 
Paralelamente, as regatas interna
cionais multiplicaram-se.

Com a invenção, em 1870, de 
um motor marítimo para altas ve
locidades, difundiu-se a prática da 
motonáutica. Paris organizou, em 
1901, o primeiro clube de competi
ções de iate a motor; seis anos de
pois, na mesma cidade, era fundada 
a Association Internationale de 
1’Yachting Automobile. No Brasil 
o iatismo a vela começou a ser pra
ticado no fim do século XIX. Em 
1906 foi fundado o Iate Clube Bra
sileiro, primeira de uma série de 
agremiações e entidades dirigen
tes. Desde 1941 a Confederação 
Brasileira de Vela e Motor coor
dena as atividades iatistas do país.

REMO— As embarcações usadas 
para a prática desse esporte podem 
ser em ponta (quando cada atleta 
maneja um único remo) ou em par 
(dois remos para cada). As provas, 
por sua vez, são classificadas de 
acordo com o número de partici
pantes por embarcação, que pode 
ser de um a oito remadores e contar 
ou não com a presença de um pa
trão (o timoneiro, que orienta o 
barco e os companheiros).

Como esporte, o remo surgiu na 
Inglaterra no século XVIII. Passou 
a ser praticado no Brasil por volta 
de 1870; em 1874 fundou-se, no 
Rio de Janeiro, o Clube de Regatas 
Guanabarense, seguido de simila
res em muitos pontos do país.

SALTO — Os saltos ornamen
tais realizam-se em piscinas, a par
tir de um trampolim ou uma plata
forma.

Durante seu “vôo”, o atleta 
mantém seu corpo esticado (sem 
flexões, com as pernas unidas e os 
braços estendidos), carpado (flexio
nado nos quadris, com as pernas 
estendidas) ou grupado (dobrado 
sobre si mesmo, com os joelhos 
unidos).

CAÇA SUBMARINA — O 
praticante desse tipo de caça mer

gulha, equipado com máscara, na
dadeiras, respirador, lança-arpão e 
roupa isotérmica, em busca dos 
peixes. Os óculos ou máscaras de 
mergulho, bem como as nadadeiras 
(inicialmente de palha trançada), 
foram criados pelos pescadores de 
pérolas e posteriormente industria
lizados.

No Brasil caça-se embaixo da 
água desde 1940. Nas competições, 
o mergulho costuma ser livre (sem 
aparelhos de respiração) e a conta
gem de pontos inclui o número e o 
peso dos animais abatidos.

ESQUI — Esquiar, inicial
mente, era um esporte unicamente 
de inverno: prendendo aos pés um 
par de lâminas de 2 m de compri
mento por 8 cm de largura — os 
esquis —, as pessoas deslizam na 
neve. Esse esporte pode ser prati
cado também no gelo, quando en
tão as lâminas são substituídas por 
patins especiais, de base muito 
estreita.

Mas foi das lâminas para a neve 
que surgiu uma hova modalidade 
de esporte, o esqui aquático, prati
cado mais comumente como diver
são individual. O esquiador segu
ra-se na extremidade de um cabo 
preso à lancha motorizada que irá 
rebocá-lo. Para iniciar a corrida, o 
esportista coloca os esquis e abai- 
xa-se na água; à medida que a lan
cha ganha velocidade, ele vai se le
vantando, até que, já  equilibrado 
em pé, pode deslizar, fazer evolu
ções e até saltar obstáculos (plata
formas de madeira).

SURF — Originário das ilhas 
polinésias, o surf é citado pela pri
meira vez em 1778, após as viagens 
de James Cook*. Esse esporte con
siste em deslizar na crista de uma 
onda, em pé, sobre uma prancha. 
Exige principalmente boas ondas e 
uma prancha especial, dotada de 
um pequeno leme fixo.

No Brasil sua prática sistemá
tica iniciou-se em 1966, com a rea
lização de várias competições, 
como o I Campeonato Carioca de 
Surf, promovido pela Federação 
Carioca de Surf. O primeiro cam-

Íieonato internacional, masculino e 
èminino, foi realizado em 1953, 

em Makaha, na ilha de Oahu, 
Havaí.

PÓLO AQUÁTICO — Surgiu 
na Inglaterra, no fim do século 
XIX. É praticado principalmente 
em piscinas e consiste em obter ten
tos, fazendo com que a bola pene
tre no arco do adversário. Dispu
tam duas equipes, com sete 
jogadores cada. A duração de uma 
partida é de catorze minutos, divi
didos em dois tempos. O arco tem 
3 m de largura e 90 cm de altura 
(acima do nível da água). A profun
didade mínima da piscina é de 1,80 
m; a bola deve ter uma circunferên
cia de 68 a 71 cm e 400 a 450 g 
de peso.

No Brasil é praticado desde o 
início do século XX. Os brasileiros 
venceram o primeiro campeonato 
sul-americano (1919).

VEJA TAM BÉM : Esporte; Nata
ção; Pesca.

Exibição de criativa modalidade de esqui aquático. (Lago Hakone. Japão.)

O iatismo a vela foi uma das competições nas Olimpíadas do México.

A partir do século X V III, a prática do remo adquiriu caráter esportivo.
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Esqueleto

Em muitos animais (e em todos 
os vertebrados), a forma geral do 
corpo é mantida através de uma es
trutura de sustentação que é deno
minada esqueleto.

O esqueleto, entretanto, pode 
não estar envolvido por muscula
tura e pele. Na maioria dos inverte
brados, ele aparece copo uma ca
rapaça externa, bem rígida. Todos 
os artrópodes* — caranguejos, ca
marões etc. — e numerosos molus
cos* possuem um esqueleto ex
terno, o exoesqueleto, enquanto os 
vertebrados* apresentam um esque
leto interno (endoesqueleto). Em 
ambos os casos, as principais fun
ções da estrutura esqueletica são 
dar suporte ao corpo, garantir pro
teção aos órgãos internos e oferecer 
uma superfície para a inserção dos 
músculos.

Os ossos do crânio protegem 
toda a estrutura cefálica: o neuro- 
crânio (caixa encefálica) aloja o en- 
céfalo; e os três pares dê  cápsulas 
sensoriais acomodam os órgãos do 
olfato, visão e audição. Na caixa 
torácica instalam-s_e os principais 
órgãos da respiração e circulação. 
Os músculos voluntários, conheci
dos também como esqueléticos, 
sustentam-se em ossos, dando 
um maior aproveitamento à sua 
energia.

Além dessas funções, os ossos 
também são importantes na forma
ção do sangue; é no interior de vá
rios deles que se aloja a medula 
vermelha, um tecido especializado, 
responsável pela produção de eri- 
trócitos (globulos vermelhos do 
sangue) e leucócitos (glóbulos 
brancos).

Alguns animais fósseis, artrópo
des e peixes primitivos, os labirin- 
todontes e os dinossauros*, tinham 
um exoesqueleto de placas ósseas 
ou córneas que lhes servia de arma
dura protetora. As tartarugas, os 
tatuzinhos de jardim e alguns pei
xes* que vivem hoje apresentam 
algo semelhante.

O exoesqueleto freqüentemente 
limita o tamanho definitivo do ani
mal, podendo tornar-se tão pesado 
a ponto de restringi-lo a uma vida 
sedentária, pois muitas vezes os 
músculos internos não são capazes 
de mover a pesada carapaça.

Existem protozoários* (Sarco- 
dina e Mastigophora) que elaboram 
esqueletos de substância calcária, 
silicosa ou orgânica, freqüente
mente de formação complexa. O 
exoesqueleto dos artrópodes (crus
táceos, insetos) é de natureza orgâ
nica, enquanto o dos corais, bra- 
quiópodes, equinodermos*, mo
luscos e alguns crustáceos, como o 
caranguejo, é principalmente calcá
rio e permanece durante toda a 
vida do animal crescendo pelos 
bordos e aumentando a espessura. 
Em outros casos, o exoesqueleto 
sofre modificações completas, ao 
fim de determinados períodos; e os 
animais aumentam de tamanho an
tes que a nova carapaça endureça.

O esqueleto interno dos vertebra
dos (endoesqueleto) não limita

O esqueleto do Lexatinelideo (na foto), bem como o das demais esponjas, 
não forma um todo continuo: resulta da justaposição de uma infinidade de 
elementos microscópicos —  as espiculas. Constitui, portanto, sólido su
porte para as células do animal, que sobre ele se apóiam livremente.

0  elemento básico do esqueleto dos radiolários (1) é de natureza silicosa. 
O esqueleto dos foraminlferos (2) e das esponjas (3) é calcário, o mesmo 
ocorrendo com o dos corais (4) e equinodermos (7), com a concha dos mo
luscos (8) e com o esqueleto dos vertebrados (10). Já na couraça dos crustá
ceos (9) e na cutícula dos rotfferos (6) predomina a quitina. enquanto a con
cha dos braquiópodes (6) é quitinosa-calcária.

tanto o crescimento dos animais. 
Alguns chegam a alcançar tama 
nhos enormes, como os elefantes e 
rinocerontes, ou os brontossauros e 
outros répteis* fósseis. Alguns tu
barões e baleias, cujos pesos são, 
em parte, sustentados pela água, 
atingem tamanhos ainda maiores.

Estrutura comum

É possível estabelecer uma estru
tura básica comum para todos os 
vertebrados, desde os peixes ciclós- 
tomos (desprovidos de mandíbulas) 
até os mamíferos*, se bem que exis
tam muitas diferenças no tamanho, 
forma e presença de determinadas 
partes componentes.

Nos embriões de todos os verte
brados superiores, o esqueleto é 
formado de cartilagem hialina, tal 
como nos peixes ciclóstomos (sem 
mandíbula) e tubarões adultos. Só 
que, no primeiro caso, as cartila
gens desenvolvem-se com o cresci
mento e, na fase adulta, o tecido 
torna-se principalmente ósseo. 
Apenas as superfícies articulares e 
outras poucas regiões permanecem 
cartilaginosas.

O primeiro elemento esquelético 
que surge no embrião de todos os 
cordados* é um fino eixo gelati
noso não segmentado, a notocorda, 
que se estende ao longo do eixo do 
corpo, entre o tubo digestivo e o 
cordão nervoso. Ela persiste em 
parte nos tunicados (urocordados), 
no Balanoglossus (hemicordados) e 
no anfioxo (protocordado); porém, 
a partir dos agnatos (vertebrados 
sem mandíbulas) é cercada e subs
tituída posteriormente por vérte
bras separadas, que configuram a 
coluna vertebral. O corpo de cada 
vértebra é mais ou menos cilíndrico 
e apresenta um arco neural dorsal, 
que circunda a medula espinhal. 
Na região da cauda dos peixes, as 
vértebras apresentam também um 
arco hemal ventral que circunda a 
artéria e a veia principais daquela 
região. Na região do tronco, esse 
arco é aberto e projeta estruturas 
em forma de costelas, para proteger 
os órgãos internos. Nos vertebra
dos terrestres, com exceção dos 
anfíbios atuais, as vértebras do 
tronco possuem um par de apófises 
transversais que servem de inserção 
às verdadeiras costelas. Em cada 
extremidade do corpo da vértebra 
existem duas apófises articulares, 
através das quais uma vértebra 
pode girar ligeiramente sobre as si
tuadas logo acima ou abaixo.

A coluna vertebral dos peixes 
compreende somente a região do 
tronco e da cauda, mas nos répteis 
e mamíferos existem cinco regiões: 
cervical, torácica com costelas, 
lombar, sacra ou pélvica e caudal. 
As vértebras caudais estão reduzi
das no homem e nas aves. Os verte
brados de corpo alongado, como as 
enguias, serpentes, algumas sala
mandras, as baleias, possuem nu
merosas vértebras semelhantes en
tre si.

Normalmente, as costelas dos 
vertebrados terrestres unem-se ven- 
tralmente ao esterno, que não existe 
nas serpentes. Nas aves, o esterno 
possui uma quilha mediana bem 
desenvolvida que serve de inserção 
aos músculos de vôo.

O crânio, no embrião dos verte-
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Suturas cranianas: articulações que 
se fixam durante o processo de es
truturação do esqueleto.

brados, inicia-se como uma estru
tura cartilaginosa formada pelo 
neurocrânio, três pares de cápsulas 
sensoriais e um esqueleto visceral, 
constituído por uma série de arcos 
pares que formam as mandíbulas, 
o suporte da língua e o suporte da 
região branquial. Nas raias e tuba
rões adultos, o crânio persiste nesse 
estado, mas o mesmo não ocorre 
nos peixes ósseos e nas formas su
periores, nos quais o crânio cartila
ginoso é substituído por numerosos 
ossos. Tanto a forma geral como os 
detalhes de estrutura do crânio são 
diversos nos distintos vertebrados 
adultos. Um estudo comparativo 
dos peixes até os mamíferos mostra 
muitas diferenças, inclusive redu
ção no número de ossos, não obs
tante exista uma homologia básica 
em toda a série.

Quanto às extremidades, os ci
clo stomos não possuem apêndices 
laterais, enquanto os tubarões e os 
peixes ósseos apresentam dois pa 
res, as nadadeiras peitorais e pélvi
cas, com elementos esqueleticos 
formados por raios ou espinhos 
calcificados e articulados. Os verte
brados terrestres possuem dois pa
res de membros, em lugar das na
dadeiras, sustentados pelas 
cinturas pélvica e torácica, como se 
constata nos anfíbios. Cada mem
bro termina em cinco dedos. Os os
sos das cinturas e membros são ho
mólogos desde os anfíbios até os 
mamíferos, se bem que estejam di
versamente modificados, por adap
tações a distintos modos de vida. 
Em muitos vertebrados ocorreu a 
perda dos dedos, fusão de alguns 
ossos e redução ou perda completa 
de nadadeiras, membros ou cintu
ras. Algumas salamandras têm so
mente três ou quatro dedos em 
cada pata e nenhuma ave viva tem 
mais de três dedos na extremidade 
anterior (asas) ou quatro nas patas. 
Em muitos mamíferos ocorreu re
dução no número de dedos; o ca 
valo, que só conserva um dedo fun
cional em cada pata, constitui um 
caso extremo. Em muitas espécies

3ue têm o movimento de rotação 
os membros limitado, o rádio e o 

cúbito, ou a tíbia e o perónio, sol
dam-se. Esse fato é observado em 
algumas salamandras e lagartos. 
As baleias e os sirênios (focas,

leões-marinhos, peixe-boi da Ama
zônia) não possuem membros pos
teriores, e as enguias, entre os pei
xes, não possuem nadadeiras 
pélvicas. A presença de vestígios de 
membros e de cintura em baleias, 
algumas serpentes (Python, Boa) e 
outros vertebrados sem extremida
des indica que descendem de for
mas que, efetivamente, as pos
suíam.

A vida dos ossos

Esqueletos reconstituídos, que 
servem para o estudo de anatomia, 
dão uma idéia muito vaga do que 
é realmente a estrutura de um osso. 
No corpo vivo, o interior do osso 
é preenchido pela medula produ
tora de glóbulos sanguíneos; e o ex- 
terior é revestido por uma espécie 
de “pele”, o periósteo. É uma mem
brana fibrosa, elástica, que envolve 
os ossos, cobrindo-os em toda a 
sua extensão, exceto ao nível das 
junturas. Apresenta-se, às vezes, es
pessa, brilhante e de cor esbranqui
çada. Por vezes, sua aparência é 
fina e transparente. Na criança é 
mais espessa do que no adulto, de 
tal forma que o osso pode às vezes 
fraturar no interior de seu estojo 
periostal, sem que este se rompa.

Tanto é verdade que os ossos 
têm vida, que fraturas de qualquer 
tipo são logo regeneradas, com a 
formação de novo tecido ósseo na 
região afetada: os “calos ósseos”, 
soldaduras que tornam os pontos 
de fratura ainda mais resistentes do 
que eram antes. O dinamismo dos 
ossos é evidenciado pelo ciclo vital 
dos osteócitos, células que nascem, 
morrem, e são continuamente subs
tituídas por outras.

A consistência rígida dos ossos 
é estabelecida pelos sais minerais 
(principalmente o fosfato de cál
cio), provenientes da alimentação, 
que se encontram em pequenas 
quantidades no sangue. Sem eles, o 
osso ficaria tão mole quanto uma 
cartilagem. A concentração de sais 
minerais aumenta com a idade. Por 
isso, os ossos dos bebês são mais 
elásticos, o que permite movimen
tos que nos adultos provocariam 
fraturas.

O esqueleto do homem

O esqueleto humano é formado 
por aproximadamente 212 ossos, 
distribuídos em dois grandes con
juntos: o esqueleto axial (ossos da 
cabeça, pescoço e tórax) e o esque
leto apendicular (ossos dos mem
bros).

A ossificação inicia-se no em
brião a partir de centros ou pontos 
que atuam em determinados terri
tórios, e termina com a fusão de vá
rios territórios entre si. Geral
mente, os ossos nascem de um 
esboço cartilagíneo (ossos con- 
drais). Em outros casos, desenvol
vem-se a partir de um esboço con
juntivo (ossos conjuntivos ou de 
revestimento), como é o caso da ca
lota craniana. E alguns têm origem 
cartilagínea e conjuntiva ao mesmo 
tempo.

Todos os ossos do corpo são 
construídos como se fossem um 
edifício de apartamentos ou uma 
ponte. Tanto em sua estrutura ma
croscópica como na microscópica,
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tudo é feito de acordo com as leis 
da engenharia. Os ossos que ficam 
sujeitos a grandes forças são refor
çados por dentro. Nos pontos em 
que se inserem tendões ou múscu
los potentes, a superfície é rugosa.

O osso nem sempre faz parte do 
esqueleto ósseo. Muitas vezes subs
titui a cartilagem hialina na la
ringe. Pode também aparecer em 
tecido mole como em cicatrizes. 
Osso heterópico é o nome que se dá 
aos tecidos ósseos formados fora 
de uma estrutura de ossos.

De acordo com sua forma e lo
calização, os ossos podem ser clas
sificados em quatro tipos princi
pais: longos, curtos, planos e 
irregulares.

Quando o comprimento excede a 
largura e espessura, trata-se de um 
osso longo. Os ossos do braço, an
tebraço, coxa e perna são longos. 
Apresentam o corpo semelhante a 
um tubo (diáfise), contendo medula 
óssea, e duas extremidades (epífi 
ses). Nas extremidades, há substân 
cia óssea, esponjosa, revestida por 
uma capa de substância óssea fina 
e compacta. No corpo, predomina 
uma matéria óssea compacta que 
delimita a cavidade medular.

As medulas ósseas contidas 
nessa cavidade, que também po
dem ocorrer nas cavidades de subs
tância esponjosa, são vermelhas ou 
am arejas. A medula vermelha, de 
maior quantidade nas crianças re- 
cém-nascidos, vai transformando- 
se, no decorrer da vida, em ama
rela, rica em células adiposas. Há 
ossos com características pareci
das, mas que não apresentam cavi
dade medular: são os alongados (a 
costela é um exemplo).

Nos ossos curtos, como os do 
carpo e do tarso, o comprimento, a 
largura e a espessura sao mais ou 
menos equivalentes. Possuem, em 
sua estrutura, uma camada superfi
cial de substância compacta, envol
vendo a matéria esponjosa.

São planos os ossos cujo com
primento e largura são muito maio
res que a espessura. Nos ossos pla
nos da calota craniana, entre 
tábuas ósseas de substância com
pacta, há interposição de matéria 
esponjosa grosseira. Os ossos do 
cranio crescem enquanto as articu
lações entre eles são cartilaginosas, 
e param de crescer quando se for
mam as suturas ósseas.

Existem ainda os que não corres
pondem às descrições dos curtos, 
longos ou planos. No crânio, qua
dril e vértebras existem exemplos 
de sobra. São os chamados ossos 
irregulares.

A conformação do esqueleto va
ria, de indivíduo para indivíduo, 
sofrendo influência do sexo e da 
idade. As mulheres, que em geral 
são menores, têm ossatura mais 
leve. Nas pessoas idosas o aumento 
da concentração de sais minerais 
com simultânea diminuição do teor 
aquoso torna os ossos mais secos 
e quebradiços. Também há diferen
ças de acordo com a raça, cuja 
causa e significado não são bem 
conhecidos.

VEJA TAMBÉM: Articulações; 
Fraturas; Musculatura; Vertebra
dos; Vertebral, Coluna.

Ésquilo: guerreiro e teatrólogo. ino
vador da tragédia grega.

Ésquilo

“Aqui jaz. Ésquilo, sob o solo 
fértil de Gela, hóspede da terra ate
niense, a qual amou acima de todas 
as coisas. A valentia deste filho de 
Euforion pode ser narrada pelo 
persa de longos cabelos que fugiu 
de Maratona. ’

Este é o epitáfio de Ésquilo, es
crito pelo proprio guerreiro, pouco 
antes de sua morte, ocorrida em 
456 a.C.

Filho de Euforion e de várias ge
rações de eupátridas (nobres pro
prietários de terras), Ésquilo lutou 
contra os persas na Ásia Menor, 
para defender os interesses gregos 
ameaçados pelo império de Dario*
I. Participou da batalha de Mara
tona (490 a.C.) e, segundo se 
afirma, da batalha de Salamina, na 
qual os gregos conseguiram recupe
rar Mileto, até então sob o domínio 
da Pérsia.

Depois das Guerras Médicas, fez 
uma proclamação: “Durante muito 
tempo, sobre o solo da Ásia, não 
mais se obedecerá à lei dos persas; 
não mais se pagará tributo sob a 
coação imperial; não mais se cairá 
de joelhos para receber ordens. O 
grande rei (Dario) não tem mais 
Força”.

Se dependesse de Ésquilo, sua 
biografia ficaria só nos feitos mili
tares, pois tudo o que escreveu so
bre si trata apenas de seu envolvi
mento nas guerras contra os persas. 
Mas, para a história do teatro e das 
artes da Antiguidade, ele é o pri
meiro entre os clássicos da tragé
dia* grega. Costuma-se atribuir-lhe 
a autoria de noventa peças, sendo 
conhecidos os títulos de 79, sete 
das quais sobreviveram integral

mente até hoje: As Suplicantes 
(490 a.C. - 463 a.C.?), Prometeu 
Acorrentado (470 a.C.), Os Persas 
(472 a.C.), Os Sete Contra Tebas 
(467 a.C.), e a trilogia Oréstia (458 
a.C.), sobre a família dos Atridas, 
incluindo Agamenon, A s Coéforas 
e A s Eumênidas.

O deuteragonista: 
mais um ator

Anos antes do nascimento de És
quilo (c. 525 a.C.), a tragédia foi 
reconhecida pelo Estado ateniense. 
Pisístrato* permitiu que Tespis 
convertesse o ditirambo (canto reli
gioso interpretado por um coral) 
em drama* coral, no qual se intro
duzia um primeiro ator (protago
nista). Durante todo o desenvolvi
mento do drama anterior a Ésquilo, 
esse único ator dialogava apenas 
com o coro, ou com o corifeu, 
chefe do coro.

Para acentuar a dramaticidade 
das peças, Esquilo acrescentou um 
segundo ator (deuteragonista), am
pliando a parte dialogada. Reduziu 
pouco a pouco o papel do coro, na 
medida em que centralizou o inte
resse das suas peças nos atores.

Há uma lista enorme de inova
ções atribuídas a Ésquilo. Os dis
cursos dos mensageiros, por exem
plo, tornam-se uma constante a 
partir dele, apesar da possibilidade 
de já terem sido utilizados antes, 
com Tespis. Tem também a seu 
crédito a criação de muitos deta
lhes cênicos, entre os quais a ado
ção da túnica de mangas largas e 
o uso dos coturnos, uma espécie de 
sandália com sola alta, que dava 
maior estatura aos atores, desta
cando a figura do herói dos outros 
figurantes.

Horácio*, poeta latino, confere a 
Ésquilo a invenção da máscara, en
quanto outros o colocam como o 
primeiro poeta a escrever uma 
trilogia.

De fato, não se tem notícia de 
autor algum que, antes, tenha 
criado tres tragédias completas em 
si, englobadas num todo, represen
tando uma estória com fio logico e 
consecutivo da primeira até a úl
tima cena.

A tragédia familiar

Das obras de Ésquilo, Oréstia é 
considerada a mais importante. As 
três tragédias que a compõem, em
bora cada qual forme uma unidade, 
interligam-se como se fossem atos 
diferentes de uma única peça.

Trata-se de uma tragédia fami
liar, na qual Egisto seduz Clitem- 
nestra, mulher de Agamenon, du
rante a ausência do marido, que 
está lutando em Tróia. Antes de 
partir, o rei de Micenas havia sacri
ficado sua filha ífigênia, para que 
os deuses protegessem seus exérci
tos. Sentindo-se injuriada, Clitem- 
nestra decide vingar-se do marido, 
a quem espera acompanhada pelo 
amante.

A primeira parte, Agamenon, 
conclui com o assassínio do rei 
pelo casal adúltero. Na segunda 
parte, A s Coéforas, aparece Ores- 
tes, filho de Ãgamenon e Clitem- 
nestra, herói da tragédia, que é de
signado pelo deus Apoio para 
vingar o assassínio do pai. Incitado

Ésquilo 367

pela irmã Electra, mata a mãe e seu 
amante. Conclui com a fuga de 
Orestes, quase enlouquecido pelas 
Fúrias, deusas da vingança que 
perseguem o matricida. Na terceira 
parte, As Eumênidas, Orestes é jul
gado pelos deuses, pois Atena o 
acusa de matricídio e também de 
quebra da cadeia ancestral.Defen- 
dido por Apoio, o herói é final
mente absolvido.

A peça tem um final feliz. Ores
tes, absolvido, sente-se liberto das 
Fúrias (Erinias), transformadas 
agora em Eumênidas, isto é, espíri
tos benfazejos. A ordem e a lei vol
tam a reinar após superado o con
flito que ameaçava o espirito 
universal.

Em Os Persas, apresenta-se a vi
tória dos gregos nas Guerras Medi
cas. Esquilo mostra a derrota da 
Pérsia a partir do ponto de vista 
dos venciuos, dos valentes persas, 
que se deixaram dominar pela hi- 
bris (soberba). “ A grande culpada 
foi essa soberba, que obrigou Dario 
e Xerxes* a ambicionarem mais 
poder do que os limites do homem 
permitiam. ’ No final, em lamenta
ções selvagens, o coro adverte so
bre a fragilidade da existência hu
mana diante dos deuses, apontando 
o sofrimento como o caminho que 
leva o homem ao conhecimento das 
coisas.

Nem sempre Ésquilo permitiu 
que seus herois se submetessem in
teiramente aos deuses. Exemplo 
disso é Prometeu Acorrentado, que 
é condenado porque desafiara a có
lera de Zeus, entregando ao homem 
um precioso tesouro:, o fogo. Por 
força de sua religião, Esquilo talvez 
devesse também condenar o re
belde orgulhoso, mas âs suas sim
patias ficaram com ele, a quem 
transformou num símbolo eterno 
da revolta humana.

Temas: uma escolha 
cuidadosa

Ésquilo era muito cuidadoso na 
escolha de seus temas. O poeta cô
mico Aristófanes* conta que ele es
colhia de preferência temas com 
significado moral, religioso e polí
tico: o direito de asilo, a punição, 
a soberba, o sacrilégio, a violência 
e a justiça.

Não era difícil incluir religião, 
política, moral e família numa 
mesma tragédia. É que, no tempo 
de Ésquilo, eram coisas que se con
fundiam. O Estado, para ele, era 
uma federação de famílias de ori
gem comum, ligadas ao culto dos 
mesmos deuses. O homem estava 
profundamente integrado na ordem 
divina, que abrangia tanto a família 
quanto a política. Da mesma 
forma, o tratamento que dá aos 
seus temas não reflete a sorte de 
apenas um indivíduo, mas o des
tino de toda a coletividade da qual 
fazia parte.

Ésquilo morreu em 456 a.C., 
quando estava em Gela, na Sicília. 
Conta a lenda que sua morte se deu 
em condições trágicas: uma tarta
ruga teria sido lançada por uma 
águia na cabeça calva do poeta.

VEJA TAMBÉM: Épico, Teatro; 
Tragédia.
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Esquimós

Armados com fuzis obsoletos, os esquimós da Iglulik esperam que as focas apareçam na superficie do mar.

“Esquimó” é o nome dado aos 
indígenas que se espalham, em pe
quenas concentraçoes, por toda a 
região da América ártica, das ilhas 
Aleutas à Groenlândia.

Eles próprios não possuem nome 
algum para designar esse conjunto 
de grupos que apresenta caracterís
ticas físicas, lingüísticas e culturais 
notavelmente homogêneas, embora 
não desfrute de unidade política ou 
social. A denominação genérica de 
esquimós foi-lhes atribuída pelos 
estrangeiros.

Conquanto ocupe uma área tão 
extensa, a população esquimó é re
lativamente muito reduzida. No 
início do século XX era avaliada 
em cerca de 60 000 indivíduos. As 
povoações, costeiras, estão separa
das entre si por grandes áreas de
sertas, constantemente varridas pe
los ventos glaciais, onde o jr io  é 
praticamente insuportável. As ve
zes, os grupos chegam a estar tão 
isolados que gerações e gerações 
morrem sem ter uma oportunidade 
de manter qualquer outra ligação. 
John Ross, o primeiro explorador 
europeu que entrou, em 1818, em 
contato com os esquimós da penín
sula de Hayes (o aglomerado hu
mano mais próximo do Pólo 
Norte), conta que, como viviam 
isolados.há tanto tempo, os habi
tantes locais já  haviam esquecido 
sua origem e não tinham notícia da 
existência de outros seres humanos.

Os esquimós desenvolveram um 
profundo conhecimento das carac
terísticas do gelo (profundo, raso, 
em endurecimento, em derreti- 
mento, etc.), adaptando-_se às 
difíceis condições da região que 
habitam.

Unidades básicas: 
os estabelecimentos

No que se refere às divisões da 
população esquimó, é difícil falar-se 
de tribos. A definição do que entre 
eles se poderia chamar de tribo re
sulta mais da constância de certas 
relações entre grupos mais próxi
mos, onde há maior facilidade de 
comunicação, do que do controle 
de determinado território. Por
tanto, as unidades territoriais e so
ciais de significado real não são as 
tribos, mas sim o que se costuma 
chamar de “estabelecimento” . O 
estabelecimento é constituído por 
um grupo de famílias unidas por la
ços especiais, que ocupa uma área 
definida de território, o seu domí
nio. Assim, cada estabelecimento é 
formado não só por um conjunto 
de habitações e locais de acampa
mento para caça marítima ou ter
restre, mas também por todo o sis
tema de caminhos, portos e canais 
utilizados por seus membros, onde 
eles se encontram constantemente. 
A população de um mesmo estabe
lecimento (algumas dezenas de pes
soas apenas) adota para si um 
nome que a distingue das demais, 
fala uma língua com certos traços 
particulares e mantém-se unida por 
forte solidariedade moral e pela re

ligião. As características desses es
tabelecimentos resultam do tipo de 
vida que seus habitantes são obri
gados a levar, na luta permanente 
contra o frio intenso e a escassez 
de alimentos.

Como dependem principalmente 
dos recursos oferecidos pelo mar, 
as famílias esquimós têm necessi
dade de viver_ nas regiões litorâ
neas, que, no Ártico, se restringem 
a uma estreita faixa entre o mar e 
as montanhas ou planaltos inabitá- 
veis. Essa situaçao dificulta bas
tante a comunicação com as terras 
do interior e mantém os indígenas 
sempre na costa. Na verdade, os 
membros do estabelecimento 
pouco se afastam do litoral, mesmo 
quando se dispersam por seus terri
tórios de caça. Ali estão mais pro
tegidos dos ventos gelados e e ali 
que, com certa facilidade, podem 
caçar e pescar para a própria sub
sistência (alimentação, vestuário, 
matérias-primas para a confecção 
de objetos de uso, etc.).

Em terra, a caça depende muito 
da sorte. E quase acidental, devido 
à ausência de técnicas apropriadas, 
e não pode ser praticada no in
verno; apesar disso, os esquimós 
abatem renas selvagens, ursos, ra
posas, lebres, caribus e outras aves.

E no mar que esses indígenas en
contram sua fonte mais importante 
de recursos. Diz um ditado daque
las regiões: “Onde há focas, há es
quimós”. Mas além da foca, que 
lhes fornece carne, óleo para as 
lâmpadas e pele para as habitações, 
barcos e vestuário, eles caçam mor
sas e orcas, pescam baleias e ainda, 
de forma secundária, peixes do mar 
e dos rios. Aproveitam ainda a 
carne e a gordura das baleias maio
res, que ficam aprisionadas perto 
da terra quando, na entrada do in

verno, o gelo se forma muito rapi
damente sobre o mar. Armazenada 
no gelo, a carne pode durar vários 
meses, e eles a comem cozida ou 
crua, ou até mesmo em estado de 
semiputrefação.

Diante desses dados, pode-se 
compreender que um grupo es
quimó só encontre possibilidade de 
sobrevivência em áreas que reúnam 
certas condições.

E preciso que, durante o inverno 
e a primavera, o gelo apresente ra
chaduras ou buracos, de maneira a 
permitir a caça das focas. Durante 
o verão, é necessário que haja 
pasto para os animais e que a pesca 
possa desenvolver-se nos rios. Es
sas condições impõem formosa
mente uma inevitável limitaçao no 
crescimento e multiplicação dos es
tabelecimentos.

A luta pela sobrevivência, que 
varia segundo a mudança das esta
ções, obriga a família esquimó a 
dois modos de vida diferentes. In
verno e verão marcam duas fases 
distintas na organização dos esta
belecimentos. E tal a diferença que 
o estrangeiro que visita um grupo 
esquimó durante o inverno mal 
conseguirá reconhecê-lo se voltar 
ali durante o verão.

Verão e inverno, 
dois modos de vida

No inverno, a população do es
tabelecimento mantém-se reunida 
num povoado junto ao mar, uma 
aldeia formada pelo aglomerado de 
algumas habitações, os iglus. Ge
ralmente o iglu é associado à fa
mosa habitação abobadada, toda 
feita de blocos de gelo. Entretanto, 
o gelo só é utilizado quando falta 
outro material. São mais comuns 
os iglus feitos de pedra, de madeira

ou de costelas de baleia cobertas de 
pele.

Ainda que a forma dos iglus va
rie de uma região para outra, apre
sentam três elementos que se repe
tem sempre: um corredor de 
entrada semi-subterrâneo, baixo e 
geralmente voltado para o mar; um 
banco elevado que serve de assento 
e leito, localizado ao longo da pa
rede oposta àquela em que desem
boca o corredor; e tapumes que di
videm esse banco-leito em diversos 
compartimentos. Como cada iglu 
abriga em seu interior mais de uma 
família, cada família tem direito a 
um compartimento, com uma lâm- 
padapara aquecer e iluminar a ha- 
bitaçao. Na parede da entrada, 
acha-se um banco-leito menor, 
para os hóspedes que não são con
vidados a compartilhar o leito da 
famílja visitada.

Alem do aglomerado de iglus, a 
aldeia possui ainda uma constru
ção mais avantajada, o kashim, es
pécie de salão em que toda a comu
nidade se reúne. O kashim é 
construído segundo o mesmo mo
delo dos iglus e acompanha as va
riações que estes sofrem de região 
para região. Difere do iglu apenas 
por ser maior, não possuir o banco- 
leito e ter um grande fogão central 
para aquecimento e iluminação.

No verão, os esquimós abando
nam os iglus e espalham-se pelos 
diversos territórios de caça, via
jando em trenós puxados por cães 
ou em amiaks (embarcaçao reves
tida de pele, manobrada por remo 
e vela). Nessa época do ano eles 
têm por habitaçao o tupik (tenda 
desmontável, feita de uma armação 
de madeira ou ossos de baleia e co
berta de peles).

O tupik tem apenas uma aber
tura de entrada e a maior parte do
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Da foca, o esquimó obtém came para alimentação e pele para vestuário.

tempo permanece hermeticamente 
fechado. Isso torna-se possível por
que seu interior é iluminado e aque
cido por uma lâmpada de óleo ani
mal, que não produz fumaça e 
dispensa ventilação. Cada tupik é 
habitado somente por uma família 
restrita: um casal, seusfilhos soltei
ros, às vezes um ascendente do ma
rido ou da mulher e raramente um 
ou mais hóspedes. De modo geral 
essas tendas encontram-se espalha
das pelo território, bem distantes 
umas das outras.

Não é um simples capricho o 
que faz com que a comunidade es
quimó se disperse no verão e se 
concentre no inverno;_trata-se ape
nas de uma conseqüência da dis
persão ou concentração da caça 
que lhe assegura a sobrevivência. 
No inverno, as morsas e sobretudo 
as focas reúnem-se em determina
dos pontos da costa, onde podem 
abrigar melhor suas crias e subir 
facilmente à superfície das águas 
para respirar. É o período da con
centração. Mas, com a chegada do 
verão e o rompimento do gelo em 
toda a costa, os animais se disper
sam pelo litoral. Conseqüente
mente, os caçadores também se se
param, para capturá-los onde quer 
que se encontrem. Além disso, a 
pesca de água doce e a caça às re
nas selvagens, raposas, lebres, e ou
tros animais, praticadas no verão, 
exigem vida nomade e acampamen
tos precários.

No verão, o homem é o chefe 
quase absoluto de sua família res
trita: é o senhor do tupik. Sobre 
suas costas pesa a responsabilidade 
da manutenção da família e ele vai 
à caça acompanhado dos filhos sol
teiros que já têm idade para tanto. 
É ele ainda quem constrói e possui 
os instrumentos de caça: o arco e 
as flechas, o arpão e a lança, bem 
como o kaiak (embarcação leve, re
vestida de pele e para uma só pes
soa, empregada na caça às focas). 
Durante esse período a família de 
um tupik tem que se manter sozi
nha e o produto da caça é dividido 
entre seus membros.

No inverno, essa família restrita 
praticamente se dissolve na grande 
família constituída por todos os 
moradores do iglu e, num plano 
ainda mais amplo, na comunidade 
da aldeia. Então, tanto a caça 
como a pesca passam a ser efetua
das coletivamente, e seu produto, 
dividido entre todos os habitantes 
do povoado. O chefe do tupik perde 
sua autoridade para os lideres do 
iglu e da aldeia que, por sua vez, 
ganham essa liderança apenas por 
suas qualidades pessoais, ou seja: 
maior habilidade na caça e dons 
mágicos.

A intensa intimidade e solidarie
dade cultivadas pelo grupo na al- 
de iaestão  bem representadas na 
função que o kashim desempenha 
na sociedade esquimó. E o centro 
das atividades sociais e religiosas 
da comunidade. Nele realizam-se 
as festas, as danças e os rituais que 
congregam todos os habitantes do 
povoado. No interior do kashim as 
pessoas não são dispostas de 
acordo com a família ou o iglu a 
que j>ertencem, mas segundo as 
funções que desempenham na co
munidade, ainda que estas pouco se 
diferenciem entre si.

Chefia e rituais

No verão, a atividade religiosa 
dos esquimós limita-se aos cultos 
domésticos com pouca intensidade, 
enquanto no inverno o grupo vive 
em permanente estado de exaltação 
mística. Festas e rituais são realiza
dos por qualquer motivo e os ange- 
koks (mágicos) estão em constante 
atividade. A religião é então emi
nentemente coletiva e através dela 
se expressam os sentimentos de 
identidade e solidariedade de todo 
o grupo.

E ainda no kashim que a uni
dade do grupo revela sua forma ex
trema de expressão: a troca de mu
lheres entre todos os homens 
casados, num verdadeiro rito se
xual. Essa troca de mulheres pode 
ocorrer também entre dois casais 
isolados e manter-se por períodos 
mais ou menos longos. Nesse caso,

os maridos que trocam as esposas 
passam a considerar-se irmãos, e as 
mulheres trocadas, irmãs. Nunca, 
porém, marido e mulher se conside
ram irmãos entre si.

Nos estabelecimentos esquimós, 
o exercício da chefia não possui 
uma atribuição clara. Porém, 
mesmo quando não há um chefe ou 
dirigente formalmente reconhecido, 
há homens que exercem a liderança 
em certas ocasiões. Em geral esses 
homens são os mais ricos do grupo, 
são os donos dos amiaks (essa em
barcação maior transporta as mu
lheres) ou de um maior número de 
cães de trenó.

O grupo vela zelosamente para 
que a riqueza dos líderes não ultra
passe um determinado nível, que 
possa provocar acentuada desi
gualdade de fortuna dentro da co
munidade.

Para um esquimó permanecer

líder e rico, a condição é mostrar-se 
continuamente generoso. São co
muns os casos de divisão de exce
dente de bens materiais de um in
divíduo entre as famílias mais 
pobres do grupo.

Um esquimó só pode acumular 
riqueza contando com a coopera
ção da comunidade e esta sente-se 
autorizada a exigir de volta parte 
do que ajudou a acumular. Ha vá
rios registros de casos em que che
fes foram executados por nao acei
tarem esse princípio social.

As línguas faladas

Os esquimós falam duas línguas, 
inupik e yupik, cada uma subdivi
dida em diversos dialetos e ambas 
pertencentes à família lingüística 
esquimó-aleuta. Calcula-se como 
mais ou menos igual o número de 
pessoas que falam essas línguas no 
continente americano (ilhas Aleu- 
tas, Alasca e Canadá) e na Groen
lândia, para onde emigraram pro
vavelmente no século VIII. Além 
destes, há um grupo de cerca de
1 200 indivíduos dessa língua na 
Sibéria. Vários autores têm tentado 
relacionar a família lingüística es- 
quimó-aleuta com as línguas uráli- 
cas, ou com as da família indo- 
européia. Porém, as provas 
apresentadas ate açora não são su
ficientemente convincentes. Assim, 
é ainda considerada como perten
cente ao conjunto das famílias lin
güísticas americanas, cujas liga
ções com línguas de outros 
continentes acham-se perdidas num 
passado remoto. Os dois ramos da 
família lingüística esquimó-aleuta 
apresentam características diferen
ciadas, conseqüência dos muitos 
séculos em que vivem separados.

Tanto no inupik como no yupik 
a característica morfológica princi
pal é a polissíntese, também encon
trada em outras famílias lingüísti
cas americanas. As indicações de 
intenção, repetição, lugar, etc., são 
incorporadas à forma verbal por 
meio de sufixos. E também os subs
tantivos são modificados por sufi
xos para indicar, por exemplo, a 
idéia de posse ou de número. É in
teressante notar que no que diz res
peito aos sufixos de posse há distin
ção da idéia de “seu próprio” e 
“seu” (dele), distinção essa que é 
encontrada também no tupi-gua- 
rani.

Quanto ao número, destaca-se a 
presença de um dual (designação 
para duas pessoas ou coisas). Os 
verbos apresentam uma quarta pes
soa, traduzindo nela a idéia de re
flexividade. E os morfemas das raí
zes verbais e normais são quase 
sempre idênticos. O ambiente refle
te-se nas línguas esquimós pela 
multiplicidade de termos distintos 
para “neve”, como por exemplo 
neve que está caindo”, “neve que 

está no chão”, etc. É interessante 
notar, ainda, que diversos dialetos 
canadenses são escritos em sinais 
silábicos, particularmente eficien
tes para/ esse tipo de língua. O dia
leto sibérico ou çhaplin, falado por 
uns 1 200 indivíduos, é escrito em 
alfabeto russo (cirílico).

VEJA TAM BÉM ; Ártico.A ld e ia  e s q u im ó ,  d e s e n h a d a  e m  1 8 1 9  p o r  m e m b ro  da  e x p e d iç ã o  d e  R a rry .



370 Esquistossomose

É nas margens de rios, lagos ou valas que proliferam os caramujos, os transmissores da esquistossomose.

Esquistossomose

Fator que compromete a saúde 
pública e uma das causas do de
créscimo da capacidade produtiva 
da população brasileira, a esquis
tossomose, segundo dados de 1970, 
afeta mais de 5 milhões de indiví
duos. Trata-se de grave doença 
causada por pequeno parasito, o 
Schistosoma mansoni, trazido ao 
continente americano por escravos 
provenientes da África. Na Amé
rica, esse parasito encontrou o 
mesmo tipo de caramujos, da famí
lia dos planorbídeos, que assegu
rara sua sobrevivência e dissemina- 
ão às margens de rios e lagos, nos 
rejos, poços e valas africanos.

Á água é fundamental para o 
Schistosoma mansoni, pois seus 
ovos morrem em pouco tempo por 
dessecamento se nao a atingirem. E 
na água que a larva, denominada 
miracídio, rompe a casca do ovo e 
se põe a nadar até encontrar um ca
ramujo. Instalado nos tecidos do 
caramujo, o miracídio cresce e se 
multiplica, formando centenas de 
esporocistos que se assemelham a 
pequenos sacos onde se formam as 
iarvas-filhas, denominadas cercá- 
rias por possuírem cauda (cerco em 
latim quer dizer cauda). Assim, a 
partir de uma larva formam-se cen
tenas de esporocistos e cada um de
les produz, por sua vez, milhares de 
cercárias.

Após um mês, as cercárias aban
donam o caramujo e vão para a su
perfície da água, de onde atacam 
qualquer pessoa, aderindo à pele 
através de ventosas. Perdendo a 
cauda, as cercárias perfuram os te
cidos humanos até encontrar al- 

um vaso sanguíneo ou linfático, 
eu objetivo é instalar-se no fígado, 

onde se transformam em vermes 
adultos.

Os vermes adultos vivem acopla
dos: a fêmea instala-se num canal

(o canal ginecóforo) que os machos 
possuem na superfície ventral do 
corpo. Assim unidos, os casais 
saem do fígado pela veia porta, um 
gro sso vaso que drena o sangue dos 
intestinos, estômago, baço e esô
fago, e procuram veias mais finas 
da mucosa intestinal. Nelas, a fê
mea deposita seus ovos, alguns dos 
quais, expelidos para o exterior 
junto com as fezes, irão contaminar 
a água e repetir o ciclo.

Nem todos os ovos das fêmeas 
são expelidos. Alguns degeneram e 
morrem na própria mucosa intesti
nal, antes de serem eliminados; ou
tros são arrastados pela corrente 
sanguínea até o fígado, onde, reti
dos nos capilares, dão origem a pe
quenos nódulos reacionais que evo
luem para cicatrizes no tecido 
hepático. Como cada fêmea põe, 
em média, cem a duzentos ovos por 
dia, pode-se imaginar o malefício 
que eles acarretam ao organismo.

Afetado pelos parasitos da es
quistossomose, o ôrganismo cos
tuma reagir por meio da elabora
ção de anticorpos, com simultânea 
inflamação na região em torno dos 
ovos mortos. Mas a destruição des
ses ovos é lenta, de modo que a in 
flamação torna-se crônica, levando 
à formação de tecido cicatricial (te
cido conjuntivo fibroso). Com isso, 
a parede intestinal e o fígado vão 
ficando fibrosados.

A fibrose hepática dificulta a cir
culação do sangue através do 
fígado. O sangue é obrigado a se
guir novos caminhos para chegar 
ao coração, o que provoca au
mento de pressão nas veias abdo
minais e acúmulo de líquido 
(plasma filtrado) na cavidade peri- 
toneal, membrana serosa que re
veste internamente o abdome. Esse 
derrame líquido (ascite) assegurou 
à esquistossomose o nome popular 
de “barriga d’água”.

Outra grave conseqüência da fi
brose e da dificuldade circulatória 
do fígado é a formação de varizes 
no esôfago, devido a retenção de 
sangue no sistema porta. A ruptura 
de uma dessas varizes pode causar 
forte hemorragia interna, chegando 
a provocar a morte do paciente.

Diagnóstico, tratam ento, 
profilaxia

Muitos indivíduos, embora se
jam portadores de parasitos, não 
apresentam quaisquer sintomas. 
Outros, porém, sofrem diarréias e 
disenterias, alternadas com perío
dos de prisão de ventre. Quando 
ocorre também fibrose do fígado, 
aos distúrbios intestinais acrescen
ta se a ascite, com um progressivo 
quadro de desnutrição, anemia, in 
chaço, baixa resistência a outras 
infecções e tendência a hemorra
gias. O baço aumenta consideravel
mente e, em alguns casos, os ovos 
dos vermes chegam aos pulmões, 
provocando também ali fibrose e 
pequenas alterações circulatórias.

O exame de fezes é o primeiro 
passo no diagnóstico da esquistos
somose. O segundo é a injeção de 
substâncias extraídas do verme, o 
que provoca uma reação cutânea 
nas pessoas afetadas pelos parasi
tos. Em casos positivos, forma-se 
uma pápula cercada por halo ver
melho ao redor do ponto da inje
ção. Se essas medidas forem insufi
cientes, faz-se uma biopsia da 
mucosa do reto, onde aparecem os 
ovos aprisionados nas paredes. Es
sas técnicas de diagnóstico são 
muito importantes para detectar a 
esquistossomose nos indivíduos 
com sintomas, e também nos porta
dores sadios que transmitem a ver- 
minose pelas fezes.

No combate à esquistossomose 
são propostos vários métodos, en
tre os quais a destruição do cara
mujo que hospeda transitoriamente 
o parasito. Empregam-se para isso 
substâncias tóxicas mortíferas nas 
águas que eles habitam. Assim, já 
se consegue eliminá-los em peque
nos alagadiços, poços, tanques e 
riachos. Mas em aguas correntes de 
maior extensão, a erradicação total 
é impossível, além dos riscos de
correntes da aplicação de tóxicos 
em águas que são destinadas ao 
uso doméstico.

O bloqueio da transmissão da 
esquistossomose pelo tratamento 
dos doentes é hipótese viável, em
bora os atuais recursos terapêuti
cos, exigindo controle médico, tor
nem difícil o combate em massa.

Diante do insucesso das tentati
vas de extinção dos caramujos e da 
deficiência dos tratamentos conhe
cidos, procura-se impedir a propa
gação da doença através do sanea 
mento do ambiente e dos hábitos 
higiênicos. Esses meios exigem a 
construção de instalações sanitá
rias adequadas, canalização da 
água e campanhas esclarecedoras, 
cujos resultados, porém, nem sem
pre são bem-sucedidos nos países 
com populações de baixo nível eco
nômico e educacional.

VEJA TAMBÉM: Epidemia; Para 
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Para o filósofo Spinoza, essência li
ga-se à necessidade.

Essência

A respeito de qualquer objeto 
podem ser feitas duas perguntas fi
losóficas fundamentais: o que ele é, 
se ele existe. A primeira corres
ponde ao princípio que os metafísi
cos denominam de essência; a se
gunda refere-se à existência*.

O termo “essência” provém do 
latim essentia, forma derivada do 
verbo esse (ser). Essa palavra é uti
lizada para traduzir o termo grego 
ousía, empregado por Aristóteles* 
para designar aquilo que caracte
riza um ser, por oposição ao que 
nele existe de acidental, provisório, 
mutável. Essa mesma característica 
da essência reaparece em Spinoza*, 
que afirma: “Pertence à essência de 
alguma coisa aquilo que, sendo 
dado, a estabelece necessariamente, 
e, não sendo dado, a destrói neces 
sariamente; ou aquilo sem o qual a 
coisa não pode nem ser conce
bida”. Aspecto fundamental de 
uma coisa — e por isso contra
posta aos caracteres acidentais —, 
a essência, desde Aristóteles, tende 
a ser identificada à noção de subs
tância: o substrato permanente da 
coisa, que permaneceria idêntico a 
si mesmo, apesar das alterações 
que ela possa manifestar. Nessa 
mesma linha de cogitações, a es
sência pode também apresentar-se 
sob a forma de natureza de uma 
coisa, entendida como a realidade 
subjacente e intransformável desse 
tipo de objeto. Aplicada ao caso 
humano, a noção de natureza de 
termina inclusive a formulação de 
uma ética normativa, constituída 
por preceitos absolutos, pois basea 
dos na pressuposição de que há 
uma natureza humana universal e 
independente das circunstâncias es 
paço-temporais. Contra esse tipo 
de interpretação do homem e de 
sua ética é que se colocam os repre
sentantes do existencialismo*.

A distinção entre essência e exis
tência levanta o problema das rela
ções entre uma e outra.-Enquanto 
a essência permanece no plano da 
possibilidade — apenas dizendo o 
que é o ser —, a existência seria o 
fato de ser, a realização efetiva da 
possibilidade constituída pela es
sência.

Além do sentido metafísico — 
significar o que é uma coisa, sua 
“qüididade” —, a_ essência apre
senta uma dimensão lógica: pode 
ser vista também como o predicado 
através do qual se diz ou se define 
o que é uma coisa. Ela permitiria, 
portanto, uma definição* essencial 
do objeto, pelo menos segundo a 
lógica aristotélica.

As filosofias essencialistas têm 
sido classificadas em três tipqs: es- 
sencialismo teológico, essencia- 
lismo conceptualista e essencia- 
lismo fenomenológico. O primeiro 
aparece em Platão*, que considera 
as essências — as ideias — como 
entidades que transcendem o 
mundo físico, servindo-lhe de mo
delo. Com Santo Agostinho* o ca
ráter teológico desse tipo de essen- 
cialismo se acentua: as idéias são 
situadas na mente divina, como 
perfeições que os objetos físicos co- 

iam imperfeitamente. Aristóteles e 
anto Tomás* de Aquino defendem 

o essencialismo conceptualista: as 
essências não teriam existência se
parada, mas seriam imanentes às 
coisas nas quais se realizam; por 
abstração, no ato de conhecimento, 
o aspecto essencial dos objetos se
ria separado de seu aspecto mate
rial, contingente, permitindo a ela
boração de conceitos universais. A 
fenomenologia* de Husserl* re
toma a noçao de essência, já  agora 
como estrutura do espírito hu
mano, que pode ser apreendida 
quando a consciência entra em re
lação com as coisas.
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Em Husserl, o conceito de essência 
recebe novo significado.

Estabilidade

O termo “estabilidade” é muito 
importante nos estudos cibernéti 
cos e na teoria geral dos sistemas. 
Um exemplo de manutenção da es 
tabilidade de um sistema é dado 
pelo termostato. Quando a tempe 
ratura cai abaixo de certo nível, o 
termostato reage, ligando o aquece
dor; e desliga o aquecedor quando 
a temperatura sobe além de deter 
minado nível. Uma característica 
importante da estabilidade é que 
ela não se refere a um corpo ou a 
uma máquina, mas a determinados 
aspectos dos mesmos.

Considere-se, por exemplo, um 
cartão quadrado equilibrado sobre 
uma de suas arestas. O cartão é 
instável em relação aos desloca 
mentos perpendiculares a essa 
aresta e estável em relação a deslo
camentos paralelos a ela. No pri
meiro caso, um pequeno desloca
mento provoca um tombamento do 
cartão; no segundo, o desloca
mento é seguido da volta do cartão 
à sua posição original.

Considere-se uma esfera que role 
de um pico para um vale. Nesse 
caso, o sistema pode ser visuali
zado como instável; mas também 
pode-se pensá-lo como estável, com 
a esfera rolante do vale para o pico. 
O pico é reconhecido como uma 
posição de equilíbrio instável e o 
vale como uma posição estável. 
Assim, o conceito de estabilidade 
não pertence a um corpo material, 
mas a um campo.

Geralmente, no termo “estabili
dade” está implícita a idéia básica 
de invariante: há algum aspecto do 
sistema que não muda, ainda que 
ele experimente alterações.

O caso mais simples ocorre 
quando um estado e uma transfor
mação estão relacionados de ma
neira que a transformação não ori
gine mudanças no estado. Seja a 
transformaçao:
T J a b c d e f g h  (no instante tt ) 

d b h a e f b e  (no instante t,)
A representação acima expressa 

o fato que os estados a b c d e f 
g h, do instante t , , tendem a trans
formar-se nos estados d b h a e f 
b e, respectivamente, no instante t2.

Verifica-se que T(b)= b; T(e)= e; 
T(f)=f; portanto b e f são estados 
de equilíbrio. Se a é um estado de 
equilíbrio, T(a)= a. O mesmo fenô
meno ocorre em um conjunto de es
tados. Se T é uma transformação: 

T a b c d e f g  h 
D g b f a a b m

Essa transformação não tem es
tado de equilíbrio, porém o con
junto composto por b e g tem a pe
culiaridade de ter a transformaçao: 

b g
T

g b
Em suma, nesse particular (g e 

b), o sistema não gera nenhum es
tado novo: é estável, nesse aspecto.
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Hegel: o Estado como fim em si.

Estado

A conceituação do Estado é um 
dos mais controvertidos temas da 
teoria política e jurídica. As pro
fundas divergências doutrinárias a 
esse respeito originaram discussões 
que, longe de meramente acadêmi
cas, constituem o núcleo de gran
des embates político ideológicos.

Afastando definitivamente as 
justificações de caráter transcen
dente ou religioso, características 
do período medieval, os pensadores 
renascentistas suscitaram esses de
bates, ao recolocar a questão bá
sica já formulada na Antiguidade 
grega: como legitimar racional
mente a obediência a qualquer au
toridade*, e em particular à autori
dade política?

As concepções medievais

Na Idade Média, obedecer a 
qualquer autoridade era, em última 
análise, obedecer a Deus. O mundo 
feudal não possuía o conceito secu
lar de lei*, isto é, direito* conscien
temente criado e instituído pelos 
homens: as normas jurídicas eram 
parte de uma ordem universal e 
eterna, que somente se podia “des
cobrir” através do estudo dos cos
tumes e dos precedentes. Assim, 
criar uma nova lei seria impor uma 
obrigação mediante um ato de von
tade, faculdade que só Deus tinha.

Nesse contexto, a preeminência 
do rei feudal era sempre relativa, 
condicionada aos privilégios e prer
rogativas de que se achava tradi
cionalmente investido na hierar-
3uia social. E não havia uma 

istinção entre ordem privada e or
dem pública; l  /nseqüentemente, 
confundiam-se os direitos privados 
do rei como indivíduo portador de 
determinado status social e sua au
toridade pública como represen
tante da comunidade.
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Assim, simplesmente não existia 
a idéia de uma ordem política — 
um Estado —, diferente em natu
reza dos grupos de parentesco, feu
dais ou economicos.

De acordo com os teóricos da 
política S. Benn e R. S. Peters, a 
própria teoria moderna do Estado 
não poderia ter surgido sem a idéia 
de que um direito pode ser criado 
mediante atos de vontade, e não 
apenas descobertos. Admitindo-se 
que o direito possa ser criado por 
uma autoridade política, a ordem 
política separa-se das demais asso
ciações. Se estas têm seus poderes 
derivados de normas políticas ou 
são por elas delimitadas, a autori
dade política, como autora dessas 
normas, deve ser em algum sentido 
superior a todas as associações.

Na Europa feudal, a distinção 
entre ordem pública e privada co
meça a ser feita a partir do século 
XIII, com a redescoberta do direito 
romano*.

Maquiavel: o Estado 
como obra de arte

Ao empregar pela primeira vez o 
termo “Estado” (lo stato), o pensa
dor florentino Nicolau Maquiavel* 
tinha em mente a situação de uma 
sociedade* que se acha politica
mente organizada. Maquiavel via o 
Estado não como um fato, mas 
como um objetivo: uma forma de 
organização política unificada e 
uniforme, na qual os súditos esti
vessem em relação direta com uma 
autoridade válida para todo o terri
tório, sem as intermediações e múl
tiplas lealdades típicas do período 
medieval (em especial, da Itália). 
Assim, seu conceito de Estado é 
normativo e não descritivo, embora 
a norma não responda aqui a um 
inperativo ético-filosófico, como 
ocorria em Aristóteles*, e sim a um 
imperativo estritamente político: as 
condições de conquista e manuten
ção do poder.

Intelectuais conscientemente 
opostos às tradições vigentes — 
em particular, à pluralidade de cen
tros de poder que impedia o estabe
lecimento de uma ordem ou organi
zação uniforme para todo o 
território — , Maquiavel e outros 
pensadores políticos da época fala
vam sobre lo stato não como uma 
realidade, mas como um objetivo 
desejável, quase uma utopia*. Tra- 
tava-se de algo a ser produzido, 
uma “obra de arte” a ser criada 
pelo estadista.

Hobbes e o “individualismo 
possessivo”

Com o francês Jean Bodin* e o 
inglês Thomas Hobbes*, firma-se 
nos séculos XVI e XVII a teoria da 
soberania, que implicava uma se
paração entre direito e costume e, 
ao mesmo tempo, total preeminên
cia da organização política. O Es
tado legislador é visto como a fonte 
de legitimidade para todas as orga
nizações sociais, o único portador 
da soberania.

Embora sob condições bem di
versas das da Itália de Maquiavel, 
Jean Bodin — teórico da monar- 

uia* absoluta — também partia 
a necessidade de uma ordem jurí

dica uniforme e, mais que isso, efi

caz. A doutrina da soberania — 
isto é, o intento de determinar um 
poder último e legitimo (identifi
cado com o Estado, e este por sua 
vez identificado com o monarca 
absoluto) — situa-se pois ainda no 
mesmo horizonte de conceituação 
normativa; a unidade e o conse
qüente monopólio estatal das possi
bilidades de aplicação da força 
física em seu território não consti
tuíam ainda uma realidade.

Quanto a Hobbes, a originali
dade e a importância de sua teoria
— exposta em Leviatã — estão na 
tentativa de justificar a autoridade 
absoluta partindo de uma concep- 
ão secular e racional da natureza 
umana e da vida dos homens em 

sociedade. Seu método, de certa 
forma análogo ao das então nas
centes ciências naturais, consistia 
em tomar os homens em sociedade, 
tal como os conhecia, e imaginar 
como se comportariam sem as res
trições da autoridade, somente de 
acordo com sua natureza.

Hobbes via a natureza humana 
como “um sistema mecânico de 
matéria em movimento”. Num tipo 
de sociedade em que, por hipótese, 
não existe uma autoridade sobe
rana, todos os homens se vêem 
obrigados a buscar o poder e a 
força para se protegerem uns dos 
outros.

Esse quadro reflete as condições 
que predominám na epóca de Hob
bes. Por um lado, iam desapare
cendo os costumes e tradições que 
protegiam os indivíduos uns dos 
outros, juntamente com o feuda
lismo*. Por outro lado, as forças de 
concorrência, competição e inicia
tiva privada iam ganhando vulto, 
junto com o capitalismo*.

A concepção de Hobbes acerca 
da sociedade humana é assim afe
tada pela emergência de uma socie
dade em que os vínculos entre pes
soas não são mais restringidos por 
normas da tradição, converten- 
do-se em relações impessoais e 
competitivas de troca de mercado
rias. E ele conclui que a vida hu
mana em sociedade, sem uma auto
ridade final e coercitiva, seria

impossível — “intolerável, brutal e 
curta”. A concentração do poder, 
por mais tirânicos que pudessem 
ser seus resultados, seria ainda um 
mal menor, uma alternativa para a 
“guerra de todos contra todos”.

Posteriormente, diversas corren
tes formularão uma idéia de natu
reza humana de modo diametral
mente oposto ao de Hobbes, 
julgando-a essencialmente boa e 
capaz de aperfeiçoamento. Ligada 
à concepção racional (não reli
giosa) dos direitos humanos natu
rais, essa visão, em vez de justificar 
a autoridade, levaria à crença de 
que os homens, por natureza livres, 
estariam por toaa parte corrompi
dos e subjugados pelas instituições 
vigentes. Formulada por Rous- 
seau* no início da época de grande 
efervescência social que levaria à 
Revolução Francesa*, tal teoria ad
quiriria novo conteúdo durante o 
século XIX, sendo particularmente 
incorporada pelos anarquistas.

A erosão do conceito normativo

O Estado moderno, nascido das 
lutas feudais e religiosas dos sécu
los XV e XVI, caracterizava-se 
como uma alta concentração de 
“poder soberano”, na expressão de 
Hobbes. Esse novo Leviatã (o 
título do livro de Hobbes é uma 
alusão ao monstro mitológico 
bíblico) poderia de alguma forma 
ser “acorrentado”?

Para Hobbes, a proposição não 
teria qualquer sentido. Somente um 
poder maior poderia fazê-lo, e en
tão esse poder seria soberano. 
Todo intento em limitar, dividir ou 
contrabalançar o poder do Estado 
equivaleria a um retorno à situação 
anterior, deixando os homens à 
mercê das forças naturais da alma, 
e portanto da guerra de todos con
tra todos”.

Na prática, contudo, o poder do 
Estado não era assim tão absoluto 
como queria Hobbes. Desde tem
pos remotos, por exemplo, havia 
uma tradição de consulta e nego
ciação entre o rei e os senhores do 
reino; tradição, portanto, de repre

sentação e participação, de algum 
modo, no governo. Por outro lado, 
com a Reforma* e as guerras reli
giosas, o mundo europeu conhece 
uma vigorosa afirmaçao da liber
dade individual de consciência e de 
crença.

Tratava-se, pois, de dois fatores 
restritivos do poder estatal. Como 
se colocariam eles no Estado mo
derno? Seriam eliminados por 
completo ou atuariam em seu pró
prio interior, levando a novas 
transformações de sua estrutura?

O surgimento de novas institui
ções relativas à liberdade indivi
dual não se afirma repentinamente. 
É, de início, um processo gradual, 
em que certas limitações ao que 
hoje se entende como liberdade são 
removidas, enquanto outras perma
necem, ou, inclusive, são criadas 
novas restrições.

A passagem de Hobbes a John 
Locke*, no plano filosófico, é bas
tante ilustrativa das transforma
ções que então ocorriam.

Hobbes aspirava a um poder su
premo que, fora do controle de to
dos os indivíduos e grupos, os con
trolasse a todos. Mas, ao mesmo 
tempo, afirmava que ^s homens 
são livres “em todos os casos em 
que o soberano não tenha prescrito 
alguma norma” — ou seja, sempre 
que a lei do soberano fosse omissa. 
Assim, na realidade ele rejeitava 
toda e qualquer limitação à liber
dade individual, que derivasse de 
tradições ou costumes, bem como 
todas as limitações religiosas à li
vre investigação intelectual.

Portanto, Hobbes, absolutista no 
que se referisse à ordenação políti- 
co-jurídica da sociedade, era ao 
mesmo tempo um individualista ra
dical, que concebia todas as rela
ções sociais como essencialmente 
análogas a um contrato civil. Sua 
filosofia, a não ser na questão bá
sica da liberdade política, não se 
opunha às outras grandes liberda
des que marcaram o advento do 
mundo moderno e da economia ca
pitalista: nem à liberdade de inves
tigação científica, nem à Uberdade 
dos contratos individuais de traba
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lho, nem à liberdade de mudar de 
ocupação.

Com Locke, essa visão contra
tual da sociedade, aliada ã concep
ção racional (secular) dos direitos 
humanos naturais, alcança sua 
conclusão lógica: “A finalidade da 
lei consiste nao em abolir e restrin
gir, mas em preservar e ampliar a 
liberdade” (Second Treatise on Ci
vil Government). O poder supremo 
de coerção não mais se justificava 
por si mesmo, devendo também 
submeter-se ao direito e ser restrin
gido por ele, como todas as demais 
fontes de poder arbitrário. O direito 
natural, entendido como a razão 
humana, tornava-se assim o padrão 
segundo o qual o direito humano 
“positivo” deveria ser julgado e, se 
necessário, condenado.

Com isso, verifica-se aquilo que 
F. Watkins chamou de “erosão do 
conceito normativo”. A obediência 
ao Estado não é mais vista como 
a mais alta virtude política. O 
“conceito normativo” desaparece 
enquanto justificativa ético-reli- 
giosa dos fundamentos do poder; a 
lei natural, idêntica à razão, tor- 
na-se o fundamento único para 
compelir moralmente os indivíduos 
à obediência das leis positivas, na 
medida em que essas sejam com
patíveis com a lei natural e respon
dam a seus interesses enquanto ho
mens, dotados de direitos naturais.

Já antes da Revolução Francesa, 
na oposição ao absolutismo* mo
nárquico, começam a afirmar-se 
outros valores além da segurança 
individual. A legitimidade do Es
tado passa a depender, cada vez 
mais, na medida em que ele realize 
as aspirações que viriam posterior
mente a constituir o grande slogan 
revolucionário: “Liberdade, Igual
dade, Fraternidade”, tolerancia 
para a diversidade de interesses e 
ideais existentes,no âmbito da “so
ciedade civil”. É o iluminismo* fi
losófico no terreno das idéias polí
ticas. Montesquieu*, transfor
mando em mecanismos concre
tos de governo a doutrina de John 
Locke, afirma que não pode haver 
liberdade e “seria o fim de tudo, se 
o mesmo homem, ou um mesmo 
órgão, quer ele seja da nobreza ou 
do povo, fosse exercer aqueles três 
poderes, o de promulgar leis, o de 
executar resoluções publicas e o de 
julgar as causas dos indivíduos” 
(Do Espírito das Leis).

A questão básica permanecia a 
mesma, desde a Renascença: quais 
os fundamentos da obrigação polí
tica, qual sua justificação ética e 
jurídica? Há muito essa justifica
ção deixara de ser religiosa; e 
agora, não podia mais ser deduzida 
da natureza mesma do Estado, en
tendido como unidade de ação e 
monopólio das possibilidades de 
coerção física em determinado ter
ritório. A justificação da obrigação 
política deveria agora apelar para 
outros valores alem da segurança 
individual, mostrando sua relaçao 
com os fins do Estado.
__ No período das grandes revolu

ções do século XVIII, num mundo 
que logo a seguir começaria a se di
lacerar nas tensões sociais da Re 
volução Industrial*, a ordem polí
tica, já  então plenamente configu
rada, não constituía imperativo 
ético algum.

Da soberania à supremacia 
moral: Rousseau

O filósofo grego Aristóteles ini
cia sua Política afirmando: “Se to
das as associações têm em mira al
gum bem, o Estado ou associação 
política, que é a mais elevada, e que 
envolve todas as demais, visa, em 
grau mais elevado do que todas as 
outras, ao mais alto bem”.

Jean-Jacgues Rousseau retorna a 
essa tradiçao de pensamento — o 
bem comum como objetivo má
ximo do Estado —, salvo em dois 
aspectos: ele compartilha com seus 
contemporâneos a idéia da socie
dade como um “contrato” ; e mani
festa a hostilidade às associações 
menores, expressões dos interesses 
particulares dos cidadãos, que po
deriam entrar em conflito com o 
bem comum ou “interesse geral”. 
Somente este último se expressaria 
no Estado, que o encarnaria direta
mente. Sua teoria supõe implicita
mente que o “bem comum” seja 
algo suscetível de uma descrição 
objetiva e específica (como qual
quer objetivo concreto: por exem
plo, “produzir 100 000 t de aço”); 
e que todo indivíduo, como ser ra
cional, tenha conscientemente o de
sejo de realizá-lo já que é o seu 
“verdadeiro” interesse.

Assim, a tese de Rousseau ia de 
encontro a dificuldades intrans
poníveis. Seu problema era: como 
conceber uma comunidade em que 
se pudesse ser ao mesmo tempo li
vre e membro de uma sociedade 
civil?

Para o liberalismo* individua
lista, a solução desse problema es
tava na implantação de mecanis
mos de representação política e em 
limitações de carater institucional 
ao arbítrio do poder, pela sua divi
são e separação em poderes legisla
tivo, executivo e judiciário. Con
tudo, isso não corresponderia à 
noção de uma comunidade, mas so
mente de uma pluralidade de inte
resses particulares de grupos e 
facções.

Por esse motivo, Rousseau não 
aceita a posição do liberalismo in

dividualista. Pensador radical
mente democrático, apresenta uma 
solução que consiste, ao contrário, 
em ver no Estado e nas suas leis, 
que vinculam os homens numa so
ciedade civil, uma expressão direta 
do interesse comum, da “vontade 
geral”, tal como se manifestaria 
numa assembléia pública de todos 
os cidadãos.

Mas, além da impossibilidade 
prática de tal assembléia, haveria 
ainda a possibilidade prática de 
uejjelo menos uma parte dos ci- 
adaos, insuficientemente “racio

nais”, não reconhecesse seu “ver
dadeiro” interesse comum, e 
afirmasse, ao contrário, seus inte
resses particulares, ou dos grupos 
de que fizesse parte.

Diante dessas objeções, Rous
seau não via outra alternativa se
não a proibição das associações re
presentativas de interesses par
ticulares: “E portanto essencial, pa
ra que a vontade geral possa ma
nifestar-se, que não existam socie
dades parciais dentro do Estado, e 
que cada cidadão não pense senão 
seus próprios pensamentos” (Con
trato Social).

Admitindo a hipótese de que as 
inclinações “irracionais” dos in
divíduos pudessem desviá-los do 
reconhecimento do interesse pú
blico (ou comum), Rousseau pro
põe que uma elite* esclarecida 
tome as decisões necessárias, 
mesmo sem consentimento dos de
mais membros da comunidade; e 
que se necessário, essa elite os faça 
ver a luz”, ainda que pela força.

Assim, da contradição entre uma 
visão contratual da sociedade e o 
ideal de uma comunidade integrada 
nasce uma nova justificação do Es
tado “ético” e do despotismo. Do 
apóstolo da democracia como par
ticipação popular partia uma ante- 
visao do totalitarismo* moderno.

Em 1789, Abbé Sieyés pergunta
va-se: “Que é uma nação?”, e con
seguia responder com certa simpli
cidade: “Uma associação de 
indivíduos governados pelas mes
mas leis e conseqüentemente repre
sentados pela mesma assembléia le

gislativa”. Ou seja, ele concebia a 
nacionalidade como algo plena
mente compatível com uma visão 
individualista e contratual da asso
ciação. Embora não se tratasse de 
uma “associação voluntária”, era 
possível conceber a nação-Estado, 
a maneira de Locke, como um 
grande número de indivíduos que 
realizam seus próprios fins indivi
duais dentro de uma ordenação 
normativa (jurídica) que lhes ofe
rece segurança e certas garantias 
em troca da aceitação de algumas 
obrigações.

A concepção romântica

Ao final do século XVIII, parti
cularmente na Alemanha, começou 
a surgir uma nova concepção da 
nacionalidade, e caberia ao Ro
mantismo* expressá-la. Tal con
cepção — provinda mais do campo 
cultural, lingüístico e literário do 
que do político — caracteriza-se 
basicamente pela rejeição do mo
delo contratual da sociedade. Tra- 
ta-se, ao contrário, de vê-la como 
um organismo, uma totalidade em 
que as partes se tornam incom
preensíveis sem uma referência ao 
todo que as envolve e compreende.

As conseqüências desse modo de 
ver são inteiramente diversas. Em 
literatura e arte, o “homem” abs
trato dos contratualistas seria uma 
forma vazia de conteúdo, enquanto 
não fosse localizado e identificado 
a uma tradição nacional. Assim, 
um crítico e filólogo, Johann Gott- 
fried Herder*, entre outros, procura 
reviver ou criar uma cultura nacio
nal baseada na tradição, no fol
clore e na linguagem germânica 
medieval. Esse Volksgeist (espírito 
nacional) seria assim uma unidade, 
irredutível a cada alemão enquanto 
indivíduo, mas presente em todos 
eles, em seu comportamento e em 
seu modo de ser, distinguindo-os 
enquanto membros de uma nação* 
dos membros de outras nações.

Essa indissolúvel vinculação en
tre unidade e diversidade, que se 
expressa na linguagem e nos costu
mes, também se manifestaria no 
Estado.

Segundo Georg Wilhelm Frie- 
drich Hegel*, ela não se teria confi
gurado plenamente enquanto a na
ção não fosse também um Estado, 
forma em que ela é capaz de uma 
vontade própria e de se auto-afir
mar em face do que lhe é alheio. E 
quando o fizesse, naturalmente a 
questão colocada por Locke — a 
possibilidade de uma consciência 
individual se afirmar como padrão 
e considerar a justiça ou injustiça 
das leis — não teria qualquer signi
ficado. Pois somente o todo, a na
ção, é real; todo o real é racional. 
Desse modo, com Hegel volta a 
concepção do Estado unitário, ine
rentemente ético, como um fim em 
si mesmo.

Ao contrário de Rousseau, e de 
acordo com Aristóteles, Hegel não 
se opõe à existência de associações 
menores no Estado. Longe de con
ceber as associações menores como 
“vermes num organismo” (Hob- 
bes), Aristóteles lhes atribui fun
ções essenciais dentro da pólis (a 
cidade-Estado grega). Assim tam
bém Hegel, para quem “os interes
ses particulares que as pessoas têm
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em comum pertencem ao âmbito 
da sociedade civil, fora do interesse 
absolutamente universal do Estado 
como tal ( . . . ) .  Por outro lado, 
(. . .) organizações e interesses 
particulares subordinam-se aos al
tos interesses do Estado ( . . . ) .  O 
preenchimento de seus cargos de 
direção seria, conseqüentemente, 
sempre um misto de “eleição popu
lar pelos interessados e de nomea 
çâo e ratificação pela autoridade 
mais alta” (Hegel, Filosofia do 
Direito).

É a partir desses conceitos que 
se forma a noção do Estado ético, 
própria aos regimes autoritários e 
ao totalitarismo moderno. A teoria 
da obrigação política que dai de
corre nao pode senão vincular-se 
ao fato de que o homem pertence 
à comunidade; é, como indivíduo, 
parte dela (a despeito de a comuni
dade ser, em realidade, não uma as
sociação voluntária, mas compul
sória). Chega-se, por esse caminho, 
à exaltação do Estado como etica
mente infalível. _

Essa concepção do Estado como 
uma entidade “orgânica” é, por
tanto, resultado de duas vertentes: 
o romantismo nacionalista e o radi
calismo democrático-nacionalista 
proveniente de Rousseau. Ambas 
as correntes “elaboraram, com os 
mais variados matizes políticos, e 
em evidente oposição com a reali 
dade social, a ficção de uma comu
nidade do povo, social e polit.ica 
mente homogênea, com um espírito 
e uma vontade unitária, cujo pro 
duto mais ou menos automático 
( . . . )  dizia-se que era a unidade es
tatal” (Hermann Heller, Teoria do 
Estado).

Apesar da extensa mitologia a 
que deu origem, a concepção do 
Estado como entidade “orgânica” 
exprime, em versão autoritária, 
estruturas políticas, econômicas e 
sociais que, em alguns aspectos, 
não diferiam daquelas que se supu
nham na construção das teorias 
liberais.

A ênfase na tradição e na nacio
nalidade associa-se a grande trans
formação histórica que foi a con
versão da soberania monárquica 
em soberania popular e nacional: a 
passagem do L État c ’est moi (o 
Estado sou eu) de Luís* XIV ao 
conceito do Estado-povo francês, 
pós revolucionário.

Por outro lado, a noção do Es
tado acima dos interesses particu
lares da “sociedade civil”, que 
nada exprime senão o interesse 
“absolutamente universal”, tem um 
ponto de contato bastante evidente 
com a visão do Estado ausente, que 
apenas cumpre funções mínimas 
face a um suposto equilíbrio auto
mático e harmonioso da economia 
capitalista. Naturalmente, em am
bos os casos trata-se de uma visão 
idealizada e ideológica em que se 
obscurece a relação entre, de um 
lado, a autoridade pública e seus 
mecanismos de intervenção e coer
ção e, de outro, os interesses econô
micos e sociais particulares. Po
rém, na versão liberal, esse 
obscurecimento não resulta da no
ção do Estado ético infalível, mas
— precisamente ao contrário — de 
uma extensão para o plano político 
das mesmas noções relativas ao 
funcionamento dos interesses eco

nômicos no “mercado”. Os diferen
tes interesses, e não somente os 
econômicos, seja em sua expressão 
individual, seja organizados em as
sociações, sindicatos e partidos, 
competiriam no “mercado polí
tico’ , através dos meios normais de 
representação, e daí surgiriam deci
sões válidas e eqüitativas, nos ter
mos da ética vigente.

A crítica revolucionária do sé
culo XIX — dos anarquistas e so
cialistas — contestará não somente 
tais noções abstratas sobre a natu
reza do Estado, como também os 
mitos românticos e contratualistas 
sobre a sua origem, e toda teoria 
que o apresentasse como unidade 
ou síntese, ou como algo universal, 
praticamente sinônimo de autori
dade sob qualquer de suas formas, 
em lugar de uma forma particular 
proveniente de condições históricas 
especiais.

Curiosamente, o dilema unidade 
jurídica versus divisão social e eco
nômica encontra-se na própria pa
lavra “Estado”. Stato provém de 
status, forma participial de stare. 
De status derivam-se dois outros 
termos indicativos de posição ou 
condição social, e portanto de desi
gualdade: status denotando posi
ção social de modo genérico, e es
tado (estamento), como na

expressão “estados gerais”, ou “ter
ceiro estado”.

No período feudal, o status jurí
dico era diretamente associado à 
posição que o indivíduo ocupava 
na hierarquia social, consagrada 
pela tradiçao e pelo costume. Ironi
camente, esse significado retorna 
no século XIX, quando, para os so
cialistas, e especialmente para os 
anarquistas, “Estado” torna-se si
nônimo de desigualdade, opressão 
e exploração.

A interpretação econômica

Ao contrário do que geralmente 
se pensa, nem a crítica à concepção 
“naturalista” e “universalista” do 
Estado (que o faz coincidir com 
toda comunidade humana), nem 
sua interpretação em termos econô
micos limitam-se à interpretação 
marxista da História. Ao ver esse 
Estado como manifestação de po
der e domínio, em sua Crítica à Fi
losofia do Direito de Hegel, Karl 
Marx* inspira-se em toda uma tra
dição teórica proveniente de Hob- 
bes e Bacon*.

Da mesma forma, como afirma 
Hermann Heller, “a subordinação 
do Estado à economia e, concreta- 
mente, às condições da desigual
dade econômica, também não e, de

modo algum, peculiar ao socia
lismo*, podendo já encontrar-se 
nos liberais ingleses do século 
XVIII”. Por exemplo, para Adam 
Smith*, é a existencia de “mais 
propriedade, e mais valiosa” que 
iorna necessária a constituição de 
um governo civil; e em compensa
ção, poder-se-á prescindir dele com 
mais facilidade se não existir a pro
priedade ou, pelo menos, se esta 
não exceder o valor de um ou dois 
dias de trabalho.

Ao mesmo tempo, Karl Marx e 
Friedrich Engels* rejeitam no anar
quismo a completa identificação 
entre Estado e autoridade em todas 
as suas formas. Afirmam que, com 
a abolição da economia capitalista, 
e conseqüente desaparecimento das 
desigualdades de classe, o Estado 
tenderia a perder seu caráter “polí
tico” e “repressor” ; desapareceria, 
na expressão de Engels, “enquanto 
Estado”, dando lugar à mera “ad
ministração de coisas”.

A subordinação do Estado à 
economia, no pensamento mar
xista, significa basicamente:

a) que o seu surgimento, não so
mente na forma específica moderna 
de Estado-nação pós-renascentista, 
mas em sentido genérico como con
centração dos meios de coerção 
nas maos da classe dominante, é 
uma decorrência de necessidades H- 
gadas à organização da produção 
e distribuição de bens econômicos. 
Sua origem estaria assim, em geral, 
ligada a diferenciação vertical da 
sociedade, que somente é possível 
quando a capacidade produtiva das 
comunidades antigas alcança certo 
nível, permitindo que uma parte da 
população não participe do traba
lho diretamente ligado à sobrevi
vência física, graças a um exce
dente econômico ser subtraído aos 
produtores. O excedente^ gerado 
possibilita também a criação de or
ganizações políticas e militares.

b) que a forma particular do Es
tado — suas características ou es
truturas políticas específicas — é 
determinada, entre outros fatores, 
pela capacidade produtiva e pelas 
formas de organização econômica 
também particulares a cada socie
dade.

Com a interpretação econômica, 
o Estado é então visto não como 
uma instituição universal, mas 
como uma estrutura histórica que, 
embora presente em quase todas as 
sociedades conhecidas, manifesta 
diferentes formas concretas.

Mas existiriam sociedades sem 
Estado? A questão, que sempre in
teressou ao anarquismo no plano 
político, é igualmente motivo de in
teresse para a Antropologia.

Há sociedades tribais — como 
os Tallensi, da Costa do Ouro, por 
exemplo — entre as quais pratica
mente não existem classes* sociais 
e acumulação de riqueza; e, à parte 
a autoridade difusa que resulta do 
sistema de parentesco, bem como 
das formas rituais e religiosas que 
o legitimam, elas não dispõem de 
um núcleo, instituição ou meca
nismo específicos através dos quais 
se possam exercer sanções de ma
neira regular. Tais sociedades, em
bora não totalmente destituídas de 
organização política, não têm Es
tado no sentido de controle centra
lizado; falta-lhes, portanto, um dos
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atributos essenciais na acepção 
clássica: a soberania, definida por 
Hobbes, Bodin e Austin como um 
foco determinado, final e supremo 
de poder.

O Estado na ciência 
política atual

A diversidade de perspectivas 
éticas e ideológicas, sobretudo após 
a Revolução Industrial, impossibi
lita uma conceituação do Estado 
como unidade de fins, como síntese 
de todas as aspirações humanas. 
Por outro lado, a conceituação 
dessa diversidade como função di
reta e exclusiva da desigualdade de 
classes não parece demonstrável no 
plano estritamente científico; e de 
qualquer forma não se poderia de
monstrar, a priori, que a transfor
mação das condiçoes existentes 
possa ser feita sem constituir um 
novo Estado, igualmente opressor.

Dessas difiqyldades, a um só 
tempo teóricas e práticas, surge 
desde o século XIX um esforço de 
compreensão objetiva do Estado 
moderno, sua estrutura e a multi
plicidade de interesses, conflitos e 
organizações políticas no seu inte
rior. Essa objetividade é sempre re
lativa, pois, como sugere a história 
das doutrinas do Estado, nenhuma 
conceituação absoluta e unívoca se 
pode estabelecer sem, ao mesmo 
tempo, absolutizar uma forma de 
domínio.

Já no final do século XIX, auto
res como Max Weber*, por exem
plo, rejeitavam toda possibilidade 
de uma conceituação objetiva que 
se referisse a funções, objetivos ou 
fins universais do Estado. Weber 
procura defini-lo em termos apenas 
descritivos e com referência aos 
meios que lhe são próprios. Consi
dera o Estado como uma forma de 
associação humana que se distin
gue de todas as outras, na medida 
em que possui, ou reclama para si, 
o monopólio da coerção, ou seja, 
da possibilidade de empregar legiti
mamente os meios de violência 
física. Seria, dessa maneira, uma 
associação compulsória, de base 
territorial, dotada de uma organi
zação administrativa permanente e 
contínua.

Porém, sua pretensão ou prerro
gativa especial,_ “o monopolio da 
força física é tão essencial à sua 
conceituação quanto a jurisdição 
compulsória (sobre os cidadãos e 
atividades em sua área) e sua orga
nização permanente” (Max Weber, 
Theory o f  Social and Economic 
Organizai ion).

Assim, a soberania, seja ou não 
um conceito útil sob o ponto de 
vista estritamente jurídico, é redefi
nida, em termos políticos, para sig
nificar apenas uma tentativa de 
monopolizar o poder físico. Seria 
certamente irreal pretender que a 
violência privada ainda existente 
nos Estados atuais se limite aos ca
sos de agressão e legítima defesa, 
e ainda menos real supor que a 
força física seja a única forma de 
poder.

Se não é possivel definir objeti
vamente o Estado como uma asso
ciação para a realização do bem 
público, também não seria objetiva 
uma definição que se referisse ape
nas, no plural, à realização dos

Com a Constituição, mecanismos diretos regem a ação do Estado. (Votação das leis polonesas, em maio de 1791.)

bens públicos — ou seja, à presta
ção daqueles serviços básicos 
como, por exemplo, água, luz, se
gurança e outros.

Um dos aspectos mais carac
terísticos do Estado moderno é, 
sem dúvida, o de se haver transfor
mado numa organização de fins 
múltiplos, impossível de se descre
ver numa pequena lista de “funções 
básicas”. Pela mesma razão, sua 
“organização permanente e contí
nua ’ tornou-se uma vasta organi
zação burocrática. Como afirma E.
E. Schattschneider, “o orçamento 
nacional dos Estados Unidos 
(1964) é cerca de 250 vezes maior 
do que o de setenta anos atrás 
( . . . ) .  Num sentido puramente for
mal, podemos dizer que os Estados 
Unidos são atualmente o mesmo 
Estado de 1789; num sentido equi
valente àquele em que vemos na ve
lha oficina de consertos para bici
cletas de Henry Ford a atual Ford 
Motors Company” (The Semi:So- 
vereign People).

A visão jurídica

Com uma preocupação de or
dem prática, a ciência jurídica pro
cura definir o Estado segundo cer
tos elementos julgados essenciais à 
sua natureza, para poder caracteri-

zá-loprincipalmente em função das 
relações jurídicas internacionais. 
Assim, para o direjto internacional, 
uma organização política só pode 
ser considerada Estado se nela se 
reunirem pelo menos estes três ele
mentos essenciais: povo, território 
e governo.

POVO — É a população do Es
tado considerada sob o aspecto pu
ramente jurídico: são os súditos, o 
conjunto de cidadãos sujeitos às 
mesmas leis, ligados, portanto, ao 
Estado a que pertencem por víncu
los jurídicos.

TERRITÓRIO — É a base 
física do Estado, a porção do 
mundo por ele ocupada, que serve 
de limite à sua jurisdição e lhe for
nece recursos materiais.

Âmbito de validade de determi
nada ordem jurídica, o território 
pode não ser contínuo, mas for
mado de porções destacadas, como 
ilhas, por exemplo, ou situado em 
vários continentes, e não com-
&reende somente a terra, mas t am

ém os rios, lagos, mares interio
res, portos, golfos, estreitos. O 
direito internacional considera livre 
o alto-mar e reconhece a jurisdição 
dos Estados sobre a faixa de águas 
situada entre as respectivas costas

e o alto-mar. Admite-se como sujei
tos à jurisdição do Estado os seus 
navios mercantes quando em alto- 
mar, os navios de guerra em qual
quer ponto em que se encontrem, e
o terreno das embaixadas e repre
sentações diplomáticas em geral, 
assim como a camada atmosférica 
que cobre o território.

GOVERNO — É o poder sobe
rano do Estado, o mais alto em re
lação aos cidadãos e independente 
dos demais Estados. Do ponto de 
vista jurídico, a soberania designa 
portanto não o poder, mas uma 
qualidade do poder do Estado: tra- 
ta-se do grau supremo a que pode 
atingir esse poder, no campo inter
nacional. Supremo no sentido de 
que não seja reconhecido outro 
juridicamente superior a ele, 
nem igual a ele dentro do mesmo 
Estado.

VEJA TAMBÉM: Absolutismo; 
Autoridade; Executivo, Poder; 
Francesa, Revolução; Governo; 
Instituições; Judiciário, Poder; Le
gislativo, Poder; Lei; Liberalismo; 
Marxismo; Nação; Poder; Política, 
Ciência; Romano, Direito; Socie
dade.
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Estado Novo

Entre 10 de novembro de 1937 
e 29 de outubro de 1945, o Brasil 
esteve sob o domínio de um regime 
político que os seus líderes oficial
mente denominaram de Estado 
Novo.

A expressão não era original, 
pois antes Salazar* denominara de 
Estado Novo o regime político vi
gente em Portugal. E a transplanta
ção terminológica também não foi 
casual. Embora com marcadas pe
culiaridades nacionais, o Estado 
Novo brasileiro inspirou-se nos re
gimes fascistas português e ita
liano.

A característica fundamental do 
regime de 1937 manifestou-se na 
centralização dos poderes governa
mentais. Ó governo federal absor
veu atribuições antes conferidas às 
esferas estaduais ou municipais. A 
autonomia dos Estados, tal como 
vigorara em toda a Primeira* Re
publica, praticamente desapareceu, 
face à federalização das milíciasje- 
gionais e a supressão das eleições, 
com os governantes estaduais pas
sando a ser nomeados diretamente 
pelo presidente da República, pelo 
sistema de “interventorias”. Na es
fera da divisão de poderes, deixou 
de existir a independência e o 
equilíbrio que as constituições re
publicanas atribuem às relações en
tre o Executivo*, o Legislativo* e 
o Judiciário*. Com o fechamento 
do Congresso, a atribuição de le
gislar passou para o Executivo, que 
também colocou o Judiciário sob 
seu controle.

Dessa forma, o Executivo fede
ral adquiriu uma força sem prece
dentes na história do Brasil. Se
gundo a ideologia oficial, o país 
necessitava de “um só corpo”, “um 
só pensamento”. Nada mais natu
ral, portanto, que todos os movi
mentos políticos fossem declarados 
extintos, e uma severa censura 
fosse estabelecida sobre os meios 
de divulgação.

Como decorrência de hipertrofia 
do Executivo, surgiu uma com
plexa burocracia estatal, que ten
deu a ampliar-se cada vez mais, 
com seus braços políticos constituí
dos pelo DIP (Departamento de 
Imprensa e Propaganda), pela Polí
cia Política, que se encarregariam 
de silenciar e reprimir a oposição 
ao regime, e pelo DASP (Departa
mento Administrativo do Serviço 
Público), criado para modernizar 
os padrões administrativos e, ao 
mesmo tempo, como instrumento 
de controle da própria burocracia 
federal.

As origens 
do golpe de Estado

A Aliança Liberal, organizada 
para concorrer às eleições de 1930, 
era um movimento político hetero
gêneo, resultado dacoalização oca
sional de setores com interesses 
contraditórios. Basicamente, estava 
composta por três forças: os seto
res oligárquicos dissidentes, defen
sores do federalismo e da Repú

blica Velha, que se opunham a 
Washington Luís de Souza* devido 
às tendencias centralizadoras do 
governo federal; os “constituciona- 
listas liberais”, isto é, as classes 
médias e a burguesia urbana, que 
advogavam reformas eleitorais 
para impedir o monopólio do poder 
pelos fazendeiros, que se exercia 
através do controle dos votos ru
rais; e o movimento conhecido 
como tenentismo*, constituído por 
jovens militares, críticos da velha 
República, que viam como cor
rupta e oligárquica.

Getúlio Vargas*, candidato da 
Aliança Liberal à presidência da 
República, foi derrotado nas elei
ções, o que era inevitável sob o sis
tema coronelista* do “voto de ca
bresto” e das “ atas falsas”. Os 
setores mais radicais da Aliança 
encaminharam-se para a tomada 
do poder pela luta armada, encon
trando para isso a motivação ade
quada no assassínio de João Pes
soa, candidato à vice-presidência 
da República na chapa liberal. Vi
torioso o movimento armado a 24 
de outubro de 1930, Vargas assu
miu, no Rio de Janeiro, a chefia do 
governo provisório revolucionário.

Nos anos que se seguiram à re
volução, emergiram as contradi
ções entre seus promotores. As oli
garquias, fortalecidas com o apoio 
do Partido Republicano Paulista 
(situacionista antes da revolução) e 
contando com ampla base política 
nos meios rurais e nos setores liga
dos à exportação, insistiam para a

realização das eleições e reconstitu- 
cionalização do país. Concorda
vam com as reformas eleitorais, 
unindo-se assim ao"s “constitucio- 
nalistas liberais”. Os “tenentes”, 
apoiados por alguns altos escalões 
das Forças Armadas, desgostosos 
com a “desordem” da política civil, 
opunham-se às eleições, com o ar
gumento de que, sob qualquer 
forma, elas seriam controladas pe
las oligarquias.

Getulio Vargas, equilibrando-se 
sobre as facções em litígio, perce
bia que, a despeito da agressividade 
dos tenentes , as oligarquias e os 
“constitucionalistas” detinham 
uma força superior. Começou a ce
der, promulgando um código elei
toral (24 de fevereiro de 1932) e 
marcando para o ano seguinte as 
eleições para a Constituinte.

Mas a Revolução Constituciona- 
lista* de São Paulo (iulho-setembro 
de 1932), embora debelada, mos
trou a força e a disposição do fede
ralismo e das oligarquias, e fez ver 
a Vargas que, derrotados os “te
nentes , ele próprio se tomaria des
necessário às oligarquias, a menos 
que viesse a se constituir em seu 
dócil porta-voz.

No entanto, nem mesmo Vargas 
conseguiria evitar o declínio polí
tico dos “tenentes” ; uma vez inte
grados no poder, não haviam con
seguido chegar a uma unidade 
ideológica ou estabelecer uma pla
taforma política coerente.

Diante da inevitável decadência 
dos “tenentes”, V argas pôs-se a ga-

nhar tempo. Nas eleições para a 
Constituinte (3 de maio de 1933), 
além do sufrágio direto, incluiu a 
obrigatoriedade da representação 
sindical, hábil manobra que intro
duziu mais quarenta deputados an- 
tioligárquicos, e, portanto, pró-te- 
nentes, no Congresso.

Com o equilíbrio parlamentar, 
as facções representadas na Consti
tuinte tiveram que buscar um can
didato de conciliação à presidência 
da República. E Getúlio aparecia 
como o “homem acima das fac
ções”. Em julho de 1934, o Con
gresso elegeu-o presidente com 
mandato até janeiro de 1938. Era, 
evidentemente, um prazo final, 
findo o qual os “constitucionalistas 
Liberais e as oligarquias conta
vam reassumir diretamente o po
der, vencendo nas urnas seus oposi
tores remanescentes.

Contudo, na Europa,; o libera
lismo* ia em franco declínio. Já  vi
torioso na Itália e em Portugal, o 
fascismo chegou ao poder na Ale
manha, fortalecendo-se em outros 
países. Ao mesmo tempo, a es
querda chegou a partilhar do go
verno na França (1936) e partici
pou ativamente da guerra civil 
espanhola*.

Nos EUA, inaugurava-se o 
New* Deal, que ampliava o papel 
do Estado na coordenação da eco
nomia nacional.

As novas ideologias em ascen
são tiveram reflexos no Brasil, com 
o aparecimento de movimentos 
políticos radicais que acabariam 
sensibilizando amplos setores da 
opinião pública.

À direita sob a liderança de Plí
nio Salgado (1895-1975), ganhava 
corpo o integralismo*, ̂ movimento 
francamente fascista. A esquerda, 
animada por Luís Carlos Prestes 
(1898- ) e o crescente Partido 
Comunista, organizava-se a 
Aliança Nacional Libertadora 
(ANL), para tentar a união das cor
rentes progressistas”. Ambos os 
movimentos, organizando-se como 
partidos de massa, criaram possibi
lidades de participação popular, e 
obtiveram notável sucesso. Em 
curto espaço de tempo; conquista
ram um número apreciavel de mili
tantes, que passaram a enfrentar-se 
em conflitos de rua.

A força dos novos movimentos 
assustava os constitucionalistas. 
Mas, para Vargas, isso não era o 
suficiente, já  que não lhe era possí
vel assumir uma nova posição de 
equilíbrio. Agora não se tratava 
mais de contradições entre facções 
políticas, mas de conflito aberto en 
tre ideologias antagônicas. No en
tanto, a ameaça era insuficiente 
para que o Congresso cedesse os 
poderes especiais que necessitava 
para fortalecer-se.

Partidário de um governo forte e 
centralizado, Vargas mantinha afi
nidades com os integralistas. Mas 
o pragmatismo de suas concepções 
a propósito de política economica 
e social afastava-o da inflexibili
dade ideológica dos adeptos de Plí
nio Salgado. Mais do que isso, a 
manutenção de sua política conti- 
nuísta, alicerçada no poder pessoal, 
seria inviável se qualquer dos mo
vimentos, o liberal inclusive, che
gasse ao poder, uma vez que isso 
o transformaria em simples inter
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mediário. Contudo, suas possibili
dades de manter-se no poder eram 
muito remotas; já  que não contava 
com bases políticas suficientes. No 
entanto, habilíssimo político, per
cebeu que se fortaleceria estimu
lando o conflito ideológico, e jo
gando com as ameaças dos movi
mentos radicais, de esquerda e de 
direita.

Proclamado presidente de honra 
da ANL, Prestes lançou, em julho 
de 1935, um manifesto ao povo, 
concitando-o a unir-se para lutar 
contra o governo de Vargas. Este 
ordenou a ocupação policial da 
sede legal da ANL e a suspensão 
de suas atividades por seis meses. 
Explorando a “ameaça bolche- 
vista”, Vargas pretendia ganhar po
deres ditatoriais. Mas, embora o 
Congresso apoiasse as medidas re
pressivas, com leis especiais para o 
combate à subversão, não concor
dou com o fortalecimento constitu
cional do Executivo. Entretanto, os 
comunistas, alijados da vida polí
tica legalr e ainda superestimando 
suas forças, acabaram fazendo o 
jogo do governo, ao intentar um le
vante armado, que fracassou (no
vembro de 1935).

Agora, concretizara-se a ameaça 
da esquerda, e Vargas conseguiu a 
aprovação do estado de sítio (25 de 
novembro) e três emendas constitu
cionais que lhe davam poder para 
demitir sumariamente funcionários
Íiúblicos, promover e transferir mi- 
itares e assumir poderes temporá

rios de emergência, que em outra 
época seriam de atribuição do Le
gislativo.

Após a prisão de Prestes (março 
de 1936), pouco restara do ati- 
vismo político comunista, mas Var
gas estava disposto a explorá-lo en
quanto pudesse. Dramatizando, 
mantinha os prisioneiros políticos 
em um navio, ancorado bem de
fronte às praias do Rio de Janeiro, 
de maneira que a cidade não se es
quecesse da “ameaça”. Enquanto 
manobrava o sistema de nomea
ções de funcionários civis e milita
res, de modo a colocar em todos os 
postos-chave elementos totalmente 
fiéis à sua política, conseguiu que 
o Congresso prorrogasse o estado 
de sítio durante todo o ano de 1936 
e, inclusive, criasse o Tribunal de 
Segurança Nacional, órgão que 
Vargas iria utilizar para reprimir a 
oposição.

A posição do Exército era cru
cial para qualquer tentativa de 
golpe. Em 1936, o General Eurico 
Gaspar Dutra (1883-1974) foi no
meado ministro da Guerra, assegu
rando um esquema militar favorá
vel ao autoritarismo, enquanto o 
General Góis* Monteiro, a eminên
cia parda de Vargas no setor mili
tar, levava a efeito seu próprio 
plano de neutralizar as lideranças 
estaduais de oposição e de garantir, 
ao mesmo tempo, o controle das 
milícias estaduais. Ambos coinci
diam com Vargas no objetivo: 
Criar “um Exército forte dentro de 
um Estado forte” .

Janeiro de 1938 era o mês mar
cado para as eleições. Os “constitu- 
cionalistas liberais” lançaram o 
nome de Armando Salles de Oli
veira*, que deixava o governo pau
lista. Havia, contudo, outro candi
dato, José Américo de Almeida,

(1887- ), egresso das fileiras 
“tenentistas”, defensor de um go
verno nacionalista. Pela seme
lhança programática, parecia se 
constituir no candidato natural do 
governo, que, no entanto, se man
teve silencioso quanto à questão 
sucessória. Os integralistas espera
vam compor-se com Vargas, mas 
diante de sua aparente indecisão, 
optaram por um candidato próprio, 
que não poderia ser outro senão 
Plínio Salgado. Iniciada a disputa 
sucessória, a ameaça comunista 
deixou de render frutos. Em junho 
de 1937, o Congresso recusou a so
licitação do governo para prorro
gar o estado de sítio.

Com a ascensão de Cardoso de 
Melo à interventoria paulista, a 
maioria dos governos estaduais es
tava entregue a políticos de con
fiança do Executivo federal. Em
bora na oposição, Bahia e 
Pernambuco pouco poderiam fazer 
para impedir o golpe. Mas o Rio 
Grande do Sul, governado por José 
Antonio Flores da Cunha 
(1880-1956), partidário de Ar
mando Salles, possuía uma forte 
milícia estadual. Por outro lado, fa- 
zia-se necessária uma justificativa 
para o golpe, que satisfizesse a opi
nião pública.

Vargas nomeou para a chefia do 
Estado Maior do Exército o gene
ral Góis Monteiro, comandante do 
movimento armado de 1930 e 
agora propugnador de “uma dita
dura que deveria durar pelo menos 
dez anos” para colocar em ordem

a vida política do país. Góis Mon
teiro preparou um dispositivo mili
tar de sua confiança e forneceu o 
pretexto adequado ao golpe de Es
tado. O pretexto consistiu no cha
mado “Plano Cohen”, um docu
mento forjado, atribuído a um 
suposto agente da Internacional 
Comunista. Dado como autêntico e 
amplamente divulgado pelo go
verno, o “Plano Cohen” serviu de 
motivo para forte pressão sobre o 
Congresso. Contra os votos das 
bancadas de São Paulo e do Rio 
Grande do Sul, que vinham denun
ciando as crescentes ligações entre 
os integralistas e o governo, o Con
gresso aprovou o estado de 
“guerra” solicitado pelo Executivo 
para enfrentar a suposta ameaça 
comunista.

De posse de todo o poder, e 
diante de uma opinião pública real
mente desorientada, o governo or
denou a federalização da milícia 
estadual do Rio Grande do Sul (14 
de outubro), último baluarte dos li
berais, preparando a deposição do 
governador Flores da Cunha, que 
não esperou pelo desfecho. Quatro 
dias depois, refugiou-se no Uru
guai.

Terminara a preparação do 
golpe, que Getúlio marcara para 15 
de novembro, tendo já  encomen
dado ao jurista Francisco Campos 
a elaboração de uma nova Consti
tuição, que seria outorgada ao pais. 
Os acontecimentos, no entanto, fi
zeram com que o golpe fosse ante
cipado. No dia 8 de novembro, o

ministro da Justiça, José Carlos de 
Macedo Soares (1883-1968), perce
bendo gue as reformas constitucio
nais nao viriam por vias legais, 
como ele imaginava, demitiu-se. 
No dia seguinte, diante do golpe 
iminente, Armando Salles de Oli
veira dirigiu um patético apelo às 
Forças Armadas, pela preservação 
da legalidade constitucional.

A 10 de novembro de 1937, an
tes que os últimos acontecimentos 
tivessem repercussão, tropas cerca
ram o Congresso, que foi declarado 
extinto. Todos os poderes passa
vam ao Executivo. Consumava-se 
o golpe. Começava o Estado Novo.

Entre o corporativismo 
e o populismo

Com o golpe, e a Constituição 
centralista e autoritária autorgada 
no mesmo dia (10 de novembro), os 
integralistas julgaram-se os gran
des vencedores da crise política, 
mesmo porque liberais e comunis
tas haviam sido esmagados.

Entretanto, Vargas não tinha a 
intenção de dividir sua vitória com 
nenhum movimento político. Servi
ra-se do apoio integralista para 
marginalizar os liberais, assim 
como utilizar os liberais para ani
quilar os comunistas.

Getúlio considerava ser mais fá
cil manobrar em meio a indivíduos 
isolados do que tratar com partidos 
organizados e de programas defini
dos.

A 2 de dezembro de 1937, por 
decreto, declarou extintos todos os 
movimentos políticos, inclusive a 
Ação Integralista Brasileira, ne
gando aos seus membros mais 
proeminentes qualquer participa
ção no poder.

Do ressentimento e das queixas 
amargas, os integralistas passaram 
a uma tentativa de golpe (maio de 
1938) em que pretenderam assassi
nar o chefe do governo. O episódio 
forneceu ao governo razões para 
passar a uma repressão mais severa 
dos adeptos de Plínio Salgado. Em 
pouco tempo, o integralismo desa
parece como movimento organi
zado abertamente.

Avesso aos partidos, Getúlio 
não organizou nenhum movimento 
político que lhe servisse de susten
tação durante o Estado Novo. As 
funções de partido político oficial 
eram diretamente exercidas pelo 
aparelho de Estado; que servia ao 
poder pessoal do proprio Vargas.

Em sua política económica, o 
Estado Novo expressou um mo
mento de conciliação entre os vá
rios setores das classes dominantes, 
o que contribuiu para a estabiliza
ção do regime. Vargas fàvoreceu os 
fazendeiros de café, pois o governo, 
para sustentar o produto no mer
cado mundial, comprou e queimou 
enormes excedentes invendáveis. 
Por sua vez, os pecuaristas foram 
estimulados com largos créditos, 
que inflacionaram os preços do 
gado.

De modo geral, o poder central 
se recompôs com as principais oli
garquias de “coronéis” em todo o 
país, promovendo alianças regio
nais de sustentação política das in- 
terventorias federais nos Estados.

Ao mesmo tempo, o Estado 
Novo correspondeu aos interesses
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Revolução de 1932: as tropas constitucionallstas mostram a Getúlio Vargas 
o poder das oligarquias estaduais.

da burguesia nacional na medida 
em que proporcionou decidido 
apoio ao desenvolvimento da in
dústria. Nas condições da guerra, 
tomou impulso o processo de subs
tituição das importações, funcio
nando o parque industrial do país 
com aproveitamento total de sua 
capacidade. A política econômica 
do governo assumiu um aspecto 
cada vez mais dirigista, através de 
órgãos estatais como o Instituto 
Brasileiro do Café e o Instituto do 
Açúcar e do Álcool. Em sua fase 
final, o Estado Novo lançou as ba
ses do capitalismo de Estado, 
criando várias empresas estatais de 
economia mista que tiveram grande 
influência no processo de industria
lização. Nesse particular, salien- 
ta-se a criação da Companhia Side
rúrgica Nacional (Volta Redonda), 
favorecida por um crédito inicial de 
20 milhões de dólares do governo 
norte-americano.

A política trabalhista de Vargas 
apresentou dois aspectos comple
mentares entre si. Por um lado, os 
movimentos de esquerda, principal
mente o Partido Comunista, sofre
ram implácavel repressão e conso- 
lidou-se o sistema de tutela dos 
sindicatos pelo Ministério do Tra
balho. Com isso, tomou forma defi
nitiva o sistema sindical verticali- 
zado, inspirado nos princípios do 
corporativismo*. Por outro lado, o 
Estado Novo promulgou uma série 
de leis trabalhistas e organizou a 
Justiça do Trabalho. Em conse
qüência, foram atendidas antigas 
reivindicações do movimento ope
rário e estabeleceu-se um meca
nismo eficaz de arbitramento legal 
dos conflitos entre patrões e empre
gados. Nesse contexto, as greves fi
caram rigorosamente proibidas.

A centralização e o governo da 
“ordem” trouxeram ao Estado 
Novo a adesão da classe média e 
de escalões antes integralistas. So
madas ao princípio de autoridade, 
as iniciativas do setor público no 
campo da industrialização assegu
ravam a simpatia dos altos coman
dos militares, interessados em in
dústrias como a siderúrgica, por 
razões de segurança nacional. A 
permissividade para com o corone- 
lado rural e o aproveitamento de 
velhos líderes políticos regionais e 
locais garantiram-lhe simpatia de 
amplos setores oligárquicos. Cui
dados com a indústria e a garantia 
à livre iniciativa apaziguaram a 
burguesia sensível à pregação libe
ral.

Por fim, a política trabalhista e 
a liderança populista do próprio 
Vargas lhe trouxeram o apoio de 
amplas massas operárias, recém- 
egressas do campo e destituídas de 
experiência política.

Em 1941, o Estado Novo pare
cia uma estrutura consolidada para 
moito tempo. No entanto, não de
moraria a sofrer os fortes abalos da 
guerra mundial, que se travava na 
Europa e logo chegaria ao Brasil.

O Estado Novo e a guerra

Em junho de 1940, logo após a 
queda da França diante aas tropas 
nazistas, o ditador Vargas pronun
ciou um discurso, a bordo de um 
navio de guerra, no qual proclamou 
sua adesao à “nova ordem” prome

tida por Hitler*. Não se tratava de 
uma tomada de posição oportu
n is tas improvisada, pois a política 
externa do Estado Novo desde o 
início se inclinara para o lado do 
Eixo nazifascista.

Entretanto, o quadro político 
modificou-se bruscamente com a 
entrada dos Estados Unidos na Se
gunda* Guerra Mundial, após o 
ataque japonês a Pearl Harbor a
7 de dezembro de 1941. Dada a po
sição estratégica do território brasi
leiro, o governo de Roosevelt* ime
diatamente exerceu forte pressão 
sobre o governo de Vargas. Em ja 
neiro de 1942, a Conferência dos 
chanceleres americanos, realizada 
no Rio de Janeiro, aprovou o rom
pimento de relações diplomáticas 
com os países do Eixo nazifascista.

Aplicada esta recomendação 
pelo governo brasileiro, sua polí
tica externa sofria radical mudança 
de rumo, com efeitos que logo se fi
zeram sentir. Submarinos alemães 
e italianos torpedearam navios 
mercantes brasileiros, causando 
centenas de vítimas. Durante uma 
semana, o país ficou convulsionado 
pelas manifestações de massa, que 
reclamavam a entrada do Brasil na 
guerra ao lado das Nações Unidas. 
A 22 de agosto de 1942, o governo 
brasileiro declarou guerra à Alema
nha e à Itália. Bases navais norte- 
americanas instalaram-se no Nor
deste e, apesar da oposição de 
influentes setores da cúpula militar 
(sobretudo dos Generais Dutra e 
Góis Monteiro), o primeiro escalão 
da Força Expedicionária Brasileira 
(FEB) embarcou para a Itália em 
julho de 1944, juntamente com um 
grupo de aviação de caça. Em se
tembro, seguia o segundo escalão 
da FEB e a participação do Brasil 
na luta antifascista em território 
europeu tornava-se um fato consu
mado.

Tudo isso teve profundos refle
xos no âmbito interno. Em outubro 
de 1943, começou a circular, em 
cópias mimeografadas, o chamado 
“ Manifesto Mineiro”, lançado por 
personalidades de Minas Gerais em 
favor da redemocratização do país. 
Em janeiro de 1945, o Primeiro

" '

Congresso Brasjleiro de Escritores, 
reunido em São Paulo, pronun
ciou-se abertamente em favor da li
berdade de expressão e de eleições 
livres. Mais de cem oficiais da 
FEB, em combate na Itália, assina
ram um manifesto contra o regime 
político vigente no Brasil e recla
mando a redemocratização. Os 
controles repressivos do Estado 
Novo se afrouxaram rapidamente e 
o DIP mostrou-se impotente para 
contef a imprensa. A 22 de feve
reiro de 1945, a rígida censura, que 
imperara durante sete anos, foi 
rompida por violenta entrevista de 
José Américo de Almeida ao Cor
reio da Manhã. A entrevista colo
cou como única saída política viá
vel a convocação de eleições em 
todos os níveis de governo. Seis 
dias depois, Vargas baixou decreto 
convocando as eleições.

Manobras frustradas

A oposição liberal, que se arti
culara na União Democrática Na
cional (UDN), lançou a candida
tura do Brigadeiro Eduardo Gomes 
à presidência da República. Por 
seu turno, os situacionistas agluti- 
naram-se no Partido Social Demo
crático (PSD), dando apoio à can
didatura do ministro da Guerra, 
general Gaspar Dutra.

Embora Dutra fosse um óbvio 
candidato do governo, Vargas evi
tou comprometer-se com sua can
didatura. Procurava ganhar tempo, 
à espera dos acontecimentos.

Em abril, o governo, cedendo às 
exigências da opinião pública, assi
nou ampla anistia política. Após 
nove anos de prisão, Luiz Carlos 
Prestes ganhou a liberdade, junta
mente com outros líderes comunis
tas, até então presos na Ilha 
Grande. Puderam também regres
sar ao país os exilados políticos, 
entre os quais Otávio Mangabeira 
e Armando Salles de Oliveira. Mo
dificava-se todo o quadro político 
e pela primeira vez era permitida a 
participação legal do Partido Co
munista na vida pública. A 28 de 
maio, as eleições foram fixadas 
para 2 de dezembro de 1945.

Pressentindo que não poderia 
contar com o PSD para uma mano
bra continuísta, Getúlio voltou-se 
para a sua base populista. Em julho 
de 1945, assinou um decreto anti- 
truste, que mereceu aplausos até do 
Partido Comunista, e iniciou a mo
bilização dos trabalhadores. No 
mês seguinte, começava a articu
lar-se o Partido Trabalhista Brasi
leiro, e ganhavam corpo os desfiles 
populares “queremistas”, que ad
vogavam a permanência de Getúlio 
no poder.

A 10 de outubro, o governo bai
xou decreto antecipando para 2 de 
dezembro as eleições municipais e 
estaduais. Como os que desejassem 
candidatar-se deveriam deixar an
tecipadamente os cargos públicos 
que vinham ocupando, na data das 
eleições virtualmente todos os car
gos públicos estariam preenchidos 
por novos homens, indicados por 
Vargas. A UDN protestou, mas o 
PSD, que seria o maior prejudj- 
cado, alarmou-se. Começou a arti
cular um plano defensivo para o 
caso de Vargas insistir em- mano
bras continuístas perfeitamente 
previsíveis.

Finalmente, a 25 de outubro, 
Vargas demitiu o chefe de polícia 
do Distrito Federal — Joao Al
berto —, substituindo-o por seu ir
mão, Benjamim Vargas. Ficava 
claro que o governo articulava um 
golpe continuísta. Os dois candida
tos à presidência da República — 
Gaspar Dutra e Eduardo Gomes
— uniram-se a Góis Monteiro, en
tão ministro da Guerra, com o ob
jetivo de anular em definitivo as 
manobras de Vargas. Tropas do 
Exército ocuparam posições estra
tégicas. A 29 de outubro, Dutra co
municava a Getúlio que, ou anu
lava o decreto nomeando seu irmão 
para a chefia de polícia, ou seria 
deposto. Diante do ultimato, Getú
lio concordou em afastar-se do po
der. No mesmo dia, foi substituído 
por José Linhares, (1886-1957), 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal, que deveria governar o 
país até a posse do novo presidente.

A 30 de outubro estava extinto 
o Estado Novo. Mas seu legado 
persistiria durante muito tempo na 
vida política brasileira. Os partidos 
organizados com base no aparelho 
de Estado do período, o_ PSD e o 
PTB, venceriam as eleições, derro
tando os candidatos da UDN e do 
PCB, levando Dutra à presidência 
da República. Até a dissolução do 
sistema pluripartidário (1965), o 
PSD manteve-se como o maior 
agrupamento político do país.

Por outro lado, o prestígio pes
soal, que Vargas conquistara com 
sua política populista, foi atestado 
pela vitória eleitoral que obteve em 
1950, quando conseguiu o mandato 
presidencial. Além disso, a tutela 
paternalista sobre o proletariado, 
exercida através do Ministério do 
Trabalho, transferiu-se ao partido 
de Vargas, o PTB, até a queda da 
Segunda República, a 31 de março 
de 1964.

VEJA TAMBÉM: Brasil (Histó
ria); Partidos Políticos no Brasil; 
Primeira República no Brasil; Se
gunda República no Brasil.



Estados Unidos 379

Antigo mapa da Virginia, primeira colônia da Coroa britânica na América.

Estados Unidos

SUM ÁRIO

Localização: centro-sul da América 
do Norte (Alasca a Oeste do Ca
nadá e Havai no Pacífico Central) 

Limites: Canadá (N); México e Golfo 
do México (S): Oceano Atlântico 
(L) e Oceano Pacífico (0) 

Superfície: 9 363 123 km 2 
População: 211 910 000 hab. 
Cidades principais:

Washington (cap., 757 000 hab.):
Nova York (7 895 563); Detroit....
(1 513 601): Los Angeles...............
(2 809 596)

Idioma: inglês
Religião: cristianismo (protestan

tismo e catolicismo)
Portos principais: Nova York, Nova 

Orleans, Galveston, Baltimore, 
Boston, San Diego, Seattle 

Aeroportos principais: Nova York, 
Boston, Miami, Los Angeles, Was
hington, DC 

Rodovias: 6 178 740 km 
Ferrovias: 334 922 km 
Unidade monetária: dólar ameri

cano

As regiões da costa atlântica dos 
Estados Unidos — que viriam a ser
o centro político e cultural do país
— foram praticamente despreza
das, no início da colonizaçao* da 
América. Espanhóis, franceses e in
gleses, que, desde o início do século
XVII, vinham se estabelecendo no 
Novo Mundo, recuavam diante do 
rude clima dessa região pouco hos
pitaleira e, sobretudo, desprovida 
das riquezas que fascinavam os ex
ploradores da época: especiarias e 
metais preciosos.

Enquanto isso, outras zonas do 
ais iam conhecendo povoamento 
ranco. Já em 1565 os espanhóis 

haviam se estabelecido em Santo 
Agostinho, na Flórida, e estendido 
sua autoridade sobre o Texas, a 
Califórnia e grande parte do oeste 
americano. Os franceses, instala
dos no Canadá desde 1608, foram 
depois avançando sobre a região 
dos Grandes Lagos, descendo a se
guir o vale do Mississipi para fun
dar a colônia de Luisiania (no iní
cio do século XVII).

Já a colonização inglesa, que co
meçou pelo Atlântico (com a fun- 
dáção de Jamestown, na Virgínia, 
em 1607), não se inspirou em moti
vos mercantis. Foi uma coloniza
ção de povoamento, empreendida 
por minorias políticas e religiosas 
que, ante os golpes que marcam a 
história britânica do século XVII, 
preferiram expatriar-se na América 
a renunciar à sua fé (os dissidentes 
e_os puritanos, por exemplo) ou, en
tão, a submeter-se — como no 
caso dos jacobitas — a soberanos 
considerados usurpadores (os reis 
holandeses).

Em 1620, chega à baía de Ply- 
mouth uma embarcação aue entra
ria para a história: o Mayflower. 
Traz os Padres Peregrinos, purita
nos que, em busca da liberdade de 
crença, iniciam a colonização de 
Massachusetts. Novos puritanos 
chegam regularmente até 1642 
(cerca de 20 000 pessoas) e vão 
constituir as outras colônias nortis
tas da Nova Inglaterra: New 
Hampshire (1629), Rhode Island e 
Connecticut (1636). Estes núcleos 
desenvolvem-se à sombra do puri- 
tanismo (que chega a se tornar in
tolerante, como nos processos de 
bruxarias de Salém, Massachusetts, 
em 1692). A vida espiritual é aus
tera e de alto nível; em 1693, fun

da-se a Universidade de Harvard. 
Na intensa atividade financeira 
germina o espírito do capitalismo*, 
e a união em torno de uma mesma 
fé (negada no pais de origem) pro
picia a solidariedade e estimula as 
práticas democráticas. Usando 
uma política contrária à da França 
e da Espanha, a Inglaterra dotou 
suas colonias de larga autonomia, 
com governo, assembléias e orça
mento próprios.

Todavia, no grupo meridional de 
colônias — Virgínia (1607), Mary- 
land (1632), Carolina do Sul e Ca- 
rolina do Norte (1663) e Geórgia 
(1732) — , o clima espiritual, polí
tico e social é bem outro. A econo
mia sulista, baseada sobretudo nas

grandes plantações, reclama mão- 
de-obra escrava.

Negros africanos começam a ser 
importados em 1620 e, durante 
todo o século, chegam cerca de
1 500 escravos por ano. Logo os 
homens livres sao menos numero
sos gue os negros. Baseada na es
cravidão*, constitui-se uma socie
dade aristocrática de grandes 
proprietários de terra, cujo refina
mento os aproxima da gentry das 
aldeias inglesas.

Entre esses dois grupos bem dife
renciados, formam-se, na segunda 
metade do século XVII, as colônias 
centrais: os holandeses haviam se 
estabelecido na desembocadura do 
Hudson, na ilha de Manhattan, e 
fundado, em 1626, Nova Amster- 
dam (atual Nova York), à qual so
maram, em 1665, a pequena pos
sessão do Delaware, tomada dos 
suecos. A partir de 1664, contudo, 
todas as colônias holandesas na 
América do Norte são conquista
das pela Inglaterra.

Em 1681, junta-se a Nova York, 
Nova Jersey e Delaware a colônia 
quaker do grupo central, a Pensil- 
vânia, fundada pelos liderados de 
William Penn.

Fuzis que unem e libertam

Além da dependência comum 
em relação à Coroa e ao Parla
mento da Inglaterra, existia pouca 
ligação entre as colônias inglesas 
da América. No entanto, a cons
tante luta contra os inimigos co
muns (os índios, donos da terra, e 
os franceses da Luisiânia, um obs
táculo à conquista do oeste* ameri
cano) acaba por demonstrar a in
terdependência de seus destinos. 
Mas um século decorre antes que 
esse sentimento de união triunfe so
bre as disparidades econômicas en
tre norte e sul. Ainda em 1754, as 
treze colônias rejeitam um projeto 
de confederação proposto por Ben- 
jamin Franklin*.

Após a eliminação do império 
francês na América do Norte (con
seqüência, sobretudo, da Guerra 
dos Sete* Anos), os colonos anglo- 
americanos passam a reclamar 
maior autonomia. Trata-se de uma 
reação à dura política empreendida 
pela metrópole, que lhes impusera 
(sem qualquer consulta) uma con
tribuição para pagamento das des
pesas decorrentes da guerra com a 
França. A atitude dos colonos ê ig
norar, no domínio fiscal, os votos 
do Parlamento de Londres, onde 
não têm representantes: “Nenhum 
imposto sem representação”. Lon
dres resolve cancelar a “Lei do 
Selo”, de 1765, que incidia sobre as 
atas públicas e os jornais, mas re
cusa-se a reconhecer a política de 
exclusão da colônia e tenta impor 
as leis Townshend (maio de 1767), 
taxando pesadamente as importa
ções, sobretudo as de chá. Os colo
nos reagem de forma cada vez mais 
violenta, e a repressão da metró
pole é proporcional. Se esta fase da 
emancipação* americana leva à 
ruína do comércio de Boston e das 
liberdades de Massachusetts, pro
voca, por outro lado, a união entre 
as colônias. Assim, no outono de 
1774, a Filadélfia abriga o pri
meiro congresso continental.

Em junho do ano seguinte, emO "massacre" de Boston (1770) transformou-se em símbolo da tirania inglesa.
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Revoltados com os impostos britânicos, os colonos destroem o carregamento 
de chá em Boston. O episódio apressou o processo da independência.

Bunker Hill (vizinhanças de Bos
ton), uma primeira batalha põe em 
confronto ingleses e americanos.

O segundo congresso confia a 
George Washington* o comando 
das armas das.treze colônias confe
deradas: em 4 de julho de 1776, 
Massachusetts, New Hampshire, 
Connecticut, Rh ode Island, Nova 
York, Nova Jersey, Pensilvânia, 
Delaware, Maryland, Virgínia, Ca- 
rolina do Sul, Carolina do Norte e 
Geórgia adotam a Declaração de 
Independência e, a 15 de novembro 
de 1777, os artigos da confedera
ção.

Esse entusiasmo, contudo, não é 
unânime. Além dos americanos que 
permanecem neutros, muitos (in
clusive o filho de Benjamin Frank- 
lin) tornam-se “loyalistas” : fiéis à 
Coroa, lutam ao lado dos soldados 
britânicos e depois, derrotados, re
fugiam-se no Canadá.

Os voluntários de Washington 
enfrentam adversários mais nume
rosos e mais bem armados; vêem-se 
obrigados a abandonar as cidades 
de Nova York (1776) e Filadélfia 
(1777). A vitória americana de Sa- 
ratoga (outubro de 1777) não muda 
a situação militar, porém se reflete 
na Europa. A insurreição ameri
cana configura-se como uma opor
tunidade de represálias para todos 
os adversários da Inglaterra. Em 
1778, a França, vingando-se do de
sastre da Guerra dos Sete Anos, 
soma suas forças às dos insurgen
tes; e, nos dois anos seguintes, con
segue a adesão da Espanha e dos 
Países-Baixos.

Logo (19 de outubro de 1781), a 
capitulação inglesa de Yorktown 
decide a vitória estadunidense e o 
Tratado de Paris (3 de setembro de 
1783) reconhece a independência 
do país, conferindo-lhe a soberania 
dos territórios contidos entre o 
Atlântico e o Mississipi, de leste a 
oeste, e dos Grandes Lagos (ao 
norte) até as possessões espanholas 
da Flórida (ao sul).

Embora autônoma, a nova na
ção parece, aos observadores euro
peus, insustentável. Pelos artigos 
da confederação de 1777, o go
verno federal dispõe de poucas pos

sibilidades para exercer uma auto
ridade de fato; a moeda se 
deprecia; motins eclodem na ar
mada. Enganava-se o Velho 
Mundo: a Constituição dos Esta
dos Unidos, elaborada na Filadél
fia a 17 de setembro de 1787, re
gula até hoje o funcionamento das 
instituições americanas. (Sua es
sência não foi alterada pelas 24 
emendas que a complementaram.)

A jovem nação cresce

Em 1789, George Washington é 
eleito primeiro presidente dos Esta- 
dos Unidos, levando sua gestão até 
1797. Já então, dois partidos políti
cos se definem. Os federalistas, 
chefiados por Alexander Hamilton 
(1755-1804), ministro das Finan
ças de Washington, desejam refor
çar o poder federal. Representam 
interesses industriais e comerciais 
do norte. Ideologicamente contrá
rios à Revolução Francesa*, que 
despertara forças populares, conse
guem assumir o poder (presidência 
de John Adams, de 1797 a 1801) 
e introduzem uma legislação re
pressiva, chegando ao ponto de 
quase lançar os Estados Unidos 
numa guerra contra a França. O 
outro partido é o democrata, que 
tem à testa Thomas Jefferson*. Re
cruta pequenos proprietários abas
tados, contrários a qualquer inge
rência excessiva dó poder central, 
em detrimento da Constituição e da 
autonomia dos Estados. Todavia, 
liderando a nação, com Jefferson, 
de 1801 a 1809, os democratas 
mantêm a instituição federalista da 
Corte Suprema, instrumento de im
posição da autoridade federal nos 
conflitos entre os Estados.

Inicia-se um longo período de 
paz interna (a “era dos bons senti
mentos”), que começa com a presi
dência de Jefferson e prolonga-se 
até a de James Monroe (1817/25), 
enquanto os Estados Unidos esten- 
dem-se pela América do Norte. A 
colonização do oeste começa com 
a criação de novos Estados: Ohio 
(1803), Kentucky (1792), Tenessee 
(1796) e Vermont (1791). A Luisiâ- 
nia (que Jefferson compra da

A Guerra de Secessão marcou a história dos Estados Unidos no século XIX. 
A batalha de Buli Run, na Virgínia, foi o primeiro encontro campal.

França, por 15 milhões de dólares, 
em 1803) dobra o território da 
União, e faz parecer mínima a ces
são da Flórida, pela Espanha, em 
1819. A marcha para o oeste tam
bém não tarda a mostrar seus bons 
resultados: em 1846, a Inglaterra 
reconhece a posse estadunidense do 
Oregon. Os antigos colonos podem 
agora ir do Atlântico ao Pacífico 
sem sair de seu país.

A incorporação no sudoeste é si
multânea. O presidente James K. 
Polk (1795-1849), anexa em 1845 
a República do Texas, iniciando 
uma guerra contra o México 
(1846/48), com flagrantes objetivos 
de expansionismo territorial. No 
fim do conflito, os mexicanos per
dem dois quintos de seu território: 
o Tratado de Guadalupe Hidalgo 
cede aos Estados Unidos, o Texas, 
Califórnia, Nevada, Arizona, Novo 
México e as regiões que formarão 
o Utah.

Em cinqüenta anos, os treze Es
tados unidos já  são 31, ocupando 
um território gue triplicara. A po
pulação do pais também não cessa 
de multiplicar-se e de receber o 
acréscimo de imigrantes europeus, 
sobretudo irlandeses, alemães, in
gleses e franceses. Durante esse pe
ríodo, a conquista do oeste em
purra os índios para o oeste do 
Mississipi (1826). Depois da 
Guerra de Secessão* americana, a 
população pele-vermelha foi siste
maticamente destruída, e os sobre
viventes, confinados em reservas.

Fuzis que dividem

Em 1828, o oeste estréia na vida 
política norte-americana, colo
cando no poder, através de Andrew 
Jackson (1767-1845), uma nova ge
ração de democratas, mais radicais 
que os jeffersonianos. Sentindo-se 
protegido pela situação, John C. 
Calhoun (1782-1850), chefe dos 
democratas sulistas, reivindica 
para cada Estado o direito de con
siderar nulas as disposições fede
rais que comprometam sua existên
cia. O episodio, embora contor
nado pela força de Jackson, paten
teia a tensão crescente entre o

sul e o resto da nação americana. 
Tensão que aumentaria com a 
questão escravagista.

Os Estados do norte, cuja econo
mia prescinde da mão-de-obra es
crava, acolhem os negros fugidos 
das grandes plantações do sul; inte
lectuais nortistas pleiteiam a aboli
ção; o Partido Democrata, tradi
cionalmente apoiado no sul, 
divide-se. Tudo isso assegura, em 
1860, a eleição de Abraham Li- 
coln* à presidência, antiescrava- 
gista conhecido. A partir de então, 
o sul não vê outra saída além da 
Guerra de Secessão, que começa 
em 12 de abril de 1861. Quatro 
anos depois, o norte, vencedor, en
cerra o conflito, com a escravidão 
completamente abolida. Lincoln é 
assassinado em 14 de abril de 1865 
por um sulista fanático.

Seu sucessor, Andrew Johnson 
(1865/69), não consegue a rápida 
conciliaçao do país. Os republica
nos trazem o sul, vencido e arra
sado, sob rédeas curtas. E a isto, 
paradoxalmente, chamam “recons
trução”. Expurgadas as elites polí
ticas do sul, aventureiros nortistas 
e sulistas aliados aos vencedores 
apoderam-se dos governos dos Es
tados do sul, através de muita de
magogia junto aos negros analfabe
tos (que haviam recém-adquirido o 
direito de voto).

A pilhagem e a corrupção che
gam a tal ponto extremo que des
pertam a antipatia de quase toda a 
nação: nas eleições de 1874, os re-
fmblicanos perdem a maioria dos 
ugares no Congresso.

No sul, formam-se sociedades* 
secretas racistas, como a Ku-Klux- 
Klan; depois da partida das tropas 
de ocupação, quando os sulistas re
tomam o governo de seus próprios 
Estados, eles contornam as leis so
bre a igualdade racial e passam a 
segregar os negros, problema que 
ate hoje aflige os Estados Unidos.

Praticamente alheio à ruina eco
nômica que a abolição provocara 
no sul, o norte se vale do grande 
impulso gue a guerra dera à sua in
dústria. E por essa época que mag
natas do porte de Vanderbilt e Ro
ckefeller começam a assentar as
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bases de seus impérios econômicos.
A abertura da primeira estrada 

de ferro transcontinental (1869) 
corresponde à etapa final da con
quista do oeste; em 1869, o último 
dos antigos territórios índios é 
aberto à colonização. O pionei- 
rismo manifesta-se agora na indus
trialização em série, nas invenções 
de um Thomas Edison*, nos gran
des lances comerciais. Protegido 
pela forte barreira aduaneira esta
belecida — sob o protesto do sul 
e do oeste — em 1890, o país tor
na-se, em vinte anos, a primeira po
tência industrial do mundo. Sur
gem os trustes e outras formas de 
monopólio.

Enfrentando forte repressão, os 
trabalhadores dão início à sua or
ganização sindical. A 1.° de maio 
de 1884, a jornada de oito horas é 
reivindicada numa greve geral. 
Acusados de sedição, quatro-líde
res do movimento morrem na 
forca. A breve crise de 1893-1894 
é acompanhada de uma greve san
grenta dos ferroviários de Chicago.

Agitação não menos intensa vem 
dos agricultores. Revoltados com 
as barreiras protecionistas, que per
mitem aos industriais manterem 
preços bem elevados, endividados e 
sentindo-se ameaçados pelo capita
lismo bancário, promovem uma re
volta contra o leste industrial (o 
movimento Granger).

Participantes e decepcionados

Os republicanos, muito ligados 
aos industriais e banqueiros do 
leste, estão quase sempre no poder. 
E mantêm a política exterior ameri
cana, até o início do século XX, 
fiel à doutrina Monroe (“América 
para os americanos”): os Estados 
Unidos só intervêm na política in
ternacional para evitar qualquer in
tromissão européia nos negócios do 
Novo Mundo. Seu território conti
nua crescendo: em 1867, compram 
da Rússia o Alasca (por 7 milhões 
de dólares), assenhorando-se dessa 
maneira de um ponto que seria es
tratégico na guerra contra o Japão 
e na guerra fria* com os soviéticos.

Em 1898, sob a presidência de 
McKinley, os americanos mos
tram-se inesperadamente como 
uma das grandes potências do 
mundo, obtendo uma rápida vitória 
sobre a Espanha e anexando a seu 
território o resto do império colo
nial espanhol (Porto Rico e as Fili
pinas), além de estabelecer seu pro- 
tetorado sobre Cuba*.

Theodore Roosevelt* (presidente 
de 1901 a 1909) sustenta a revolu
ção do Panamá contra a Colômbia 
(1901). Além disso, passa a consi
derar válida a intervenção em ou
tros países quando em defesa dos 
interesses __ estadunidenses (por 
exemplo, São Domingos, em 1905).

Fora da América, rompendo 
com sua doutrina de isolacionismo, 
o país se oferece como mediador na 
guerra russo-japonesa (1905) e par
ticipa de conferências de paz (Mar
rocos, 1906; Haia, 1907).

Na política interna, Roosevelt 
amplia o poder federal e combate 
os trustes. Essa política provoca 
uma série de reformas em toda a 
nação, mas divide o Partido Repu
blicano e propicia, nas eleições de 
1913, a vitória do democrata Tho

mas Wodrow Wilson (1856-1924), 
que governará até 1921.

O novo presidente prossegue a 
ação antitruste, diminui as tarifas 
protecionistas, estabelece um im
posto federal sobre a renda, limita 
a oito horas por dia o trabalho dos 
operários. Além disso, introduz a 
eleição dos senadores por sufrágio 
universal e o voto das mulheres 
(19.* Emenda, 1920).

No início da Primeira* Guerra 
Mundial, Wilson esforça-se por 
manter neutro seu país. Porém, o 
conflito de interesses internacionais 
leva os Estados Unidos, em 6 de 
abril de 1917, a declararem guerra 
à Alemanha. As tropas americanas 
representam para os aliados, já  à 
beira da exaustão, um reconforto 
material e psicológico.

Derrotada a Alemanha, Wilson 
expõe (em janeiro de 1918) as ba
ses de uma paz fundamentada na 
autodeterminação dos povos e na 
limitação dos armamentos, através 
de um organismo supranacional, a 
Sociedade das Nações. Mas o Con
gresso não referendou os acordos 
estabelecidos por Wilson em Paris. 
Dessa forma, os Estados Unidos 
recusam-se a assinar o tratado (no
vembro de 1919) _e a integrar a So
ciedade das Nações, retornando a 
seu isolacionismo.

A guerra contra o nazismo

Os anos do pós-guerra são prós
peros para os Estados Unidos. O 
país, que já era a maior potência 
industrial do mundo, vê-se agora 
ocupando também o primeiro lugar 
no comércio e nas finanças. A pro
dução em larga escala (resultado de 
poderosíssima concentração indus
trial) faz dos norte-americanos, que 
ainda em 1913 estavam em débito 
com a Europa, os maiores credores 
do mundo. De 1921 a 1928,0 país 
empresta ao resto do mundo mais 
de 8 000 milhões de dólares; ainda 
em 1920, seus bens no estrangeiro 
somam 6 000 milhões de dólares
— e isso sem contar as dívidas en
tre aliados.

Por outro lado, os Estados Uni
dos estão passando por uma fase de 
xenofobia, racismo e repressão: as 
tarifas aduaneiras são reforçadas, a 
imigração é limitada (1924); a Ku- 
Klux-Klan age impunemente; os 
anarquistas italianos Nicola 
Sacco* e Bartolomeo Vanzetti* são 
executados (1927). Contudo, o 
boom econômico propicia um 
clima de otimismo que so se esface
laria — repentinamente — em 24 
de outubro d.e 1929. Nessa “quinta- 
feira negra” inicia-se em Wall 
Street uma crise* econômica que 
abalaria o mundo todo. A adminis
tração do republicano Herbert 
Clark Hoover (1874-1964) não 
consegue evitar a paralisação da 
economia americana, que cria, em 
dois anos, cerca de 13 milhões de 
desempregados.

Nas eleições seguintes, a maioria 
esmagadora dos votantes deposita 
sua confiança no candidato da opo
sição, Flanklin Delano Roosevelt*. 
Nao se decepcionam: o “New 
Deal”* desse democrata (que presi
diu o país de 1933 a 1945) restabe
lece as finanças através de numero
sas intervenções do poder federal. 
Inova, assim, a política norte-ame-C e n tra i P a rk  n o  in v e rn o :  a fa ix a  le s te  a b re -s e  à s  c o r re n te s  p o la re s .

Na costa norte-oriental localiza-se Nova York, uma das mais gigantescas 
cidades do mundo. Sua população já ultrapassou a casa dos 10 milhões.
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384 Estados Unidos

ESTADOS E PRINCIPAIS CIDADES

ESTADO (2) CAPITAL (1) CIDADES PRI NCI PAIS ( 1)

Alabama Montgomery Birminghan (300 910)
(3 577 000) (133 386) Mobile (190 026) 

Huntsville (137 802)
Alasca Juneau Anchorage (48 029)
(337 000) (6 050) Fairbanks (14 771)
Arizona Phoenix Tucson (262 933)
(2 153 000) (581 5621- Mesa (62 853) 

Tempe (63 550)
Arkansas Little Rock Fort Smith (62 802)
(2 062 000) (132 483) North L ittle  Rock (60 040) 

Pine Bluff (57 389)
Califórnia Sacramento Los Angeles (2 809 596)
(20 907 000) (254 413) S. Francisco (71 5 674) 

San Diego (696 027)
Carolina do Norte Raleigh Charlotte (241 178)
(5 363 000) (123 793) Greensboro (144 076) 

Winston-Salem (134 676)
Carolina do Sul Columbia Charleston (66 945)
(2 784 000) (113542) Greenville (61 436) 

Spartanburg (44 536)
Colorado Denver Colorado Springs (135 060)
(2 496 000) (514678) Pueblo (97 453)

Aurora (74 974)
Columbia, Distrito de
(764 000) (3)
Connecticut Hartford Bridgeport (156 542)
(3 088 000) (158 017) New Haven (137 707) 

Stamford (108 798)
Dakota do Norte Bismarck Fargo (53 365)
(637 000) (34 703) Grand Forks (39 008) 

Jamestown (15 385)
Dakota do Sul Pierre Sioux Falls (72 488)
(682 000) (9 732) Rapid City (43 8*6 ) 

Aberdeen (26 476)
Delaware Dover W ilm ington (80 386)
(573 000) (17 488) Newark (20 757) 

Elsmere (8 415)
Flórida Tallahassee Miami (334 859)
(8 090 000) (71 763) Tampa (277 767) 

Jacksonville (528 865)
Geórgia Atlanta Savannah (118 349)
(4 882 000) (497 421) Columbus (155 028) 

Albany (72 623)
Havaí Honolulu Hilo (26 353)
(847 000) (324 871)
Idaho Boise Pocatello (40 036)
(799 000) (74 990) Idaho Falls (35 776) 

Twin Falls (21 914)
Illinois Springfield Chicago (3 200 000)
(11 131 000) (92 400) Peoria (127 000) 

Rockford (149 600)
Indiana Indianapolis Fort Wayne (178 021)
(5 330 000) (746 428) Gary (175 415) 

Evansville (138 764)
Iowa Des Moines Cedar Rapids (110 642)
(2 855 000) (201 404) Sioux City (85 925) 

Davenport (9 8  4 6 9 )
Kansas Topeka W ichita (276 554)
(2 270 000) (125 011) Kansas City (168 213) 

Overland Park (79 034)
Kentucky Frankfort Louisville (361 958)
(3 357 000) (20 054) Lexington (108 1 37) 

Covington (52 535)
Louisiana Baton Rouge Nova Orleans (593 471)
(3 764 000) (165 963) Shreveport (182 064) 

Lake Charles (77 998)
Maine Augusta Portland (65 116)
(1 047 000) (59 864) Lewiston (41 779) 

Bangor (33 168)
Maryland Annapolis Baltimore (905 759)
(4 094 000) (28 042) Rockville (41 564) 

Hagerstown (35 862)
Massachusetts Boston Worcester (176 572)
(5 800 000) (641 071) Springfield (163 905) 

New Bedford (101 777)
Michigan Lansing Detroit (1 513 601)
(9 098 000) (131 546) Grand Rapids (197 649) 

Flint (193 317)

ESTADO (2) CAPITAL (1) CIDADES PRINCIPAIS (1)

Minnesota St. Paul Minneapolis (434 400)
(3 917 000) (309 828) Duluth (100 578) 

Bloomington (81 970)
Mississipi Jackson Biloxi (48 486)
(2 324 000) (153 968) Meridian (45 083) 

Greenville (39 648)
Missouri Jefferson City Kansas City (507 330)
(4 777 000) (31 921) St. Louis (622 236) 

Springfield (120 096)
Montana Helena Great Falls (60 091)
(735 000) (22 730) Billings (61 581) 

Missoula (29 497)
Nebraska Lincoln Omaha (346 929)
(1 543 000) (149 518) Grand Island (31 269) 

Hastings (23 580)
Nevada Carson City Las Vegas (125 787)
(573 000) (15 264) Reno (72 863)

North Las Vegas (36 216)
New Hampshire Concord Manchester (87 754)
(808 000) (30 022) Nashua (55 820) 

Dover (20 850)
New Jersey Trenton Newark (382 288)
(7 330 000) (104 638) Jersey City (260 545) 

Paterson (144 824)
Novo México Santa Fé Albuquerque (243 751)
(1 122 000) (41 167) Las Cruces (37 857) 

Roswell (33 908)
Nova York Albany Nova York (7 895 563)
(18 111 000) (115781) Buffalo (462 768) 

Rochester (296 233)
Ohio Columbus Cleveland (750 879)
(10 737 000) (540 025) Cincinnati (452 524) 

Toledo (383 826)
Oklahoma Oklahoma City Tulsa (330 350)
(2 709 000) (368 856) Lawton (74 470) 

Norman (52 117)
Oregon Salem Portland (380 555)
(2 266 000) (68 856) Eugene (78 389) 

Corvallis (35 153)
Pensilvânia Harrisburg Filadélfia (1 950  098)
(1 1 835 000) (68 061) Pittsburgh (520 1 17) 

Scranton (103 564)
Rhode Island Providence Warwick (83 694)
(937 000) (179 116) Pawtucket (76 984) 

Cranston (74 287)
Tennessee Nashville Memphis (623 530)
(4 129 000) (447 877) Chattanooga (119 082)

Knoxville (174 587)

Texas Austin Houston (1 232 802)
(12 050 000) (251 808) Dallas (844 401) 

San'Antonio (654 153)
Utah Salt Lake City Ogden (69 478)
(1 173 000) (1 75885) Bountiful (27 956)

Provo (53 491)
Vermont Montpelier Burlington (38 633)
(470 000) (9 102) Rutland (19 293) 

Essex (10951)
Virginia Richmond Norfolk (307 951)
(4 908 000) (249 430) Virginia Beach (172 106) 

Newport News (138 177)
Washington Olympia Seatle (530 831)
(3 476 000) (22 413) Spokane (170516) 

Tacoma (154 581)
West Virginia Charleston Huntington (74 315)
(1 791 000) (71 505) Wheeling (48 188) 

Parkersburg (44 208)
Wisconsin Madison Milwaukee (717 372)
(4 566 000) (172 007) Green Bay (87 809) 

Kenosha(78 805)
Wyoming Cheyenne Casper(39 361)
(359 000) (40 914) Laramie (23 143)

Rock Springs (11 657)

(1) Os dados entre parenteses correspondem è população da área urbana, 
conforme o censo para o ano de 1970.

(2) Os dados entre parenteses correspondem è população do estado con
forme estimativa para o ano de 1974.

(3) É o distrito federal, onde se encontra Washington, capital da União.
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Os núcleos residenciais de Nova York localizam-se na periferia da cidade.

ricana até então avessa a todo in
tervencionismo econômico.

No início da Segunda* Guerra 
Mundial, Roosevelt, inimigo decla
rado dos regimes totalitários, con
segue, em parte, romper o isolacio- 
nismo de seu país: passa a fornecer 
armas a todos os inimigos do Eixo. 
Em 7 de dezembro de 1941, os ja-
Eoneses atacam traiçoeiramente a 

ase naval americana de Pearl 
Harbor; no dia seguinte os Estados 
Unidos declaram guerra ao Japão, 
e depois à Alemanha e à Itália (11 
de dezembro).

A nomeação do General Dwight 
Eisenhower para o comando em 
chefe das forças aliadas demonstra 
a posição dirigente dos Estados 
Unidos na coalizão, hegemonia 
essa que se confirma, no plano di
plomático, pela ativa participação 
de Roosevelt nas conferências de 
paz (Teerã, novembro/dezembro de 
1943; Yalta, fevereiro de 1945). 
Seu sucessor, Harry S. Truman 
(1945/53), acaba com a guerra 
contra o Japão (o último país do 
Eixo a se render), lançando uma 
bomba* atômica em Hiroshima e 
outra em Nagasáki (agosto de 
1945).

A caça às bruxas

Ao terminar a Segunda Guerra 
Mundial, a Europa e o Japão esta
vam devastados e a Uniao Sovié
tica, embora vitoriosa, tinha peno
sas tarefas de reconstrução pela 
frente. Os Estados Unidos haviam 
mantido seu território a salvo de 
efeitos destrutivos do conflito bé
lico e detinham, no momento, me
tade da produção industrial do 
mundo. Com a morte de Roosevelt 
em abril de 1945, seu posto foi ocu
pado pelo vice-presidente Harry S. 
Truman, que completou o mandato 
até 1948 e se elegeu presidente para 
o mandato 1948/1952.

Durante o governo de Truman 
teve início a guerra fria, expressão 
cunhada por Winston Churchill*. 
A aliança entre os Estados Unidos 
e a União Soviética, vigente na 
guerra contra o Eixo nazifascista, 
dissolveu-se e foi substituída por 
aberta hostilidade. A “Doutrina 
Truman”, lançada em discurso do 
presidente, definiu o papel dos Es
tados Unidos como de guardião do 
mundo capitalista, chamado de 
“mundo livre”, e de opositor mili
tante do comunismo em todos os 
continentes. Essa política manifes
tou-se no apoio a Chiang-Kai-chek 
contra Mao-Tsé-tung, apoio que 
não impediu a vitória deste último 
e o surgimento da República Popu
lar da China em 1949. Já as guerri
lhas comunistas na Grécia pude
ram ser aniquiladas, graças à 
intervenção norte-americana.

Mas a manifestação mais impor
tante da “Doutrina Truman” foi o 
Plano Marshall, do nome do então 
secretário de Estado. Consistiu o 
Plano no fornecimento de um cré
dito global de sete mil milhões de 
dólares aos países da Europa oci
dental. Com isso, reergueu-se a 
economia capitalista nesta área crí
tica, particularmente na Alemanha 
ocidental, então sob ocupação pe
las tropas norte-americanas, ingle
sas e francesas. No Japão, o regime 
de ocupação norte-americana, co

mandado pelo general Mac Arthur, 
impôs uma reforma agrária pro
gressista, que extinguiu a velha 
classe de latifundiários remanes
centes do feudalismo. Ao mesmo 
tempo, o regime de ocupação esti
mulou _a reconstrução capitalista 
do Japão e associou sua economia 
à dos Estados Unidos.

Em abril de 1949, o governo dos 
Estados Unidos firmou, com seus 
aliados da Europa ocidental, o 
Pacto do Atlântico Norte. Deste re
sultou a Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (OTAN), agru
pamento militar liderado pelos Es
tados Unidos.

Em junho de 1951, após'obscu
ros incidentes de fronteira, o exér
cito da Coréia do Norte, alegando 
agir contra uma agressão, invadiu 
a Coréia do Sul, então ocupada por 
tropas norte-americanas. Os Esta
dos Unidos travaram uma guerra 
que duraria dois anos e na qual 
também se envolveu a China Popu
lar, ao lado da Coréia do Norte.

A política externa de Truman 
correspondeu, no âmbito interno 
dos Estados Unidos, a fase do “ma- 
cartismo”, do nome do senador Jo- 
seph Mac Carthy. Este desenca
deou uma campanha anticomunista 
no estilo da “caça às bruxas”, cau
sando numerosas vítimas entre fun
cionários e intelectuais. Incompatí
vel com a tradição democratica 
norte-americana, o clima de intole
rância criado pelo “macartismo” 
durou poucos anos.

Em 1952, a presidência foi assu
mida pelo general Dwight Eisenho
wer, eleito pelos republicanos. Um 
dos temas principais de sua campa
nha eleitorial tinha sido a conclu
são da paz na Coréia, aspiração de 
grande maioria da população nor

te-americana. E, com efeito, cum
prindo sua promessa de candidato, 
Eisenhower firmou a paz, pondo 
fim a uma guerra em que, embora 
não derrotados, os Estados Unidos, 
pela primeira vez em sua história 
não foram vencedores.

Reeleito para um segundo pe
ríodo presidencial (1956/1960), Ei
senhower teve sua política externa 
orientada pelo secretário de Estado 
John Foster Dulles, partidário das 
“posições de força”. Essa política 
nao salvou o colonialismo francês 
da derrota no Vietnã e foi obrigada 
a levar em. conta a realidade da 
posse da bomba de hidrogênio pela 
União Soviética. Em junho de 
1955, Eisenhower encontrou-se, em 
Genebra, com Kruschev e Bulga- 
nin. Era o primeiro encontro, no 
pós-guerra, entre os líderes das 
duas superpotências.

Eleito para o período presiden
cial 1960/1-964, o democrata John
F. Kennedy* deu apoio à luta pelos 
direitos civis em que se empenhava 
a população negra, vítima de secu
lar segregação racial. Promoveu 
também uma série de medidas le
gislativas de caráter social, que 
corresponderam a reivindicações 
dos trabalhadores. Essa política fez 
de Kennedy o mais popular presi
dente dos Estados Unidos depois 
de Roosevelt.

No âmbito da política externa, 
Kennedy teve de enfrentar os difí
ceis problemas engendrados pela 
nova relação de forças que se for
mava no mundo. Logo no início de 
seu governo, autorizou o malo
grado desembarque de contra-revo- 
lucionários cubanos na Baía dos 
Porcos. Em outubro de 1962, orde
nou o bloqueio naval de Cuba, exi
gindo a retirada dos mísseis ali ins

talados pela União Soviética. A 
ameaça ae um conflito nuclear foi 
evitaaa pelo recuo da União Sovié
tica, que retirou os mísseis do terri
tório cubano. Finalmente, diante 
do crescimento da oposição popu
lar ao governo do Vietnã do Sul, 
Kennedy autorizou o envio de 
ajuda militar direta, dando início 
ao envolvimento dos Estados Uni
dos numa guerra não-declarada 
que se prolongaria por dez anos.

Kennedy foi assassinado em no
vembro de 1963, sendo substituído 
pelo então vice-presidente Lyndon 
B. Johnson. Este completou o man
dato em curso e se elegeu para o 
período presidencial 1964/1968. 
Johnson levou adiante a interven
ção militar no Vietnã, onde as tro
pas norte-americanas chegaram a 
somar 600 mil homens. Em 1965, 
Johnson interveio militarmente em 
São Domingos com o objetivo de 
impedir a vitória de um movimento 
popular.

Com o crescimento da oposição 
nacional à guerra no Vietna, a ad
ministração democrata ficou des
gastada e o candidato republicano 
Richard M. Nixon foi eleito para o 
período presidencial 1968/1972. 
Seu governo ficou marcado por im
portantes iniciativas de política ex
terna, em cujo planejamento e exe
cução se destacou Henry 
Kissinger, assessor presidencial 
para assuntos de segurança nacio
nal e, a partir de 1972, secretário 
de Estado. Uma dessas iniciativas 
foi a conclusão da paz no Vietnã, 
efetivada após prolongadas nego
ciações e bombardeios maciços do 
território do Vietnã do Norte. Em 
fevereiro de 1972, Nixon viajou a 
Pequim e encontrou-se com Mao- 
Tsé-tung, pondo fim ao isolamento 
da Republica Popular da China.

Reeleito para o período presi
dencial 1972/1976, Nixon não 
pôde terminar seu segundo man
dato. Alvo de graves acusações no 
chamado “escandalo Watergate”, 
foi obrigado a renunciar a 8 de ou
tubro de 1974, sendo substituído 
por Gerald Ford.

O espaço e os homens

Os Estados Unidos da América 
são um dos países-gigantes do 
mundo. Sua extensão territorial lhes 
confere o quarto lugar entre as' u- 
nidades nacionais: são supera
dos pela URSS, pelo Canadá e pe
la República Popular da China.

Suas terras, contudo, não formam 
um único bloco contínuo, uma vez 
que dois de seus Estados encon- 
tram-sé separados da porção 
maior: o Alasca (1 518 776 km2, 
incluindo suas ilhas), no estremo 
nordeste do continente americano, 
e o Havaí (16 705 km2), em pleno 
Pacífico tropical. Integrados a 
União em 1959, perfazem aproxi
madamente 17% de sua superfície 
(embora abriguem apenas 0,5% da 
população estadunidense).

Os 7 827 620 km2 da área contí
nua da República situam-se na por
ção central da América do Norte. 
No sentido leste—oeste, mais de 
4 000 km separam o limite ociden
tal do oriental, ambos situados às 
margens dos< maiores oceanos da 
Terra: o Pacífico e o Atlântico. Na 
região sul, defronta-se com os
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Chicago fica ao sul do lago Michigan. A cidade é considerada o centro econômico da região do meio-oeste.

6 580 km do mar das Caraíbas.
Cerca de 6% da população mun

dial vivem nos Estados Unidos, o 
país mais populoso do continente e 
o quarto do mundo (antecedido por 
China, índia e URSS). Esse grande 
contingente populacional é, nas ter
ras de colonização recente,_ uma 
das mais expressivas decorrências 
do binômio expansão econômica- 
grandes movimentos migratórios.

Territorialmente, os Estados 
Unidos contam com amplos e dife
rentes conjuntos naturais, cuja dis
posição tem na morfologia o ele
mento fundamental. As linhas 
dominantes em seu relevo empres
tam à terra norte-americana uma 
divisão em largas faixas no sentido 
norte—sul. O sistema montanhoso 
de oeste, que nasce na costa do 
Pacífico, e os Apalaches, a leste, 
que vão de Nova Inglaterra ao cen
tro do Alabama, são as terras altas, 
separadas por um longo corredor 
de terras baixas (na parte central), 
drenadas pela ampla bacia do Mis- 
sissípi-Missouri. 0  ambiente climá
tico reforça essa divisão.

A s velhas terras do leste

Toda a fachada oriental do pais 
se vê marcada pela presença de um 
vasto conjunto de terras montanho
sas. É o sistema Apalachiano, de 
direção nordeste—sudoeste, que, 
da fronteira com o Canadá, esten
de-se por mais de 2 000 km, indo 
morrer 250 km ao norte do golfo 
do México.

Este conjunto montanhoso cor
responde a uma faixa de terras de 
dobramentos ocorridos no final do 
Paleozóico. Sua morfologia per
mite dividi-lo em zonas distintas: 
os planaltos tabulares interiores 
(Alleghany e Cumberland); os va

les e cristas paralelas que identifi
cam o relevo tipo apalachiano; as 
montanhosas apalachianas das 
quais destaca-se a parte central (a 
Blue Ridge, onde as altitudes che
gam a ultrapassar 2 000 m); e o 
piemonte, que entra em contato 
com as planícies costeiras através 
de uma zona de quedas de água. A 
faixa plana da costa (que de Nova 
York para o sul amplia-se cada vez 
mais), formada por sedimentos ce
nozóicos, continua pela fachada 
marinha americana, do golfo do 
México até o Texas.

A s planícies centrais

Ocupando toda a porção central 
do país — dos Grandes Lagos, ao 
norte, ao golfo do México; das bor
das do planalto apalachiano, a 
leste, às Montanhas Rochosas —, 
estende-se um vasto corredor de 
terras planas e baixas. E um grande 
depósito de sedimentos de várias 
idades (paleozóicos, mesozóicos e 
cenozóicos), que cobrem o embasa
mento cristalino do escudo. Este 
chega a aflorar, contudo, nos mon
tes Wichita e nos planaltos calcá
rios de Ozark, espécie de “ ilha 
montanhosa” (400-800 m) em meio 
à monotonia da planície.

A porção norte (região dos 
Grandes Lagos, do Ohio e do Mis- 
souri), submetida durante o período 
quaternário à ação das geleiras, 
apresenta-se marcada pela força 
erosiva do gelo, do que resultaram 
os lagos. Os depósitos das morai- 
nas de fundo responsabilizam-se 
pelos relevos colinosos aí existen
tes; as morainas frontais, por sua 
vez, edificaram linhas de colinas 
com vertentes mais abruptas, asso
ciadas a depósitos de loess (solos 
finos depositados pelo vento). São

as chamadas planícies centrais.
A porção meridional apresen

ta-se como uma grande planície 
aluvial argilo-arenosa do Mis
sissipi, que, após a confluência com 
o Ohio, torna-se um rio de grande 
poder de transporte. A contribui-
Í:ão dos depósitos marinhos para a 
òrmação da franja litorânea é 

grande no que toca tanto às su
perfícies emersas quanto aos con- 
tornos da terra americana. São as 
planícies do Golfo.

A parte oeste, do Texas à fron
teira canadense, acompanhando os 
rebordos da cadeia das Rochosas, 
caracteriza-se por uma larga faixa 
de terras de superfície regular. Esse 
relevo alteia-se à medida que se di
rige para o oeste, constituindo as 
Grandes Planícies, cujas altitudes 
(sempre acima de 1 000 m) são as 
maiores de todo o conjunto plano.

O sistema montanhoso 
do oeste

Todo o oeste dos Estados Uni
dos é formado por uma massa 
montanhosa de 1 500 km de lar
gura média, parcela da ininterrupta 
faixa de terras elevadas que carac
teriza toda a porção ocidental da 
América*. Essa parte do território 
apresenta feições bastante varia
das, que retratam uma longa e per
turbada história geológica.

Três grandes conjuntos morfoló
gicos podem ser distinguidos, numa 
sucessão de faixas no sentido dos 
meridianos. A leste, em contato 
com as Grandes Planícies, o bloco 
elevado das Rochosas, cujas altitu
des máximas ultrapassam 4 000 m; 
elas constituem uma linha des
contínua de montanhas, formando 
três setores distintos — meridional, 
central e setentrional — , separados

entre si pela bacia do Wyoming e 
pelo planalto vulcânico de Yellow- 
stone, respectivamente. A oeste, 
junto ao oceano, duas linhas mon
tanhosas correm paralelas à costa. 
São as cadeias do Pacífico, que 
apresentam, ao norte, a cadeia das 
Cascatas, e, ao sul, a serra Nevada. 
Antes- da compra do Alasca, o 
monte Whitney (4 418 m), na serra 
Nevada, era o ponto mais elevado 
dos Estados Unidos. Esse eixo nor
te—sul forma uma barreira de ro
chas resistentes, onde associam-se 
granitos deslocados do embasa
mento, rochas metamórficas (ricas 
em ouro: Gold Belt californiano) e 
rochas vulcânicas. Estas últimas, 
ao norte (nas Cascatas), ligam-se 
às formas mais clássicas de uma 
série de cones vulcânicos (entre os 
quais o Lassen Peak, que esteve em 
erupção em 1914/15).

Junto ao litoral, as cadeias da 
costa formam outra linha aciden
tada, mais baixa (culmina a 2 500 
metros).

Entre os dois feixes de cadeias, 
tanto ao norte como ao sul, alo
jam-se áreas deprimidas. Junto à 
fronteira canadense, a fossa é ocu
pada por uma profunda baía, o Pu- 
get Sound, e pelo Willamette, 
afluente do Columbia. Ao sul, o 
vale californiano é uma depressão 
de 600 km de comprimento por 80 
de largura, drenada pelos rios Sa
cramento e San Joaquim (que se 
unem ao centro e desembocam no 
Pacífico através da baía de San 
Francisco).

As Montanhas Rochosas, a 
leste, e as cadeias do Pacífico, a 
oeste, estão separadas por uma 
área interior, também elevada, mas 
deprimida em relação às margens. 
Formam-na amplos conjuntos de 
planaltos e bacias bordejadas por 
cadeias internas descontinuas. Ao 
norte dessa zona central, cujas ter 
ras ocupam cerca da metade do es
paço montanhoso do oeste ameri
cano, está o planalto basáltico 
(1 000-2 000 m), drenado pelo rio 
Colúmbia. No centro da área inte
rior fica a Grande Bacia, onde as 
cadeias paralelas norte—sul asso
ciam-se a bacias fechadas. Estas 
abrigam alguns importantes lagos, 
como o Grande Lago Salgado, o 
Utah, o Lahontan e outros meno
res, mais ou menos temporários 
(todos salgados, face à aridez e à 
intensa evaporação a que estão su
jeitos). Ao sul fica o planalto do 
Colorado (1 600-3 000 m), for
mado por camadas sedimentares 
horizontais, cortadas pelo pro
fundo entalhamento do rio Colo
rado (até 1 800 m de profundi
dade), num dos mais formidáveis 
conjuntos de canyons que o mundo 
conhece.

O clima

Com suas fronteiras setentrio
nais às margens dos 50° de latitude 
e as meridionais pouco ao norte da 
linha do trópico ae Câncer, o terri
tório estadunidense conhece ampla 
disposição em latitude. Em longi
tude, quase tão extenso quan to a 
Europa, ele assiste a uma oposição 
muito mais violenta que no sentido 
norte— sul. Isso porque a confor
mação de seu relevo, associada à 
disposição dos grandes centros ba-
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San Francisco é o grande porto da costa oeste dos Estados Unidos.

rométricos de verão e inverno, de 
forma diversa influi tanto na tem
peratura quanto nos comportamen
tos pluviométricos.

A posição dos centros anticiclo- 
nais impede que a fachada ociden
tal receba ventos marinhos (úmi
dos). Durante o verão, quando as 
altas pressões se deslocam para o 
Pacífico, as porções oeste e su
doeste ainda se encontram sob sua 
influência. Pelo noroeste, entre
tanto, penetram ventos marinhos 
que, em função das barreiras mon
tanhosas que encontram, deposi
tam sua umidade neste setor do es
paço americano, chegando secos 
ao interior dos planaltos e das ca
deias do oeste. No leste, graças à 
contigüidade com o oceano Atlân
tico, a condição de área sem gran
des barreiras e quase livre dos cen
tros anticiclonais, o território 
apresenta-se aberto às interferên
cias das correntes aéreas polares e 
tropicais, com maior ou menor ri
queza de umidade.

O corredor das planícies do cen
tro do país favorece as penetrações 
profundas das massas de ar jjolares 
durante o inverno. No verao, ser
vem de caminho para as vagas de 
ar quente que aquecem as faixas se
tentrionais e cuja umidade, trazida 
do Atlântico e do golfo do México, 
irriga com abundancia o sul e o 
leste da bacia do Mississipi e, es
cassamente, as grandes planícies 
do piemonte das Rochosas.

A costa leste desfruta de bas
tante umidade, sendo mais elevada 
a da porção nordeste. Os Grandes 
Lagos, na fronteira com o Canadá, 
chegam a criar condições climáti
cas particulares, em decorrência de 
sua massa de água (245 000 km2). 
__ Dessa forma, no oeste, as condi

ções da dinâmica atmosférica de
terminam a existência de vasta área 
de escassez pluviométrica. Nesta, 
com exceção da fachada noroeste, 
a secura caracteriza os Estados 
Unidos até a altura do meridiano 
de 100° — com médias inferiores 
a 600 mm de chuvas anuais. Os al
tos planaltos interiores são os mais 
secos (menos de 250 mm). Os ex
tremos de aridez estão na porção 
centro—sul: os Estados de Ne
vada, Utah, Arizona, Califórnia
( s u l )  e  N o v o  M é x i c o  ( s u d o e s t e ) .

Toda a porção sudeste e a fa
chada atlântica leste—nordeste são 
úmidas, havendo totais sempre su
periores a 1 000 mm, enquanto a 
parte centro—norte e a faixa oci
dental das planícies, até o meri
diano de 100°, recebem de 500 a
1 000 mm de chuva por ano.

A porção leste do país, onde as 
precipitações atingem totais bem 
mais elevados, era a área original 
de florestas, com predomínio dos 
pinheiros na região apalachiana e 
na borda meridional dos Grandes 
Lagos, onde os invernos são mais 
rudes.

As espécies de folhas caducas 
dominavam a cobertura florestal 
das planícies centrais e boa parte 
das terras baixas da costa e do inte
rior da região do golfo, adquirindo 
caráter tropical nas terras meridio
nais, sobretudo na península da 
Flórida. A intensa valorização fez 
com que restassem apenas certas 
faixas florestadas, no planalto dos 
Apalaches e, cada vez menos, na 
Flórida.

Para oeste, a diminuição dos to
tais pluviométricos faz com que a 
floresta ceda lugar à vegetação her
bácea das pradarias que, de norte 
a sul, com a escassez de chuvas, vai 
se transformando na ampla faixa 
de estepes que toca os contrafortes 
orientais das Rochosas. Na porção 
montanhosa do oeste, a floresta de 
pinheiros só volta a aparecer a no
roeste e nas altas terras das cadeias 
que limitam os planaltos interiores, 
onde a cobertura estépica que 
acompanha a semi-aridez chega a 
desaparecer por completo. São os 
espaços desérticos do sul e de cer
tas ilhas muito secas da Grande 
Bacia Central.

Miscigenação e segregação

O crescimento da população es
tadunidense, até 1860, foi sempre 
superior a 3% ao ano, estando 
acima de 2% até 1910 e variando 
entre 1,5 e 2% de 1910 a 1970. A 
exceção foram os anos de 1930, 
quando a crise económica fez o 
índice declinar 7,3% para toda a 
década.

D e s e m p e n h a n d o  p a p e l  f u n d a 
mental na ocupação do território e 
n a  t r a j e t ó r i a  e c o n ô m i c a  d o  p a í s ,  a

Capitólio, ponto central de Washington —  a capital norte-americana.

Washington 6 a capital administrativa, legislativa e judiciária dos Estados 
Unidos. Acima, a Casa Branca. residAncia do presidente da nação.
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massa de imigrantes que chegou 
aos Estados Unidos representou, 
pela quantidade, pela preponderân
cia da origem européia e pela varie
dade das nacionalidades, papel re
levante na formação dos matizes 
atuais da população ameritana. 
Cerca de 42 396 000 emigrados 
buscaram os Estados Unidos no 
período entre 1820 e 1962.

Até a Primeira Guerra Mundial, 
as fronteiras do país estiveram 
abertas às entradas maciças, sem
pre ascendentes e essenciais à ex
pansão. Só a primeira década do 
século XX registrou cerca de
8 800 000 entradas.

Ao lado da imigração, os Esta
dos Unidos conhecem uma vitali
dade demográfica interna muito 
grande. Na década de 1920, o cres- 
eimento natural era de 14,3% para 
o grupo branco e 17,3% para o não 
branco. Em 1962, os valores eram
11,7% e 20,9%, respectivamente. 
Depois de uma queda, segue-se, no 
pós-guerra, um aumento geral. Não 
só a natalidade se desenvolve (o 
baby boom) de 17 para 23%, como 
a mortalidade, graças às novas 
condições sociais, decresce de 11 
para 9,5%.

Os Estados do sul são o lugar de 
fixação da maior parte dos negros 
americanos, que representam uma 

arcela importante da população, 
orcentagens aproximadas: Mis

sissipi, 49%; Carolina do Sul, 
43%; Alabama, 35%; Geórgia, 
34,5%; Flórida, 27%. Apesar 
disso, enfrentam uma segregação 
que lhes dificulta oportunidades 
económicas, sociais e culturais. 
Não obstante, o crescimento popu
lacional dos Estados do sul é muito 
mais elevado que o do nordeste, 
por exemplo.

A distribuição pelo território 
norte-americano também não é ho
mogênea. A densidade média do 
país (21 hab./km2) não traduz a re
partição real dos estadunidenses. A 
leste, a densidade é em geral supe
rior a 10 hab./km2, enquanto que, 
a oeste, ela é freqüentemente de 2-3 
hab./km2. Por outro lado, no nor
deste há mais de cinqüenta pessoas 
em cada quilómetro quadrado, co
nhecendo a fachada atlântica e a 
borda dos Lagos, graças à concen
tração urbana, densidades bem 
mais elevadas. Nas planícies cen
trais e do oeste, ela diminui, face à 
extensão dos distritos agrícolas. No 
oeste, as montanhas e os planaltos 
interiores são espaços vazios”, 
ocorrendo adensamentos nas ba
cias irrigadas, nas passagens e nos 
focos de mineração. A densidade 
volta a crescer na costa do Pací
fico, nos vales da Califórnia e do 
noroeste e na costa do golfo.

Embora no velho sul o meio ru
ral, mais denso, estabeleça os pa
drões da distribuição, a maior parte 
da população do país vive nas cida
des. País industrial por excelência, 
emprega baixa porcentagem de sua 
população ativa no setor agrícola. 
De 33% em 1900, os agricuUores 
passaram a 4,1% em 1972. E, ao 
mesmo tempo, um país de grandes 
cidades que passa pelo processo de 
satelitização e suburbanização pro
vocado pela motorização de seus 
habitantes. Isso tem levado à inva
são dos espaços rurais periféricos, 
às aglomeraçoes, especialmente pe

los bairros e zonas residenciais. Há 
mesmo casos de gigantismo, como 
a megalópolis da costa norte-orien- 
tal, onde vivem perto de 40 milhões 
de pessoas. Dentro dela destaca-se 
Nova York. Nas grandes cidades, 
a tendência tem sido a fuga para a 
periferia, como local de residência, 
as vezes para núcleos satélites dis
tantes 50 ou 100 quilómetros dos 
centros urbanos onde estão os lo
cais de trabalho.

Em Washington, por exemplo, 
entre 1950 e 1960, o núcleo da ci
dade perdeu 4,8% de sua popula
ção, enquanto a aglomeraçao cres
ceu em 42%. Isso tem levado a 
população negra, nas grandes cida
des do nordeste, a ocupar velhas 
áreas deixadas pelos brancos, junto 
ao miolo urbano.

Na capital, em 1960, 55% dos 
habitantes do centro eram negros: 
29% em Detroit, 26% na Filadél
fia. Conseqüentemente, ocorrem 
grandes fluxos migratórios diários 
(pendulares: residência — trabalho
— residência), que exigem novas 
concepções de arranjo da estrutura 
viária urbana.

Os frutos do liberalismo

Resultado da expansão crescente 
que sua organização sócio-econô- 
mica lhe proporcionou a partir do 
século XIX, ao valorizar seu po
tencial de riquezas, os Estados Uni
dos chegam à segunda metade do 
século XX detendo, aproximada
mente, 23% da produção mundial 
(não considerando a China) de aço, 
de gusa e de ferro-liga, 22% do pe
tróleo, 48% do urânio, 21% do co
bre, 24% do zinco, 61% do gás na
tural, 45% do alumínio do mundo 
capitalista, etc.

Para uso interno, contam os 
americanos com 34% da energia 
elétrica produzida em todo o 
mundo, 26% da extensão ferroviá
ria, 45% dos automóveis em circu
lação, quase metade dos telefones 
em uso e 38% dos aparelhos de TV. 
Na agropecuária mundial também 
ocupam pàpel de muito destaque, 
com 13% do trigo e 44% do milho 
(não se considerando a produção 
chinesa), 20% do algodão em fibra, 
16% do tabaco, 33% das frutas 
cítricas, 27% da aveia, 62% da 
soja, 10% do rebanho bovino, etc.

Com uma renda superior a 6 000 
dólares anuais por habitante em 
1973, parcela da população des
fruta de um nível material de vida 
bastante elevado, apesar das gran
des disparidades de renda (por 
exemplo: para cada dois habitantes 
há em média um automóvel, um te
lefone, um aparelho de TV, três rá
dios, etc.).

A organização nacional da pro
dução americana, fundamentada 
no liberalismo económico, teve na 
agricultura, até a metade do século 
XIX, sua principal fonte de renda. 
Até o final desse século, contudo, 
a estrutura da economia transfor
ma-se, com o processo de indus
trialização crescente. Ainda no sé
culo XIX, a atividade industrial 
suplantava a agricultura, que, em 
1970, concorria na composição da 
renda nacional apenas com cerca 
de 3,5%.

P a r a le la m e n t e  à  i n d ú s t r ia ,  o r g a 
n i z a - s e  t o d o  u m  s e t o r  d e  p r e s t a ç ã o

Juneau, capital do Alasca, território comprado pelos EUA no século XIX.

Uma das grandes geleiras do Alasca é a de Mendenhall, perto de Juneau.
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de serviços (que, atualmente, dada 
a mecanizaçao da atividade produ
tora, absorve mais da metade dos 
trabalhadores do país). Nesse setor, 
a formação dos grupos financeiros 
encontra ambiente favorável à ex
pansão. Através da fusão de inte
resses entre o capital da indústria 
e o bancário, processa-se a concen
tração dos negócios e da produção. 
Desde sua estruturação, a moderna 
economia americana caracteri- 
zou-se pela formação de grandes 
trustes e cartéis. Essa concentra
ção, associada ao crescimento do 
capital financeiro e à racionaliza
ção do aparelho produtor, fomen
tada por uma retaguarda de propo
sições criativas e inovadoras, deixa 
a economia sob o controle de gran
des empresas, de influentes socie
dades e poderosos grupos, de inte
resses ao mesmo tempo concor
rentes e concordantes.

O nordeste

A porção apalachiana e o litoral 
atlântico, ao norte do 37.° paralelo, 
somados às margens do mar inte
rior dos Grandes Lagos, não cor
respondem a mais de 15% do terri
tório estadunidense. Mas abrigam 
quase 100 milhões de habitantes: a 
mais formidável concentração ur
bana, industrial e comercial do 
mundo.

Essa área — a primeira povoada 
pelos europeus — conjuga-se, atra
vés dos rios São Lourenço e Hud- 
son-Mohawk, com os lagos interio
res, cujas margens baixas 
antecedem as amplas planícies cen
trais do país. Estas são atingidas 
também pelas passagens transapa- 
lachianas dos rios Delaware, Poto
mac, Susquehanna e Ohio.

O aproveitamento das riquezas 
minerais dessa região (carvão, 
ferro, petróleo) e de seu potencial 
energético levou a um desenvolvi
mento diversificado da manufatura. 
Esta, somada às conquistas pionei
ras do espaço agrícola interior, ali
menta, num crescendo, as correntes 
de troca, feitas sobretudo através 
de cidades-portos que se enrique
cem e passam a ser a porta de en
trada dos fluxos migratórios euro
peus e a sede dos organismos 
comerciais e financeiros.

A ampliação do processo de pro
dução e sua adequação aos novos 
esquemas de gestão econômica le
vam a um alargamento das necessi
dades, o que irá integrar as áreas 
próximas, ricas em recursos. É o 
caso da zona dos Grandes Lagos, 
em si só uma formidável via de pe
netração.

A Nova Inglaterra, na fachada 
atlântica, é, desde o final do século
XVIII, um centro da indústria têx
til (algodão e lã). Os capitais resul
tantes do comércio do período co
lonial, ao lado do afluxo de mão- 
de-obra, suplantam o peso negativo 
da ausência local de matéria-prima. 
Apesar de não conhecer grandes 
concentrações de indústria pesada, 
a qualidade de seu material hu
mano responde pela presença de in
dústrias de precisão (mecânicas, 
eletrônicas, químicas, etc.).

A cidade de Boston é uma capi
tal intelectual (Harvard), mas nao
menos importantes são suas fun
ções portuária, industrial (têxtil,

metalurgia, química, couro, etc.) e 
de entreposto comercial.

De Boston à baía de Chesapeake 
desenvolve-se um perfil litorâneo 
rico em profundos estuários. Os 
900 quilômetros de costa que sepa
ram Boston, ao norte, de Norfolk, 
ao sul, formam uma megalópolis 
que compreende ainda Providence, 
Filadélfia, Baltimore, Washington 
e Richmond. Ao centro, situa-se o 
grande organismo condensador de 
Nova York, com o qual compõe a 
maior concentração industrial, co
mercial, financeira e cultural do 
mundo.

A porção mais interior no nor
deste americano, que se projeta do 
vale do Ohio, nos Apalaches, e bor
deja o “litoral” dos lagos Ontário, 
Erie, Huron, Michigan e Superior, 
é o maior e mais importante espaço 
industrial dos Estados Unidos. Ás 
riquezas locais em carvão e ferro 
possibilitaram a ampliação da in
dústria pesada, que, somada à pre
sença de petróleo, norteou a distri
buição dos grandes centros 
transformadores. Criada uma in
fra-estrutura global, a área passou 
a atrair uma diversificada atividade 
industrial e de serviços.

A produção de recursos minerais 
já  não apresenta a importância que 
teve no passado, mas a rede de cir
culação edificada lhe facilita a dre
nagem das matérias-primas neces
sárias e a distribuição dos produtos 
acabados para o mercado nacional 
e internacional.

A bacia carbonífera apala
chiana, que abrange Pensilvania, 
Virgínia ocidental, Ohio e Ken- 
tucky, estende-se para o sul e é uma 
das mais exploradas do mundo. So
bre ela situa-se a cidade de Pitts- 
burgh, a “cidade do aço”, que che
gou a ser o maior de todos os 
centros siderúrgicos. As camadas 
de carvão da área apalachiana são 
pouco profundas e amplas, permi
tindo a extração (inclusive a céu 
aberto) tanto do tipo betuminoso 
quanto da antracita. A ela asso- 
ciam-se, no fornecimento imediato, 
bacias como a do lago Huron.

As jazidas de ferro das margens 
do lago Superior, nos Estados de 
Minnesota, Wisconsin e Michigan, 
fornecem cerca de 80% da produ
ção americana. Além disso, o papel 
representado pelos Grandes Lagos 
no transporte das riquezas regio
nais é fundamental à economia do 
nordeste. Entre o lago Superior e o 
Huron, dois canais contornam os 
saltos de Santa Maria. A passagem 
do Huron para o Erie é feita atra
vés do rio Claro; entre o Erie e o 
Ontário, o canal Welland (em terri
tório canadense) evita as cataratas 
do Niágara. O canal Elizabeth, no 
São Lourenço, abre uma ampla via
fara o mar, pelo estuário desse rio. 

or canais mais estreitos — os rios 
Hudson (Nova York) e Susque- 
hanna (Baltimore) — já havia liga
ções com o Atlântico.

Esse esquema de ligações per
mite que Duluth seja um porto de 
mar, embora a 1 600 km da costa. 
Completam o sistema os canais 
que integram as bacias fluviais in
teriores do Ohio, Wabash e Illi
nois, todos levando ao Mississipi.

As margens do Erie estão Buf- 
falo, onde se desenvolvem a side
rurgia, automóveis, equipamentos
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A produção de automóveis americanos concentra-se em Detroit, Michigan.

industriais, química; Cleveland, si
derurgia, metalurgia e refinarias de 
petróleo; Detroit (siderurgia e me
talurgia), que é a capital da cons
trução de automóveis, com as gran
des unidades da General Motors e 
da Ford. Além dessas, o lago ba
nha as cidades de Toledo, Erie e 
Akron (sede da Good-Year e da Fi- 
restone). Junto ao Ontàrio, o centro 
fotográfico de Rochester associa-se 
a outras cidades industriais, como 
Syr acusa, sobre o canal que o liga 
ao rio Hudsôn.

Ao sul do lago Michigan está 
Chicago (no Estado do Illinois), a 
terceira cidade do país. Junto com 
suas vizinhas Gary e Milwalkee, 
Chicago forma um poderoso con
junto urbano-industrial que se as
socia a suas funções de metrópole 
regional de todo o meio-oeste. Suas 
ligações funcionais com as zonas 
agrícolas das planícies centrais fa
zem de Chicago o maior nó viário 
do país, elevando-a à categoria de 
capital do interior e do pólo do Ma- 
nufacturing Belt.

Acompanhando os lagos, uma 
parte considerável das terras é ocu
pada pela agricultura e compõe, 
com as áreas da costa, um espaço 
de produção cuja unidade é a 
granja. E o Dairy Belt (cinturão do 
leite), assim denominado devido à 
intensa criação de gado leiteiro, es
pecialmente na parte ocidental dos 
Grandes Lagos. Associam-se tam
bém a essa atividade o cukivo de 
legumes e batata, a criação de aves 
e a fruticultura.

As planícies do 
meio-oeste

Dos Apalaches às Rochosas, na 
parte setentrional do corredor de 
terras baixas que caracteriza prati
camente toda a porção mediana do 
país, desenvolvem-se as paisagens 
monótonas das Planícies Centrais, 
a leste, e do setor norte das Gran
des Planícies, a oeste. Ocupa esse 
trecho o domínio agrícola mais ex
tenso, contínuo e produtivo dos Es
tados Unidos. Espaço aberto à 
ação das massas de ar polares e 
tropicais, seu clima temperado co
nhece rigorosos invernos (médias 
de 0o C e verões com médias de 
25° C). A isoieta de 500 milímetros 
que corre junto ao meridiano de 
100° oeste praticamente a divide 
em um compartimento úmido, a 
leste, e outro seco, sobre as Gran
des Planícies.

A valorização dessa área pelos 
colonizadores — atraídos pelas 
florestas do leste — já se fazia sen
tir nas primeiras décadas do século 
XIX; as pradarias do centro e as 
estepes do oeste só foram definiti
vamente incorporadas na segunda 
metade desse seculo, quando já tor
nava possível se contar com o auxí
lio da ferrovia.

Ao sul do Dairy Belt, as terras 
que se estendem até a altura da 
confluência Mississípi-Ohio são 
ocupadas por uma agricultura in- 
tensivaj que tem no milho a cons
tante. E o Com Belt, onde são co
lhidos cerca de 80% do milho dos 
Estados Unidos. A finalidade 
maior dessa produção é alimentar 
mais de 50% do rebanho bovino e 
80%  dos suínos do país, criados 
nessa mesma região.

A oeste, dispondo-se no sentido 
norte-sul, aparece outra grande cin
tura agrícola do meio-oeste: o 
Wheat Belt, faixa com extensas 
plantações de trigo. Contudo, face 
as condições climáticas, a cultura 
dessa gramínea se vê rompida, em 
sua parte central (Dakota-Ne- 
braska), por uma zona de criação 
extensiva de gado, que será engor
dado no Com Belt.

Ao norte, junto à fronteira cana
dense (Dakota), domina o trigo da 
primavera, que se beneficia da umi
dade proveniente da fusão das ne
ves, nas Rochosas.

Kansas, sul do Nebraska e norte 
de Oklahoma e do Texas formam 
o domínio do trigo de inverno, que 
chega a ocupar mais de 60% da 
área cultivada. A associação com 
o sorgo (milho zaburro), o pasto ou 
o pousio total está ajustada às téc
nicas da chamada cultura seca (dry 
farming).

A vida urbana do meio-oeste re
flete, por suas funções, o papel tra
dicional de centro de tratamento da 
produção agrícola, vegetal e animal 
(moinhos, matadouros). A isso so
ma-se a imjjortância da descoberta 
e exploraçao de jazidas carbonífe
ras, que forneciam, no início da dé
cada de 1960, cerca de 30% do car
vão americano. A produção de 
energia termelétrica, a contigüi- 
dade com a região manufatureira 
do nordeste (e a conseqüente inten
sidade de relações que mantém 
com suas cidades, em especial as 
da borda dos Lagos, como Chi
cago) e a mecanização do campo, 
que libera cada vez mais mão-de- 
obra, provocaram a criação de 
aglomerados industriais e o cresci
mento geral das cidades. Isso faz 
com que o meio-oeste seja hoje um 
prolongamento do Manufacturing
Belt.

Sul: o velho e 
o novo

Ao sul do 37.° paralelo, das Ro
chosas aos litorais de leste, cerca 
de um terço do território americano 
abre se para uma ampla orla mari
nha. A península da Flórida é o ele
mento físico de separação entre o 
setor atlântico oriental e a costa do 
golfo do México, até a foz do rio 
Grande (fronteira com a América 
espanhola).

PRINCIPAIS ÁREAS 
METROPOLITANAS

Nova York -  11 571 899 
Los Angeles/Long Beach —
7 032 075
Chicago — 6 978 947 
Filadélfia - 4 8 1 7  914 
Detroit — 4 199 931 
San Francisco/Oakland —
3 109 519
Washington, DC, Md, Va —
2 861 123 
Boston — 2 753 700 
Pittsburgh —2 401 245 
St. Louis - 2  353 017 
Baltimore — 2 070 670 
Cleveland — 2 064 194 
Houston — 1 985 031 
Newark -  1 856 556 
Minneapolis/St. Paul —
1 8 1 3647  
Dallas -  1 555 950 
Anaheim/Santa Anna/Garden 
Grove -  1 420 386 
Seatle/Everett — 1 421 869 
Milwaukee — 1 403 688 
Fonte: ONU: Demografic Year

book 1973, com dados 
definitivos do censo de 
1970.

O clima dessa parcela do país 
(tropical e subtropical) condiciona 
sua agricultura à exploração de ta
baco, arroz, cana-de-açúcar, frutas 
cítricas, amendoim e, sobretudo, al
godão, cuja cultura, da Carolina do 
Norte ao Texas, forma o Cotton 
Belt.

A presença dos distritos minei
ros do sul aos Apalaches (ferro e 
carvão) e dos planaltos de Ozark- 
Ouachita (carvao, chumbo, bauxka 
e ferro), além da riqueza da região 
petrolífera do golfo do México (que 
cobre mais de 70% da produção do 
país), conduziu o sul a uma modali
dade de produção que não a de têx
teis e tabaco, herdada de sua pro
dução agrícola tradicional. Con
tribuíram também para essa diver
sificação o zinco do Tennessee, os 
fosfatos da Flórida, o enxofre da 
costa do Texas e da Luisiânia, etc.

A porção centro-leste, de clima 
subtropical úmido, constitui o ve
lho sul, área que, no passado, co
nheceu grandes plantações de tipo 
tropical, alicerçadas no trabalho 
escravo. Essà região ainda guarda, 
em velhas cidades (como Charles- 
ton, antigo porto colonial e hoje ca
pital da Carolina do Sul, ou Rich- 
mond, capital da Virgínia), aspec
tos urbanos senhoriais da primeira 
fase do reino do algodão.

Após a Guerra de Secessão, o 
velho sul — que já  sentia os pro
blemas da baixa produtividade das 
terras — vê-se arruinado. Os gran
des domínios de terra são converti
dos em unidades de exploração de 
arrendatários negros e brancos sem 
terra. O algodão do velho sul passa 
então a enfrentar a concorrência 
das novas áreas do oeste e, mais 
tarde, também das fibras sintéticas. 
A monocultura desaparece; tabaco, 
amendoim, milho, soja e forragem 
(esta para atender uma criação que 
adquire importância crescente) são 
introduzidos. Nos Apalaches, pe
quenos proprietários ainda vivem 
sob uma estrutura de produção 
com base no milho, essencialmente 
vinculada à subsistência. Contudo, 
a mecanização dá novo alento ao 
algodão em certos Estados (Mis
sissipi é o terceiro produtor).

Na borda oriental dos Apala
ches, sobretudo junto à linha de 
quedas, a aplicação de capitais do 
nordeste cria várias indústrias têx
teis, que trabalham à base de uma 
mão-de-obra barata e que, paulati
namente, tendem para o uso das fi
bras sintéticas. A região conta tam
bém com indústrias químicas. 
Birminçham, junto aos depósitos 
de carvao e ferro do sul dos Apala
ches, converte-se em centro siderúr
gico, metalúrgico, mecânico e quí
mico, o mesmo ocorrendo com 
Atlanta, sede do grupo Coca-Cola 
e de usinas ligadas à indústria aero
náutica.

Da planície aluvial do Mississipi 
para o oeste, um novo sul assenta 
sua economia no ajuste da produ
ção agrícola à dinâmica capitalista 
moderna, e na riqueza em petróleo 
e gás natural, a maior do país em 
produção e em reserva.

O algodão continua sendo a base 
da exploração agrícola do solo e 
conta com mecanização, irrigação, 
associação com outras culturas e
com  a criação de gado. Isso lhe as-
segura um bom índice de conserva
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ção do solo e altos rendimentos.
O avanço do algodão para o 

oeste chegou às terras negras do 
Texas, às altas planícies que conti 
nuam pelo Estado de Oklahoma, 
ao Novo México e, já  na área dos 
planaltos ocidentais, ao Arizona e 
a Califórnia. Texas e Califórnia 
são os primeiros produtores dos 
Estados Unidos.

O petróleo, as minas de dia
mante do Arkansas e a madeira das 
florestas do Ozark-Ouachita são 
menos importantes para o desen 
volvimento urbano que o papel de 
grande via de passagem desempe
nhado pelo rio Mississipi. Navegá
vel do golfo do México até S. Paul 
Minneapolis, tem na cidade de 
Memphis um dos grandes portos e 
mercados do algodão (atividade 
que se soma a suas indústrias têxtil, 
mecânica e madeireira). Por outro 
lado, o petróleo da bacia do Cen 
tro, que se estende do Texas à Lui- 
siânia e ao Kansas, atraiu grandes 
refinarias, às quais se associam in
dústrias petroquímicas. Do Mis
sissipi à fronteira mexicana propa 
gam-se na costa do Texas e da 
Luisiânia, culturas de cana-de-açú- 
car, arroz, cítricas e legumes, que 
contam com a mão-de-obra barata 
dos mexicanos e negros do interior.

A febre industrial, apoiada nas 
riquezas do subsolo, na produção 
de energia à base de gás natural e 
na posição de porta aberta às im
portações de matérias-primas lati
no-americanas, edificou grandes 
complexos industriais junto aos 
portos.

A leste, a Flórida — ainda guar
dando muito de sua virgindade tro
pical — faz as vezes de Estado pio
neiro dentro do país. De ocupação 
recente, incorpora-se à orla agrí
cola de produtos tropicais, através 
de cana-de-açúcar, cítricas e legu
mes. É conhecida mundialmente 
por sua característica de centro 
turístico e por sediar a primeira es
tação espacial dos Estados Unidos 
(cabo Kennedy, na costa leste).

O longínquo oeste

Das Rochosas ao mar, esten
dem-se por cerca de um terço dos 
Estados Unidos as terras mais aci
dentadas e secas do país. Foram as 
últimas a serem incorporadas, a 
partir de um povoamento pioneiro 
que se vinculou, desde 1848, à des
coberta de ouro na Califórnia, que 
desencadeia uma marcha migrató
ria para o far wesl, fortalecida no 
final do século XIX pela febre do 
petróleo.

Sã» os Estados do oeste, junta
mente com a Flórida, os de maior 
crescimento populacional. A Cali 
fórnia, o Estado mais pujante desse 
conjunto, contava, no início do sé 
culo XX, com cerca de 2 milhões 
de habitantes; em 1970, era o mais 
populoso do país.

Ao lado das riquezas minerais, 
que são uma constante em todo o 
oeste e o caracterizam como 
grande reservatório de matérias- 
primas, a fachada costeira conta 
também com uma diversificada e 
rendosa agricultura, que toma 
conta das planícies e dos vales da 
costa, locais de grande desenvolvi
mento também industrial, comer
cial e urbano.

Chelly —  na árida e desértica região centro-sul dos Estados Unidos —  é um dos maiores "canyons" de Utah.

leio à costa, drenado pelos rios Sa
cramento e San Joaquin, abre-se 
para o mar pelo estreito de Golden 
Gate, que abriga atrás de si a am
pla bacia de San Francisco, sítio 
portuário de excepcionais qualida
des. Todo o Vale é dominado por 
um intenso aproveitamento agrí
cola. Os grandes proprietários e as 
cooperativas conseguem, a partir 
das mais modernas técnicas, rendi
mentos elevados. Produzem cerca 
de metade dos legumes e das frutas 
do país, contando alguns de seus 
produtos (maçã, pêssego, uva, uva- 
passa, figo, laranja, tâmara, etc.) 
com bom mercado no exterior. O 
arroz e o algodão complementam 
essa grande produção que sustenta 
a atividade de cidades-mercado 
como Sacramento, Fresno e tam
bém Stockton.

Às margens da baía de San 
Francisco, a aglomeração cosmo
polita de San Francisco-Oakland é 
o grande porto geral do Pacífico, a 
grande praça comercial e finan
ceira do oeste, importante centro 
universitário, nó de comunicações 
aéreas e terrestres e diversificada 
metrópole industrial (siderurgia, re
finarias de petróleo, estaleiros na
vais, etc.).

Nas planícies costeiras do sul, a 
água trazida em aqueduto do rio 
Colorado repete a fisionomia dá 
agricultura de frutas e legumes do 
Grande Vale. O ouro, o petróleo de 
Santa Mônica e do sul do vale são 
a base do desenvolvimento indus
trial diversificado, cuja massa de 
produção e dos negócios faz de Los 
Angeles, antigo nucleo espanhol, o 
mais importante centro econômico 
do oeste.

No interior da região oeste, no 
contato com as planícies Centrais, 
a barreira das cadeias e das altas 
bacias das Rochosas domina os 
planaltos interiores. Sua metade 
norte, de altos cumes, é mais 
úmida, rica em neve e florestada

No interior, seco, as densidades 
demográficas são baixas, chegando 
mesmo a ocorrerem espaços va
zios, nas áreas de maior aridez. 
Não obstante, as grandes zonas 
abertas à criação extensiva, as ca
deias florestadas e o potencial em 
recursos do subsolo semeiam gran
des empreendimentos. Alguns rios, 
longos, perenes e ricos em rupturas 
de declive, como o Snake, o Co- 
lúmbia e o Colorado, são grandes 
fornecedores de água. Vão alimen
tar, às vezes a longa distância, ba
cias agrícolas florescentes. São 
também importante instrumento 
gerador de energia, provendo e in
crementando a atividade industrial.

A região costeira é a de maior

concentração econômica, conhe
cendo dois setores individualiza
dos. Ao norte, desenvolve-se in
tensa agricultura à base de 
produtos hortigranjeiros, frutas 
típicas de clima temperado e flores. 
As florestas das encostas monta
nhosas, por sua vez, alimentam sig
nificativa indústria madeireira. 
Seattle, a capital do noroeste^ é 
porto ativo nas comunicações 
transpacíficas e com o Alasca. Pos
sui importante indústria aeronáu
tica (Boeing), madeireira e metalúr
gica, além de ser uma estação 
climática muito freqüentada.

Ao sul, a Califórnia extrai sua ri- 
ueza tanto da agricultura quanto 
a indústria. O Grande Vale para-

Unindo os lagos Erie e Ontário, o rio Niâgara separa os EUA do Canadá.
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que a parte sul. Entre os dois seto
res, a bacia do Wyoming, mais 
seca, alterna os vazios com estepes 
mirradas. Rebanhos de bois e car
neiros são criados entre as prada
rias de altitude e os vales mais úmi
dos, locais esses onde se cultivam 
plantas forrageiras.

De baixa densidade de ocupa
ção, as Montanhas Rochosas tem 
em seu subsolo, rico em minérios, 
uma grande fonte de riqueza. O 
ouro, quase esgotado, dá lugar ao 
petróleo, gás, cobre, carvão, man 
ganês, chumbo, zinco, prata, urà 
nio, etc., que fazem a riqueza de al
fumas cidades do piemonte, como 

alt Lake e Denver. Em alguns dis 
tritos, Q turismo é outra fonte de 
renda. E o caso do Wyoming, onde 
está o parque Yellowstone, com 
suas extravagantes manifestações 
vulcânicas.

O planalto interior, de ocupação 
rarefeita, conhece “ilhas” de in
tenso progresso. Sobre as terras ba- 
sálticas do planalto de Colúmbia, 
plantações extensas de trigo e ce
vada aispensam irrigação. Por ou
tro lado, o aproveitamento das 
águas do Colúmbia e do Snake, 
além de alimentarem pomares e 
hortas instalados em suas margens, 
fornecem eletricidade à industria 
mineral da região e à usina atômica 
de Hanford, primeiro centro de fa
bricação de bombas nucleares em 
escala industrial.

A grande Bacia, no centro, é o 
mais amplo espaço árido do pais. 
Mas Salt Lake City, junto ao lago 
Salgado, é um importante centro 
industrial e comercial, vinculado à 
siderurgia de Geneve e ao cobre e
o chumbo de Bingham. A comuni
dade mórmon, ligada à cidade 
desde sua origem, constitui um dos 
primeiros povoamentos à base de 
irrigação em terras do oeste ameri
cano. Ainda hoje o cinturão agrí- 
cola junto ao lago só existe graças 
à irrigação. No planalto do Colo
rado (extremo sul), abaixo das 
grandes barragens, encontram-se 
os mais novos, ricos e dinâmicos 
“oásis” irrigados de todo o con
junto interior do oeste.

Às riquezas decorrentes da 
províncias mineiras e do aproveita
mento agrícola do solo opõem-se 
as extensas áreas desérticas do Mo- 
have, do vale da Morte, do Sonora. 
Mas isso não significa que é im
possível encontrar, em meio ao va
zio, uma cidade do porte de Las 
Vegas.

Alasca, o antigo caminho

Comprado aos russos em 1867, 
foi o Alasca o primeiro território 
não contíguo a fazer parte da 
União, quando passou à categoria 
de Estado (o 49.°). Ê uma espécie 
de península que, do Canadá, pro
jeta-se para a Ásia. Apenas os 90 
km de mar do estreito de Béring se
param-no da costa soviética.

Suas terras são um prolonga
mento das cadeias do oeste cana
dense, parcela do grande domínio 
montanhoso e planaltico familiar a 
toda a fachada pacífica da Amé
rica. A parte meridional desse Es
tado é marcada pelas linhas de cor
dilheiras que se elevam para o 
oeste, culminando no monte Mc- 
Kinley, ponto mais alto dos Esta

dos Unidos (6 187 m). Com intensa 
atividade vulcânica, essas cordi
lheiras chegam ao mar através de 
um litoral muito recortado, mar
cado em boa parte por profundos 
fiordes. Não mais que pequenos es
paços estão reservados às estreitas 
planícies costeiras.

As ilhas Aleutas — um dos ar
quipélagos do Alasca — endere
çam-se, em semicírculo, à Ásia. Su
gerem, assim, não só a integração 
aos processos orogenéticos do lito
ral do Velho Continente, como 
também, juntamente com o estreito 
de Béring, uma das pontes usadas 
pelos asiaticos que teriam povoado 
as terras da América do Norte an
tes dos europeus.

A sudeste, uma estreita faixa de 
terra apertada entre o mar e a fron
teira canadense é extremamente re
cortada. Úmida (2 000 a 4 000 mm 
de chuva) e com temperaturas entre
0 e 14° C, apresenta-se florestada 
por coníferas até a altitude de
1 000 metros (acima dos quais ini
cia-se a faixa das neves eternas). É 
a região de penetração e dos esta
belecimentos pioneiros, por parte 
tanto dos russós (século XVIII) 
quanto dos americanos (século 
XIX), povos que se apoiaram em 
especial na pesca e no ouro, respec
tivamente. Juneau, capital e centro 
de abastecimento do Estado, o 
porto pesqueiro de Ketchikian 
(6 800 habitantes) e a antiga capi
tal russa de Sitka são seus mais im
portantes núcleos humanos.

Ao centro, as altas montanhas 
(onde estão as geleiras) e o litoral 
mais baixo desenham o semicírculo 
que delimita o golfo do Alasca. 
Com chuvas abundantes (em média
4 500 mm), com invernos frios e 
verões relativamente quentes, essa 
área é sede de importantes pontos 
de penetração para o interior 
(como Cordova e Seward), além de

sustentar atividades minejras (ouro 
e prata) e pesqueiras. E a parte 
mais povoada do Alasca e nela de- 
senvolvem-se zonas agrícolas dedi
cadas à cultura de cereais e à cria
ção de gado.

O cordão vulcânico das Aleutas 
e a maciça cadeia do Alasca, a 
oeste, detem as altitudes máximas 
do Estado. A atividade fundamen
tal dessa região continua sendo a 
pesca (a caça às peles declinou, 
face à quase total extinção das es
pécies, sobretudo das focas).

Entre os alinhamentos monta
nhosos do sul e a cadeia Ártica, ao 
norte, a parte central do Alasca é 
marcada por um corredor planál- 
tico (500-1 200 m) que cobre quase 
70% do território. É por aí que cor
rem o Yukon e seus afluentes, rumo 
ao mar de Béring. Bem mais seco 
ue a franja costeira (abaixo de
00 mm de precipitação), apresenta 

fortes contrastes de temperatura, 
provenientes de longos invernos 
que chegam a — 50° C e de verões 
com médias de 17° C. É a área ha
bitada pelos esquimós*.

Em fins do seculo XIX, a desco
berta do ouro no Alasca desenca
deou uma vaga de ocupação, da 
fronteira do Canadá ate a penín
sula de Seward, junto à URSS. O 
esgotamento rápido da maior parte 
das aluviões auríferas aplacou a fe
bre que havia alimentado postos 
pioneiros. Estes consolidaram-se, 
contudo, nos locais onde a explora
ção organizada teve condiçoes de 
subsistir economicamente. Hoje o 
ouro é explorado na península de 
Seward ( ju n to  à localidade de 
Nome) e no vale do Tanana, nas 
imediações de Fairbanks, principal 
cidade comercial e mineira do 
Alasca (15 000 habitantes), ligada 
por ferrovia ao porto de Anchorage.

A frente norte, situada além do 
círculo polar, é montanhosa e pla-

náltica. A tundra, os invernos rigo
rosos (até — 50° C) e os mares 
quase sempre gelados fazem desse 
extremo setentrional uma região se- 
mivazía, animada apenas por es
quimós e pelas perspectivas de uma 
exploração mais regular de suas 
imensas reservas de carvão e tam
bém de petróleo.

Com cerca de 0,2 hab./km2, o 
Alasca vem conhecendo, após a Se
gunda Guerra Mundial, um novo 
surto de interesse. Sua ocupação 
passou a ser decorrência, sobre
tudo, da necessidade de vitalizar 
um espaço que ganhou enorme va
lor estratégico. Isso por sua conti
guidade com o bloco socialista, sua 
capacidade como área fornecedora 
de matéria-prima e sua posição de 
apoio às rotas aéreas polares. Sua 
importância militar é responsável 
pela presença de uma série de gran
des instalações, integradas à linha 
de defesa avançada americana.

0  Havaí e algumas possessões

Situado em pleno oceano Pací
fico, entre 19 e 22 graus de latitude 
norte, distante 3 000 quilômetros 
do litoral, o arquipélago havaiano 
foi o quinquagésimo Estado a inte
grar-se à federação americana.

Sua origem vulcânica lhe dá a fi
sionomia característica de eleva
ções cônicas, algumas das quais 
(como o Mauna Kea e o Mauna 
Loa) ultrapassam 4 000 metros. 
Em plena zona tropical, suas tem
peraturas são elevadas o ano todo, 
refrescando-se, sob a influência das 
altitudes, nas porções acima de
1 000 metros. As chuvas são abun
dantes nas fachadas expostas aos 
ventos alísios de nordeste, onde os 
totais são superiores a 5 000 milí
metros (chegando mesmo a
11 000). A riqueza de sua vegeta
ção tropical so é rompida nas ilhas 
situadas a sudoeste, onde a escas
sez pluviométrica exige permanen
temente a irrigação das culturas e 
cana-de-açúcar.

Embora apresente uma densi
dade demográfica média de 47 
hab./km2, a concentração popula
cional é muito superior pois há 
grandes espaços montanhosos va
zios. De grande valor estratégico, 
sobretudo nas últimas décadas, o 
Havaí contribui para a economia 
americana com culturas tropicais. 
A capital desse Estado muito pro
curado por turistas é Honolulu, si
tuada na ilha Oahu.

Contam ainda os Estados Uni
dos com algumas possessões e de
pendências em ambos os seus ocea
nos e na América Central: ilhas 
Virgens, do Milho e Swan, a baía 
de Guantânamo, nas Antilhas; 
ilhas Marianas, Marshal, Carolinas 
e Samoa, no Pacífico; e Zona do 
Canal do Panamá. Porto Rico é 
um Estado associado à União.

VEJA TAMBÉM: América; Apa
ches; Crise Econômica; Emancipa
ção Americana; Escravidão; Es
quimós; Guerra Fria; Hollywood; 
índios Norte-Americanos; Jazz; 
Kwakiutl; New Deal; Nova York; 
Oeste Americano, Conquista do_; 
Secessão, Guerra de; Vietnã, 
Guerra do; W ashington.

Negro norte-americano: o jazz, o folclore e a luta por direitos civis.
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O etólogo austríaco Konrad Lorenz demonstrou que os animais tendem a seguir o primeiro objeto móvel com o qual entram em contato após o nascimento.

Estampagem 
Comportamental

Ao saírem do ovo, os filhotes de 
algumas aves* passam imediata
mente a seguir a mãe; se, porém, 
forem criados em chocadeira e, ao 
nascerem, não encontrarem a mãe, 
qualquer outro objeto móvel com 
que se defrontem provocará a res
posta de acompanhamento: os fi
lhotes passarão a segui-lo, como fa
riam com a mãe.

O etólogo austríaco Konrad Lo
renz deu o nome de estampagem 
(em inglês, imprinting) a esse pro
cesso pelo qual uma experiência 
dos filhotes, no começo da vida, 
afeta o objeto de seu comporta
mento social.

Além de Lorenz, muitos outros 
pesquisadores observaram e estu
daram  a estampagem, principal
mente em aves. Constatou-se que 
algumas delas, quando “criadas na 
m ao”, exibem em relação ao ho
mem várias das reações sociais que 
normalmente são dirigidas a mem
bros de sua própria espécie.

Os estudos de estampagem no 
laboratório iniciam-se gelo recolhi
mento dos ovos, que vao do ninho 
para  incubadoras; quando os filho
tes saem do ovo, sao mantidos no
escuro, para que não tenham expe

riências visuais até serem coloca
dos na situação de estampagem.

Essa situação consiste em expor 
os animais a um objeto. As carac
terísticas do objeto e as condições 
em que o filhote o acompanha são 
variaveis. Pode-se, por exemplo, fa
zer com que ele o acompanhe du
rante mais ou menos tempo, por 
uma distância maior ou menor, 
numa pista livre ou contornando 
obstáculos, etc. A ocasião de es
tampagem pode ser imediatamente 
após a eclosão do ovo, ou horas ou 
mesmo dias depois. Os efeitos des
sas várias condições são verifica
dos posteriormente no teste da es
tampagem, em que o filhote é 
colocado numa situação em que 
pode escolher entre dois ou mais 
objetos (um dos quais é o objeto 
original da estampagem). O nú
mero de respostas positivas — isto 
é, a freqüência com que o filhote, 
nessa situação, segue o objeto ori
ginal — é tomado como medida do 
efeito da estampagem.

Através de experiências desse 
tipo, e também de observações no 
campo, foram determinadas várias 
características da estampagem. Ve
rificou-se que a ocorrência do fenó
meno limita-se a um período crí
tico, depois do qual nenhum objeto, 
nem mesmo o objeto natural, isto 
é, a mãe, é eficiente para produzir 
a estampagem. Esse período varia 
de espécie para espécie. Em certos 
pintinhos, e o período intermediá
rio entre algumas horas e alguns 
dias após a eclosão — nem antes

nem depois desse intervalo a estam
pagem ocorre. Em patinhos, verifi
cou-se que as respostas positivas 
ocorriam quando a experiência de 
estampagem se dava entre treze e 
dezesseis horas depois da eclosão.

Em algumas espécies, as carac
terísticas do objeto podem ser tão 
pouco específicas que o animal 
pode ser estampado p o r uma 
enorme variedade deles. Os gansos, 
por exemplo, acompanham qual
quer objeto móvel, seja uma bola, 
uma caixa ou um homem. Isso não 
significa que todos os objetos se
jam igualmente eficientes; alguns 
são melhores do que outros. Para 
algumas espécies, o som emitido 
pelo objeto é importante. Uma ca
racterística que parece contribuir 
para a consecução de resposta pa
rece ser (dentro de certos limites) 
sua conspicuidade — um objeto 
mais notável provoca mais facil
mente o acompanhamento; mas se 
for excessivamente evidente, pode 
redundar em fuga. Patinhos acom
panham um homem se ele balançar 
o corpo ou andar vagarosamente, 
mas togem se ele se mover de 
forma abrupta. Em algumas espé
cies, as características que o objeto 
deve ter são mais especificas, e isso 
dificulta a estampagem a um objeto 
diferente do normal.

Estampagem e 
comportamento sexual

Outro fator que parece afetar a 
força da estampagem é o esforço

despendido pelo filhote ao acompa
nhar o objeto durante a experiência 
de estampagem. Nas experiências 
feitas, patinhos que acompanha
vam o objeto por distâncias maio
res, ou que tinham de superar obs
táculos para segui-lo, apresenta
vam mais respostas positivas que 
os outros.

Os cientistas, de modo geral, es
tão de acordo quanto â importân
cia das primeiras experiências so
bre o comportamento do animal 
quando adulto. No caso da estam
pagem, tem-se afirmado que os 
contatos sociais do início da vida 
determinam o objeto do comporta
mento social do animal adulto. 
Muitos observadores afirmam que 
o objeto da estampagem determina 
o objeto das reações sexuais do ani
mal depois da maturidade: um pato 
estampado por um homem corteja
ria, na ocasião propícia, os ho
mens. A estampagem seria uma 
ocasião de aprendizagem*, na qual 
o animal passaria a conhecer o 
membro de sua espécie, e o identifi
caria como parceiro sexual.

Uma das razões pelas quais Lo
renz propôs que se considerasse a 
estampagem um processo particu
lar de aprendizado foi que o fenô
meno parecia ter efeitos duradou
ros, determinando não só respostas 
filiais, mas também respostas se
xuais que nem estariam presentes 
no repertório do animal, no mo
mento da experiência da estampa
gem.

Há muitos relatos a respeito. Um
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pesquisador conta que um pássaro 
estampado por ele cortejava seres 
humanos depois de adulto; quando 
lhe foi oferecida uma fêmea, o ani
mal inicialmente recusou mas, de
pois de ser deixado a sós com ela 
por muito tempo, acabou por acei
tá-la e produziu com ela várias ni
nhadas. No entanto, mesmo depois 
disso, quando o pesquisador apare
cia, o macho imediatamente expul
sava a fêmea do ninho e, voltan- 
do-se para ele, executava uma 
cerimônia, convidando-o a sentar 
no ninho e incubar os ovos.

Com base em relatos desse tipo, 
tem-se afirmado que a estampagem 
determina as respostas sexuais e 
que, além disso, é um processo que 
marca o animal de forma indelével, 
impedindo que experiências tidas 
posteriormente com outros objetos 
superem a preferência pelo objeto 
original.

Muitos autores, no entanto, acre
ditam que as evidências a esse res
peito ainda não são definitivas, e 
que são necessários mais estudos 
de acompanhamento de animais 
que tenham tido experiências de es
tampagem, sendo especialmente 
importante, para que os resultados 
desses estudos sejam conclusivos, 
que as experiências dos animais du
rante a adolescência sejam contro
ladas. Além disso, há quem consi
dere que as características de 
estampagem não justificam sua ca- 
tegorização como um tipo especial 
de aprendizagem; preferem consi- 
derá-la (na falta de mais evidên
cias) um caso de aprendizagem per- 
ceptual e familiarização com 
estímulos*.

Alguns autores têm usado o 
termo estampagem também para 
certos casos de aquisição de pa
drões motores, particularmente de 
canto*, por considerarem que o 
processo de aquisição apresenta 
certas características em comum 
com a estampagem, principalmente 
período crítico e importancia da 
primeira experiência na determina
ção do comportamento futuro. Os 
pássaros da espécie Fringilla coe- 
lebs só aprendem seu canto durante 
os treze primeiros meses de vida. 
Para que exibam o canto, basta 
que, em algum momento desse pe
r ío d o  (mesmo antes de começarem 
efetivamente a cantar), sejam ex
postos ao canto da espécie. Pássa
ros dessa espécie que foram isola
dos de seus pais no mês de 
setembro, muito antes de começa
rem a cantar, exibiram um canto 
normal na primavera seguinte 
(abril).

Quando pássaros de uma certa 
especie A  ouvem o canto da espécie 
B durante os primeiros 35 dias de 
vida, mesmo que depois disso só 
ouçam o canto da espécie A , exi
bem o canto da espécie B, quando 
começam a cantar.

A informação adquirida na es
tampagem de padrões motores pa
rece, portanto, ser obtida pelo ani
mal em época em que o comporta
mento que é aprendido ainda não 
existe em seu repertório.

VEJA TAMBÉM: Aprendizagem; 
Condicionamento; Estímulo e Res
posta.

O único minério importante de estanho é a cassiterita —  óxido S n 02. de brilho adamantino e coloração variável 
do cinza ao negro. Ocorre geralmente em agregados cristalinos, formados por duas ou mais unidades.

Estanho

O estanho é um metal branco- 
prateado, muito maleável, com 
símbolo químico Sn (do latim stan- 
num), número atômico 50 e massa 
atômica 118,69.

Sua massa específica é 7,28 
g/cm3, funde-se a 232° C eentraem 
ebulição a 2 362° C.

Variedades

O estanho apresenta duas varie
dades alotrópicas: o estanho 
branco, de estrutura metálica, e o 
estanho cinzento, de estrutura não 
metálica.

O estanho branco é o estanho 
comum, de estrutura metálica e 
conformação cristalina peculiares. 
Sua estrutura consiste em um 
átomo cercado por seis átomos vi
zinhos mais proximos, situados no 
vértice de um octaedro deformado. 
Quatro desses átomos vizinhos en- 
contram-se a uma distância ligeira
mente menor que os demais.

O estanho branco é o único ele
mento que apresenta tal retículo 
cristalino.

O estanho cinzento apresenta a 
mesma estrutura do diamante: 
cada átomo tem quatro vizinhos,

com os quais se inter-relaciona por 
meio de ligações covalentes sim
ples.

A temperatura de transformação 
do estanho branco em cinzento e de 
13,2° C, mas na realidade essa 
transformação ocorre a temperatu
ras bem abaixo de 0o C quando o 
metal é de elevada pureza. Neste 
caso, o material torna-se quebra
diço e fácil de esfarinhar-se em um 
pó cinzento. É a chamada “peste 
do estanho”.

A fim de evitar semelhante fenô
meno, os diversos tipos de estanho 
encontrados no mercado, ainda 
quando de elevada pureza, apresen
tam pequenos traços de chumbo*, 
bismuto, antimônio, prata* e tálio, 
impurezas que retardam considera
velmente a referida transformação 
alotrópica.

Ao dobrar-se uma barra de esta
nho, pode-se ouvir uma série de es
talidos característicos, conhecidos 
como “grito do estanho”. Esses es
talidos são resultado de uma movi
mentação atômica no interior do 
cri stal.

O estanho é um metal inerte e re
sistente à corrosão, devido à forma 
ção de uma camada de óxido em 
sua superfície.

Com postos de 
estanho

C o n f o r m e  se u  g r a u  d e  o x id a ç ã o ,  
o estanho forma duas séries de

As aplicações do estanho remon
tam à pré-história. Em liga com o 
cobre, ele substituiu a pedra na fa
bricação de armas e utensílios.
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compostos: estanosos (+  2) e estâ- 
nicos (+4).

Os compostos estanosos pos
suem granae poder redutor, sendo 
oxidados facilmente a compostos 
estànicos.

O estanho reage com o ácido 
clorídrico ligeiramente aquecido, 
produzindo cloreto estanoso — 
SnCl2 — e libertando hidrogênio. 
Com ácido sulfúrico e a quente, 
produz sulfato estanoso — SnS04 
— e água, libertando dióxido de 
enxofre.

Em equações, isso corresponde 
ao seguinte:

Sn +  2HC1 —>SnCl, +  H2 j  
Sn +  2 H ,S04 — SnSO. +
+  SO J  +  2 H20

Com ácido nítrico diluído e a 
frio, o estanho forma nitrato esta
noso — Sn (N 03)2. Com ácido 
nítrico concentrado e a quente, oxi
da-se a ácido estânico (oxido estâ- 
nico hidratado), — H ,Sn03 — , so- 
lubilizando-se por alcalis fortes, 
com formação de estanatos e liber
tação de hidrogênio.

O cloreto estanoso (SnCU), ob
tido da dissolução de estanho em 
ácido clorídrico, forma cristais in
colores. Em solução neutra, a subs
tância hidrolisa-se, produzindo um 
precipitado de hidroxicloreto esta
noso — Sn(OH)Cl. Pode-se evitar 
a hidrólise da solução pela pre
sença de excesso de ácido. O clo
reto estanoso é usado como mor
dente em tinturarias. O cloreto 
estânico — SnCl4 — é um líquido 
incolor, com ponto de ebulição a 
114° C. Fumega fortemente ao ar 
úmido, formando ácido clorídrico e 
ácido estânico.

O estanato de sódio contém o 
íon hexaidroxiestanato, octaédrico 
e muito semelhante, em sua estru
tura, ao íon complexo clorestanato. 
O estanato de sódio tem emprego 
como mordente e na preparaçao de 
tecido de algodão à prova de fogo. 
também servindo para aumentar o  
peso da seda. Mergulha-se o mate
rial em uma solução de estanato de 
sódio e seca-se. A seguir, o mesmo 
tratamento é repetido com solução 
de amónio. Apos essas duas etapas 
as fibras estarão impregnadas de 
óxido de estanho.

O hidróxido estanoso — 
SníOH)^ — forma-se pela adição 
de solução diluída de hidróxido de 
sódio ao cloreto estanoso. Dissol 
ve-se facilmente pelo excesso de ál 
cal is, formando o íon estanito — 
Sn(OH)j. Fervendo-se a solução, 
que contém o íon estanito, dá-se 
uma reação de desproporciona- 
mento, com depósito de estanho 
metálico e produção de íon esta
nato Sn(OH)6 .

O sulfeto estanoso (SnS) é ob 
tido, sob a forma de um precipitado 
marrom-escuro, pela adição de gás 
sulfídrico ou íon sulfeto a uma so
lução que contenha sal de estanho. 
O sulfeto estânico — SnS2 — é um 
sal amarelo formado de maneira 
análoga, tendo como ponto de par 
tida uma solução ácida de sais es 
tânicos.

Metalurgia

A cassiteria (Sn02) é o principal 
minério de estanho. Ocorre em pe
quenas quantidades nos pegmati

tos, de onde, por erosão, o minério 
solta-se e vai concentrar-se nas alu
viões.

A metalurgia do estanho con
siste essencialmente em sua redu
ção, fácil de ocorrer pela pequena 
afinidade que há entre o estanho e 
o oxigênio. Além disso, o elemento 
não reage com o carbono*, for
mando carbetos. Daí o uso do car
bono para reduzir o estanho. Há, 
no entanto, uma dificuldade muito 
grande: o oxido de estanho é anfó- 
tero (reage indiferentemente com 
ácidos ou com bases) e pode passar 
com facilidade para a escória, sob 
a forma de silicato de estanho ou 
de estanato de cálcio, se a escória 
for ácida ou básica, respectiva
mente. Além disso, o metal tor
na-se um líquido muito fluido à 
temperatura de 1 100-1 200° C; em 
conseqüência disso, o revestimento 
dos fornos deve ser bem feito, sem 
juntas abertas pelas quais o esta
nho possa escorrer.

A redução, no fundamental, pro- 
cessa-se da seguinte maneira:
Sn02 +  C-

Sn02 +  2C —’ Sn +  2CO -  86
kcal

v > 4*Os fomos destinados a redução 
podem ser de diversos tipos: com 
camisa de água” (water-jacket), de 

revérbero ou elétricos.

Refino

As chapas de aço usadas na fabricação de recipientes para conservas ali
mentícias são revestidas com uma camada de estanho. Obtém-se, assim, 
a chamada "folha-de-flandres". O estanhamento pode ser realizado segundo 
duas técnicas: por imersão em banho de metal fundido, ou por eletrólise. 
Este último método é o mais difundido, já que possibilita melhor resultado 
f in a l .  Antes de entrar na c â m a ra  e le tr o l í t íc a ,  a chapa sofre u m  tratamento 
de limpeza (no alto). Finda a eletrólise. ela é enrolada.

O estanho bruto, obtido a partir 
da redução, tem um teor de pureza 
de cerca de 97% a 99%. As impu
rezas consistem em traços de ferro, 
chumbo, bismuto, arsenio, zinco, 
prata, etc. Daí a necessidade do re

fino, que pode ser executado por 
processos térmicos ou eletrolíticos.

No processo térmico, o primeiro 
passo a ser dado é denominado li- 
quefação. Esta se realiza no inte
rior de fornos especiais, com o 
fundo inclinado, onde o estanho é 
levado a uma temperatura apenas 
superior a seu ponto de fusão. Ao 
liquefazer-se, o estanho escorrerá 
do forno, restando em seu interior 
apenas as impurezas, que se fun
dem a temperaturas mais elevadas. 
Tais produtos podem ainda Sofrer 
tratamentos, com o fim de recupe
rar o estanho possivelmente neles 
contido.

Proveniente desse forno de puri
ficação, o estanho sofre, a seguir, 
tratamentos de oxidação e de adi
ção de alguns reativos, como enxo
fre (para eliminar o cobre) ou 
alumínio (para eliminar o antimô- 
nio). Ao final desses tratamentos, a 
pureza alcançada varia entre 
99,5% e 99,9%.

O refino eletrolítico é mais em 
pregado no caso de o estanho con
ter grande quantidade de impure
zas. A eletrólise é levada a efeito 
em celas com ânodo solúvel e cáto
dos de várias naturezas, usando-se 
como eletrólito soluções à base de 
ácido sulfúrico. Dessa maneira, ob
tém-se um estanho com 99,9% de 
pureza.

Utilização industrial

Entre os usos mais importantes 
do estanho figura seu emprego para 
a produção de chapas estanhadas.
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destinadas à fabricação de embala
gens (latas). É o caso das chapas 
de aço utilizadas no acondiciona
mento de produtos que exigem pro
teção muito eficiente (como os ali
mentícios, por exemplo). A 
laminação dessas chapas de aço 
com uma fina camada de estanho 
produz folhas-de-flandres. O esta- 
nhamento pode ser realizado de 
duas maneiras: por imersão em ba
nho de metal fundido ou por meios 
eletrolíticos.

Outra aplicação muito impor
tante do estanho é a formação de 
ligas para solda (50% de estanho e 
50% de chumbo), bronze* (estanho 
e cobre em variadas proporções), 
peltre (75% de estanho e 25% de 
chumbo) e metal patente (estanho 
contendo pequenas quantidades de 
antimônio e cobre, freqüentemente 
usado para fabricação de mancais, 
bronzinas, etc.).

Compostos de estanho são utili
zados para proteger plásticos da 
descoloração. O cloreto estanoso é 
adicionado ao sabão para preser
var sua cor e perfume. O óxido es- 
tânico é empregado como acaba
mento fosco de vidros e esmaltes.

Em liga com outros metais, o es
tanho também é utilizado na pro
dução de molas, tubos, fusíveis, pe
ças de fundição em tipografia, e até 
em odontologia, sob a forma de 
amálgama, isto é, ligado ao mercú
rio. Os sais de estanho são empre
gados em fungicidas, medicamen
tos, tintas, papel, espelhos, e numa 
infinidade de outros produtos.

Produção mundial

Em 1968, segundo estatísticas 
da ONU, os dez maiores produto
res do mundo totalizaram, juntos, 
176,4 milhares de toneladas métri
cas de estanho. Os cinco maiores 
produtores mundiais, com as quan
tidades respectivas em milhares de 
toneladas métricas, foram: Maláisia
— 76,3; Bolívia — 29,6; Tailândia
— 24,0; Indonésia — 16,9; e Nigé
ria — 9,8.

Produção no Brasil

Em 1968, a produção brasileira 
de estanho atingiu apenas 1 744 to
neladas, tendo sido necessário im
portar aproximadamente 480 tone
ladas, a fim de suprir a demanda do 
mercado interno.

Entretanto, a descoberta de 
grandes jazidas de cassiterita, no 
território de Rondônia, nos fins da 
década de 50, provocou radical 
mudança no setor. Já em 1969, o 
Brasil não só abastecia com sua 
produção o mercado interno, como 
exportava estanho. As jazidas bra
sileiras figuram entre as maiores do 
mundo e, ademais, a cassiterita 
amazônica possui alto teor de esta
nho (1,5 quilo por metro cúbico). A 
produção do estanho, no contexto 
brasileiro, é a mais bem situada en
tre os metais não-ferrosos.

O Brasil já  dispõe de capacidade 
metalúrgica — 7 000 t/ano — 
muito acima das suas atuais neces
sidades.

VEJA TAM BÉM : Carbono e seu 
grupo.

Estática

Em qualquer obra de engenha
ria*, desde um banco de jardim até 
arranha-célis, as forças que se es
condem no interior das estruturas* 
sempre merecem especial atenção 
dos projetistas. Um dimensiona
mento inadequado do banco de jar
dim talvez irá provocar, apenas, 
uma cena engraçada; mas esse 
mesmo erro em um edifício de 
apartamentos pode atingir as pro- 

ões de uma catástrofe, 
estudo dessas forças — mais 

exatamente, do jogo de forças que 
atua sobre um corpo em repouso 
(isto é, parado) — cabe à estática. 
“Parado”, entretanto, é uma pala
vra não muito clara: é preciso sa
ber em relação a quê. A definição 
do estado de movimento ou re
pouso de um corpo depende expli
citamente do referencial empregado 
para descrevê-lo. Uma ponte, por 
exemplo, encontra-se parada em re
lação à própria Terra*. Mas um hi
potético ser que habitasse a superfí
cie do Sol* veria que a ponte se 
movimenta no espaço com uma ve
locidade nada desprezível: cerca de 
30 000 m/s — a mesma velocidade 
do planeta em sua órbita ao redor 
do Sol. Nas aplicações práticas dos 
postulados da estática — como as 
construções civis, por exemplo — , 
o referencial escolhido é, natural
mente, a própria Terra. “Parado”, 
pois, significa que o corpo não se 
movimenta em relação a ela.

Vetores

Existem na física, dois tipos de 
grandeza: escalares e vetoriais. As 
grandezas escalares são as que po
dem ser indicadas simplesmente 
por um número, como a tempera
tura ou o tempo, por exemplo. 
Basta dizer que “a temperatura am
biente é de 20° C”, ou “agora são
11 horas”, para expressar uma in
formação completa. As grandezas 
vetoriais, entretanto, exigem mais 
que um simples número para que 
fiquem perfeitamente caracteriza 
das; é preciso associar-lhes, ainda, 
uma direção e um sentido. Força, 
velocidade e aceleração são exem
plos de grandezas vetoriais.

A_ notação vetorial, para a des
crição de fenómenos físicos, traz 
consigo duas grandes vantagens. 
Em primeiro lugar, torna possível 
a formulação de uma lei física sem 
que haja uma dependência explícita 
a um sistema particular de coorde
nadas. Além disso, é uma notação 
concisa, permitindo escrever de 
forma simples leis que, de outra 
maneira, seriam bem complexas.

A soma de vetores

Graficamente, os vetores* são 
indicados por uma seta. O compri
mento dessa seta relaciona-se com 
a magnitude do vetor; o eixo sobre 
o qual se localiza informa a direção 
na qual age a grandeza física repre
sentada pelo vetor; e sua ponta, fi
nalmente, dá a conhecer o sentido.

Os vetores formam um conjunto

onde estão definidas as operações 
de adição, subtração e multiplica
ção. Para somar dois vetores, des
loca-se um deles, sem alterar sua 
direção e sentido originais, até que 
sua extremidade coincida com a 
ponta da seta do outro. O vetor re
sultante, que vai da origem do pri
meiro até a ponta da seta do se
gundo, é o vetor-soma procurado. 
Outra maneira de somar dois veto
res é a construção de um paralelo
gramo no qual os lados são forma
dos pelos vetores originais; a 
diagonal maior deste paralelo
gramo será o vetor-soma; essa é a 
chamada regra do paralelogramo. 
Por inspeção do desenho formado 
conclui-se que a operação de adi
ção de vetores é comutativa. Não 
importa a ordem segundo a qual os 
vetores são associados entre si — 
o resultado será sempre o mesmo. 
E quando a operação de adição en
volve mais de dois vetores, o proce

dimento é simples: basta somã-los 
dois a dois ate que todos, ou suas 
somas, tenham sido incluídos.

As leis da estática

Em uma primeira aproximação, 
as dimensões da Terra não preci
sam ser levadas em conta, quando 
se estuda o seu movimento de 
translação ao redor do Sol. Face às 
distâncias envolvidas, ela constitui 
um “ponto material”. E quando se 
consideram pontos materiais, as 
leis da estática resumem-se numa 
só: para que o corpo esteia parado, 
é necessário que seja nula a resul
tante das forças que agem sobre 
ele. (Denomina-se resultante de fo r
ças o vetor que se obtém somando 
os vetores representativos de todas 
as forças que agem sobre o corpo.) 
Já o inverso pode não ser verda
deiro; um corpo submetido a certo 
conjunto de forças de resultante
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nula não precisa estar parado; pode 
estar animado de um movimento 
retilíneo uniforme que, como o re
pouso, também representa um es
tado de equilíbrio.

Quando o corpo não pode ser 
considerado um ponto material, 
uma outra condição deve ser res
peitada para que ele esteja parado: 
a soma dos momentos das forças 
que agem sobre ele deve ser nula, 
em relação a qualquer eixo.

O momento de uma força em re
lação a um eixo é o produto desta, 
força pela distância que a separa 
desse eixo, atribuindo-se a esse pro
duto um sinal positivo ou negativo, 
conforme a tendência da força de 
rodar o corpo, em torno do eixo, 
em um ou outro sentido.

O saca-rolhas

Um caso particular de momento 
de forças, que merece destaque por

Uma massa de 1 quilo, pousada so
bre um dos pratos de uma balança, 
exerce sobre ele a força de 1 kgf, 
dirigida para baixo. Atribuindo a 
cada quilograma-força o compri
mento de 1 centímetro, a seta que 
representa essa força será dirigida 
para baixo, e com extensão de 1 
centimetro. É uma força de sentido 
oposto, dirigida verticalmente, que 
sustenta um navio ou qualquer ou
tro objeto na água. Já as forças a 
que estâ sujeito um edifício não são 
apenas representadas por seu peso 
e pelo peso dos objetos nele apoia
dos. Contra ele. exerce-se também  
a força do vento, que responde por 
esforços exercidos na direção hori
zontal. Isto é levado em conta no 
projeto, interferindo no cálculo das 
características da estrutura.

sua importância é o binário (ou 
conjugado) de forças. O binário 
surge quando o corpo está subme
tido a duas forças de mesma mag
nitude e direção, porém com senti
dos opostos, agindo ao longo de 
retas suportes diferentes (parale
las). A resultante de forças sobre o 
corpo serã nula; mas não o mo
mento de forças, que solicita o 
corpo a girar sobre si mesmo. O bi
nário é definido como o produto da 
intensidade de uma das forças pela 
distância que as separa. Um exem 
pio de aplicação de um binário é o 
saca-rolhas, no qual a resultante de 
forças, em qualquer instante, é 
nula. Devido ao binário aplicado a 
ele pelas mãos, entretanto, ele se 
mantém em movimento.

VEJA TAMBÉM: Inércia; Movi
mento; Vetor.

Estatística

Em sua acepção atual, a palavra 
estatística, como substantivo ou 
como adjetivo, vem sendo usada 
desde meados do sécnlo XVIII.

As expressões statist, statistics e 
statistical parecem ter derivado do 
latim status, com duplo signifi
cado: Estado político e estado no 
sentido de situação das coisas. Sta
tist, de uso muito antigo, é encon
trada, por exemplo, em Shakes
peare*, nas obras Hamlet (escrita 
em 1602) e Cymbeline (1610/11), 
e em Paradise Regained (1671), de 
John Milton*. Ao que parece, a pa
lavra estatística aparece com sen
tido mais próximo ao atual, pela 
primeira vez, na obra Abriss der 
Staatswissenschqft der Europäis
chen Reiche 1749, de Gottfried 
Achenwall. Em Elements o f  Uni
versal Erudition, obra de J. F. von 
Bielfeld, há um capítulo intitulado 
Statistics. A estatística é aí definida 
como “a ciência que nos ensina 
qual é a situação política de todos 
os Estados modernos do nosso 
mundo”. Statistics aparece ainda 
com uma definição bem ampla no 
prefácio do trabalho A Political 
Survey o f the Present State o f Eu- 
rope, de E. A. W. Zimmermann 
(editado em 1787): “Aos diversos 
artigos contidos neste trabalho, al
guns respeitáveis escritores estatís
ticos adicionaram uma visão das 
principais épocas da história de 
cada país”.

Nos anos seguintes as palavras 
foram adotadas por vários escrito-

res, notadamente por Sir John Sin
clair, o editor e organizador do pri
meiro Statistical Account o f  
Scotland (1791-1799). Em uma 
carta circular dirigida ao chefe da 
Igreja da Escócia, escrita em 1790, 
Sir Sinclair informa que “investiga
ções estatísticas” (isto é, investiga
ções com relação a população, cir
cunstâncias políticas, produções do 
país e outras questões de Estado) 
vinham sendo amplamente condu
zidas na Alemanha.

Estatística significava simples
mente a exposição das característi
cas mais importantes de um Es
tado, sendo que, na época, se 
utilizava de linguagem predomi
nantemente verbal. A concisão e o 
caráter definido dos dados numéri
cos foram reconhecidos relativa
mente cedo, sobretudo pelos auto
res ingleses. Mas cifras fidedignas 
eram então muito escassas. Após o 
começo do século XIX, entretanto, 
houve um aumento paulatino de 
dados oficiais e afirmações quanti
tativas foram pouco a pouco subs
tituindo as descrições verbais dos 
primeiros tempos.

A estatística adquiriu então um 
significado menos amplo e um 
pouco mais preciso, isto é, “a expo
sição das características de um Es
tado através de métodos numéri
cos”.

É difícil dizer em que época a 
palavra assumiu definitivamente 
esse caráter quantitativo, mas a 
transição parece ter sido parcial 
mesmo apos a fundação da Royal 
Statistical Society, em 1834. Os ar
tigos do primeiro volume do Jour
nal, editado em 1838/39, são em 
grande parte de caráter numérico, 
mas a definição oficial não tem re
ferência a metodo.

O cálculo das riquezas de um país é feito com base em dados estatísticos, 
que. após coletados, são interpretados segundo rigorosos métodos de aná
lise. (Acima, o quadro de produção de ferro no Brasil, de 1960 a 1968.1
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O nascimento, o casamento e a morte são objetos de estatísticas vitais.

Uma vez efetivada a primeira 
mudança no significado da expres
são “estatística”, várias outras se 
seguiram.

Do nome de uma ciência, a pala
vra foi transferida às séries de nú
meros sobre as quais ela operava, 
dê .tal forma que se passou a falar 
em estatísticas* vitais, estatísticas 
marítimas, etc. Foi então aplicada 
a séries de dados numéricos que 
ocorriam em outras ciências, tais 
como, por exemplo, antropologia* 
e meteorologia*.

A partir dessa época, muita con
trovérsia tem trazido a tentativa de 
dar à estatística uma definição ca
paz de cobrir todo o seu campo de 
ação.

Wilcox, já  em 1935, propon
do-se a enumerar as diversas defini-
Sões dadas a essa disciplina, reco- 
íeu mais de uma centena de 

formas diferentes.
Por exemplo, para G. Udny Yule 

e M. G. Kendall estatísticas são da
dos quantitativos, afetados, em 
grande parte, por uma multiplici
dade de causas. Ainda de acordo 
com os mesmos, métodos estatísti
cos são os métçdos especialmente 
adequados para interpretar os da
dos quantitativos afetados por uma 
multiplicidade de causas e teoria 
estatística é a exposição dos méto
dos estatísticos.

Para R. A. Fisher, estatística é 
o estudo das populações, estudo 
das variações e estudo de métodos 
de redução de dados.

E, de acordo com Kenneth Ma 
ther, estatística é a matemática do 
experimento.

Uma definição muito aceita diz 
que estatística é um ramo do co 
nhecimento científico que consta de 
um conjunto de processos que tem 
por objeto a observação, a classifi
cação formal e a analise dos fenô
menos coletivos ou de massa (fina
lidade descritiva) e, por fim, a in
ferência das leis a que tais 
fenômenos obedecem globalmente 
(finalidade dedutiva).

Costuma-se dividir a estatística 
em duas áreas: geral (ou metodoló
gica) e aplicada.

ESTATÍSTICA GERAL — 
Visa a elaborar métodos gerais 
aplicáveis a todas as fases do es
tudo dos fenômenos de massa, 
desde a coleta dos dados até a apre
sentação e interpretação dos resul
tados.

A estatística matemática é parte 
da metodológica e tem por objeto 
o estudo das propriedades matemá
ticas dos fenomenos de massa e a 
dedução e demonstração rigorosas 
dos processos e fórmulas usados 
naquela.

ESTATÍSTICA APLICADA
— É todo ramo do conhecimento 
científico que proceda única ou 
principalmente por intermédio da 
metodologia estatística. Com
preende a demografia*, a biome- 
tria, a bioestatística, a econometria, 
a psicometria, a sociometria, a me
cânica estatística, etc.

VEJA TAMBÉM: Estatísticas Vi
tais; Probabilidades, Teoria das; 
Testes Estatísticos.

Estatísticas 
Vitais

Quando uma criança nasce, é 
fundamental o seu registro civil. 
Sem ele, o nenê não terá existência 
como cidadão. Constitui o que se 
chama, tecnicamente, um fato vital, 
e o documento de registro é uma 
ata vital.

Além do nascimento, existem 
muitos outros fatos vitais no decor
rer de toda a existência das pes
soas: adoção*, reconhecimento e 
legitimação de filhos, casamento*, 
desquite* e divórcio, anulações e 
separações. Em suma: todos os fa
tos relacionados com o começo e o 
fim da vida do indivíduo e com as 
mudanças de estado civil que pos
sam ocorrer com ele.

Compilar os fatos vitais, para se 
ter um quadro de sua quantidade e 
características numa determinada 
população em certo tempo, é fazer 
o que se chama estatística vital.

História

0  registro dos fatos vitais — 
evidentemente importante — tem

sido realizado desde a Antiguidade, 
de uma forma ou de outra. Nas so
ciedades mais antigas não foi além 
de simples inscrições em túmulos, 
onde ainda hoje se encontram ge
nealogias das pessoas mais impor
tantes, em geral membros de famí
lias reais.

Do Egito, Grécia e Roma pouco 
se sabe mas, ao que tudo indica fa- 
ziam-se registros com a finaliuade 
de cobrança de impostos e de cons
crição militar, embora de maneira 
pouco sistemática. Transcrições 
metódicas constituíram função in
dependente, desempenhada por au
toridades religiosas (cujo interesse 
era o registro de nascimentos, ini
ciações, enterros, casamentos e ex
comunhões — uma espécie de con
trole da admissão e saída de 
membros da comunidade). Além 
disso, forneciam provas de relações 
de parentesco, com o objetivo de 
impedir casamentos considerados 
incestuosos.

Foi no Oriente, contudo, que 
surgiu o primeiro sistema mantido 
por autoridades civis: o pao-chia, 
dos chineses, cuja função básica 
era estabelecer o domicílio legal 
dos cidadãos de todo o Império. 
Era feito localmente, sem centrali
zação.

No Japão, por volta do ano 720 
d.C., existia o sistema koseki de re
gistro local de nascimentos, casa

mentos e óbitos. Não se sabe, no 
entanto, se tinha caráter religioso 
ou secular. No século XIX, esse 
sistema sofreu discrepâncias pro
fundas, devido ao aumento da mo
bilidade da população. Não obs
tante, o sistema koseki de registro 
local ainda fornecia as bases das 
estatísticas vitais. Em 1635 foram 
estabelecidos os registros dos tem
plos budistas.

Na Europa, a história das es
tatísticas vitais começa no século 
XV, quando o Cardeal Jiménez de 
Cisneros, arcebispo de Toledo, dis
pôs que os curas de todas as comu
nidades fizessem regularmente ás 
atas vitais. Um século depois, em 
1538, Thomas Cromwell exigiu o 
mesmo dos párocos ingleses; no 
ano seguinte, por ordem de Villers- 
Cotterets, o clero francês passou a 
registrar batismos e enterros. Essa 
medida foi estendida aos matrimô
nios pelo concílio de Trento, em 
1563. Seguiu-se o estabelecimento 
do registro paroquial sistemático 
na Suécia (1608), no Canadá 
(1610), na Finlândia (1628) e na 
Dinamarca (1646).

A influência do 
Código napoleônico

A história da documentação dos 
fatos vitais na Europa é, portanto, 
toda eclesiástica em seus primeiros 
capítulos. Coube ao Novo Mundo 
a primazia de implantar o registro 
civil secular. Isso ocorreu com os 
incas* do Peru, onde os encarrega
dos desse trabalho eram funcioná
rios do governo e não da Igreja. O 
mais importante, todavia, é que 
não registravam atos rituais (como 
batizados, enterros e casamentos), 
mas sim fatos vitais propriamente 
ditos, isto é, nascimentos, óbitos e 
matrimônios. A distinção, embora 
aparentemente sutil, demonstra 
toda uma mentalidade diferente.

O mesmo se encontra na legisla
ção civil das colônias britânicas de 
Massachusetts Bay e New Ply- 
mouth, no começo do século XVII.

Na Europa, a secularizacão só 
foi estabelecida quando da formu
lação do Código Civil napoleônico 
(adotado, posteriormente, por mui
tos países vinculados à França, nos 
quais teve o maior desenvolvi
mento). Mesmo quando sua adoção 
não aconteceu, o Código serviu 
comc influência básica no que diz 
respeito ao registro civil seculari- 
zado. Assim, sua finalidade legal 
começou a assumir importância 
crescente com o decorrer dos anos.

Hoje, todos os países adotam re
gularmente um sistema de registros 
vitais, pois trata-se de instituição 
do maior interesse para cada pes
soa, individualmente. A ata de re
gistro de um fato vital, ou uma có
pia certificada, tem significado 
legal, incluindo a pessoa entre os 
cidadãos do Estado e assegurando- 
lhe vários direitos. Comprova as 
relações de família* (como tipo de 
parentesco, legitimidade, dependên
cia, ascendência ou linhagem), 
cada uma das qu?is necessárias 
para fundamentar petições de he
rança* e seguro, para transferir um 
direito de domínio, etc. E também 
necessária para ingresso nas esco
las, serviço militar*, direito a voto, 
contratação de casamento, etc.
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Desenvolvimento

Além desse significado, do ponto 
de vista dos indivíduos, o registro 
civil é particularmente importante 
no aspecto social, enquanto funda
mento das estatísticas vitais, pois 
estas constituem ferramentas essen
ciais para todos os governos. E eles 
as têm desenvolvido muito, embora 
nem sempre da melhor maneira 
possível, devido a razões de ordem 
administrativa e econômica. São 
muitas as suas formas e níveis de 
eficiência.

Nos países desenvolvidos como 
Estados Unidos, União Soviética, 
Japão, Austrália, Nova Zelândia e 
toda a Europa, as estatísticas de 
nascimentos e mortes são conside 
radas precisas, isto é, cobrem mais 
de 90% dos fatos vitais. O governo 
norte-americano, por exemplo, pu 
blica estatísticas anuais de óbitos 
desde 1900 e de nascimentos desde 
1915. A partir de 1933, todos os 
Estados incluíam-se nesse levanta
mento. No Canadá, estatísticas de 
todo o país são publicadas desde 
1921.

Estimativas que podem ser defi
nidas como razoavelmente perfei
tas são as de alguns paísçs da Amé
rica Latina, sul da Ásia e de 
algumas ilhas do Caribe e dos 
oceanos Pacífico e Indico. Por ou
tro lado, as estimativas feitas em 
países com censos periódicos, 
como o Brasil e a índia, são gpenas 
toleráveis. Com relação à África, 
os levantamentos feitos, de um 
modo geral, deixam muito a desejar 
e esperam confirmação.

A China, ainda que muito inves
tigada, é motivo de sérias divergên
cias entre os estudiosos, devido a 
sua enorme população (o que torna 
muito difícil o trabalho de pes- 
qui sa).

Em alguns países há dificuldades 
específicas — é o caso da Colôm
bia e do Haiti, onde o registro de
pende da Igreja, até hoje encarre
gada de faze-lo. O Brasil, Birmânia 
e Gana apresentam problemas dife
rentes: publicam-se estatísticas das 
cidades onde o registro é bem feito, 
mas áreas enormes são omitidas 
em virtude da falta de dados. O 
mesmo ocorre, na Indonésia e no 
Vietnam. Na África, a maior parte 
dos levantamentos refere-se apenas 
à minoria branca — ou seja, a 
maioria da população fica fora dos 
mapas.

Âpesar de todas essas dificulda
des, as estatísticas vitais têm-se de
senvolvido continuamente, pois são 
imprescindíveis, fornecendo conhe
cimentos essenciais tanto para o 
planejamento social como para a 
administração.

Utilidade social

Planificar o sistema de trans 
porte, a produção agrícola e indus 
trial, a distribuição comercial dos 
bens materiais, a mão-de-obra ou a 
habitação requer conhecimentos 
prévios de crescimento demográ 
fico e de como se compõe a popula 
ção, em termos de idade, sexo, etc.
E, mais importante do que o conhe 
cimento de seu estado atual, é a 
avaliação do tamanho e da distri 
bui ção no futuro.

Uma das mais úteis aplicações

das estatísticas vitais diz respeito à 
saúde* pública. Melhorar as condi
ções de uma comunidade exige, an
tes de mais nada, a elaboração de 
um mapa que permita saber qual 
sua taxa de mortalidade. Essa taxa 
é determinada pela divisão entre o 
número total de óbitos ocorridos 
em um ano qualquer e o número to
tal dos habitantes da área no meio 
desse ano. O coeficiente assim ob
tido deverá ser comparado, de pre
ferência, com o do ano anterior, ou 
então com o de uma outra região. 
Com isso fica-se sabendo se as con
dições da comunidade em questão 
melhoraram ou pioraram. Á com
paração com a taxa de outra comu
nidade deverá ter cuidados espe
ciais, pois se, em determinada 
região, a proporção de pessoas ido
sas for muito grande, a taxa de 
mortalidade sera obviamente ele
vada.

Uma taxa importante para o tra
tamento médico de uma comuni
dade é a de mortalidade infantil, 
concebida como o número de óbi
tos de crianças com menos de um 
ano de idade em relação à totali
dade dos nascimentos. Essa taxa 
não é apenas um índice de condi 
ções de saúde, mas também do 
nível econômico da comunidade,

na medida em que, quando muito 
alta, indica evidente deficiência ali
mentar das mães ou das crianças.

Dão uma idéia de como esse 
coeficiente pode variar, indicando 
os diferentes estados de saúde da 
população, as estatísticas referentes 
a Suécia e à cidade de São Paulo. 
No país escandinavo a taxa é da 
ordem de treze para cada mil nasci
mentos, enquanto na capital pau
lista é de oitenta para mil (dados de 
1969).

Outro indicador de saúde de 
uma comunidade consiste na pro
porção entre o número de pessoas 
mortas com mais de cinqüenta 
anos de idade e o total de obitos. 
Esse coeficiente varia de 0 a 100%. 
Assim, se todas as pessoas mortas 
tivessem menos de cinqüenta anos 
de idade, o coeficiente seria igual a 
0; no caso contrário, o resultado 
seria 100%.

Exemplificando outra vez com a 
Suécia e São Paulo, os coeficientes 
são 90% e 46%, respectivamente, 
por volta de 1970. Em outras pala 
vras, em São Paulo morre-se mais 
cedo do que na Suécia.

VEJA TAMBÉM: Demografia.

Ésteres

Diversos ramos da indústria — 
entre eles o têxtil, o das resinas sin
téticas, e o de solventes — repou
sam, em grande parte, na química 
de um importante grupo orgânico
— os ésteres carboxílicos. São 
substâncias obtidas a partir dos 
ácidos carboxílicos por substitui
ção do hidrogênio da carboxila

(—C ) por um radical de hidro- 
OH

carboneto. Sua fórmula geral é:

R - C * °
'O R '

onde R  e R  ’são quaisquer radicais.
Como concorrem para sua ob

tenção um ácido e um álcool (subs
tância que contém uma hidroxila), 
havendo formação de água, os éste
res foram durante certo tempo con
siderados como os correspondentes 
orgânicos dos sais:

OH
R—C '  + HOR'-------------- ►

x O
ácido álcool

------ ► RCOOR' +  HjO
éster água

Tratava-se, porém, de uma ana
logia falsa, logo abandonada, uma 
vez que, do ponto de vista químico, 
os ésteres em nada se assemelham 
aos sais: não são substâncias iôni- 
cas, e sua solubilidade em água é 
muito baixa.

Um processo reversível

Vários são os métodos de prepa
ração dos ésteres. Um deles con
siste em tratar diretamente os ál
coois com ácidos carboxílicos, na 
presença de um ácido mineral (pro
cesso de esterificação). Assim, 
quando o ácido sulfúrico age sobre 
uma mistura aquecida de ácido bu- 
tírico e álcool etílico, forma-se bu- 
tirato de etila:

C3Ht—C— jOH+Hj—O—C2H5 í=í  

O—C2Hs

C 3H 7— C  + H 2O

o
A reação de esterificação é re

versível — seu final não é assina
lado pelo total desaparecimento 
dos reagentes, pois, no decorrer do 
processo, observa-se a dissociação 
do éster em ácido e álcool. A velo
cidade com que ela se desenvolvei 
depende da natureza dos reagentes 
envolvidos: quanto mais compleixa 
c a estrutura do ácido carboxilico, 
mais lentamente ele reage; por ou- 
iro lado, os álcoois primários rea
gem mais rapidamente que os se
cundários, e estes mais que os 
terciários.

Um outro fator que influencia a 
velocidade da reaçao é a quanti
dade de álcool e de ácido envol- 
vida.

Outro método de preparação dos
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ésteres consiste em fazer reagir o 
anidrido do ácido correspondente 
com um álcool, ocorrendo assim 
produção do éster e regeneração do 
acido:

(RC0),0 + R’O H -------- ►
------►RCOOR’ + RCOOH

(R’ deve ser um radical alquila ou 
arila —CH3 ou — C6H5, por 
exemplo.

Entre o cloreto do ácido carboxí- 
lico e um álcool alquílico ou arílico 
ocorre uma reação semelhante:
RCOC1 + R’ O H -----► RCOOR’ +
+ HC1

Fazendo reagir uma amida com 
um álcool, produz-se também um 
éster e amoníaco:
R— CONHi +  R’OH — ► RCOOR' + 
+  NHj

Um outro processo de obtenção 
de ésteres exige a presença de uma 
nitrila, um álcool e água; também 
nesse caso se liberta amoníaco:

RC = N  + R’OH + H20 ---------►
------ ► RCOOR’ + NH,

Propriedades dos ésteres

Os primeiros termos da série dos 
ésteres são líquidos voláteis, solú 
veis no álcool, no éter etílico e pra 
ticamente insolúveis na água. Os 
ésteres de alta massa molecular são 
sólidos.

Embora possuam massas mole
culares superiores às dos ácidos de 
que derivam, os ésteres costumam 
apresentar pontos de ebulição infe
riores.

Em um éster, os resíduos de 
ácido e de álcool são ligados por 
um átomo de oxigênio. E essa ca
racterística que determina, em 
grande parte, as propriedades e o 
comportamento de um éster. Por 
exemplo: a ligação de um éster 
rompe-se facilmente pela simples 
ação da água (processo de hidrólise 
ou sapon\ficação), produzindo-se 
assim um acido e um álcool.

A hidrólise dos ésteres é um pro
cesso lento, mas pode ser acelerado 
pela presença de pequenas quanti
dades de ácidos. Esse papel pode 
também ser desempenhado pelas 
bases. Nesse caso, porém, a base 
reage com o ácido formado, obten
do-se, como resultado final, um sal 
e um álcool. Isso significa que a 
presença de uma base torna a hi
drólise um processo irreversível.

O aquecimento dos ésteres em 
meio a uma solução de álcoois 
pode .provocar a troca dos radicais 
alcoólicos. O processo — denomi
nado transesterificação — desen
volve-se geralmente na presença de 
uma base, que atua como catalisa
dor.

NaOH
CH,CÕOCsH„ + CjHsOH «,------ *

NaOH
< » CHiCOOCjHj + CsHnOH

Havendo álcool em excesso, e 
destilando-se o éster formado (mais 
volátil), a troca de radicais é total. 
É justamente nessa propriedade 
que se apóia um dos métodos de 
preparaçao dos ésteres de ácidos 
graxos a partir das gorduras.

Sob a ação do amoníaco, os éste 
res reagem produzindo amidas:

CH 3— C* + n h 3 -------------►
OCjH, 

acetato de etila

■ ■ p CH3—C + C2H5OH 
NH, 

acetamida
Com os reativos de Grignard, os 

ésteres dão álcoois terciários;

H 20
RCOOR’+ 2R”MgX ---------- ►

R"
H ,0  I 

----------► R—C—R" -(- MgO +
I

OH

+  HX +  R’ — O — Mg — X 
Por redução com o hidrogênio, 

os ésteres produzem álcoois primá
rios, cujo número de carbonos é 
igual ao do ácido de que provêm: 

HC15H31—COOC2H5----------►
-------- *>C,5H 3, —  C H jO H  +  C 2H 5OH

A primeira etapa dessa reação 
consiste em fazer agir sódio metá
lico sobre uma solução alcoólica 
(etílica ou butílica) do éster. Em se
guida, insufla-se hidrogênio gasoso 
sob pressão. Como catalisador é 
usada a esponja de níquel (liga de 
níquel e alumínio tratada com uma 
solução de soda cáustica: níquel 
Raney).

Embora os ácidos carboxílicos

não sejam os únicos fornecedores 
de ésteres (pode-se consegui-los, 
também, a partir dos ácidos inorgâ
nicos, por reação com os álcoois), 
eles praticamente não têm concor
rentes no campo industrial.

Empregos dos ésteres

Os ftalatos, ésteres do ácido ftá- 
lico,

rf^T-COOH
H^^-COOH

são usados no preparo de resinas e 
vernizes e como plastificantes.

No campo das fibras sintéticas, 
destacam-se os ésteres do ácido te- 
reftálico — um isômero do ácido 
ftálico.

A partir dos ésteres dos ácidos 
acrílico e meta-acrílico obtém-se 
um importante j?rupo de matérias 
plásticas. Tais esteres, ao se poli- 
merizarem, dão as resinas acríli
cas; o Plexiglas e a Lucite, por 
exemplo, resultam da polimeriza- 
ção do metilmetacrilato.

Entre os ésteres do ácido sebá- 
cico destaca-se o di (2, etil-hexil) 
sebacato, que é usado como lubrifi
cante nos turborreatores.

No campo medicinal são impor
tantes os ésteres do ácido benzoico 
e para-aminobenzóico. Com eles se 
preparam cardiotônicos e anestési
cos. No combate às larvas de inse
tos, são usados os ésteres do ácido 
fórmico HCOOH.

Perfumes e cosméticos são ou
tros campos onde é constante a 
presença aos ésteres.

Muitos ésteres de cheiro agradá
vel são empregados na síntese de 
essências artificiais. E o caso do 
formiato de etila, a_ partir do qual 
se preparam as essências de fram
boesa e de groselha.

Os ésteres são encontrados ainda 
em produtos naturais: as ceras são 
misturas de ésteres de ácidos gra
xos e álcoois superiores. As gordu
ras contam também, em sua com
posição, com a presença de ésteres: 
são esteres de um triálcool — o gli- 
cerol — e de diversos ácidos, tais 
como: esteárico, palmítico, oléico, 
linoléico e linolênico.

VEJA TAMBÉM: Ácidos Car
boxílicos; Álcoois e Fenóis.

, V

0  formiato de etila (è esquerda) é usado na preparação de essência. O acetato de metila é um bom solvente.

Os ãsteres constituem a matéria-prima de grande número de indústrias.
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Esterilidade 
Humana

Dependendo da Estética que se adote, o belo se encontra tanto na arte grega quanto em uma escultura primitiva.

Esterilidade é uma condição ca
racterizada por incapacidade de 
haver fecundação do ovulo pelo es
permatozóide. Já a infertilidade 
significa incapacidade de desenvol
vimento do óvulo fecundado. Estes 
termos, entretanto, são freqüente
mente usados como sinônimos.

A fertilidade de um casal de
pende de vários fatores, do homem 
ou da mulher. Os testículos devem 
produzir um número suficiente de 
espermatozóides normais, que pre
cisam encontrar livres canais por 
onde passam, até que ocorra a eja- 
culaçao. O esperma é então deposi
tado na vagina, de maneira a pene
trar na secreção cervical e 
ascender, através do útero, até as 
trompas de Falópio. Além disso, só 
haveria fertilização do óvulo du
rante o período apropriado do ciclo 
menstrual.

A mulher, por sua vez, deve pro
duzir um óvulo normal que penetre 
livremente nas trompas (para aí en
contrar os espermatozóides). O 
concepto resultante deve mover-se 
em direção ao útero e implantar-se 
em um endométrio adequadamente 
preparado.

Apesar de a maioria dos casos 
de esterilidade serem devidos a fa
tores femininos, cada vez se torna 
mais freqüente a descoberta de fa
tores masculinos. Hoje, estima-se 

ue cerca de 30 a 40% dos casos 
e esterilidade sejam devidos ao 

homem.
A espermatogênese (formação de 

espermatozóides) alterada pode re
sultar de várias causas, como ano
malias no desenvolvimento embrio
lógico dos testículos; alterações 
hormonais; infecções nos testícu
los, decorrentes, por exemplo, de 
parotidite epidêmica (caxumba*) 
ou tuberculose; fatores locais, tem
peratura elevada ou distúrbios na 
circulação; criptorquidismo (condi
ção em que os testículos não des
cem do abdome ao escroto); trau
matismos, etc.

Um número de espermatozóides 
menor que o normal não significa 
necessariamente incapacidade de 
haver fertilização do ovulo. Poderá 
haver fecundação, nesse caso, se 
forem tomados certos cuidados 
(como por exemplo a abstinência 
sexual de alguns dias, a fim de ser 
alcançado um número ótimo de es
permatozóides, antes do coito no 
período fértil da mulher). Outro 
grupo de alterações no homem que 
pode ser responsável por esterili
dade são obstruções devidas princi
palmente a inflamações crônicas 
nos condutos do aparelho sexual 
masculino. Anormalidades durante 
o coito, como ejaculação precoce e 
vaginismo (espasmo na vagina), 
também podem interferir com o 
processo de fecundação.

Infecções vaginais e cervicais 
podem alterar a secreção vaginal, 
interferindo com a motilidade e vi
talidade dos espermatozóides.^Ano
malias: de estrutura ou função da

cérvice (colo uterino) constituem 
outras causas de esterilidade. Pode 
ainda haver obstrução mecânica 
devida a malformações, ou como 
conseqüência de inflamações crôni
cas ou obstrução por tumores. Al 
terações na viscosidade e pH do 
muco cervical podem decorrer de 
infecções ou de distúrbios hormo
nais. Malformações, defeitos de po
sição e tumores do útero raramente 
interferem na fecundação do óvulo, 
sendo, entretanto, causas freqüen
tes de aborto* precoce.

Oclusão parcial ou total das 
trompas de Falópio é um fator im
portante de esterilidade, bem como 
infecções crônicas, especialmente a 
gonorréia. O desenvolvimento de 
um óvulo normal, sua extrusão do 
folículo e a secreção cíclica de 
quantidades adequadas de hormô
nios femininos são fatores essen
ciais para haver fertilização. Alte
rações hipofisárias quanto à 
secreção de gonadotrofinas ou alte
rações ovarianas na secreção de es- 
trogenos e jirogesterona, assim 
como alterações em outras glându
las endócrinas, também podem ser 
causas de esterilidade.

Fatores como infecções crônicas 
fora dos órgãos geríitais, doenças 
debilitantes, deficiências nutricio
nais severas, idade dos indivíduos, 
etc., podem afetar a função das gô- 
nadas masculinas e femininas e as
sim reduzir a fertilidade. Fatores 
emocionais também podem interfe
rir com o processo de fecundação, 
na medida em que se relacionam 
diretamente com impotência, ejacu
lação precoce, vaginismo. Podem 
inclusive causar espasmos nas 
trompas de Falópio, dificultando a 
fecundação.

VEJA TAMBÉM: Reprodução.

Estética

Embora designando uma teoria 
geral da sensibilidade, que se en
tronca em parte com a filosofia* e 
em parte com a psicologia*, o 
termo “estética” é usualmente em
pregado com o sentido específico 
de doutrina do belo e da arte*, em 
todas as suas implicações. O fun
dador dessa disciplina filosófica, o 
alemão Alexander Baumgarten 
(1714-1762), deu-lhe esse nome 
lembrando a palavra grega aisthe- 
sis, que significa “estesia”, isto é, 
sensibilidade ou percepção* sensí
vel, acepção que ainda se conserva 
no vocabulário médico (por exem
plo, na palavra anestesia, que signi
fica literalmente “ausência de sen
sibilidade”).

Muito antes de Baumgarten, po
rém, pensadores antigos — sobre
tudo os gregos — já  haviam refle
tido de forma sistemática sobre a 
arte. Platão*, sem desligar a ativi
dade artística do problema mais ge
ral do conhecimento* do mundo e 
do sentido da vida, deu curso a al
gumas idéias de seu mestre Sócra
tes* e tornou-se um pioneiro da fi
losofia da arte, interpretando seu 
valor, sua razão de ser e seu lugar 
na existência humana. Impressio
nado com a ilusão de realidade 
produzida em seu tempo pelo em
prego da perspectiva — o que lhe 
parecia a sofística na arte —, con
denou esse recurso artístico. Para 
ele, a arte deveria ser serva da ver
dade. Assim, seria válido apresen- 
tar-se declaradamente como cópia 
de objetos físicos, reproduzindo-os 
com fidelidade, sem ilusionismos; à 
semelhança da arte pictórica egíp

cia, bidimensional. Mas, na medida 
em que os próprios objetos físicos 
fossem cópias imperfeitas das es
sências incorpóreas (as idéias), que 
constituiriam a verdadeira reali
dade, a arte deveria imitar essa be
leza ideal, inapreensível pelos senti
dos e captada apenas pelo inte
lecto. Essa posição de Platão tem 
levado alguns autores, como Pier- 
re-Maxime Schühl, a ver nele um 
precursor, no plano teórico, da arte 
abstrata.

Mais tarde, na sua Poética, pri
meira teoria explícita da arte le
gada pela Antiguidade, Aristóte
les* adotou o conceito de poíesis, 
aprofundando o sentido daquela 
mímesis (imitação) de Platão, e di
zendo que o artista não imita o que 
é individual e contingente, mas sim 
o que é essencial e necessário.

Baumgarten interpretou a afir
mação de que a arte deve imitar a 
natureza, admitindo que seus esfor
ços criativos eram similares. Mas, 
segundo ele, a beleza e seu reflexo 
nas artes representam um tipo de 
conhecimento obscuro, inferior ao 
conhecimento racional, que é do
tado de maior clareza e tende para 
a verdade.

Baumgarten definiu o belo como 
sendo “a perfeição do conheci
mento sensível” e dividiu a estética 
em uma parte teórica (estudando as 
condições desse conhecimento) e 
outra prática (ocupando-se da cria
ção poética).

Os progressos subseqüentes da 
estética devem-se sobretudo ao ale
mão Emmanuel Kant*, que estabe
leceu, em sua Crítica do Juízo, a 
autonomia do domínio do belo, até 
então considerado objeto de conhe
cimento inferior.

Para Kant, o fenômeno estético 
não depende da natureza real das 
coisas que satisfazem ao homem, 
mas apenas da intuição* ou do sen-
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Platão foi um dos pioneiros da filosofia da arte. da doutrina do belo.

timento. Conseqüentemente, o belo 
seria propriedade das coisas que 
agradam sem depender de um con
ceito e que produzem uma satisfa
ção desinteressada.

Depois "de Kant, o problema do 
belo converte-se na questão mais 
ampla da experiência estética, dife
rentemente interpretada pelas di
versas correntes idealistas alemãs: 
a arte como manifestação do livre 
jogo do espírito (Schiller*), do infi
nito dentro do finito (Schelling*), 
da vontade de viver (Schope- 
nhauer*), ou da vontade de potên
cia (Nietzsche*).

As teorias subjetivas

Um vasto ramo dessas teorias 
estéticas subjetivas parte da idéia 
de que só compreendemos bem os 
objetos aos quais atribuímos quali
dades humanas. Por exemplo, ao 
admirarmos uma pujante ca
choeira, encontramos nela uma as
piração de força que, na verdade, 
está em nós. É essa a concepção 
presente na teoria da Einfühlung 
(empatia, sentir em) formulada por 
Theodor Lipps*. Tal doutrina con
sidera como fundamento da expe
riência estética a projeção senti
mental (ou seja, a empatia) de nos
sas sensações nos objetos, cuja re- 
presentaçao afeta de maneira 
positiva ou negativa o dinamismo 
da vida interior. Quando nos perde
mos em sua contemplação, nós 
realmente nos sentimos ativos “ne
les” . Caso contrário, não existe em

patia: nossa atividade espiritual re
trai-se diante de objetos que não a 
estimulam.

Não basta, porém, considerar 
isoladamente os dois aspectos — 
espiritual e material — da expe 
riencia estética. Eles estão em es
treita união, já  que a arte deriva 
tanto dos estados emocionais do 
sujeito como das qualidades físicas 
do objeto. É que a experiência esté
tica, em parte sensível e em parte 
espiritual, nos remete à teoria dos 
valores (axiologia da arte). Existe, 
certamente, um predomínio da sub
jetividade na faixa dos valores que 
se referem ao agrado ou desagrado, 
isto é, à questão do gosto. Mas, em
bora faça parte integrante da expe
riência estética, o gosto corres- 
onde a uma reação elementar, in- 
uenciada por inúmeros fatores, 

tais como a moda, o nível de instru
ção, a posição social, etc. Assim, 
apesar de ser determinado em alto 
grau por certos aspectos humanos 
(individuais ou sócio-culturais), o 
gosto como critério de avaliação 
estética comporta refinamento e 
evolução.

Intuição, expressão, 
simbolização

Uma descrição dos valores de 
que temos consciência imediata na 
contemplação das coisas belas — 
obras de arte, inclusive — é a meta 
da doutrina estética inspirada na 
fenomenologia*, que se originou 
das investigações do alemão Ed-

mund Husserl*. Tomando a pala
vra “fenômeno” como tudo aquilo 
que aparece ou se manifesta à cons
ciência, a estética fenomenológica 
diz que devemos recorrer, sobre
tudo, a uma intuição peculiar que 
nos leve à própria essência* do 
poético, do trágico, do cômico ou 
do sublime (as chamadas catego
rias estéticas). A intuição tal como 
concebida pelo francês Henri Berg- 
son* tambem procura penetrar no 
ãmago das coisas: seria um elo de 
simpatia entre o sujeito e o objeto, 
uma comunicação imediata e ins
tantânea, que nos transportaria 
para o interior daquilo que contem- 

lamos. Assim, a arte romperia as 
arreiras do pensamento lógico e 

das necessidades práticas, permi
tindo a percepção direta do fluxo 
da vida, do “ela vital” existente no 
mundo.

Assim como Bergson, o filósofo 
italiano Benedetto Croce* em sua 
Estética, dividiu o conhecimento 
humano em dois tipos: o intuitivo 
e o conceptual. A arte corresponde
ria ao primeiro, a ciência ao se
gundo.

Para Croce, não há distinção al
guma entre estética e lingüística*, 
já  que seus fins seriam idênticos: a 
linguagem é essencialmente expres
são, e a expressão é o fato estetico 
fundamental. Arte ou beleza nada 
mais são que “intuição”, etapa pre- 
conceptual do pensamento, e por 
isso desligadas da realidade mate
rial, do útil, do agradável, da con
duta moral e do conhecimento con- 
ceptual. Além disso, intuição e 
expressão se equivaleriam, porque 
seria absolutamente impossível se-

parar a imagem mental de sua exte
riorização material. Intuir é expres
sar, e nada mais que expressar.

Quanto às técnicas, são para 
Croce apenas meios de concretizar 
algo que as rege soberanamente: a 
expressão espiritual dos sentimen
tos. Entretanto, dizem seus críticos, 
assim como a riqueza e a variedade 
da experiência estética não podem 
ser igualadas à linguagem corrente 
(por exemplo, a de uma criança que 
aprende a falar), a expressão arbi
trária e espontânea de qualquer 
emoção não pode ser chamada de 
arte.

É evidente que, na arte, só exis
tem intuições expressadas, e que 
antes do estágio de expressão nada 
existe. Mas intuição e expressão, 
conteúdo e forma, essência e apa
rência constituem fatores comple
mentares e perfeitamente equilibra
dos no pensamento, vontade e 
sentimento do artista. Essa duplici
dade da arte assegura-lhe um modo 
específico de existência, meio real, 
meio ideal. Os dois aspectos — o 
sensível e o expressivo — consti
tuem assim, segundo o filósofo Ni- 
colai Hartmann*, duas dimensões 
irreversíveis do objeto estético, que 
podemos descobrir e descrever fe
no menologicamente: uma dian
teira, frontal, que depende dos ele
mentos reais (a matéria sonora do 
poema, a pictórica do quadro, as 
massas da escultura, etc.); outra, de 
retaguarda, que transcende o real 
ou, como diz Merleau-Ponty* que 
devora os signos, despoja-os de sua 
existência empírica para projetá-los 
no mundo autônomo da significa
ção e da expressão. Não sendo real.
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mas necessitando da realidade para 
existir, o objeto estético é, na termi
nologia de Max Bense (1910- ), 
co-real, e a aparência estética é o 
modo de ser correspondente à co
re alidade.

Enquanto Bense postula, ao lado 
da filosofia da arte, uma filosofia 
da técnica, Merleau-Ponty mosfra 
que os significados que se ligam às 
palavras e aos gestos humanos 
também s e  verificam nas estruturas 
da arte.

E isso não seria possível sem 
uma atividade intencional da cons
ciência: ela se apodera dos elemen
tos sensíveis da matéria, subordi
nando-os a uma função essencial 
do espírito, que é a simbolização. 
De fato para Ernst Cassirer*, a arte 
e também a linguagem, _o mito, a 
religião* e a ciência são formas 
simbólicas que traduzem de modos 
diversos a mesma atividade cria
dora do pensamento. Este se apro
pria da realidade externa; estrutu
rando-a de acordo com símbolos*, 
seja dentro de uma lógica* redutí
vel a conceitos (constituindo a 
ciência), ou dentro de uma lógica 
irredutível a conceitos (produzindo 
a arte).

C riação e apreciação

Já na estética psicanalítica, de
corrente dos estudos do austríaco 
Sigmund Freud* e desenvolvida 
pelo francês Charles Baudouin 
(1845-1929), os elementos cons
cientes contam muito pouco. As
sim, na vida como na arte, o fator 
determinante seria o automatismo 
da libido humana, responsável pe 
los complexos sexuais. O artista, 
sem fugir à regra geral, pode proje
tar esses complexos na obra, en
quanto o observador projeta os 
seus no objeto contemplado. A arte 
resultaria, pois, da atividade in
consciente de seu criador, enquanto 
a contemplação libera uma ativi
dade similar no espectador. Por 
isso, tanto uma quanto outra são 
fontes de prazer.

Na verdade, os instintos* primá
rios recalcados podem encontrar 
uma expressão na arte. Mas, sendo 
nossa natureza sexual apenas uma 
parcela da personalidade*, a satis
fação idealizada (simbólica) do 
conjunto de impulsos e emoções* 
que a compõem constitui apenas 
uma variedade do fenômeno artís
tico, que é muito mais amplo e glo
bal. Nas Cartas sobre a Educação 
Estética do Homem, de Schiller*, 
hoje revalorizadas, a arte aparece 
mesmo como o primeiro passo 
para dignificar os instintos e conci
liar a passividade dos impulsos 
com a liberdade da razão*.

Cari Gustav Jung*, criador da 
Psicologia Analítica, por sua vez. 
acha que a arte extrai sua rede de 
imagens dos modelos existentes no 
inconsciente coletivo: os arquéti 
pos. Assim, a pedra simbolizaria a 
morada dos deuses, e seu emprego 
em lápides funerárias teria prenun 
ciado as várias formas de escultura 
religiosa ou profana. Entre as aná
lises comparativas propostas por 
Jung, destaca-se a que aponta, em 
civilizações remotas, a presença e 
o significado das figuras circulares 
(a esfera como marca de perfeição 
espiritual).

G Vico: um dos prim eiros a vincular a arte á tota lidade da cultura.

Friedrich Schiller via na arte a manifestação do livre jogo espiritual.

A tendência-limite da posição 
psicanalítica consiste em atribuir 
aos sentimentos o papel de gerado
res da criação artística, conferindo 
porém à expressividade o mais alto 
valor estético. O crítico René 
Huyghe abraça tal hipótese quando 
explica, por exemplo, o movimento 
e o vigor dos quadros do pintor 
francês Toulouse-Lautrec* como 
compensação do artista que mal 
podia caminhar em virtude de um 
defeito físico. A arte _é definida, 
desse modo, como “ação introver
tida”, e seus processos, como fanta
sias que exprimem desejos compen
satórios.

Por meio da psicologia, outros 
ensaístas tentam esclarecer o misté
rio da criação artística. O mo
mento supremo da experiência esté
tica, segundo E. Meumann, situa-se 
não na contemplação da arte ou da 
natureza, mas na própria criação 
artística. Esta não decorre de cau
sas puramente psicológicas ou indi
viduais, mas também sociais e, 
nesse sentido, impessoais. As três 
fases sucessivas na criação seriam: 
primeiro, a profunda emoção da 
experiência artística inicial; depois, 
o impulso e o desejo de expressá-la 
em uma forma definida; final
mente, o esforço para dar a essa 
auto-expressão o caráter de obra 
permanente.

Esse teor impessoal e desinteres
sado encontra-se igualmente na 
apreciação da arte, conforme a teo
ria da Kinesthesis, formulada por 
psicólogos de Cambridge. O prazer 
estético seria essencialmente um 
“estado de equilíbrio”, uma harmo
nia psicológica na qual nossos im
pulsos não estão em conflito uns 
com os outros, nem reprimidos 
como na vida diária. E, para alguns 
teóricos, o que torna singular a ati
tude estética é, como sustentava o 
alemão Schopenhauer*, sua con
te mplatividade.

A respota do espectador à obra 
de arte pode incluir, além disso, a 
empatia assinalada por Lipps, mas 
não parece possível reduzir esse fe
nômeno à simples projeção emo
cional ou à associaçao de idéias: a 
unidade dos fatores, a completa fu
são da imagem e da memória no 
momento da percepção, e a cone
xão necessária entre elas excluem 
os caprichos da experiência pessoal 
io observador. A atitude deste em 
relação à arte se caracteriza, assim, 
segundo Miiller-Freienfels, por 
uma mescla de emoção empática 
projetada, graças à qual o seu “eu” 
se reflete na obra, e de contempla
ção desinteressada, graças à qual a 
mente permanece inteiramente ab
sorta. Ô processo, pois, não é pura
mente emocional nem puramente 
contemplativo, mas as duas coisas 
ao mesmo tempo.

Com os filósofos do século XIX, 
a arte se acha subordinada ao idea
lismo abstrato, que busca uma 
forma superior de verdade. Com as 
doutrinas objetivas, caracterizadas 
pela repulsa a metafísica, passam a 
merecer maior atenção os elemen
tos materiais da arte (sons, cores, 
linhas, volumes) e suas relações es
truturais (ritmo, harmonia, equilí 
brio, proporção, simetria). Tal é a 
ambição da “ciência geral da arte”, 
que foi proposta por Emil Utitz 
(1883-1936) e Max Dessoir*. Am-
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F. Nietzsche encarava a arte com o manifestação da vontade de potência.

bos crêem na necessidade de sepa 
rar a discussão filosófica do belo 
— área da estética — de uma ciên
cia dedicada aos problemas da 
criação artística, da natureza e fun
ção de cada arte, suas relações com 
a sociedade e com a vida. Como 
toda ciência pura, seu alvo não é 
simplesmente descritivo, mas tam
bém normativo, na medida em que 
estabelece padrões ideais a serem 
alcançados na prática. Entendendo 
que as categorias estéticas, inclu
sive o belo, dependem menos das 
qualidades reais dos objetos que de 
suas características específicas ca
pazes de provocar emoção, Dessoir 
encontra provas abundantes a fa
vor desse objetivismo. Na percep
ção estética, por exemplo, há uma 
relação definida entre as formas 
materiais, cores ou diferentes ele
mentos de uma série. O método ex
perimental de Frechner* também 
apontou certos princípios gerais da 
arte, tais como os da clareza, uni
dade na variedade, ausência de 
contradição.

Essa preocupação com a forma 
artística não é recente, pois a pró
pria estética kantiana pode ser, em 
parte, considerada formalista. Ex
cluindo o critério da utilidade ou 
da perfeição do objeto estético, dis
tinguindo entre beleza “livre” e 
“dependente” (de conceitos), Kant 
destaca a forma como única fonte 
de prazer estético.

Grande defensor moderno do 
formalismo é o filósofo francês 
Etienne Souriau, para quem a esté
tica deve ser “a ciência das for
mas”. A arte, como aplicação 
consciente de um conhecimento es
pecializado, está para a estética as-

sim como, por exemplo, a medicina 
está para a fisiologia.

Importante precursor dos cien
tistas da arte é o francês Hippolyte 
Taine*, cuja estética não constitui 
uma filosofia da beleza em geral, 
mas uma filosofia das belas-artes. 
Foi também o fundador do método 
empírico, histórico e comparativo, 
próprio das ciências naturais, em 
oposição ao método dedutivo dos 
metafísicos do século XIX. O obje
tivo fundamental da arte seria reve
lar, de maneira mais clara e com
pleta que a própria natureza, 
alguma característica essencial da 
realidade, seja a mais significativa 
(isto é, a mais estável e elementar, 
como em botânica), seja a mais be
néfica para o desenvolvimento hu
mano. Para Taine, a produção e_a 
gênese das obras de arte não estão 
determinadas por forças internas, 
psicológicas, mas por uma soma de 
influências externas: a raça, o meio 
físico e o momento histórico. Tudo 
isso influi na atividade artística e 
no conteúdo da obra, de tal ma
neira que Shakespeare*, por exem
plo, seria o produto da raça in
glesa, do meio em que viveu e do 
seu momento histórico, a era elisa- 
betana (1558-1603), quando houve 
na Inglaterra intenso florescimento 
artí stico.

Nessa tese, estão assinalados 
três fatores importantes, mas falta 
talvez o principal, que é a persona
lidade e o talento do próprio artista 
(com os mesmos fatores em jogo, 
apareceu apenas um Shakespeare, e 
nao vários).

E s s a  p r e o c u p a ç ã o  d e  v i n c u l a r  a  
a r t e  c o m  o  t o d o  h i s t ó r i c o - c u l t u r a l  
v e m  d e s d e  o  s é c u l o  X V I I I .  A  t e o r iaA estética fenomenológica nasceu das investigações de Edmund Husserl.
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do pensador napolitano Giambat- 
tista Vico* continha os germes de 
uma abordagem que ganharia im
pulso, mais tarde, na sociologia* 
da arte. Nesta, a expressão das 
emoções se torna de vez individual 
e social (Y. Hirn), e a arte é consi
derada como um daqueles domí
nios intermediários entre a lingua
gem e o mito, por meio dos quais 
a mente dos povos se exprime a si 
mesma (W. Wundt*). Para Karl 
Marx*, a arte e as demais formas 
da vida social (direito, política, reli
gião, filosofia) relacionam-se com a 
infra-estrutura econômica da socie
dade, através do papel que as clas
ses* sociais antagônicas desempe
nham no processo de produção. 
Daí ser a arte uma superestrutura 
da sociedade, impregnada de fun
ção ideológica.

Mas a estética marxista não se 
reduz a uma explicação (obtida 
com os métodos do materialismo 
histórico) da gênese dos fenômenos 
artísticos. Com o pensador hún
garo Georg Lukács*, principal
mente, ela busca a compreensão da 
arte como reflexo peculiar da reali
dade. Esse reflexo possuiria leis es
pecíficas, sendo a principal, se
cundo Lukács, a importância dada 
a categoria do típico. Hércules, 
Prometeu e Fausto são, por exem
plo, grandes figuras típicas dentro 
de seus respectivos contextos. 
Como a arte envolve sempre ho
mens concretos em situações con
cretas, perfeitamente definidas na 
sociedade, sobretudo no processo 
de produção econômica, ela deve 
oferecer uma síntese expressiva que 
tenha por meta o “puro tipo”. Este 
é uma generalização cientifica, não 
uma realidade empírica, com tra
ços menos ou mais acentuados 
conforme a ciência (menos na 
física do que na biologia, por exem
plo). Define-se assim a diferença 
(ou antes, a oposição) entre o re
flexo científico e o reflexo artístico 
de uma mesma realidade. Por outro 
lado, além de constatar os traços 
típicos existentes em homens, senti
mentos, idéias, coisas ou institui
ções, a arte deve apontar para uma 
tipicidade de ordem superior: o as
pecto de uma etapa típica da evolu
ção da vida humana, de seu sen
tido, de suas perspectivas. E a 
impossibilidade de chegar às leis 
puras ou à universalidade científica 
do tipo não é uma deficiência, mas 
virtude máxima da arte.

Por seu turno, o austríaco Ernst 
Fischer (1889- ) afirma que 
conceber a arte como “substituto 
da vida”, como maneira de colocar 
o homem em equilíbrio com seu 
meio circundante, é uma idéia que 
contém o reconhecimento parcial 
da natureza da arte e de sua neces
sidade. O homem anseia por absor
ver o mundo circundante e inte- 
grá-lo a si: estende pela ciência e 
pela tecnologia o seu “eu” curioso 
e faminto; e — na arte — anseia 
por unir o seu “eu” limitado com 
uma existência humana coletiva, e 
por tornar social a sua individuali
dade.

Embora aceitas em linhas gerais, 
essas teorias sociológicas da arte 
sofreram algumas ressalvas. O ar
tista não apenas cristaliza em sua 
obra uma dada realidade social, 
mas responde ativamente (e trans-

Henri Bergson: o belo como percepção do "elã vital" existente no mundo.

formadoramente) às solicitações de 
seu meio, às exigências de sua 
classe, aos problemas morais, so
ciais e políticos de sua época. O 
próprio Marx reconheceu o poder 
da arte de se sobrepor ao momento 
histórico e exercer um fascínio per
manente. Por isso diz Arnold Hau
ser que toda arte está condicionada 
socialmente, mas nem toda arte é 
definível socialmente. Não o é, so
bretudo, a qualidade artística, por
que esta não possui nenhum equi
valente sociológico. As mesmas 
condições sociais podem produzir 
obras-primas e peças sem valor es
tético.

Retomando uma idéia de Karl 
Buecher, Charles Lalo sustenta que 
o trabalho organizado e coletivo, 
que nas sociedades desenvolvidas 
assume a forma de relações comer
ciais e profissionais, exerceu consi
derável influência na origem e evo
lução da arte. Isso é especialmente 
evidente entre os povos ditos incul
tos ou primitivos, onde a marcação 
do ritmo de trabalho deixou vestí
gios na música e na poesia, tal 
como exemplificam as canções de 
plantio ou de colheita. A recom
pensa econômica oferecida ao ar
tista, enquanto não afeta a quali
dade de seu trabalho, tem 
repercussão certa sobre a natureza 
e a quantidade de sua obra total. 
As obras de arte também refletem 
a organização da família — ma
triarcal, patriarcal ou moderna e 
individualista — além de forças 
políticas e valores religiosos, que 
exercem constante e contínua in
fluência até hoje.

Tendências recentes

Nos dias atuais, porém, o círculo 
familiar e social alargou-se. O for
migueiro de informações criado pe
los meios eletrônicos de comunica
ção de massa — televisão, cinema, 
rádio, jornal, satélites artificiais — 
estã transformando as relações do 
homem com o mundo, e apagando 
as tradicionais influências da edu
cação e da cultura no seu todo. Os 
modernos estetas podem, pois, ser 
encontrados entre os teóricos da 
comunicação.

Um deles, o norte-americano 
Marshall McLuhan (1911- ), 
não prevê, como Hegel, o fim da 
arte. Ao contrário, acredita, que a 
tecnologia*, em seu conjunto, é 
uma extensão do homem, e que os 
meios de informação* são também 
meios de formaçao: produzem no
vas relações de percepção, transfor
mam o meio ambiente, alteram o 
modo de pensar, agir e sentir.

Assim, a era eletrônica estaria 
recriando o mundo à imagem e se
melhança de uma aldeia primitiva. 
Em plena era da informação, o ho
mem volta ao estágio da tribo, da 
antiga comunidade, onde o conhe
cimento ganha circulação maciça e 
onde o vaso neolítico pode ter seu 
correspondente num copo de plás
tico, produzido segundo as melho
res normas do desenho e da arte in
dustrial.

Para os psicanalistas, o belo em Lautrec resulta de seu defeito fisico.

VEJA TAMBÉM: Arte; Crítica; 
Percepção das Artes; Sociologia da 
Arte.
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"G uern ica ", 1937: form as angulosas e contrastes de luz e sombra marcam o personalíssimo estilo  de Picasso.

Originada do gregn stvlos (co 
luna), a palavra “estilo passou 
para o latim — stílus — com o 
significado de “haste”. Mais espe
cificamente, a haste com que se tra- 

avam os caracteres de escrita so- 
re tábuas enceradas. Com o 

tempo, o termo transformou-se em 
sinonimo de “escrita” e, sucessiva
mente, de “maneira de compor por 
escrito, em prosa e em verso ’.

Mais tarde, stilus passou tam 
bém a designar aspectos e formas 
da vida geral: estilo de viver, estilo 
de jogar, estilo de vestir-se, etc. 
Hoje, a palavra “estilo” é empre
gada em todas as artes para desig 
nar a “singularidade expressiva da 
forma artística” de um artista, ou 
de um grupo de artistas, ou ainda 
de uma epoca.

Discussão do conceito

Em literatura*, a conceituação 
de estilo varia segundo a concep
ção de cada teorico acerca da 
arte*, produto de sua posição ideo
lógica, de sua visão pessoal do 
mundo. Todos, porém, concordam 
em que a questão está no âmago da 
ciência da literatura e de toda a ex
pressão artística.

A estilística, uma das mais im
portantes correntes da crítica* lite
rária do século XX, centraliza por 
exemplo a análise da obra literaria 
na descoberta e no estudo do estilo 
do autor. Já o italiano Benedetto 
Croce*, que foi o precursor dessa 
corrente, não via qualquer dife
rença entre crítica estilística e crí
tica estética.

Buffon*, precursor dos evolucio- 
nistas, afirmava que “o estilo é o 
homem”. Nessa frase, a palavra 
“homem” é empregada em oposi
ção aos outros seres animais, e 
nesse caso ela é verdadeira, já  que 
o homem é o único ser capaz de 
criar estilos.

Stendhal* era mais explícito: “O 
estilo consiste em acrescentar a um 
dado pensamento todas as circuns
tâncias calculadas para produzir o 
efeito total que esse pensamento 
deve produzir”. Dava assim uma 
resposta antecipada a todos aque
les que, no final do século XIX, se 
parariam forma e conteúdo e da
riam primazia àquela, atribuindo à 
sua extrema elaboração a medida 
do valor de uma obra artística.

Karl Vossler (1872-1949) desta
cou a importância do elemento lin
güístico, que considerava, junta
mente com os elementos político, 
social e religioso, capaz de influen 
ciar o estilo. O destaque dado ao 
aparato lingüístico na determina 
çao do estilo veio enriquecer a dis 
cussão, e trouxe ao centro da ques 
tão a palavra.

No trabalho intitulado O Pro 
blema do Estilo, J. Middleton 
Murry* refere-se a três sentidos dis 
tintos de estilo. Primeiro, signifi 
cando a idiossincrasia pessoal de 
expressão pela qual se reconhece 
um autor. Segundo sentido: “O es
tilo é a qualidade, a faculdade de

expor lucidamente uma seqüência 
de idéias” . Terceiro: “ O estilo é 
uma fusão completa do pessoal e 
do universal” .

O filólogo alemão Wilhelm 
Schneider apresenta por sua vez 
uma classificação de estilos extre
mamente bem elaborada, que mos
tra ao mesmo tempo a dificuldade 
de conceituação do termo e o pe 
rigo de querer reduzi-lo a uma fór
mula simples.

Concepções modernas

Nas investigações da primeira 
metade do século XX, há três dife
rentes concepções de estilo. A pri
meira está ligada à obra do lin- 
üista suíço Ferdinand de 
aussure*, a segunda, aos criadores 

da estilística moderna — Vossler e 
Leo Spitzer (1887-1961) — e a ter
ceira, a Heinrich Wõlfflin 
(1864-1945), teórico da história da 
arte.

Saussure criou as noções de lín
gua* como sistema e como fala; 
seu discípulo Charles Bally 
(1865-1947) entende por estilística 
a investigação dos meios lingüísti
cos encarados na sua função emo
cional ou afetiva.

Devido a esse duplo aspecto — 
a língua vista como sistema e como 
uso individual (fala) — , muitos 
cientistas da literatura consideram 
impossível a construção de uma 
“ponte de ligação” entre as duas 
noções.

Na segunda concepção, a ex
pressão verbal é tida como a cria
ção animada, guiada pelo poder da 
fantasia. Há duas tendências, den
tro dessa corrente. Assim, Croce e 
Vossler consideram o fator estético 
como o objetivo a ser atingido, ao 
passo que Spitzer sustenta que o es
tilo deve ser relacionado com a per
sonalidade do escritor. Essa estilís
tica psicológica dá margem a 
objeçoes, já  que a psique e a lingua
gem mantêm uma relação muito 
imprecisa.

A terceira concepção deriva da 
ciência da arte, na qual a palavra 
estilo já era de uso corrente. Estilo 
gótico, ou estilo românico, por 
exemplo, eram expressões consa
gradas. Por estilo entendia-se, sem
pre, a harmonia entre as formas ex
teriores e algo de íntimo que se 
manifestava do cunho uniforme 
dado a todos os elementos compo
nentes externos. Esse conceito es
tava ligado principalmente às épo

cas e menos a determinadas 
personalidades.

Em Conceitos Fundamentais da 
História da Arte, estudando a Re
nascença* e o Barroco*, Wõlfflin 
mostra como duas “maneiras de 
ver” diferentes podem conduzir a 
criações diferentes.

Análise estilística

É possível ainda hoje obser- 
var-se o uso da retórica* antiga 
como pretexto de uma análise es
tilística. Contudo, a retórica não 
passava de uma relação de normas 
para o bom emprego da linguagem 
escrita. Era normativa, não tendo 
portanto preocupação crítica. Seu 
objetivo só poderia ser o de tentar 
ensinar a escrever bem, mas nunca 
o de ensinar a criar obras de valor 
estilístico.

Uma análise estilística que se li
mita a fazer uma estilística de figu
ras de linguagem não pode preten
der chegaj ao entendimento da 
obra, que atinge uma infinidade de 
outros níveis sem o relacionamento 
dos quais não se pode alcançar a 
compreensão de toda a expressivi
dade do produto literário. Para rea
lizar uma análise estilística é neces
sário um ouvido delicado e uma 
observação sutil, além de uma só
lida base de conhecimento lingüís
tico. Para que a análise estilística 
tenha um aproveitamento máximo, 
ela deve estabelecer algum princí
pio unificador, alguma finalidade 
estética que penetre toda a obra 
como conjunto.

A realização de uma análise es
tilística deve levar em consideração 
uma série de elementos: o ritmo, a 
linguagem, a originalidade, a in
ventividade, a liberdade no uso da 
língua e a técnica. Para fins literá
rios, é evidente que o estrato foné
tico de uma língua não pode sepa
rar-se de seu significado. E a 
estrutura significativa é, por outro 
lado, em si mesma dócil à análise 
lingüística. Deve-se começar o tra
balho pela fonologia e a morfolo
gia, mas seguindo com o léxico e 
atingindo a sintaxe.

Há dois métodos possíveis de 
r e a l i z a r  a  a n á l i s e  e s t i l í s t i c a :  o  p r i
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Linhas sim ples e funcionais traduzem o moderno estilo  arquitetônico. O Pa
lácio dos Arcos, em Brasília, é um dos mais significativos axemplos.
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meiro é proceder a uma análise sis
temática do sistema lingüístico de 
uma obra literária e interpretar 
suas características em funçao do 
fim estético da obra, de seu sentido 
total: o estilo surge como o sistema 
lingüístico individual de uma obra 
ou conjunto de obras. Um segundo 
procedimento, não contraditório 
em relação ao anterior, é estudar a 
soma dos traços individuais pelos 
quais esse sistema difere de siste
mas comparáveis.

Nesse caso, o método é de con
traste: observam-se os desvios e 
distorções com respeito ao uso nor
mal e trata-se de surpreender sua fi
nalidade estética.

Estilo e técnica

Todo estilo cria sua técnica, e 
nesse caso identifica-se com ela. 
Originalmente, técnica não é o 
mesmo que estilo. Para os gregos, 
técnica (tekné) significava maneira 
de fazer, habilidade artesanal. O 
artesão produzia um vaso de cerâ
mica segundo uma fórmula prede
terminada e comum à de todos os 
artesãos. Mais tarde, numa se
gunda concepção, técnica passou a

significar a habilidade em conceber 
o processo de fazer. A técnica foi, 
portanto, a partir de então identifi
cada com o poder de criação con
creta.

O artista é um indivíduo que ela
bora sua técnica, sua maneira de 
fazer. Ao elaborá-la, ele cria ao 
mesmo tempo seu estilo, que então 
se confunde com a técnica. O ar
tista que não cria sua técnica tam
bém não tem estilo e é normal
mente um imitador do estjlo 
dominante; não é assim um cria
dor, um artista no sentido mais 
pleno da palavra. O estilo de Van* 
Gogh, por exemplo, está identifi
cado com a criaçao de sua própria 
técnica de pintar, cuja elaboração 
criou seu estilo inconfundível. O 
mesmo ocorre com Stravinski* 
com Joyce*, com Picasso*, ou com 
Guimarães* Rosa.

Somando-se as várias concep
ções, verifica-se que o estilo é ao 
mesmo tempo um fenômeno das 
línguas nacionais, da personalidade 
artística, da época, da geração, da 
nacionalidade.

Wolfgang Kayser (1906- ) 
observa que há três características 
comuns em todas as concepções: o

estilo é algo de individual; o estilo 
é encarado como uma Unidade: to
das as características pertencentes 
a ele se harmonizam de quajquer 
modo entre si; estilo é expressão do 
íntimo.

Natureza do estilo

A expressão, de importância 
fundamental para a investigação do 
estilo, pode ter várias significações. 
“Exprimem-se”, por exemplo, os 
pêsames a alguém. Já com outro 
sentido, diz-se que os modos de al
guém usar o chapéu e a gravata são 
“expressões” do seu “eu”; nesse 
caso, a “expressão” é uma determi
nação anímica, a nota pessoal que 
um “eu” põe num objeto. Mas tam
bém — agora num terceiro sentido
— se diz que alguém tinha no rosto 
uma “expressão de surpresa: aqui 
significa uma determinação total 
por meio daquilo que se__ exprime. 
Domina então uma relação insepa
rável, que se pode qualificar de 
identidade; a expressão seria assim 
a manifestação daquilo que, visto 
do interior, procura exprimir-se.

Outra observação importante é a 
respeito de duas concepções decisi
vas, que são aceitas comumente- 
mente como verdadeiras. A pri
meira é a suposição de que a 
personalidade do poeta é parte bá
sica no ato da criação. A segunda 
é a suposição de que à personali
dade do autor adiciona se o influxo 
da sociedade. Todo ato de criação 
faz parte de um mundo irracional, 
e “o verdadeiro artista, mesmo que 
proceda em plena consciência e 
com toda a deliberação, vê-se aju
dado por forças estranhlas ao seu 
‘eu’,pessoal”.

É preciso ressaltar também o im
portante papel das concepções de 
espaço* e de tempo* para concei
tuar estilo. “( . . . )  Pode-se dizer a 
priori que as formas de concepção 
de espaço e tempo devem ter um 
valor decisivo na investigação es
tilística: as suas modalidades repre
sentam sempre categorias decisi
vas.” Emil Staiger, o crítico suíço, 
inspirando-se em Heidegger, reali
zou análises nesse sentido.

Estilo e língua

Outro_ aspecto considerável é o 
da relação entre estilo e língua. A 
língua não é material neutro: impõe 
certas possibilidades e exclui ou
tras. Lida-se com formas em gue as 
categorias da percepção sao de 
maior ou menor eficacia. Os signi
ficados não podem ser considera
dos como meros reflexos da reali
dade objetiva; em toda classe de 
palavras — substantivo, adjetivo, 
verbo — existe uma forma que está 
correlacionada com uma categoria 
da percepção*. A percepção en 
volve todas as formas de apreensão 
de real; é um ato de consciência in- 
telectiva pelo qual o real é assu
mido e reconhecido. Por outro 
lado, o conceito de objetividade vai 
além do simples significado de con
cretização: implica ainda uma refe
rência simultanea ao significado, 
ou conteúdo. Em outras palavras, 
não se limita ao simples fa to  de 
existir, mas sempre e ao mesmo 
tempo, também ao modo como 
existe.

A tendência à contemplação patética caracteriza a pintura religiosa de El 
Greco. ("Santo André e São Francisco". 1603. M . do Prado. Madri.)

Singularidade expressiva na litera
tura do século XX: James Joyce.

Todas as categorias da percep
ção estão associadas ao significado 
ou conteúdo. O significado abrange 
iguaftnente o poder emotivo con
tido numa determinada palavra. 
Assim, o significado de uma pala
vra é aquilo em que se pensa e se 
sente ao pronunciá-la. Nos signifi
cados das palavras encontram-se 
determinadas percepções ou per
cepções latentes. De acordo com o 
contexto, o termo “obscuro”, por 
exemplo, pode apresentar mais 
conteúdo emocional do que “es
curo”.

No entanto, o que é mais carac
terístico da arte literária e nela cria 
precisamente o estilo é, por um 
lado, a intensidade com que as pa
lavras estão mais, ou menos, “car
regadas” de conteúdo, e, por outro, 
o fato de dominarem constante
mente as mesmas categorias de per
cepção através de toda a obra, e de 
se manifestar uma harmonia na es
trutura uniforme.

VEJA TAMBÉM: Crítica: Esté
tica; Lingüística; Literatura.
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Estímulo e 
Resposta

Um filhote de peru foge quando 
vê um gavião se aproximar. Na 
descrição de um evento como esse, 
as ciências do comportamento* uti
lizam os termos estímulos (o ga
vião aproximando-se) e resposta (a 
fuga do peru). Por outro lado, a 
aproximação do gavião não pode
ria ter ocorrido se ele não tivesse 
visto o peru. Neste caso, o peru é 
o estímulo e a aproximação é a res
posta.

Embora nenhuma definição des
ses dois termos básicos seja univer
salmente aceita, os cientistas con
sideram estímulo e resposta 
conceitos suficientemente claros 
para os fins de pesquisa e comuni
cação.

De modo geral, o termo “estí
mulo” refere-se a mudanças no am
biente externo ou interno (estí
mulos produzidos dentro do 
organismo, como, por exemplo, 
uma dor de estômago) que tenham 
possibilidade de afetar o comporta
mento. As mudanças ambientais 
são consideradas estímulos, mesmo 
que não haja um efeito imediato so
bre o comportamento. Não é neces
sário, também, que o efeito seja a 
produção de uma resposta; há efei
tos a longo prazo, que produzem 
modificaçoes sutis no comporta
mento animal.

Todo o organismo está constan
temente bombardeado por uma in
finidade de mudanças ambientais. 
No entanto, apenas uma parcela 
ínfima dessas modificações altera o 
comportamento. Isso acontece, em 
primeiro lugar, porque o organismo 
e insensível a muitas das modifica
ções; existem animais que não per
cebem a luz, outros que não discri
minam comprimentos de onda 
luminosa, etc.

Dessa forma, as limitações dos 
órgãos dos sentidos representam o 
primeiro dispositivo que seleciona 
a estimulaçao. Entretanto, apenas 
uma pequena parte das mudanças 
ambientais às quais o organismo é 
sensível tem efeito sobre o compor
tamento, num dado instante. Isso 
se deve à existência de mecanismos 
seletivos no sistema nervoso, que é 
responsável pelo registro e pela 
analise das variações ambientais, 
bem como pela determinação do 
comportamento. Esses mecanismos 
agem como filtros ou como fecha
duras, de modo que apenas alguns 
estímulos conseguem produzir de
terminadas respostas.

Em sua maioria, as respostas 
são, em última análise, conjunto de 
contrações musculares (um exem
plo de outro tipo de resposta é a 
atividade dos cromatóforos dos 
peixes, que os fazem mudar de cor). 
A fuga do peru e a aproximação do 
gaviao são conjuntos de inúmeras 
contrações de diferentes músculos 
integradas numa seqüência. Usa-se 
a expressão “uma resposta” tanto 
para designar a contração de um 
músculo, como também para indi
car um conjunto integrado de con

trações. Quanto menor o número 
de músculos envolvidos e menos 
complexas as relações entre suas 
atividades, menor é o nível de inte
gração da resposta.

Uma relação estímulo-resposta 
pode ocorrer estavelmente numa si
tuação e não ocorrer em outra. Por 
exemplo: na primavera, muitos ani
mais respondem prontamente com 
comportamento sexual à presença 
de um indivíduo receptivo da pró
pria espécie e do sexo oposto; fora 
da estayão reprodutiva, essa res
posta nao ocorrerá.

Nesse caso, a relação estímulo-

resposta depende da presença de 
hormônios sexuais no organismo. 
Além disso, logo após uma exibi
ção de comportamento sexual, di
minui a probabilidade de nova 
ocorrência desse comportamento, 
mesmo que não haja fadiga geral 
do organismo. Dessa forma, não 
são os hormônios os fatores res
ponsáveis pelo enfraquecimento da 
relação, mas sim processos iieurais 
de curta duração.

Assim, numa relação estímulo- 
resposta, mesmo que o estímulo 
seja constante, ocorrem flutuações 
na resposta devidas a fatores inter

nos geralmente designados como 
motivacionais.

Muitas das relações estímulo- 
resposta ocorrem ja na primeira 
ocasião em que o animal encontra 
o estímulo. Por exemplo, o passari
nho Fringilla coelebs, aos trinta 
dias de idade, criado em laborató
rio, exibe a resposta de hostiliza
ção, típica de sua espécie, na pri
meira ocasião em que vê uma 
coruja, mas não responde dessa 
forma diante de outros pássaros. A 
serpente Thamnophis sirtalis, aos 
dois dias de idade, ataca extratos 
químicos de animais dos quais sua 
espécie é predadora, mas não ataca 
extratos de outros organismos.

Em casos desse tipo, que são 
muito numerosos em todo o reino 
animal, o sistema nervoso possui 
mecanismos geneticamente deter
minados, que fazem com que a res
posta ocorra por instinto*, indepen
dentemente de treino ou imitação. 
Esse fenômeno não se verifica ape
nas na infância dos animais. Rela
ções estímulo-resposta que, nor
malmente, uma espécie só exibe 
muito depois do nascimento tam
bém podem independer de treino 
prévio ou imitação.

O esquilo Sciurus vulgaris L., 
por meio de uma longa e complexa 
seqüência de movimentos, enterra 
nozes durante o outono. Criando-se 
esse animal com dieta líquida, num 
ambiente de chão liso e duro, sem 
que possa ver outros esquilos, ele 
exibirá os mesmos comportamen1 
tos típicos de sua espécie na pri
meira ocasião em que uma noz lhe 
for oferecida.

Em outros casos, a capacidade 
inicial de responder apresenta-se 
diante de uma grande variedade de 
estímulos. Posteriormente, no de
correr do desenvolvimento, vai-se 
limitando apenas a alguns estímu
los. Verifica-se tambem o caso 
oposto: essa capacidade inicial é 
restrita a uma pequena variedade 
de estímulos e posteriormente ou
tros estímulos semelhantes adqui
rem a propriedade de provocar res
postas.

Pode ocorrer ainda o caso de o 
animal passar a emitir uma res
posta a um estímulo diante do qual 
ou não apresentava nenhuma res
posta ou então apresentava outra 
muito diferente.

O estudo do comportamento não 
se restringe ao estudo de relações 
estímulos-respostas. O organismo, 
mesmo invertebrado, não e um sis
tema passivo cujo comportamento 
possa ser entendido como um nú
mero definido de respostas, provo
cadas, cada uma, numa relação 
biunívoca, por um estímulo, de tal 
forma que seu estudo consista em 
mera identificação de estímulos e 
respostas. O ambiente, com efeito, 
afeta o comportamento de maneira 
bastante complexa e não apenas 
produzindo respostas, e o orga
nismo age continuamente sobre o 
ambiente, modificando seletiva
mente a estimulação.

VEJA TAMBÉM: Adaptação; 
Comportamento; Discriminação; 
Encadeamento Comportamental; 
Estampagem Comportamental; 
Etologia; Instinto.A  a t itu d e  d e fe n s iv a  n o s  a n im a is  6 r e s p o s ta  a e s t ím u lo s  a m b ie n ta is .



Estoicismo 409

Estocástica

Qualquer processo que possa ser 
descrito em termos de probabili
dade* chama-se estocástico. Su- 
pondo-se que a função y = x +  a 
tenha o valor inicial de x = 2 e que 
o valor de a é determinado ao se 
jogar uma moeda ao ar (se der cara 
a = 0 e se der coroa a = 1), ela 
poderá ser representada pela trans
formação indicada nesta tabela:

2 3 4
X_ / \  / \  / \

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Y —  2 3 3 4 4 5

Isto é, o estado de x = 2 muda 
com probabilidade 1/2 para o 
mesmo 2 e com probabilidade 1/2 
para 3. O estado de x =  3 com pro
babilidade 1/2 para 3 e com proba
bilidade 1/2 para 4, e assim por 
diante.

Esse tipo de transformação e, so
bretudo, o conjunto de valores que 
pode produzir é chamado de trans
formação estocástica, jiara distin
gui-lo da transformaçao uniforme 
ou determinada. Se, a partir de 
cada estado, são possíveis várias 
transformações, é conveniente re- 
presentá-las por uma matriz de 
probabilidades de transição. Escre
ve-se o estado anterior horizontal
mente na parte superior (i,, i2, i3 
................ i„) e os estados posterio
res numa coluna à esquerda (j,, j,,
j3 ..............j„). Na interseção da
coluna ik com a coluna j colo
ca-se a probabilidade com que o 
sistema passa do estado ik ao es
tado j k

A transformação y = x +  a po
deria, então, ser representada pela 
seguinte matriz:

i. i i i) ú  . . . ,Ín
2 3 4 5 . .

íi 2 1 / 2 0 0 0  . .

1? 3 1 / 2 1 / 2 0 0 . .

h 4 0 1 / 2 1 / 2 0 . .

U 5 0 0 1 / 2 1 / 2

Í5
jn

6 0 0 0 1 / 2

A transformação determinada 
pode ser considerada um caso ex
tremo da transformação estocás
tica, na qual as probabilidades va
lem Oou 1.

Uma sucessão de estados na 
uai se conserva a mesma matriz 
e transição, com o decorrer do 

tempo, isto é, uma série estocástica 
na qual a matriz de transição não 
varia com o tempo, chama-se ca
deia de Markov. Às chamadas má
quinas markovianas constituem a 
classe de sistemas cujos estados 
mudam no decorrer do tempo, me
diante uma mesma matriz de pro
babilidades de transição. Para que 
o sistema continue sendo o 
“mesmo sistema”, os valores das 
probabilidades não devem mudar.

Uma classe interessante destes- 
sistemas são os chamados de meta- 
estáveis. Imaginando-se um agru
pamento de insetos vivendo na 
margem de um rio, pode-se prever 
para cada um deles um comporta
mento independente do dos outros 
e podem estar sobre a água ou nas 
margens. Supostamente, quando 
estão sobre a água, têm, no mo
mento seguinte, 50% de probabili
dade de permanecer no mesmo lu
gar e 50% de probabilidade de ir 
para a margem. Supondo-se ainda 
que, quando o inseto está na mar
gem, tem 90% de probabilidade de 
permanecer onde está e 10% de 
probabilidade de ir para a água, 
pode-se compor a matriz de proba
bilidades de transição.

M A

M 0.9 0.5
A 0.1 0.5

M =  m a rg e m ; A  =  á g u a

Qualquer que seja o estado ini
cial (mesmo todos na água ou to
dos na margem), o sistema tenderá 
a se tornar meta-estável e isso ocor
rerá quando a transformação atin
gir a proporção que se autocon- 
serva. Essa proporção é definida, 
neste caso, pelas equações que apa
recem no quadro.

No caso, a condição é satisfeita 
quando o número de insetos na 
margem é cinco vezes superior ao 
da água. Qualquer perturbação ex
terna que modifique essa propor
ção tenderá a ser absorvida com o 
decorrer do tempo. Não obstante 
os insetos estarem em contínua mo
vimentação, há sejnpre um número 
constante de insetos na margem e 
na água.

VEJA TAMBÉM: Jogos, Teoria 
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Estoicismo

Perdendo a liberdade política — 
primeiro dominada pela Macedo
nia de Alexandre*, depois por 
Roma — , a Grécia* antiga teve 
profundamente alterados os qua
dros dentro dos quais vinha se 
desenvolvendo seu pensamento 
filosófico. Tornando-se parte 
integrante de vasto organismo polí
tico, o país abre-se as influências 
do Oriente, enquanto espalha por 
toda a região mediterrânea os fru
tos de sua cultura. Por outro lado, 
não sendo mais possível a partici
pação do cidadão nas decisões da 
cidade-Estado (a pólis), o pensa
mento filosófico deixa de se apre
sentar como preparo para a vida 
política — como nos tempos da de
mocracia* ateniense — e passa a 
buscar soluções para os problemas 
humanos individuais. Mas na me
dida mesma em que o sentimento 
nacionalista perdera sua sustenta
ção concreta, aquele individua
lismo ético pôde ser contrabalan
çado pela tese do cosmopolitismo: 
o homem se reconhecendo como 
“cidadão do Universo”. Foi o que 
ocorreu no estoicismo, uma das 
principais correntes filosóficas do 
período helenístico. O intemacio- 
nalismo estóico tem sido também 
justificado pelo fato de que todos 
os primeiros integrantes dessa cor

SISTEMA META-ESTAVEL

Número de insetos na margem no Instante 
— M( t  + n — 0-9 M(t )  +  0.5  A 111 
Número de Insetos na margem no Instante (t)
=  Mit  + d
Número de Insetos na água no instante (t +  1) 
=  0.1 M (tj -f- 0.5 A [ t)
Número de Insetos na água no instante (t)
=  A (t + d
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rente, em sua fase inicial, ateniense, 
não são de Atenas, nem mesmo da 
Grécia continental: são metecos 
provenientes de regiões situadas na 
periferia do helenismo* e sob in
fluências estrangeiras, principal
mente dos vizinhos povos de raça 
semita.

Tradicionalmente, faz-se a distin
ção de três grandes fases na histó
ria do estoicismo: 1) o antigo estoi
cismo, cujo centro de atividade 
localizou-se em Atenas, no século 
III a.C., e foi representado pelo 
fundador da escola — Zenão* de 
Cítion — e por Cleanto (331-232 
a.C.) e Crisipo*; 2) o médio estoi
cismo, do século II a.C., marcou o 
período em que o sistema começou 
a se latinizar; nele destacaram-se 
principalmente Panécio de Rodes 
(185-112 a.C.) e Possidônio 
(135-51 a.C.); 3) o estoicismo da 
época imperial, nos séculos I e II
d.C., já  e essencialmente romano; 
deixa de lado as questões físicas e 
lógicas e se volta exclusivamente 
para o problema moral; é o estoi
cismo de Sêneca*, do escravo Epic- 
teto*, de Musônio Rufo (25-80) e 
do Imperador Marco Aurélio*.

A razão universal

Seguindo a tradição das escolas 
médicas, o estoicismo propõe uma 
imagem do Universo segundo a 
qual qualquer corpo é concebido à 
semelhança de um ser vivo: nele 
existiria um sopro (pneüma) cuja 
tensão explicaria a junção e a inter
dependência das partes. No seu 
conjunto, o Universo seria também
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um corpo vivo cuja alma — sopro 
igneo espalhado através de todas as 
coisas — reteria asj)artes e garan
tiria a estreita coesão do todo. In
terpretando aquela alma do mundo 
como essencialmente razão, Zenão 
lança as bases de uma explicação 
estritamente racionalista de todas 
as coisas: racionalismo de funda
mento vitalista e não matemático, 
como o que propusera Platão*^ A 
concepção estóica de uma Razão* 
universal (Lógos), que tudo pene
tra e comanda, tende a eliminar 
todo tipo de irracionalidade, tanto 
na natureza quanto na conduta hu
mana: num Universo dominado 
pela Razão, não pode haver lugar 
para o acaso ou a desordem. Por 
outro lado, é aquela razão sobe
rana que justifica a própria solida
riedade entre as partes que consti
tuem a filosofia, segundo os 
pensadores estóicos: a lógica*, a 
física e a ética*.

A teoria do conhecimento* con
siste, para o estoicismo, em ligar a 
certeza e a ciência ao plano sensí
vel, do qual o platonismo as havia 
distanciado: para o estóico, a ciên
cia é privilégio do sábio, mas ela 
resulta da sistematização das per
cepções comuns a todos os ho
mens. A base de qualquer conheci
mento são as impressões sensíveis, 
porém esse nível do conhecimento 
já se acha penetrado pela razão e 
está predisposto à sistematização 
de que só o sábio é capaz.

Ao lado das coisas sensíveis os 
estóicos distinguem aquilo que se 
pode dizer — os “exprimíveis” — 
e que é objeto da dialética*. Desse 
modo, a dialética, para eles, se 
ocupa dos enunciados verdadeiros 
ou falsos sobre as coisas, e não das 
próprias coisas. Os mais simples 
desses enunciados ou juízos são 
compostos por um sujeito (ex
presso por um substantivo ou um 
pronome) e por um atributo (ex
presso por um verbo). Em contra
posição à lógica aristotélica, a ló
gica estóica não utiliza proposições 
que estabelecem relações entre con
ceitos (por exemplo: “o homem é 
um animal racional”); o sujeito, na 
lógica estóica, é sempre singular 
(alguém, Pedro, etc.) e o atributo é 
sempre um verbo, isto é, indica 
algo que ocorre ao sujeito. A liga
ção entre esses enunciados não 
pode assumir o caráter de um juízo 
categórico, permanecendo como re
lacionamento entre eventos, cada 
qual expresso por uma proposição 
simples (por exemplo: “Esta claro, 
é dia”). Os estóicos distinguem 
cinco tipos de juízos compostos, a 
reunir os enunciados simples: o hi
potético, que exprime uma relação 
entre um antecedente e um conse
qüente (“se há fumaça, há fogo”); 
o conjuntivo, que simplesmente jus
tapõe os fatos (“é dia, está claro”); 
o disjuntivo, que separa os enuncia
dos de modo que só um deles pode 
ser verdadeiro (“ou é dia, ou é 
noite”); o causal, que exprime a no
ção de causalidade* (“está claro 
porque é dia”); e o juízo que enun
cia a idéia de mais e menos (“fisa 
menos claro quando é mais noite”). 
A importância dos juízos hipotéti
cos, para os estóicos, reside princi
palmente na utilização desse tipo 
de juízo pelos médicos e pelos as
trólogos, que se baseiam em sinto

mas ou em sinais para estabelecer 
diagnósticos e predizer o destino.

A lógica estóica — em grande 
parte obra de Crisipo — apresen- 
ta-se, pois, intimamente ligada à 
concepção do mundo físico: mundo 
em permanente mudança, mas mu
dança regida pelo Lógos, como já 
aparecia em Heráclitq*. A raciona
lidade do processo cósmico mani
festa-se na idéia de ciclo, que os es
tóicos adotam e apresentam com 
rigor: a história do mundo seria 
feita por uma sucessão periódica de 
fases, que culminam na absorção 
de todas as coisas pelo Lógos, que 
é Fogo e Zeus. Depois, tudo reco
meça: é o eterno retorno após a 
conflagração universal.

Para os estóicos tudo o que 
existt é corpóreo; a própria Razão 
é F;ogo e sua atividade e entendida 
como física e corpórea. Os “incor
póreos” são mejos inteiramente 
inativos e impassíveis, como o es
paço ou o vazio, ou então os “ex
primíveis” enunciados por um ver
bo, isto é, o que se pode pensar so
bre as coisas, não elas próprias.

A  ética

Nesse universo corpóreo e diri
gido pelo fatalismo dos ciclos sem
pre idênticos, tudo existe e acon
tece segundo uma predeterminação 
rigorosa porque racional. A natu
reza, governada pelo Lógos, é por
tanto justa e divina. Eis por que — 
seguindo e desenvolvendo a linha
gem ética dos cínicos — os estói
cos identificam a virtude com o 
acordo profundo do homem con
sigo mesmo e, através disso, com a 
própria natureza, que é intrinseca
mente razão. Esse acordo consigo 
mesmo é o que Zenão denominava 
de “prudência” — da qual todas as 
demais virtudes não seriam senão 
modalidades ou aspectos. A crença 
numa natureza penetrada pela ra
zão é que, por outro lado, leva os 
estóicos a considerar como preferí
vel o que seria conforme a natu
reza, rejeitando o que lhes pare
cesse contrário. Quanto às 
manifestações de paixão — em de
sobediência à razao —, elas só po
dem ser explicadas por causas ex
ternas ao indivíduo: hábitos de 
pensar adquiridos pela influência 
do meio e pela educação. Na ver
dade, a sabedoria consistiria em se
guir a natureza — o que significa 
seguir Deus e a Razão universal —, 
aceitando o destino e conservando 
a serenidade em qualquer circuns
tância, mesmo na adversidade.

Essa moral da aceitação, que 
teve ampla ressonância na fase ro
mana da filosofia antiga, exerceu 
grande influência sobre a formula
ção da moral cristã. Na verdade, 
como já  se tem mostrado, o estoi
cismo ético representa mais do que 
uma teoria filosófica: é antes uma 
das atitudes últimas que o homem 
pode assumir diante da vida. Isso 
explicaria o ressurgimento de 
ideias estóicas ao longo de toda a 
história do pensamento ocidental.

VEJA TAMBÉM: Determinismo; 
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zão.Coluna de Marco Aurélio, em Roma. fim do século II depois de Cristo.

Estoicismo: aceitação da vida e da morte. (Sêneca condenado por Nero.)
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Referências à roda constam de 
documentos de quatro mil anos,an
tes de Cristo, encontrados na Ásia 
Menor, entre os rios Tigre e Eufra- 
tes. Sua invenção constituiu verda
deira revolução na técnica dos 
transportes* terrestres, realizados, 
até então, por arrasto e pela loco
moção sobre rolos.

No Egito, muito antes da era 
cristã, os caminhos de acesso ao lo
cal de construção da pirâmide de 
Quéops foram revestidos com gran
des placas de pedra facetada. Ape
sar do progresso que isso indicava 
e embora se notabilizasse por algu
mas portentosas obras de engenha
ria, a civilização egípcia contribuiu 
relativamente pouco para o adian
tamento dos transportes terrestres.

No mundo mediterrâneo da An
tiguidade, enquanto os gregos de
senvolveram os transportes maríti-

mos, foram os romanos que deram 
a mais importante contribuição ao 
aperfeiçoamento dos transportes 
terrestres, vitais para a administra
ção de seu vasto império. A distân
cia adotada em suas carruagens en
tre as rodas de um mesmo eixo foi 
conservada através dos séculos, 
com pequenas variações, até ser 
empregada como bitola normal das 
ferrovias. Os romanos fizeram 
construir extensa rede de estradas, 
coordenadas dentro de um sistema 
radial; isso deu origem ao provér
bio segundo o qual “todos os cami
nhos levam a Roma”. A qualidade 
do traçado e da construção dessas 
estradas fez com que perdurassem 
pelos séculos, a tal ponto que mui
tas serviram de leito para ferrovias 
e rodovias modernas.

No entanto, os transportes ter
restres durante muito tempo per
maneceram basicamente os mes
mos, uma vez que os meios de 
tração continuavam dependendo da 
força animal ou humana. Uma ra
dical transformação ocorreu, po
rém, no século XIX, com a inven
ção dos veículos automotores.

O pioneiro, neste particular, foi 
o francês Nicolas Cugnot 
(1725-1804), que, em 1765, inven
tou o primeiro automóvel* a vapor. 
Foi. seguido por outros inventores: 
Richard Trevithick (1771-1833), 
na Inglaterra, Gottlieb Daimler*, 
na Alemanha, e René Panhard 
(1841-1908), na França. Nos co
meços do seculo XX, Henry Ford*, 
nos Estados Unidos, revolucionou 
o tran-sporte automobilístico, intro
duzindo a produção em série. Jà 
na Primeira* Guerra Mundial 
(1914/18), os automóveis e cami
nhões* tiveram amplo uso militar. 
Para a difusão do automóvel con
tribuíram decisivamente as inova
ções que diziam respeito a suas ro
das, ou seja, as invenções da 
vulcanização da borracha, por 
Charles Goodyear*, e do pneumá
tico, por John Boyd Dunlop 
(1840-1921). Tudo isso veio resul
tar nos velocíssimos automóveis 
atuais.

A invenção dos veículos auto
motores e o aumento de sua veloci
dade, de suas dimensões e do peso 
de sua carga obrigaram à reformu

lação dos critérios de construção 
de estradas. Passaram a ser neces
sárias superfícies de rolamento ade
quadas as características de auto
móveis e caminhões, e resistentes 
ao desgaste do tráfego que se torna 
cada vez mais intenso. Surgiram, 
dessa maneira, as modernas estra
das de rodagem, em incessante 
aperfeiçoamento.

Etapas da construção 
rodoviária

O transporte rodoviário integra 
um sistema mais amplo, que varia 
principalmente em função da de
manda, da evolução tecnológica 
própria e da competição de custos 
entre as várias modalidades de 
transporte. Em interação com to
das elas, a rodovia deve constituir 
um elemento de vanguarda, cujo 
planejamento precisa antecipar-se 
ao crescimento da demanda de 
transporte.

O desenvolvimento de um sis
tema rodoviário está condicionado 
a uma série de fatores geofísicos, 
económicos, técnicos e administra-

As ferrovias nasceram de uma iniciativa de Irineu Evangelista de Sousa, e vêm se desenvolvendo —  embora muito lentamente —  até hoje.
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A falta de segurança que caracterizava as viagens de trem, no inicio do sóculo XIX, inspirou inúmeras sátiras.

tivos. Devem ser consideradas as 
seguintes etapas principais:

PLANO — Definição de metas 
e meios, racionalmente compatibi
lizados dentro de certo período de 
tempo.

ESTUDO — Pesquisas e outros 
trabalhos pertinentes, visando à 
concretizaçao das metas traçadas.

PROJETO — Desdobramento 
de determinada meta, fixando os 
elementos de orientação e direção 
dos processos de execução.

CONSTRUÇÃO — Conjunto 
de obras para a realização do pro
jeto.

FISCALIZAÇÃO — Medidas 
de controle para que a construção 
obedeça ao respectivo projeto.

Uma das fases mais importantes 
da construção é o reconhecimento, 
que consiste no estudo geral de am
pla faixa de terreno, ao longo de 
um itinerário por onde se supõe 
possível o traçado da rodovia. En
tre as técnicas de reconhecimento 
figura a aerofotogrametria*, que 
consiste no levantamento do ter
reno por meio de fotografia aérea. 
Outra fase importante e a da explo
ração, ou seja, o levantamento de
talhado de uma faixa relativamente 
estreita, sobre cujo desenho será 
lançado o projeto. Durante os estu
dos de campo, no reconhecimento 
ou na exploração, o engenheiro en
contrará, a cada passo, irregulari
dades de terreno (acidentes geográ
ficos e topográficos) que influem 
no traçado.

Ao iniciar-se o reconhecimento 
de uma estrada, a definição do tra
çado obviamente exige pelo menos 
dois pontos: o começo e o fim. Po
de-se ainda estabelecer a obrigação 
de passar por pontos intermediá
rios, geralmente cidades e vilas, por 
motivos econômicos, políticos, mi
litares, etc. Estes são os chamados 
pontos obrigados de condição. 
Além deles, podem ocorrer pontos 
impostos por condições topográfi
cas, como por exemplo uma gar
ganta baixa, um boquejrão estreito 
adequado à construção de uma 
ponte, etc. São os chamados pontos 
obrigados de passagem.

Os trabalhos de escritório refe
rentes à construção de uma estrada 
consistem no desenho da planta e 
do perfil do reconhecimento geral, 
com detalhes parciais de trechos 
que careçam de maiores esclareci
mentos, e na elaboração de um re
latório minucioso, denominado me
mória justificativa. A planta geral 
costuma ser desenhada nas escalas 
de 1:50 000 e 1:20 000, para os 
grandes e pequenos reconhecimen
tos, respectivamente.

Terra, macadame e asfalto

A maioria das estradas de roda
gem é construída de forma relativa
mente antiquada, pois só pequena 
parte de uma rede nacional pode 
aproximar-se do tipo ideal. Em ge
ral, o problema consiste em encon
trar a melhor maneira de satisfazer 
as exigências locais de tráfego, ma
teriais e clima, dentro de limitada 
verba por quilômetro.

Uma rodovia deve ter capaci
dade para suportar as cargas em 
tráfego, sem deslocamentos em sua 
superfície, base e sub-base, o que, 
comumente, designa-se por estabili
dade, e às vezes, por resistência 
mecânica. Este conceito envolve 
não só a resistência à carga direta
mente atuante de um certo número 
de quilogramas-força por quilôme
tro quadrado, como tambem a re
sistência ao atrito interno causado 
pela ação desagregadora do trá
fego. O excesso de agua, nos mate
riais da estrada, lubrifica as partí
culas, com perda da estabilidade 
normal. O controle da água super
ficial e profunda merece, portanto, 
especial cuidado no projeto de uma 
estrada. A ação do tráfego provoca 
vários graus de desgaste, indo 
desde a abrasão direta das superfí
cies duras até o levantamento de 
nuvens de poeira e a desagregação 
e perda das partículas maiores. A 
superfície de rolamento deve ofere
cer segurança à direção normal do 
veículo e ser suficientemente lisa 
para uma rodagem confortável e 
longa.

Ã estrada de terra batida, consi
derada a mais barata, é o tipo con
vencional em milhares de quilôme
tros de vias rurais. Em tempo seco, 
a estrada de terra apresenta muita 
estabilidade ante as eventuais car
gas de tráfego. Mas, se este for 
mais intenso, sua ação desagrega
dora provocará o esmagamento en
tre as partículas do solo, até que se 
forme, progressivamente, espessa 
camada de poeira instável. Nao há, 
tampouco, proteção contra a água: 
a chuva e a água subterrânea logo 
transformam a terra em lama.Na fronteira do Brasil com a Bolfvia. a E.F. Madeira— Mamoré (366 km).
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Esquema de trilhos da estação, possibilitando o controle das manobras.

Quando molhada, a superfície tor
na-se derrapante e o excesso de 
água leva à formação de valas e bu
racos, prejudiciais ao tráfego e à 
conservaçao dos veículos.

Outro tipo convencional, bas
tante freqüente em muitas áreas, é 
o da estrada com material granular 
na superfície ou sobre o solo da 
base. Estas estradas, com qualquer 
revestimento betuminoso preto ou 
de material britado, uniformemente 
granulado, são chamadas, popular
mente, de pedregulhadas ou maca
damizadas. Seu custo é baixo, 
quando se encontra na região mate
rial adequado. A camada granular 
aumentará a estabilidade da es
trada e suportará o tráfego de car
gas mais pesadas. No entanto, a 
ação do trafego desgastará as partí
culas da camada granular, com seu 
conseqüente deslocamento e sulca- 
mento.

Também o excesso de água afe
tará bastante a capacidade de su
porte do solo e da sub-base, o que 
tornará a estrada inútil sob o trá
fego intenso, nos períodos chuvo
sos. Além disso, a superfície granu
lar em geral não proporciona boa 
textura e o material solto pode cau
sar derrapagem, nas velocidades 
mais altas.

Esses dois tipos de estradas (de 
terra batida e pedregulho ou maca
damizado), apesar de mais baratos, 
são demasiado deficientes. Daí o 
uso de materiais betuminosos, en
contrados sob muitas formas_ e 
passíveis de variadas combinações 
com materiais granulares, con
forme a natureza destes, as condi
ções locais e a verba disponível. 
Mas uma superfície asfáltica tam
bém apresenta desvantagens pois o 
asfalto não constitui fator real na 
resistência da superfície à carga di
reta: um excesso de asfalto diminui 
a resistência do material granular. 
Entretanto, se aplicado com espes
sura adequada e com boas carac
terísticas ligantes, bem combinado 
ao material granular, o asfalta- 
mento resultara numa excelente su
perfície, seçura e lisa, resistente ao 
atrito do trafego, imune ao desloca
mento de partículas e impermeabi
lizada contra o excesso de água. As 
superfícies betuminosas são relati
vamente flexíveis e ajustam se às 
depressões da sub-base. Não é tão 
fácil restabelecê-las como nas es
tradas de terra ou pedregulho, mas 
podem ser remendadas ou recober
tas e reniveladas. Embora sofra a 
ação do vento, do sol e das varia
ções de temperatura, o asfalto é ca
paz de manter sua ductilidade e a 
propriedade ligante, assegurando à 
superfície longa vida e pouca dete
rioração pelo tempo.

O aumento da velocidade, da in
tensidade do tráfego e do peso das 
cargas impõe maior cuidado na es
colha dos materiais, no controle de 
suas dosagens e nos métodos de 
mistura e colocação. A resistência 
dos materiais varia grandemente; 
desde os tipos de solo-cimento até 
o concreto armado de cimento Por- 
tland. A resistência também varia 
desde o solo estabilizado com aditi
vos até os concretos asfálticos de 
alta qualidade. Muitas vezes, mate
riais mferiores passam a apresentar 
resistência conveniente, com o em
prego de aditivos como cimento

Portland, cal, asfaltos líquidos, 
emulsões e alcatrões.

Desenvolvimento rodoviário 
no Brasil

Durante o período colonial e 
ainda até meados do século XIX, 
as estradas brasileiras eram descri
tas como horríveis pelos viajantes- 
cronistas. As perigosas viagens de 
São Paulo a Santos ou de Curitiba

a Paranaguá constituíam verdadei
ras façanhas. Por todo o país, as 
estradas serviam apenas ao tráfego 
de mulas. As melhores comporta
vam o galope dos cavalos, mas não 
eram raras as que só davam passa
gem ao homem a pé. Estradas para 
carruagens praticamente não exis
tiam. Nos pequenos trajetos, usa- 
va-se o carro de boi.

A primeira estrada de rodagem 
brasileira construída com técnicas

modernas para a época foi a União 
e Indústria, devida à iniciativa de 
Mariano Procópio Ferreira Laje. 
Sua construção começou em 1856 
e, quando concluída (1861), ligava 
Petrópolis a Juiz de Fora, numa ex
tensão de 144 km. Com 6 metros 
de largura, tinha o leito revestido 
de pedra britada e permitia às dili- 
ências uma velocidade média de 
0 km/h. Era uma estrada de con

cepção tão avançada que, ainda 
hoje, com poucas modificações e 
pavimentaçao melhorada, integra a 
BR-135, uma das rodovias mais 
trafegadas do Brasil.

Contudo, durante muito tempo a 
estrada União e Indústria permane
ceu como iniciativa isolada. Até a 
década de 40, as ferrovias tinham 
prioridade nos planos governamen
tais. O surgimento do automóvel, 
no entanto, não poderia deixar de 
impulsionar o desenvolvimento ro
doviário no Brasil, como sucedeu 
em outros países. O tráfego auto
mobilístico, a princípio, ficou res
trito às ruas das cidades. Viajar de 
automóvel do Rio a Petrópolis ou 
de São Paulo a Santos era uma 
aventura que levava de três a qua
tro dias. Em 1913, a chamada Es
trada do Vergueiro, entre São 
Paulo e Santos, foi macadamizada 
por iniciativa do governo estadual 
de Rodrigues Alves.

A construção rodoviária recebeu 
grande incentivo de Washington 
Luís, quando governador de São 
Paulo (1922/1926), que chamou 
Vitor Konder, responsável pelas es
tradas do vale do Itajaí, para auxi
liá-lo. Quando presidente da Repú
blica (1926/1930), criou a comissão 
de estradas de rodagem federais. 
Entendendo que “governar é abrir 
estradas”, Washington Luís entre
gava ao tráfego, a 5 de maio e a 
25 de agosto ae 1928, duas rodo
vias: a Rio—São Paulo e a 
Rio— Petropólis.

A construção rodoviária ganhou 
prioridade sobre a ferroviária a

j

Â.

Entre as chaminés e os templos tradicionais de Quioto, no Japão, corre o Hikari. o trem mais veloz do mundo.
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integração das populações disper
sas pelo território brasileiro.

Planejamento e expansão do
sistema rodoviário nacional

O primeiro Plano Geral de Via
ção Nacional foi elaborado em 
1934, coordenando os sistemas de 
transporte ferroviário, rodoviário, 
fluvial e aeroviário. Em 1944, era 
oficialmente aprovado o Plano Ro
doviário Nacional, o que determi
naria a revisão do Plano Geral, em 
Í946. Em fins de 1964, pela Lei 
4 592, o Plano Rodoviário era 
acrescido de algumas novas estra
das e promulgava-se o Plano Na
cional de Viaçao (PNV).

Objetivando necessidades econô
micas, razões de segurança e a con
quista de regiões ainda pouco habi
tadas, o Plano Nacional de Viação 
previa, em 1971, a implantação de 
mais 103 414 km de rodovias, 
tendo em vista tornar a rede rodo
viária federal um conjunto de eixos 
e ligajões que, sem prejuízo da arti- 
culaçao necessária com outros sis
temas de transporte, formasse um 
sistema autônomo-contínuo, capaz 
de interligar, nas condições mais 
favoráveis, os núcleos sócio-econô- 
micos das diferentes regiões geo
gráficas. Deste plano, foram excluí
das as ligações de características 
regionais, atribuídas às redes esta
duais, para complementar o sis
tema nacional.

O Brasil tinha, na mesma oca

sião, três grandes projetos rodoviá
rios: da Amazônia, do Norte— 
Nordeste e das Rodovias Multina
cionais.

No projeto da Amazônia, desta
ca-se a Rodovia Transamazônica, 
cuja construção iniciou-se em 
março de 1970, no governo do pre
sidente Garrastazu Mediei: ras
gando 2 000 km através da selva, 
o projeto foi acompanhado por um 
programa de colonização das ter
ras desbravadas, declaradas de uti
lidade pública. Partindo da Pa
raíba, atravessa o Ceará, Piauí, 
Maranhão, Pará e Amazonas e vai 
até a fronteira do Acre com o Peru. 
Deverá ter extensão total de 
5 570 000 km.

Outro projeto importante dessa 
época é o da longitudinal BR-101, 
com uma extensão de 4 517 km e 
um traçado que segue, pelo litoral, 
desde Osório, no Rio Grande do 
Sul, até Natal, no Rio Grande do 
Norte. O Brasil possui ligações ro
doviárias com a Argentina 
(BR-290), com o Uruguai (BR-471) 
e com o Paraguai (BR-277, ligando 
o porto de Paranaguá à Foz de 
Iguaçu). Está planejada uma liga- 
çao com a Bolívia, através da 
BR-262, que também unirá Vitória, 
no Espírito Santo, a Corumbá, em 
Mato Grosso, numa extensão de 
2 253 km.

Partindo de estudos de viabili
dade técnico-ecónômica e dentro 
de um critério racional de execução 
de obras, o Ministério dos Trans-

partir da Lei Federal 8 463, de 
27 de dezembro de 1945, de inicia
tiva de Maurício Joppert, ministro 
da Viação e Obras Publicas do go
verno José Linhares. O Departa
mento Nacional de Estradas de Ro
dagem (DNER) começou a ter, 
então, autonomia financeira.

Durante o governo Juscelino 
Kubitschek (1955/60), com a pro
dução nacional de asfalto, graças à 
Petrobrás, e a implantação da in
dústria automobilística no país, 
ampliou-se notavelmente a rede ro
doviária nacional, crescendo a qui
lometragem de estradas pavimenta
das de 3 000 para 12 000 km.
Destacaram-se também, nesse pe
ríodo, as iniciativas pioneiras de 
construção da Belém— Brasília e 
da Brasília—Acre. No governo de 
João Goulart (1961/1964) foi cons
truída e asfaltada, em 9 meses, a 
Rio— Bahia, com 1 700 km de ex
tensão.

A rede rodoviária nacional que, 
em 1964, atingia 548 510 km, es
tendia-se, em 1974 por 1 344 374 
km, abrangendo as estradas fede
rais, estaduais e municipais. Desse 
total, estavam pavimentados 
76 321 km. No período 1964-1972, 
a frota brasileira de autoveículos 
aumentava de cerca de 1 800 000 
para 3 997 707 unidades, incluindo 
todos os tipos. Com esse rápido de
senvolvimento, o transporte rodo
viário consolidou, de longe, sua 
primazia sobre os demais. Em 
1950, já  ocupava o primeiro lugar, 
com 38,0% de tráfego- brasileiro, 
proporção que subiu para 71,5%, 
em 1968. Dotado de grande flexibi
lidade e independência, o trans
porte rodoviário tem acelerado a Rodovia Castelo Branco: uma das mais modernas do Brasil, atravessa o Estado de São Paulo em direção a oeste.
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O tráfego intenso das estradas exige novas soluções para o escoamento dos veiculos. (Oi-Matsuda, Japão.)

portes vem dedicando especial 
atenção à pavimentação de novas 
estradas. Em 1968, 2 150 km de es
trada asfaltada foram entregues ao 
tráfego; 3 000, em 1969; e 4 000, 
em 1970. Deste ano até 1973, os 
projetos federais previam mais 
7 600 km de asfaltamento.

A Rodovia Castelo Branco, que 
liga a capital de São Paulo com o 
interior do Estado, e afree-way en
tre Osório e Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul, são atualmente as 
mais modernas estradas brasileiras. 
A elas deverá somar-se a modemís- 
sima Rodovia dos Imigrantes, que 
a partir de 1976 deve ligar São 
Paulo a Santos.

Classificação e nomenclatura 
rodoviária brasileira

A nomenclatura rodoviária fede
ral foi alterada em 1965, tomando 
por base a nova capital, Brasilia. 
Esta, aliás, determinou um novo 
centro de irradiação rodoviária, 
tendo em vista assegurar ligações 
permanentes e diretas entre a sede 
do governo da União e as capitais 
dos Estados.

As rodovias federais, cjue cons
tam do PNV, obedecem à seguinte 
classificação e nomenclatura:

RADIAIS — Irradiam-se de 
Brasília, variando sua numeração 
de 010 a 080 (a Belém—Brasília, 
por exemplo, é a BR-010).

LONGITUDINAIS — Orien
tam-se na direção norte— sul, va
riando sua numeração entre 100, 
no extremo leste; 150, em Brasília; 
e 199, no extremo oeste.

TRANSVERSAIS — De dire
ção leste—oeste, sua numeração 
vai de 200, no extremo norte, e 
250, em Brasília, a 299, no extremo 
sul.

DIAGONAIS — Vão do nor
deste ao sudeste, variando sua nu
meração de 300 a 399.

LIGAÇÕES — Rodovias que, 
em qualquer direção, unem pontos 
importantes de duas ou mais estra
das, encurtando o tráfego e permi
tindo o acesso a instalações fede
rais de importância, estâncias 
hidrominerais, pontos de atração 
turística ou terminais marítimos, 
fluviais e ferroviários constantes do 
PNV. Sua numeração varia de 400 
a 499.

O prefixo BR, da palavra Brasil, 
identifica as rodovias federais.

A revolução da máquina a 
vapor chega aos transportes

Desde o último terço do século
XVIII, vinha se operando, na Grã- 
Bretanha, um avanço técnico de 
grandes conseqüências para o fu
turo da humanidade — a Revolu
ção Industrial*. O eixo dessa trans
formação era a máquina a vapor, 
inventada por James Watt*. Gra
ças a ela, aumentara enormemente 
a produtividade na mineração, na 
metalurgia e na indústria têxtil. Só 
em 1814, entretanto, a revolução 
da máquina a vapor chegaria aos 
meios de transporte. Nesse ano, o 
inglês George Stephenson* inven-

tou a locomotiva a vapor, que rebo
cava um comboio de carros, ro
dando sobre trilhos de ferro. A 
locomoção a vapor, muito superior 
à tração animal, então predomi
nante nos transportes terrestres, 
também representava, por si só, 
uma revolução técnica. Depois da 
primeira locomotiva, chamada My- 
lord, seguiram-se outras, aperfei
çoadas pelo próprio inventor. Em 
1820, Stephenson construiu "uma 
estrada de ferro para transportar 
carvão das minas de Heston. A 27 
de setembro de 1825, a locomotiva 
Activa transportou, pela primeira 
vez, um trem de 34 carros, com 
450 passageiros, na linha Stock- 
ton—Darlington, na Inglaterra.

O invento prosperou em sua pá
tria e rapidamente difundiu-se pe
los países civilizados. Em 1835, 
inaugurava-se a primeira via férrea 
da Alemanha, que ligava Nurem
berg a Fürth, num percurso de 6 
quilómetros, transportando, em seu 
primeiro ano de serviço, 450 000 
passageiros. O binómio locomoti- 
va-via férrea recebeu grandes aper
feiçoamentos nos Estados Unidos, 
graças, principalmente, a Mathias 
Baldwin, antigo ourives de Filadél
fia. Associado a um maquinista, 
Baldwin fabricou, em 1832, sua 
primeira locomotiva. Em seguida, 
organizou a Baldwin Locomotive 
Work, até hoje uma das mais repu-

tadas empresas produtoras de loco
motivas do mundo.

A locomotiva, com seu comboio 
de vagões, exige um caminho espe
cial — a via férrea, cuja infra-es
trutura é constituída pelos cortes, 
aterros e obras em geral, necessá
rias à preparação do leito da es
trada. A superestrutura consiste 
num lastro de pedra britada com
pactada, que reveste o leito da es
trada. Em cima do leito lastreado, 
são colocados os dormentes, espa
çados uniformemente em sentido 
transversal. Sobre os dormentes, 
colocam-se os trilhos de ferro, duas 
linhas paralelas em sentido longitu
dinal, as quais se ajustam às rodas 
das locomotivas e dos vagões.

Os trilhos hoje usados universal
mente são os do tipo Vignole, pre
sos diretamente aos dormentes num 
entalhe, por meio de grampos ou de 
parafusos de ferro. Nas estradas de 
grande tráfego, interpõe-se, entre o 
trilho e o dormente, uma chapa de 
ferro (almofada ou coxim), com as
sento para o trilho, sendo o con
junto preso ao dormente por para
fusos. A distância entre as faces in
teriores dos trilhos chama-se bitola. 
A bitola padrão internacional é de 
1,435 m, mas há outros tipos.

Vantajosa, ainda hoje, para os 
transportes a curta e média distân
cias, a ferrovia demonstrou, desde 
cedo, ser insuperável para os trans

portes a longa distância. No que se 
refere a estes, continua a oferecer 
os custos mais baixos com relação 
a qualquer outro meio de trans
porte terrestre. Daí a grande expan
são das vias férreas, durante o sé
culo XIX, na Europa e no 
continente americano.

Conseqüências econômicas e 
demográficas da ferrovia

A ferrovia representou uma fase 
especial no desenvolvimento da 
economia capitalista mundial. As 
necessidades vinculadas à constru
ção e operação de ferrovias impul
sionaram grandemente a minera
ção de ferro e carvão, a produção 
siderúrgica e a indústria de máqui
nas e equipamentos. Capaz de 
transportar a longa distância, com 
custos muito baixos, quantidades 
de cargas antes nem imaginadas, a 
ferrovia multiplicou de muitas ve
zes a circulaçao comercial, possibi
litando também o intercâmbio .en
tre regiões até então isoladas do 
ponto de vista econômico. Em mui
tos países subdesenvolvidos, a fer
rovia representou o primeiro nú
cleo de concentração de operários 
e técnicos modernos.

A implantação das estradas de 
ferro trouxe, em todos oa países, 
profundas alterações na estrutura 
geo-econômica. Sem que fosse
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possível antecipá-lo quando do iní
cio da construção ferroviária, as es
tradas de ferro estimularam, em de
terminadas áreas, o desenvol
vimento industrial, agrícola e co
mercial, enquanto levavam outras 
áreas à estagnação ou à decadên
cia. Hoje é relativamente fácil j)re- 
ver e verificar os processos autono- 
mos de industrialização induzidos 
pela atuação das ferrovias. O de
senvolvimento da indústria, no sé
culo XIX, prendeu-se estreitamente 
ao planejamento das estradas de 
ferro. Assim, a 3 quilômetros de 
distância das estações, consta
tou-se que a industrialização pa
rava. A força criativa dos sistemas 
de tráfego, já  influente com a nave
gação marítima e fluvial, refor
çou-se e foi prolongada para o inte
rior com as ferrovias.

A difusão das ferrovias teve tam
bém conseqüências demográficas 
marcantes. Graças a elas, a distri
buição das populações passou a 
modificar-se de modo rápido e pro
fundo. Novas cidades e vilas surgi
ram ao longo das vias férreas, junto 
às estações; povoamentos já exis
tentes tiveram notável crescimento. 
Por outro lado, houve cidades que, 
desfavoravelmente situadas com re
lação às estradas, cessaram de 
crescer ou regrediram.

As ferrovias influíram sobretudo 
na formação e no crescimento das 
grandes cidades. Permitiram con
centrar as atividades econômicas, 
aglomerando fábricas, armazéns e 
estabelecimentos comerciais. Ofe
receram a centenas de milhares de 
passageiros, além disso, um meio 
de transporte cômodo, barato e 
mais rápido do que os existentes 
até seu surgimento. Com isso, as 
áreas suburbanas das cidades pude
ram estender-se para muito mais 
longe. Algumas grandes cidades 
européias, cujo crescimento já  ha
via atingido os limites até então 
viáveis, conheceram nova e acele

rada expansão. Foi o caso, particu
larmente, de Londres e Paris. A ca
pital inglesa, que, por volta de 
1800, tinha menos de 1 milhão de 
habitantes, meio século depois já 
superava os 2 milhões. A ferrovia 
ofereceu uma rede de transporte 
que as divisas municipais não limi
tavam, servindo assim a uma 
grande parte do espaço real de vida 
de uma cidade e das aglomerações 
populacionais adjacentes. Surgi
ram, dessa maneira, as grandes 
áreas metropolitanas, em tomo das 
capitais. Por outro lado, as cidades, 
ao crescerem, exigiram uma con
centração cada vez maior da rede 
ferroviária. Evidenciou-se uma 
ação recíproca entre a concentra- 
çao economica.e demográfica e a 
ferroviária.

O trem de ferro no Brasil

A história ferroviária brasileira 
começa em meados do século XIX. 
É certo que, já  em 1835, o governo 
do Regente Diogo Antônio Feijó* 
autorizava a concessão de privilé
gios de exclusividade às compa
nhias que viessem a explorar o trá
fego ferroviário de gêneros e 
passageiros entre o Rio e as capi
tais de Minas Gerais, Bahia e Rio 
Grande do Sul. Mas essa concessão 
(como as outras que se seguiram) 
não produziu efeitos práticos. Foi 
só com a extinção definitiva do trá
fico de escravos africanos, em 
1850, que ficaram disponíveis capi
tais para aplicação em empreendi
mentos de tamanho vulto como a 
construção ferroviária.

Essa súbita disponibilidade de 
capitais foi percebida por um ho
mem com extraordinaria capaci
dade empresarial para o acanha
díssimo ambiente econômico 
brasileiro — Irineu Evangelista de 
Sousa, futuro barão e visconde de 
Mauá. Graças a sua iniciativa, 
inaugurou-se, a 30 de abril de

1854, a Estrada de Ferro Mauá, a 
primeira do país. Ligava o antigo 
porto de Mauá, no íundo da baía 
de Guanabara, a Raiz da Serra 
(hoje, Inhomirim), numa extensão 
de 14,5 km. A primeira locomotiva 
usada nessa estrada, chamada Ba
ronesa, conserva-se nas oficinas da 
Central do Brasil, como relíquia.

As necessidades da economia 
cafeeira, então a principal do país, 
estimularam a construção ferroviá
ria nas regiões das províncias do 
Rio de Janeiro e de São Paulo. 
Também por iniciativa de Irineu 
Evangelista de Sousa, começou, em 
1860, a construção da estrada de 
ferro de Santos a Jundiaí (depois 
transferida a capitalistas ingleses). 
Sua inauguração deu-se em 1867. 
Em 1872, a Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro abria ao tráfego 
seus primeiros 37 km, no trecho de 
Jundiaí a Campinas.

A ligação ferroviária Rio— São 
Paulo foi atacada, com alguma di
ferença de tempo, pelos dois lados. 
Em 1855, saíam do Rio os trilhos 
da Estrada de Ferro Dom Pedro II, 
pertencente ao governo imperial, 
bifurcando-se na serra do Mar, 
com um ramal em direção a São 
Paulo e outro rumo a Minas Ge
rais. O ramal paulista alcançava, 
em 1874, seu ponto terminal em 
Cachoeira, às margens do Paraíba. 
Em 1869, partiam da capital pau
lista os trilhos da Companhia São 
Paulo e Rio de Janeiro, organizada 
com capitais de fazendeiros do vale 
do Paraíba. A junção deu-se em 
1877, porém, com baldeação: a bi
tola dos trilhos fluminenses era de 
1,60 m, ao passo que a dos trilhos 
paulistas era de 1,00 m. Em 1890, 
o govemo republicano incorporou 
a Companhia São Paulo—Rio à 
Estrada de Ferro Central do Brasil, 
sucessora da antiga Dom Pedro II. 
Em 1896, começou o alargamento 
da bitola paulista para 1,60 m, con
cluído em 1908.

A construção ferroviária atingiu 
numerosas outras províncias, e, em 
1889, o período imperial encerra- 
va-se com 9 583 km de vias férreas 
em tráfego. Os governos republica
nos continuaram empenhados em 
construir estradas de ferro, embora, 
com altos e baixos, o ritmo de rea
lizações fosse decrescendo. O total 
de linhas em tráfego atingiu 28 553 
km, em 1920, e 35 623 km, em 
1948.

Crise das ferrovias

Na década de 1940, as fe iT o v ia s  
entraram num período crítico, ao 
terem de enfrentar o impulso to
mado pelo transporte rodoviário. 
Enquanto o caminhão e o ônibus 
mostravam-se muito mais flexíveis 
nas curtas e médias distâncias, 
abrindo numerosas novas ligações, 
as ferrovias diminuíam a capaci
dade competitiva, sobretudo pelo 
aumento de seus custos administra
tivos, inflacionados pelo empre- 
guismo e a burocracia. Atrasa- 
ram-se também do ponto de vista 
tecnológico: em 1971, enquanto a 
Santos—Jundiaí, a mais veloz das 
ferrovias brasileiras, atingia a velo
cidade média máxima de 73 quilô
metros por hora, nos países desen
volvidos havia trens que faziam 
200 quilômetros por hora.

O resultado de tudo isso foi o re
cuo enorme do transporte ferroviá
rio com relação ao rodoviário. Em 
1950, as ferrovias transportaram 
5,5 bilhões de passageiros/km, con
tra 10 bilhões, nas rodovias. Em 
1968, a desproporção era muito 
maior: 7 bilhões de passageiros/km 
para as ferrovias e 70 bilhões para 
as rodovias. Em 1975, 75% do 
volume de carga e 95% dos passa
geiros utilizavam transporte rodo
viário.

Semelhante fenômeno, segundo 
os especialistas, não é favoravel à 
economia nacional, implicando o 
encarecimento desmesurado do 
transporte terrestre, particular
mente à longa distância. Impôs-se, 
dessa maneira, uma reformulação 
do transporte ferroviário brasileiro.

Reorganização administrativa 
do sistema

A tarefa de recuperação do setor 
ferroviário foi atribuída a dois ór
gãos do Ministério dos Transpor
tes: o Departamento Nacional de 
Estradas de Ferro, que planeja e 
supervisiona o sistema ferroviário 
nacional, e a Rede Ferroviária Fe
deral (RFF), empresa pública 
criada em 1958, que opera a maio
ria das ferrovias do Brasil. As fer
rovias paulistas, a partir de 1971, 
foram agrupadas numa única em
presa, a Ferrovia Paulista Socie
dade Anônima (Fepasa), adminis
trada pelo governo estadual; 
abrange as companhias Paulista, 
Sorocabana, Araraquarense, Mo- 
giana e São Paulo—Minas.

Embora de incumbência do go
verno federal, a construção ferro
viária não contava com um fundo 
próprio, análogo ao já  existente 
para a construção rodoviária. O fi
nanciamento das obras exigidas pe
las estradas federais era obtido por 
meio de dotações orçamentárias 
anuais ou então de créditos espe-
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ciais. Foi criado, por isso, um 
fundo ferroviário, cuja principal 
parcela é representada por 3% da 
receita federal.

A política tarifária é realizada 
pelo Ministério dos Transportes, 
sob recomendação do Conselho 
Ferroviário Nacional. O Ministério 
dos Transportes, além disso, ela
bora o Plano Ferroviário Nacional, 
fixando os investimentos a conse
guir, e encaminha o Regulamento 
Geral dos Transportes (RGT), que 
estabelece os direitos e obrigaçoes 
na relação entre ferrovias e usuá
rios.

A construção de novas linhas é 
levada a efeito pelo Departamentp 
Nacional de Estradas de Ferro. À 
Contadoria Geral dos Transportes 
cabe atribuir a receita devida a 
cada ferrovia, quando há tráfego 
mútuo.

Política e medidas de 
recuperação

A política de recuperação do se
tor ferroviário tem por objetivos a 
erradicação de linhas e ramais anti
econômicos, a redução do pessoal 
ao estritamente necessário, a eleva
ção das tarifas de acordo com os 
custos dos serviços, a eliminação 
da prestação de serviços gratuitos 
e o melhoramento dos níveis opera
cionais e do atendimento aos usuá
rios, com vistas à conquista de sua 
preferência.

Objetivando o reaparelhamento 
e a modernização da RFF, o Plano 
de Metas e Bases destinou a esse 
fim a soma de 1 bilhão de cruzei
ros, no triénio 1971/73.

Até o ano de 1971, já  haviam Novos projetos rodoviários são importantes no processo de desenvolvimento de um pais. (Manaus— Caracarai.)
sido suprimidos 6 500 km de ra
mais deficitários, com o que a rede 
ferroviária brasileira ficou reduzida 
a aproximadamente 30 000 km de 
extensão.

Um sério problema a enfrentar 
reside na diferença de bitolas nas 
diversas estradas de ferro. Apenas 
10% das linhas têm bitola de 1,60 
m — a maior parte usa a de 1,00 
m, havendo até umas poucas linhas 
com bitola de 0,75 m. Somente 200 
km de via férrea, no Amapá, coin
cidem com a bitola internacional 
de 1,435 m. Em 1964, foi determi
nado por lei que, até 1990, todas as 
ferrovias ao sul do paralelo de 
Brasília (inclusive os metrôs de São 
Paulo e do Rio de Janeiro) apresen
tem bitola de 1,60 m.

Em 1972, as obras de maior 
prioridade estavam relacionadas 
com o Tronco Principal Sul, ferro
via que liga Porto Alegre a São 
Paulo e Brasília. Tais obras têm 
por objetivo reduzir o percurso to
tal de 2 118 km para 1 504 km.

Com um acréscimo, em 1970, de 
7% na movimentação de mercado 
rias, a RFF superou os resultados 
obtidos em 1969, transportando 
cerca de 13 bilhões de toneladas- 
quilômetro de carga. Tal acréscimo 
deveu-se, principalmente, ao au 
mento do transporte de minério de 
ferro, produtos siderúrgicos e deri
vados de petróleo.

VEJA TAMBÉM: Brasil (Trans
portes e Telecomunicações); Trans
portes, Sistemas de. O projeto inicial da TransamazAnica previa um trajeto de 2 000  km atravãs da selva. (Primeiro trecho, Piauf.)
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Estratificação e 
Mobilidade

Tèo estratificada era a situação social na Idade Média que se pôde reconstruir esta "árvore hierárquica".

Estratificação social é o modo 
pelo qual, nas diversas sociedades*, 
se estrutura um sistema de posições 
e papéis sociais. Além de serem di- 
ferencialmente avaliadas, essas po
sições e papéis fazem com que 
aqueles que os ocupam tenham 
maior ou menor acesso ao conjunto 
de bens escassos — prestígio, ri
queza, lazer — socialmente produ
zidos.

A questão das desigualdades

Os homens não são iguais, isto 
é, nem todos apresentam as mes
mas características. Mas essas dife
renças podem ser de dois tipos: 
algumas particularidades não 
acarretam avaliação diferencial; 
outras, que são objeto de avaliação 
diferencial, colocam as pessoas 
numa hierarquia.

Por outro lado, é possível distin
guir desigualdades que decorrem de 
diferenças naturais (força, altura, 
peso, etc.), daquelas que derivam 
das posições e papéis sociais que os 
homens ocupam e desempenham 
na sociedade.

Chamando desigualdade so
mente àquelas particularidades que 
recebem avaliação diferencial, po
dem ser fixados quatro tipos de dis
tinção entre os homens. Existem 
diferenças naturais que não 
conduzem necessariamente a uma 
avaliação diferencial das pessoas 
(cor dos olhos, por exemplo). Ou
tras diferenças naturais provocam 
uma avaliaçao diferencial, podendo 
por isso ser denominadas desigual
dades naturais (força física, saúde, 
etc.). Os homens ocupam diferentes 
posições e se desincumbem de dis
tintos papéis: existem algumas dife
renças que se originam disso, mas 
que não acarretam avaliação dife
rencial. _

O fenômeno da estratificação so
cial refere-se a um quarto tipo de 
diversificação: aquela que deriva 
de posições diferentes e dos papéis 
distintos que os homens desempe
nham, e que acarretam uma avalia
ção diferencial das pessoas.

A desigualdade não é natural

Até começos do século XVIII, 
apesar de algumas exceções, todo o 
pensamento acerca do problema da 
estratificação social foi prejudi
cado, porque a explicação das desi
gualdades repousava ora na confu
são entre desigualdades naturais e 
sociais, ora na aceitação de que as 
primeiras são responsáveis pelas 
segundas.

Na medida em que se passou a 
supor uma igualdade natural entre 
os homens, a abordagem do pro
blema transformou-se radical
mente. As desigualdades sociais 
não eram estabelecidas por Deus 
nem pela natureza; estavam sujei
tas a mudanças, podendo até 
mesmo ser abolidas.

A atenção dos estudiosos con

centrou-se na pesquisa da origem e 
dos fundamentos que explicariam o 
surgimento da sociedade estratifi
cada; isto é, passou-se a perguntar 
como ela se havia desenvolvido, a 
partir de uma comunidade ideali
zada como igualitária.

Entre 1750e 1850 muitos pensa
dores — entre os quais destaca-se 
Jean-Jacques Rousseau* — encon
traram explicação para a estratifi
cação social no aparecimento da

propriedade privada. Embora 
ainda persista até hoje em alguns 
autores, essa forma de visualizar o 
problema não parece ter resistido à 
prova da história: mesmo em socie
dades onde a propriedade privada 
foi quase totalmente abolida, ainda 
persistem as desigualdades sociais.

Outras teorias foram desenvolvi
das a partir de meados do século
XIX. A mais importante apontava 
como fonte das desigualdades o

processo crescente de diferenciação 
social, sobretudo a divisão* social 
do trabalho.

Com Émile Durkheim*, essa 
modalidade de abordagem aparece 
de uma forma sistemática na socio
logia contemporânea. Retoma-se, 
numa nova versão, a idéia de que 
a estratificação social, pelo menos 
em seu sentido mais geral, é não só 
universal como também inevitável 
e útil. Esse é um argumento nuclear
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da teoria funcional da estratifica
ção social. Os autores que utilizam 
tal enfoque afirmam que as diver
sas posições — as diferentes ocu- 
paçoes, por exemplo — não são 
igualmente importantes para a so
ciedade nem requerem o mesmo 
grau de adestramento. Para garan
tir que essas posições sejam preen
chidas de forma completa _e sem 
atritos, certas recompensas têm que 
ser associadas a elas, tomando 
mais atraentes as mais significati
vas e de mais difícil desempenho.

As recompensas associadas às 
diferentes posições constituem os 
critérios de estratificação social. 
Nessa perspectiva, ainda que os 
critérios possam variar — pois a 
importância de uma mesma função 
pode mudar de uma sociedade para 
outra — , a estratificação social é 
universal e inevitável. Maisque isso, 
a existência do fenômeno é útil 
para a sociedade, pois recruta para 
as posições mais importantes as 
pessoas que têm mais capacidade. 
Essa teoria tem sido muito criti
cada, sobretudo em virtude da im
precisão teórica e da inadequação 
empírica de dois de seus postulados 
básicos: a noção da importância 
diferencial das funções e o modelo 
utilitarista de que lança mão.

A partir das reservas feitas à ex
plicação funcional, foi elaborada 
outra teoria da estratificação, pro
curando mostrar que a diferencia
ção de funções (e portanto a divi
são social do trabalho) não conduz, 
por si só, à desigualdade social. To
das as funções são atividades par
ciais igualmente importantes para a 
obtenção de uma determinada 
meta. E outra característica univer
sal das sociedades que produz a de
sigualdade: em todas elas existe um 
conjunto de normas e valores que 
fixa não só a relevância das diver
sas posições e funções, como tam
bém as recompensas associadas a 
elas, constituindo, dessa forma, um 
sistema de estratificação social.

Mas o debate acerca da estratifi
cação não terminou aí. Muitos au
tores tiveram sua atenção desper
tada para uma particularidade dos 
sistemas de estratificação. Como a 
sociedade tem distintas recompen
sas para distribuir, e o conjunto de 
normas e valores associa a cada 
posição montantes diferentes de 
cada tipo de gratificação (riqueza, 
prestígio, lazer, etc.), não existiria 
uma hierarquia única e a estratifi
cação^ social se daria em várias di
mensões. Por essa razão, nem to
das as compensações que um 
indivíduo recebe estão ligadas ao 
mesmo nível hierárquico.

Mas rjiuitos cientistas sociais 
concordam em algumas opiniões a 
respeito da estratificação. Na me
dida em que os homens se organi
zam para produzir socialmente os 
bens indispensáveis à sua sobrevi
vência, emerge um conjunto de nor
mas e valores que estabelece como 
esses bens devem ser distribuídos, 
associando-se dessa forma a cada 
posição social um certo volume de 
compensações.

O padrao segundo o qual se dis
tribuem recompensas varia histori
camente, sendo responsável por 
modalidades particulares de estrati
ficação social. Como para caaa po
sição o conjunto de normas e valo

res também fixa o comportamento 
esperado (prescrito ou permitido), 
outro tipo de recompensa está asso
ciado ao desempenho adequado. 
Por essa razão, em qualquer socie
dade, sempre haverá estratificação 
social, no sentido de que as pessoas 
serão hierarquizadas pelo menos 
em virtude de seu desempenho se
gundo certas normas de comporta
mento.

Nessa concepção de estratifica
ção social, o modo como as diver
sas posições se agrupam — for

mando conglomerados de posições 
às quais estão associados mveis 
equivalentes de recompensas diver
sas — pode variar desde o caso em 
que existam dois conglomerados 
básicos, até aquele em que exista 
um contínuo de posições sem que 
se constitua nenhum agrupamento 
mais amplo.

O modo real pelo qual se estru
turam os sistemas conctetos de es
tratificação social é muito variado. 
Recentemente, tentou-se sistemati
zar os fatores que influenciam essa

estruturação. Para muitos sociólo
gos, o grau de desenvolvimento tec
nológico é a principal caracterís
tica que afeta o modo de 
constituição dos diversos sistemas 
de estratificação social.

Por outro lado, o grau de rigidez 
ou flexibilidade com que se dá a 
troca de posições no sistema con
creto de estratificação é uma parti 
cularidade importante para diferen
ciá-las.

Nas sociedades de tipo estamen- 
tal, onde existe reduzido desenvol-

A estratificação criada pela divisão social do trabalho: de um lado. o senhor; do outro, o empregado. (D. Rivera.)
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grandes diferenças entre as moder
nas sociedades industriais, no que 
se refere à flexibilidade de seus res
pectivos sistemas de estratificação 
social.

Nas sociedades em rápido desen
volvimento econômico, o fenômeno 
da mobilidade toma-se mais signi
ficativo pelas conseqüências (so
ciais, políticas, psicológicas, etc.) 
que acarreta.

A existência de mobilidade so
cial não elimina um determinado 
sistema de estratificação social, 
pois a hierarquia de posições se 
mantém. As mudanças no sistema, 
sua substituição por outro, ou o 
eventual desaparecimento da estra
tificação como tal — se é que isso 
é possível —, embora se relacio
nem com os processos de mobili
dade social, dependem mais estrei
tamente de processos sociais de 
outra natureza.

Com o nascimento da burguesia, o dinheiro proporciona ascensão social.

Sociedades com pouca mobilidade podem gerar situações de conflito. ("A Greve dos Mineiros", de Luyten.)

VEJA TAMBÉM: Castas; Classes 
Sociais; Divisão do Trabalho; Es
trutura Social; Massa, Sociedade 
de; Mudança Social; Sistema So
cial; Sociedade.

vimento tecnológico, constituem-se 
alguns conglomerados básicos de 
posições e aificulta-se a passagem 
de pessoas de uma posição para 
outra, quando a passagem implica 
mudança de estrato: há certa rigi
dez social. Já nas modernas socie
dades industriais, onde existe 
grande desenvolvimento tecnoló
gico e se enfatiza a ascensão social, 
existe certa flexibilidade. Esse fenô
meno é descrito e analisado em teo
rias e estudos acerca da mobilidade 
social.

Mobilidade de intercâmbio 
e mobilidade estrutural

A mobilidade social está consti
tuída pelos movimentos — tanto 
aqueles possibilitados pelas normas 
como os realmente existentes —

dos indivíduos ao longo das diver
sas hierarquias existentes numa so
ciedade. Esses movimentos podem 
ser tanto ascendentes — quando a 
pessoa passa de uma posição infe
rior para uma superior — quanto 
descendentes — no caso inverso.

Dois tipos de mobilidade podem 
ser apontados. Há processos de 
mobilidade nos quais a ascensão 
de um indivíduo corresponde à que
da de outro: são conhecidos co
mo processos da mobilidade de 
câmbio.

Mais importantes, porém, são os 
que decorrem do desenvolvimento 
tecnológico e econômico, que cria 
novas posições. Esses processos 
são conhecidos como de mobili
dade estrutural.

Estudos elaborados por sociólo; 
gos têm demonstrado que não há A economia e a tecnologia criam novas condições de mobilidade social.
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Estratigrafia

Divisão da geologia* que estuda 
a história geológica da Terra, a es
tratigrafia utiliza a sucessão das ro
chas que constituem a crosta ter
restre (sobretudo as rochas 
sedimentares, que em geral se apre
sentam estratificadas) como fonte 
de informação a respeito dos even
tos ocorridos no planeta.

Numa região qualquer, a seqüên
cia de acontecimentos pode ser cla
ramente compreendida se for ob
servada a ordem em que estão 
superpostas as formações sedimen
tares não deformadas. A formação 
inferior é a mais velha; os estratos 
subseqüentes são sucessivamente 
mais jovens. Por isso, esse princí
pio é conhecido como lei da super
posição.

Existem muitos lugares em que a 
sucessão de estratos foi invertida 
por efeito de dobramento, ou inter
rompida por falhamejito. Esses ca
sos excepcionais são facilmente 
percebidos na sucessão não natural 
dos fósseis. A sucessão é apresen
tada comumente como uma secção 
colunar ou perfil, representando as 
formações empilhadas, como apa
receriam numa sondagem.

A sucessão faunística

A lei da sucessão faunística é um 
outro fator muito importante na 
elaboração de uma coluna geoló
gica. Todos os animais que vivem 
atualmente numa determinada re
gião formam sua fauna particular; 
da mesma maneira, os fosseis ani
mais encontrados em uma forma
ção rochosa sedimentar constituem 
sua fauna.

Pouco antes do fim do século 
XVIII descobriu-se que nas rochas 
jurássicas da Inglaterra cada for
mação tinha uma fauna distinta. 
Percebeu-se também que a fauna 
característica de qualquer forma
ção podia ser seguida no terreno. 
Assim, os fósseis típicos servem 
como guia ou índice para distinguir 
as formações em cada afloramento. 
Entretanto, no interior de cada for
mação podem ocorrer variações li- 
tológicas ou paleontológicas. Por 
vezes, elas separam secções dentro 
da própria formação. Quando as 
secções são bem definidas e está
veis são denominadas membros, e 
devem ser descritas e analisadas 
pormenorizadamente. As forma
ções consecutivas que exibem cer
tas semelhanças de comportamento 
são reunidas para formar um 
grupo.

Nas regiões onde as camadas ou 
estratos não foram deformados, a 
sucessão das faunas que ocuparam 
a região pode ser determinada a 
partir do estudo dos fósseis em for
mações sucessivas. Os fósseis indi
cam a ordem verdadeira de deposi
ção, mesmo em áreas onde 
ocorreram dobramentos ou falha- 
mentos. e onde a sucessão se en
contra localmente invertida ou fa
lhada.

Nos estudos dos estratos ou for
mações, de um afloramento para

Para reconstituir a história geológica da Terra, a estratigrafia utiliza o estudo da sucessão cronológica das rochas 
que formam a litosfera. Em muitos lugares, essa sucessão foi invertida por efeitos de dobramento, ou interrompida 
por falhas. Nesses casos particulares, é necessário o exame rigoroso dos vestígios fósseis encontrados nas rochas. 
Náo se trata de saber exatamente quantos séculos decorreram desde a formação de cada uma delas, mas de estabe
lecer analogias com outras amostras, retiradas de exemplares aflorantes ou profundos. Pode mesmo ocorrer que 
essas amostras tenham sido colhidas em perfurações conduzidas anteriormente e em outras regiões da Terra. Nem 
todas as rochas encontradas apresentam vestfgios fósseis de dimensões consideráveis; porém, costumam ser muito 
abundantes os vestígios microscópicos, como os da figura (bastante ampliados).
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As amostras mais reveladoras nas 
pesquisas geofísicas e geoquímicas 
São os blocos cilíndricos colhidos 
nas sondagens estratigráficas e 
trazidos inteiros até a superfície.

outro ou de uma perfuração para 
outra, é necessário que se deter
mine a correspondência de suas 
relações bem como o grau de 
equivalência na idade; essa corres
pondência é conhecida pelo nome 
de correlação. O método mais sim
ples de verificar uma correlação 
consiste no levantamento geológico 
de um estrato típico e bem definido 
numa área: deve haver continui
dade geográfica.

As formações em afloramentos 
separados podem ser correlaciona
das levando-se em conta alguns fa
tos: semelhança litológica^ espes
sura semelhante; posição na 
seqüência das formaçoes; continui
dade lateral entre os afloramentos; 
gradação lateral e unidades interca
ladas, quando as formações são li- 
tologicamente diferentes; os fósseis 
semelhantes e os fósseis diferentes 
(marinhos e não marinhos, por 
exemplo).

A idade da Terra

As divisões maiores do tempo 
geológico são denominadas eons. 
Elas indicam o caráter geral da 
vida existente durante aquela faixa 
de tempo. Assim, o Eon Cripto- 
zóico refere-se a quantidade relati
vamente pequena de restos fósseis. 
No Eon Fanerozóico a vida flores
ceu e está documentada por fósseis 
abundantes.

Outras subdivisões, denomina
das eras, caracterizam-se por even
tos biológicos dos quais seus no
mes derivam (com exceção do
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Pleistoceno
ou
Glacial

Decadência geral dos mam íferos. 
Idade da Pedra da história humana.

Am érica  do Su l, e do Norte 
voltam a reunir-sè pelo Panamá. 
O rogênese  Cascadiana.
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Idade áurea dos mam íferos. Do 
australopiteco em erge o “Hom o erec- 
tu s " ( "P ite ca n tro pu s").

Florestas tropicais e s
tão diminuindo, substi
tuídas pelas tempera
das.

C lim a geral do planêta se  torna 
m ais sê co  ê frio.

o
E

Mioceno

Do s pliopitecos emergem  driopitecos 
e ramapitecos. D o s  prim eiros evoluem 
o s antropóides; dos segundos, os 
australopitecos.

o
ccUIh* Oligoceno

D os p rossím io s em ergem  o s m acacos 
e, dêstes, o s pliopitecos.
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Eoceno

Estabelecem-se as ordens m odernas 
de mam íferos. Carn ívoros, perissodác- 
tilos, artiodáctilos, edentados, morce
go s e baleias.

Florestas tropicais 
de angiosperm as são 
abundantes.

Extinção dos numulites encerra 
o "pe ríodo  num ulítico" nos 
mares; sua  abundância produziu

Paleoceno

A  partir dos insetívo ros diferenciam-se 
carn ívo ros e ungulados prim itivos. 
Surgem  os roedores e prossím ios, tipo 
Társio.

tornam-se comuns, en
quanto a s gimnosper- 
mas rareiam. Estão su r
gindo no mundo a s pri
meiras pradarias.

pirâmides.
Surgim ento  dos numulites, os 
maiores unicelulares conhecidos.
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Cretáceo

Decadência dos répteis. Aparecem  
aves modernas e cobras. D o s  m am ífe
ros m esozó icos diferenciam-se m arsu
p iais e insetívoros.

Austrá lia  e Am érica  do Su l 
separam -se dos outros continen
tes. O rogênese  Laramidiana.
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Jurássico

Idade áurea dos répteis gigantes. 
Pte rossauros e antepassados das aves- 
Arqueoptérix. Poucas ordens de ma
m íferos mesozóicos.

C lím ax dos cefalópodes. M u lt i
plicam-se a s e spéc ie s de amoni- 
tes: importantes fósseis-índ ice. 
O rogênese  Nevadiana.
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Triássico

Répteis crescendo. Surgem  ictiossau- 
ros, p le sio ssau ro s e tartarugas, lagar
tos e d inossauros. M am ífe ro s prim iti
vo s emergem  dos terapsídeos.

G randes flo re stas de 
gim nosperm as (conífe
ras e cicas).

In ício  do grande deserto m eso
zóico no sul do B rasil (até São  
Paulo). D iastrofism o Palisadiano, 
elevação dos continentes.

Permiano

D os cotilossauros em ergem  o s terapsí
deos. D o s  labirintodontes, sap os e 
salam andras. Insetos colonizam  com 
su c e sso  os continentes.

Surgim ento  provável 
das p rim eiras cicas 
entre a s g im nosper
mas.

Fim dos trilobitas e fam ílias 
típ icas do Paleozóico. Enorm es 
glaciações. O rogênese  Apala- 
chiana.
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Carbonífero

Expansão dos labirintodontes, dos quais 
surgem  o s cotilossauros, répteis 
prim itivos. Prim eiros anim ais voadores: 
baratas e libélulas.

Enorm es flore stas de 
pteridófitas (futuro car
vão). Surgim ento  das 
pteridospermas, e des
tas, a s primeiras 
gim nosperm as (sem en: 
tes).

Glaciação no hem isfério  sul 
(atinge o Brasil). C rinó ides e 
briozoários em seu  ápice. O ro 
gênese  Herciniana.
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Devoniano

Peixes placoderm os se  originam  dos 
ostracoderm os, adquirindo mandíbula. 
D ê le s surgem  peixes de cartilagem e 
de osso. D ê ste s evoluem  o s peixes 
pulmonados, e dêles, os labirintodon
tes, anfíb ios prim itivos.

Primeiras flore stas de 
pteridófitas, plantas de 
e sporo e tecidos va s
culares.

C lím ax dos braquiópodes. 
O rogênese  Acadiana.
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Siluriano

D o s protocordados diferenciam-se os 
antepassados dos peixes: o s tracoder- 
m os sem  mandíbula. Artrópodes inva
dem a terra sêca.

Das a lgas estão su r
gindo a s  prim eiras 
plantas terrestres.

Cora is muito d issem inados indi
cam m ares ra so s e quentes. 
O rogênese  Caledoniana.

Ordoviciano

Primeira experiência em gigantism o: 
artrópodes marinhos e cefalópodes de 
2 metros. Aparecem  os lamelibrân- 
quios. Evolução dos protocordados.

Continentes desérticos rebaixa
d os por epirogênese e invadidos 
por extensos m ares rasos. O ro
gênese  Taconiana.

Cambriano
Dom inam  os trilobitas e braquiópodes. 
Su rgem  cefalópodes, gasterópodes e 
equinodermos.

Primeira abundância de fó sse is  
marinhos.
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Pré-
Cambriano

Glaciações. Aparecim ento de 
metazoários (verm es e celente
rados). Formação de depósitos 
de ferro sedimentares. Estroma- 
•ólitos: a lgas azuis e verdes. 
3rim eiros organ ism os: a lgas e 
bactérias.
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Estreitos e 
Canais

A pesquisa estratigráfica constitui um dos mais valiosos recursos na sonda
gem do petróleo. O primeiro passo do pesquisador é identificar os terrenos 
que podem conter esse combustível. Estabelecido que certa camada pode 
ser produtiva, determinam-se os pontos em que poderá ocorrer um depósito 
de dimensões economicamente vantajosas. Para isso, procede-se ao levan
tamento geossísmico da regiáo. (Na figura, a indica o ponto de explosão; 
b, os geofones que registram ondas sísmicas refletidas.)

Unindo duas extensas áreas ma
rinhas ou lacustres, o estreito é um 
braço de mar mais ou menos aper
tado entre as costas que o mar
geiam. A origem de um estreito 
pode dever-se a um destes fatores: 
fratura através de um istmo, inun
dação marinha de pedaço de terra 
quç abaixou, e erosão.

As vezes, o estreito é muito 
curto, constituindo então verda
deira soleira marinha — por exem
plo, o de Bab-el-Mandeb, que liga 
o mar Vermelho ao Arábico. Ou
tras vezes, é bem longo — como o 
de Dover (passo de Calais), que 
une os mares da Mancha e do 
Norte, com 185 km de compri
mento e 3 1 km de largura.

Além dos mencionados, desta- 
cam-se pela importância econô
mica e estratégica os seguintes: Gi
braltar* (oceano Atlântico*— mar 
Mediterrâneo*); Dardanelos (mar 
de Mármara — marEgeu;Constan- 
tinopla ou Bósforo(mar Negro*—  
mar de Mármara); Béririg (mar de 
Chukotskiy—mar de Béring, sepa
rando a Asia*^ da América* do 
Norte); Magalhães (oceanos Atlân
tico—Pacifico*).

Os canais

Define-se tecnicamente “canal” 
como o corte de terreno feito para 
possibilitar a navegação* ou a mo
vimentação da água. Entre os do 
segundo tipo, destacam-se os de 
drenagem e os utilizados com o fim 
de orientar água para gerar energia.

Na Antiguidade, os canais ser
viam mais para fins de irrigação do 
que para navegação. Apesar disso, 
tinha-se clara noção da importân
cia da construção de vias navegá
veis. Assim, ainda ao tempo dos fa
raós, realizaram-se no Egito* 
grandes trabalhos para ligar o rio 
Nilo ao mar Vermelho; na Grécia* 
antiga, já  se considerara o projeto 
de cortar o istmo de Corinto para 
facilitar a navegação.

De início, os canais para navega
ção só eram utilizáveis entre pon
tos que não apresentavam desnível 
entre si; quando se inventaram as 
eclusas, entre os séculos XIV e XV, 
a navegação por canais ganhou 
considerável desenvolvimento.

Entre os canais mais importan
tes do mundo, destacam-se: Lan- 
guedoc (ou du Midi), na França, li
gando o mar Mediterrâneo ao 
oceano Atlântico; o Caledoniano, 
que estabelece ligação da cadeia de 
lagos de água doce situada ao 
longo da linha de Great Glen, na 
Escócia; Ludwig, na Alemanha, li
gando os rios Meno e Danúbio; o 
sistema de canais norte-americano, 
que estabelece a ligação de todos 
os grandes rios com a costa do 
Atlântico e com a região dos Gran
des Lagos; o Welland, unindo os 
lagos Ontàrio e Erie, situados entre 
o Canadá e os Estados Unidos; 
Corinto, corte feito através do 
istmo que divide os golfos de Co
rinto e Sarônico; Suez*, entre os 
mares Mediterrâneo oriental e 
Vermelho: Panamá, estabelecendo 
comunicação entre os oceanos 
Atlântico e Pacífico/na América 
Central; Kiel, situado na Alema
nha, ligando os mares Báltico e do 
Norte.

VEJA TAMBÉM: Navegação.
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ré-cambriano). Assim, a Era Pa- 

'eozóica é distinguida pelos orga- 
nismos de tipo mais primitivo; a 
Mesozóica, por formas intermediá
rias; a Cenozóica, por tipos de 
plantas e animais modernos. Da 
era mais antiga, os fósseis são mais 
raros e sabe-se relativamente pouco 
acerca da vida que nela existiu. E 
conhecida usualmente por Era Pré- 
Cambrian a.

Durante cada era ocorreram per
turbações mais ou menos profun
das na crosta terrestre. Foram res
ponsáveis pela formação de 
montanhas com dobramentos, fa- 
lhamentos e intrusões; transgres
sões e regressões dos mares sobre 
os continentes e vulcanismo. Esses 
episódios, ainda que não tenham 
sido universais, interromperam a 
história geológica, separando pe
ríodos de tempo. Durante interva
los de relativa estabilidade, corres
pondentes a alguns períodos, as 
águas marinhas invadiram os con
tinentes, de maneira.mais ou menos 
extensa, ocasionando uma acumu
lação de sedimentos.

Os depósitos correspondentes a 
um determinado período de tempo 
constituem um sistema de rochas. 
Interrupções locais separam os pe
ríodos em épocas de tempo, com os 
sistemas correspondentes de séries

de rochas. A classificação é dua
lista porque suas subdivisões po
dem ser aplicadas às unidades das 
rochas e às do tempo.

Sistemas, séries, grupos e forma
ções geralmente recebem nomes 
das localidades geográficas onde 
foram estudados pela primeira vez; 
as unidades de tempo correspon
dentes tomam o mesmo nome. As
sim, no Brasil, o Grupo Passa Dois 
recebeu essa denominação porque 
as rochas expostas na região do rio 
Passa Dois, no Estado de Santa 
Catarina, são as mais representati
vas do grupo, embora possam 
ocorrer formações equivalentes em 
outras regiões.

As séries (de estratos) e as épo
cas (de tempo) têm geralmente no
mes geográficos; é conveniente re
ferir-se a eles como séries (de 
épocas) Inferior, Média e Superior 
de um sistema.

A história da Terra é represen
tada sob a forma de uma tabela 
cronológica que é conhecida por 
Carta, Tabela ou ainda Escala 
Geológica do Tempo.

VEJA TAMBÉM: Fóssil; Geolo
gia; Paleontologia; Petróleo; Ro
chas; Sedimentação; Soios; Terra. Estreito de Manai, em Gales, ao lado da pequena cidade de Caernarvon.



4 Estrela

Observando as estrelas, Ptolomeu chegou à concepção geocêntrica: para ele. a Terra era o centro do Universo.

Estrela

“ Volto meu rosto para o curso 
das estrelas. Dirijo meus olhos 
para a constelação da Ursa. Ali 
está o ponteiro do tempo com a 
hora.” Tais palavras integravam 
uma tradicional fórmula pronun
ciada por faraós do Antigo Império 
egípcio (2800/2500^ a.C.) nas ceri
mônias de construção dos templos. 
Assim acumulando dados que se 
tornariam preciosos para a futura 
astronomia*, os egípcios, mesmo 
antes de 2000 a.C., ja  faziam expe
riências com relógios estelares, em 
que a estrela Polar — a última da 
cauda da Ursa — recebia atenção 
especial.

Tanto para finalidades praticas 
de navegação e agricultura, quanto 
por motivações místicas, os egíp
cios sentiram a necessidade de tra
çar mapas do céu e organizar uma 
relação de estrelas, agrupadas em 
constelações*. O mesmo ocorreu 
com os babilónicos, para os quais 
o zodíaco se tornou referência para 
uma cuidadosa cartografia celeste. 
Admite-se hoje que sem os valiosos 
elementos fornecidos pelas pesqui
sas empreendidas no Egito e na Ba
bilônia, a astronomia grega e a mo
derna não teriam feito tantos pro
gressos.

Os antigos astrônomos, contudo, 
faziam suas observações a olho nu. 
Por isso julgavam estar todas as es
trelas à mesma distância da Terra*, 
diferindo entre si apenas pelo brilho; 
isso seria devido apenas ao tamanho 
diferente das estrelas, sendo, por
tanto, classificadas em termos de 
magnitude.

Ao que tudo indica, os gregos 
Hiparco* (190-125 a.C.) e Ptolo
meu* (90-168 d.C.) foram os pri
meiros astrônomos a se interessa
rem pelo diferente brilho das 
estrelas. Arbitrariamente, dividi
ram as estrelas visíveis em seis ca
tegorias. De acordo com tal classi
ficação, das 1 022 estrelas então 
catalogadas, somente 21 pertence
riam a primeira magnitude (mais 
brilhantes).

Após séculos de estudos, che
gou-se a um maior conhecimento a 
respeito dos corpos celestes. Esse 
conhecimento foi proporcionado 
sobretudo pelas valiosas contribui
ções do italiano Galileu* Galilei, 
do dinamarquês Tycho Brahe*, do 
alemão Johannes Kepler* e do in
glês Isaac Newton*.

Depois de elaborar a lei da gra- 
vitaçao* universal, Newton con
cluiu que as estrelas deveriam estar 
situadas a enorme distância do 
Sol*, pois, se assim não fosse, elas 
gravitariam em torno dele. Atri
buindo também movimento a elas, 
chegou a dizer que a estrela mais 
próxima estaria localizada 1 mi
lhão de vezes mais longe que a dis
tância entre a Terra e o Sol. Mais 
tarde, comprovou-se que essa era 
uma boa aproximação.

A distância, luminosidade e na
tureza das estrelas são fatores im
portantíssimos para a cartografia* 
celeste, trabalho para a astrofísica 
fundamental. Em todas as épocas,

mesmo através de meios rudimen
tares, foram feitos mapas do céu, 
que, com o desenvolvimento das 
ciências, tornaram-se tarefa . bem 
mais simples.

O brilho e o nome

Sabe-se hoje que as estrelas são 
globos gasosos e incandescentes, 
como o Sol, e que, devido à enorme 
distância a que se acham da Terra, 
elas se apresentam aos olhos como 
se fossem simples pontos lumino
sos. Nas noites límpidas e sem luar, 
podem-se ver, em cada hemisfério 
e a olho nu, aproximadamente
3 000 estrelas.

Nos primórdios da astronomia, 
cada um desses corpos celestes era

distinguido por nomes próprios. 
Nem todas as estrelas, porém, pu
deram ser assim catalogadas. Elas 
costumavam receber letras e núme
ros que as assinalavam dentro de 
uma determinada constelação. As 
estrelas mais luminosas receberam 
letras do alfabeto grego, que, uma 
vez esgotado, deu lugar ao alfabeto 
latino; as letras deste foram por sua 
vez substituídas por números su
cessivos. Para evitar confusões, 
passou-se logo a adotar um par de 
números que indicam as coordena
das celestes. Estas se alteram com
o tempo, mas podem ser calculadas 
com exatidão de acordo com fór
mulas especiais.

Depois dos estudos de Hiparco 
e Ptolomeu sobre o brilho das es

trelas, foi o astrônomo inglês John 
Frederick William Herschel 
(1972-1871), filho de William 
Herschel (1738-1822), quem deu à 
ciência uma das maiores contribui
ções nesse campo. Em 1830, me
dindo o brilho das estrelas, Hers
chel acabou descobrindo que as de 
primeira magnitude, isto é, as mais 
brilhantes, possuem intensidade de 
brilho cem vezes maior que as de 
sexta magnitude. Ele estabeleceu, 
assim, uma escala de luminosidade 
através dos fotômetros de precisão.

Nessa escala, o número 100 
equivale à diferença de brilho entre 
cada cinco magnitudes. Assim, a 
diferença de luminosidade entre 
uma certa magnitude e a imediata
mente posterior corresponde à raiz
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quinta de 100 (2,512). Portanto, 
uma estrela de magnitude 1, por 
exemplo, é (2,512)1 vezes mais lu
minosa que uma estrela de magni
tude 2, (2,512)z vezes mais bri
lhante que uma estrela de 
magnitude 3 e fornece (2,512)5 ve
zes mais luz que uma de sexta mag
nitude.

Para completar a classificação, 
os astrônomos construíram tam
bém um gráfico em que a magni
tude das estrelas mais brilhantes 
aparece com números negativos. A 
estrela Sirius, por exemplo, apre
senta magnitude de — 1,6 e Vénus 
d e—4,4 (nesse gráfico a Lua apare
ce com — 12,5 e o Sol com — 26,6).

Já a magnitude das estrelas mais 
fracas surge com números positivos. 
Os telescópios mais bem aparelha
dos do mundo conseguem captar 
magnitudes até o número 22, que 
corresponde às estrelas mais fracas 
em brilho que foram até hoje 
observadas. A vista desarmada, 
consegue-se observar até magni
tude 6.

Para comparar o brilho real das 
estrelas, elas são hipoteticamente 
situadas a uma igual distância da 
Terra; portanto, torna-se possível 
determinar seu brilho verdadeiro. 
Para esse fim, convencionou-se es
tabelecer a distância de 10 parsecs 
(l parsec é a distância correspon
dente à paralaxe de 1 segundo de 
arco, isto é, a distância a que deve
ria estar situado um observador 
para ver o raio da órbita da Terra 
dentro de um arco de I segundo). 
A magnitude aparente e a magni
tude absoluta, (magnitude que te
riam as estrelas, se fossem observa
das a essa distância de 10 parsecs) 
estão ligadas pela fórmula M = m 
-r 5 — 5 log d, onde M representa 
a magnitude absoluta; m a mag
nitude aparente; e d, a distância 
medida em parsecs.

A cor, o espectro, o diâmetro e 
a massa de uma estrela, além da 
magnitude, são outras importantes 
características físicas que são leva
das em consideração nos estudos 
astronômicos. Assim, em meados 
do século XIX, o astrônomo ita
liano Angelo Secchi (1818-1878) 
classificou as estrelas baseando-se 
nas cores, que, segundo ele, depen
deriam da temperatura da superfí
cie. Do mesmo modo que, levada 
à incandescência, uma barra de 
ferro torna-se primeiro vermelha, 
em seguida laranja, amarela e, fi
nalmente, branca, também a cor de 
uma estrela é determinada à me
dida que sua temperatura aumenta. 
Essa temperatura pode ser calcu
lada através das estrias que o es
pectro das estrelas apresenta. Por 
meio das raias espectrais podem 
também, ser calculadas outras ca
racterísticas físicas das estrelas: 
pressão, campo magnético e campo 
elétrico.

O astrônomo dinamarquês Ejnar 
Hertzprung (1873-1967) e o norte- 
americano Henry Norris Russell 
(1877-1935), descobriram, em estu
dos separados, que.existe uma rela
ção entre a classe espectral e a 
magnitude absoluta das estrelas 
mais próximas. No diagrama 
Hertzprung-Russell (diagrama 
H-R), a maior parte das estrelas até 
hoje conhecidas é distribuída sobre 
uma linha — seqüência principal

O Sol —  uma das incontáveis estrelas —  é o centro do Universo, de acordo com a concepção de Copémico.

qfm âánc» cocü ttím tn o n a te .

Os antigos viam animais, deuses e heróis nas constelações.

—, que vai de estrelas mais lumi
nosas e quentes dos tipos O’ e B às 
mais frias e menos luminosas dos 
tipos G, K e M.

Acima da seqüência principal, 
um aglomerado de pontos repre
senta as estrelas de alta luminosi
dade e baixa temperatura, chama
das gigantes-vermelhas. Compara
das com as de mesmo tipo espec
tral da seqüência principal, as gi
gantes são muito mais luminosas e 
devem ser, portanto, bem maiores. 
No diagrama H-R, acima das gi
gantes-vermelhas, são apontadas 
também as supcrgigantes. E, 
abaixo da seqüência principal, es
tão situadas as anãs-brancas, que, 
apesar da alta temperatura, pos
suem baixa luminosidade.

Diâm etro, densidade, massa

A determinação do diâmetro de 
uma estrela exige instrumentos de 
alta precisão, pois até mesmo os 
mais possantes telescópios costu
mam mostrá-las como simples pon
tos luminosos. Aplica-se então, o 
método baseado na temperatura e 
na magnitude, de acordo com 
a lei de Stefan-Boltzmann: a quan
tidade total da energia emitida por 
um corço negro, numa unidade de 
tempo, é proporcional à quarta po
tência de sua temperatura absoluta.

Os astrônomos, portanto, estabe
lecem uma relação entre a magni
tude absoluta da estrela e a magni-
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C Á LC U LO  D A  M A S S A  
E DO D IÂ M E T R O

A massa e o diâmetro de uma estrela 
podem ser calculados, entre outros 
métodos, pelo diagrama de Hertz- 
prung-Russell. A uma luminosidade de 
10 000 sóis corresponde uma massa 
apenas dez vezes maior que a solar. 
Assim, por exemplo, uma estrela 
10 000 vezes mais brilhante que o Sol 
tem massa dez vezes superior. É bas
tante complexo representar, em uma 
mesma escala e no mesmo esquema, 
os discos completos das estrelas, das 
anãs-brancas às supergigantes. Por 
esse motivo, adota-se uma escala para 
cada tipo de estrela. Às anãs-brancas 
corresponde uma escala ampliada cem 
vezes em relação às demais. As magni
tude^ estão representadas na escala 
vertical (de +  15 a -  10) e variam na 
razão inversa do brilho. Uma gigante- 
vermelha, por exemplo, com luminosi
dade cem vezes maior que a do Sol, 
apresenta magnitude zero. Uma super- 
gigante, por outro lado, que é 10 000  
vezes mais brilhante que o Sol, tem 
magnitude —5. Esse tipo de diagrama, 
surgiu das pesquisas independentes do 
astrônomo dinamarquês Ejnar Hertz- 
prung e de seu colega americano Henry 
Russell, e permite a avaliação, tam 
bém, da temperatura das estrelas. As 
classes espectrais, que estão dispostas 
por ordem de temperatura decres
cente, são designadas por letras (O, B, 

.A , F, G___ ).

12

50 000 000 km

.15

1 600  000  000
13

110 000 000 km
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(1 000 000 de só is) 10

(10 000 só is) 5

1(100 só is) 0

|  2 700 000 km

2 100 000 km

4 f  1 550 000 km

(1/100 de sol) +  10

1 000 000 km

800 000 km

anãs brancas

(1/10 000 de sol) t  15

classe  espectral

supergigantes

13 000 000 km

gigantes

16 000 000 km

anãs

anãs brancas



priamente denominadas binárias 
5% dessas estrelas, pois na reali
dade são formadas por três ou mais 
componentes, como por exemplo a 
Alfa Centauro, que forma, com a 
Próxima Centauro e uma terceira, 
um sistema triplo.

As binárias espectroscópicas, 
por sua vez, são estrelas cujos com
ponentes estão muito próximos-en
tre si e muito distantes de nós, tor
nando-se, por isso, impossível 
individualiza-los, mesmo ao teles
cópio.' O efeito Doppler-Fizeau 
permite reconhecer a duplicidade. 
Quando a estrela se aproxima, as 
linhas de seu espectro sofrem um 
desvio para o azul. Quando se 
afasta, ocorre desvio para o verme
lho. A Mizar (descoberta em 1889) 
a Algol e a Castor são alguns 
exemplos de binárias espectroscó
picas, cujas raias espectrais são 
captadas ao espectroscópio aco
plado ao telescópio. Mas a Algol é 
também uma estrela eclipsante, 
pois segue uma trajetória que pro
voca o eclipse de suas componen
tes. Com a variação de luz bastante 
regular, a Algol completa uma ór
bita em 68 horas e 49 minutos. Sua 
magnitude, nos momentos sem 
eclipse, foi avaliada em 2,2 e a tem
peratura superficial de suas compo
nentes é de 15 000 graus Kelvin e
5 860 graus Kelvin, respectiva
mente. Em torno das duas. uma ter
ceira componente completa uma 
volta em 23 meses.

Aglomerados e associações

Estrelas relativamente novas 
costumam estar agrupadas nos 
chamados aglomerados galácticos, 
localizados próximo ao plano da 
Via-Láctea.

Existem no entanto, alguns casos 
excepcionais, como, por exemplo, o 
da denominada “Cabeleira de Bere
nice”.

São conhecidos cerca de qui
nhentos aglomerados. Eles são 
constituídos por dezenas, centenas 
ou até milhares de estrelas. O aglo
merado da Ursa Maior, por exem
plo, é um pequeno e compacto 
agrupamento, circundado por uma 
vasta corrente de estrelas. Com ex
ceção da Alfa e da Eta, inclui Si- 
rius, Beta Auriga e outros grupos, 
entre os quais, e sem fazer parte de
les, encontra-se o Sol.

A observação de estrelas azuis 
dos tipos O e B colocou em evidên
cia grandes grupos esparsos que re
cebem o nome de associação, nos 
quais as estrelas integrantes têm a 
tendência de se dispersar. Um dos 
exemplos mais conhecidos é o da 
Zeta Perseu, luminosa estrela azul 
que surgiu há milhões de anos.

Além dos aglomerados galácti
cos, existem também os aglomera
dos globulares. Estes, em geral, são 
grupos muito mais compactos, com 
forma aproximadamente esférica. 
São formados por estrelas muito 
mais velhas que as dos aglomera^ 
dos galácticos e neles não foi até 
agora registrada a presença de ga
ses e poeira.

Um aglomerado globular con
tém centenas, milhares e mesmo 
milhões de estrelas. Um dos mais 
notáveis é o M 13, pertencente à 
constelação de Hércules, situado a 
34 000 anos luz da Terra. Quase

Estrela

Mapa de uma pequena região da abóbada celeste, elaborado em monte Palomar. Nele se faz presente um quasar, 
estranho objeto estelar emissor de fortes ondas de rádio. (Na figura, assinalado com um círculo vermelho.)

tude absoluta do Sol: o diâmetro da 
estrela é calculado tendo como sis
tema unitário o diâmetro do Sol.

Existem estrelas cujo diâmetro é 
centenas de vezes maior que o do 
Sol (cerca de 1 400 000 quilôme
tros) e outras com diâmetros que 
correspondem a apenas alguns dé
cimos do diâmetro solar. Assim, os 
diâmetros estelares estão com
preendidos numa faixa que vai de 
10 000 a alguns milhões de quilô
metros. A maioria concentra-se en
tre 0,5 (anãs-vermelhas) e dez vezes 
o diâmetro do Sol.

A diferença de massa entre as es
trelas condiciona a existência de 
cada uma delas. Mas poucas vezes 
essa massa pode ser medida direta
mente. É o caso, por exemplo, das 
estrelas duplas ou múltiplas, cujas 
órbitas e distâncias são bastante 
conhecidas. Mas sempre é possível 
estabelecer relação entre massa e 
luminosidade: as estrelas de maior 
massa são também as mais lumino
sas. Numa escala convencional, a

massa das estrelas varia entre 0.2 
e cinqüenta vezes a massa do Sol. 
Admitindo-se que as estrelas pos
suem aproximadamente a mesma 
massa e volume bem diferente, po- 
de-se concluir que as gigantes-ver- 
melhas têm densidade média de 
apenas 0,0001 g/cm3, enquanto al
gumas anãs-brancas chegam a pos
suir densidade média de 105 
g/cm3. O Sol, estrela média, tem 
uma densidade de 1,41 g/cm3 
(pouco maior que a da água); An- 
tares, uma gigante-vermelha, um 
milionésimo da densidade da água; 
e Sirius B, com um diâmetro quatro 
vezes maior que o do Sol, possui 
densidade 60 000 vezes maior que 
a da água.

Agrupamento de estrelas

Dois terços das estrelas conheci
das são duplas ou múltiplas. As de
mais encontram-se agrupadas em 
anéis, associações, aglomerados 
abertos ou fechados e em galáxias.

Esses agrupamentos são explicados 
pela força gravitacional do Uni
verso. Mas a proximidade entre as 
estrelas é muito relativa, pois entre 
elas as distâncias são, na realidade, 
enormes.

Estrelas duplas ou binárias dis- 
tinguem-se em ópticas, espectros
cópicas e eclipsantes. Os compo
nentes das ópticas podem ser 
nitidamente captados ao telescópio. 
A binária de Krueger 60 é um dos
2 500 exemplos conhecidos: nelas 
as duas estrelas giram uma ao re
dor da outra, de 45 em 45 anos. Na 
Alfa Centauro, por outro lado, as 
duas componentes apresentam-se 
separadas por uma distância seme
lhante à que existe entre o Sol e Sa
turno.

Foi o astrônomo alemão Frie- 
drich Whiihelm Bessel (1784-1846) 
quem, em 1844, descobriu que a ir
regularidade da órbita de Sirius era 
devida a sua composição binária, 
constatação que também se tornou 
válida para Procion. São impro
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esférico, é visível até mesmo com 
pequenos telescópios. Outros aglo
merados desse tipo podem ser vis
tos. a olho nu, como por exemplo 
o Ômega Centauro e o 47 Tucano, 
no hemisfério austral. São os mais 
próximos da Terra, pois se acham 
a 22 000 anos-luz. O mais distante 
até hoje observado encontra-se a 
250 000 anos-luz: é o aglomerado 
NGC 2 419 (a sigla NGC refere-se 
às iniciais do New General Cata
logue, editado em 1890).

As nuvens estelares, que são 
constituídas por gases, poeira e mi
lhões de estrelas e que aparecem 
ininterruptamente da Cassiopea ao 
Sagitário, ao redor do centro galác
tico, são também consideradas 
aglomerados.

Alguns estudos costumam divi
dir esses agrupamentos em dois ti
pos : um, composto por estrelas no
vas, dispostas no plano galáctico; 
e outro, formado por estrelas com 
maior teor metálico, distribuídas 
dispersamente pela Galáxia.

Variáveis intrínsecas e 
explosivas

A luminosidade de algumas es
trelas sofre sensíveis mudanças e 
isso não é provocado por eclipses, 
como nas duplas eclipsantes, mas 
por outros fatores, como transfor
mações internas. _

Tais estrelas são por isso mesmo 
chamadas invariáveis e podem ser 
regulares e irregulares, conforme a 
variação de luminosidade. Entre as 
regulares, com pulsações rítmicas 
que se repetem regularmente, en
contram-se as cefeidas clássicas 
(nome derivado da Alfa Cephei) e 
as RR Lira.

O período de luminosidade das 
cefeidas varia entre um e cinqüenta 
dias, mas na Via-Láctea dificil
mente são encontradas cefeidas 
com períodos inferiores a três e 
superiores a trinta dias. Por outro 
lado, as RR Lira, que são estrelas 
brancas ou amarelas, pulsam regu
larmente durante períodos que não 
passam de 24 horas.

São consideradas também pul- 
santes as estrelas do tipo W Virgi- 
nis, RV Tauri, as variáveis de 
longo período, as variáveis semi-re- 
gulares. etc.

Existem ainda estrelas que, em 
vez de alternar seu brilho com 
maior ou menor intensidade, explo
dem repentinamente: são as cha
madas novas e supernovas. As pri
meiras, cuja massa se aproxima à 
do Sol, atingem alto índice de lumi
nosidade, 60 000 vezes mais in
tensa que num primeiro momento. 
E quando explodem, perdendo aos 
poucos seu brilho. Das trinta estre
las novas que surgem por ano na 
Via-Láctea, algumas explodem 
mais de uma vez: são as estrelas 
novas recorrentes.

As supernovas, por outro lado. 
são estrelas que possuem massa 
maior que a do Sol e que jamais ex
plodem mais de uma vez. Após a 
explosão, elas se tornam milhões de 
vezes mais luminosas. Seu apareci
mento, contudo, é bastante raro, 
pois nos últimos 2 000 anos foram 
registrados no firmamento somente 
sete exemplos de supernovas. Um 
dos mais conhecidos e estudados 
surgiu em 1504. segundo documen

tos chineses e japoneses; teria sido 
a origem da nebulosa de Câncer. 
Trata-se de nuvem gasosa, situada 
a uma distância de 3 500 anos-luz 
da Terra e que, ainda hoje, conti
nua a se expandir com velocidade 
calculada aproximadamente em
1 000 km/seg. Tal nebulosa emite 
fortes radioondas em conseqüência 
de radiações produzidas por elé
trons do campo magnético que a 
env.olve.

Muitos astrônomos acreditam 
que estrelas novas e supernovas 
possam dar origem às chamadas 
estrelas de nêutrons, de raios X e 
às pulsares.

A densidade dessas estrelas 
chega a ser mil vezes superior à das 
mais densas anãs-brancas, que pos

suem, normalmente, densidade 
100 000 vezes superior à densidade 
da água. E a emissão de raios X, 
por outro lado, costuma ser expli
cada pela elevadíssima temperatura 
superficial, que chega a atingir al
guns milhões de graus. Devido, po
rém. à sua pequena dimensão, são 
estrelas raramente observadas. Até 
hoje, nenhuma dessas estrelas foi 
identificada com total segurança.

Sabe-se, contudo, que as pulsa
res, recente descoberta da radias- 
tronomia, são fontes de radioondas 
que, periodicamente, aumentam de 
intensidade e que apresentam eta
pas puisantes muito rápidas, entre 
pouco mais de 1 segundo e 1/4 de 
segundo.

Quase todas as pulsares, que até

hoje foram captadas, estâo locali 
zadas entre 30 e 1 000 parsecs de 
distância da Terra, região espacial 
considerada relativamente pró
xima. Admite-se também que essas 
estrelas tenham relação com as de 
nêutrons e demais restos das super
novas. Tal hipótese foi corroborada 
pela descoberta, na nebulosa de 
Câncer, de uma pulsar cujas emis
sões foram detectadas, a um só 
tempo, no campo do rádio, da óp
tica e dos raios X.

Nasce um a estrela

A evolução e duração das estre
las dependem da massa e da com
posição química. Sua formação se 
dá segundo estágios semelhantes, 
variando somente a duração de 
cada estágio. Normalmente, a vida 
de uma estrela de grande massa é 
sempre mais curta que a de outra 
de massa menor.

É provável que a formação de 
uma estrela seja resultado da união 
de centenas de fragmentos surgidos 
de nuvens de poeira e gases que se 
contraem até ganharem densidade 
mínima, para se tornar o que se de
nomina proto-estrela. Fotografias 
obtidas através dos mais possantes 
telescópios mostram que certas nu
vens galácticas possuem caracterís
ticas de proto-estrelas. Essas foto
grafias mostram também outros 
corpos celestes imersos em nebulo
sidade e dotados de rápida rotação, 
que representam etapas mais avan
çadas do, processo formativo das 
estrelas. É o caso das estrelas do 
tipo Touro.

Através de observações feitas 
por radiotelescópios, constatou-se 
existirem nas proto-estrelas gran
des quantidades de oxidrila, subs
tância formada por um átomo de 
hidrogênio e outro de oxigênio, 
possível graças à peculiar densi
dade ali existente.

As proto-estrelas sofrem ainda 
um processo de contração gravita- 
cional que provoca o aumento de 
temperatura. Ao atingir níveis pró
ximos a 10 milhões de graus, ini
cia-se a reação nuclear: a força 
gravitacional, que empurra a massa 
para o interior, é então contraba
lançada pela pressão interna. Nesse 
momento, a estrela começa a ab
sorver todo o hidrogênio, transfor
mando-o em hélio. Sua tempera
tura, dimensão e luminosidade 
praticamente não se alteram. Mas, 
ao extinguir-se o hidrogênio, a 
pressão interna faz com que a es
trela comece a se expandir, res- 
friando-se lentamente. É a fase em 
que costumam surgir as gigantes- 
vermelhas. Quando a pressão in
terna diminui, a estrela contrai-se 
novamente, aumentando sua tem
peratura. Outra reação atómica 
tem início: o hélio transforma-se 
num elemento mais pesado. Essa 
evolução leva ao aparecimento das 
anãs-brancas e culmina em explo
sões que dão origem às novas ou 
supernovas. A estrela de nêutrons 
vai perdendo energia, até se trans
formar num corpo frio e apagado.

VEJA TAMBÉM: Astrofísica; A s
tronomia; Espectroscopia; Radias- 
tronomia.

Gigantescas, rarefeitas e com temperaturas superficiais próximas de 
6 000° C . São as cefeidas. tipo de variáveis intrínsecas muito abundan
tes nas Nuvens de Magalhães. Em 1912. a astrônoma americana Hen
rietta Leavitt descobriu que existia uma proporcionalidade entre o 
período e a magnitude de tais variáveis. Para isso. transportou para um 
referencial cartesiano essas duas características das estrelas: no eixo 
das abscissas colocou o logaritmo do período; no das ordenadas, o valor 
da magnitude. Terminado o gráfico, Leavitt verificou que a curva obtida 
aproximava-se de uma reta. Conhecido o período de uma cefeida, po
de-se então calcular sua magnitude absoluta ou luminosidade.

Estrelas de grande luminosidade, visíveis a enormes distâncias, as ce
feidas são usadas na determinação do afastamento de objetos celestes 
longínquos. Nessa tarefa, são também úteis as variáveis RR de Lira. 
No caso da Nebulosa de Andrõmeda, a determinação da distância co
meçou a ser feita por volta de 1930. Obtida uma série de fotografias 
da região, procuraram-se variáveis do tipo cefeida. Estas, porém, só fo
ram reconhecidas em 1953 quando se corrigiram os resultados anterio
res, que forneciam metade da verdadeira distância. Ao tomar como pa
drão de distância as estrelas variáveis, é necessário verificar se a energia 
luminosa foi dissipada ao atravessara matéria interestelar.
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Estrutura 
Econômica

Eminentemente social, a ativi
dade econômica é organizada em 
grupos de pessoas que desempe
nham tarefas idênticas ou comple
mentares enfre si. Cada um desses 
grupos constitui um setor da eco
nomia e o conjunto desses setores 
forma a estrutura econômica.

A estrutura econômica de um 
país ou região é dinâmica, isto é, 
quase sempre encontra-se num pro
cesso de mudança, ainda que relati
vamente lento. Assim, ela apre
senta certa constância face à 
grande variabilidade da conjun
tura*, que marca os altos e baixos 
da atividade econômica.

O avanço tecnológico e a expan
são das forças produtivas requerem 
transformações estruturais, que 
consubstanciam o desenvolvi
mento*. Isso ocorre sobretudo por
que o avanço tecnológico não se dá 
de modo uniforme em toda a eco
nomia; atinge, em cada momento, 
apenas alguns setores, que por essa
razão expandem-se mais que ou- . . .
tros. Além disso, com a elevação C o m  u m a  maior produtividade, os setores mecanizados da agricultura tendem a substituir os tradicionais.

A industrialização pode ser o agente modificador da economia de um país.

As economias altamente industrializadas exigem boa esfera de serviços.

do padrão de vida da população, 
suas necessidades básicas (alimt.i- 
tação, vestuário, abrigo) vão sendo 
integralmente satisfeitas, ao passo 
que outras vão surgindo: educação 
escolar, atendimento médico, novas 
formas de lazer, etc. Os setores que 
atendem às novas necessidades 
crescem mais do que os que res
pondem às necessidades já satisfei
tas com o nível de produção atin
gido. O crescimento desigual dos 
vários setores, que caracteriza o de
senvolvimento, leva, a longo prazo,

a uma transformação na.estrutura 
da economia, de modo que o está
gio de desenvolvimento de um país 
pode ser avaliado por suas carac
terísticas estruturais. Assim, um 
país em que a maior parte da popu
lação economicamente ativa está 
ocupada em trabalhos agrícolas ou 
extrativos é menos desenvolvido do 
que outro em que essa proporção é 
menor.

Uma das maneiras de analisar o 
desenvolvimento e as transforma
ções da economia é tomar como
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Variam os rituais mas nenhuma cultura é indiferente ao problema da morte: cerimônia em um enterro coreano.

base as características de sua estru
tura e as mudanças que ela vai so,- 
frendo com o decorrer do tempo. E 
o enfoque estruturalista, que se 
contrapoe ao tipo de análise que se 
fundamenta, sobretudo, na conside
ração dos mecanismos que regem a 
vida econômica.

Estrutura e mudança

Há os que caracterizam a estru
tura definindo os setores segundo 
as grandes linhas da divisão* social 
do trabalho. Colin Clark distingue 
três grandes setores: primário (ati
vidades agrícolas e extrativas), se
cundário (atividades de transfor
mação) e terciário (serviços). Clark 
conseguiu demonstrar que, a partir 
da Revolução Industrial*, o desen
volvimento levou, numa primeira 
fase, a um crescimento mais in
tenso do secundário em relação ao 
primário, e numa fase posterior (em 
que parecem estar atualmente os 
países mais adiantados), à expan
são maior do terciário em relação 
aos outros dois setores.

Outros autores utilizam o grau 
de produtividade dos setores para 
conceituar a estrutura econômica. 
Distinguem apenas dois setores: o 
moderno, de produtividade elevada 
e técnica avançada, e o tradicional, 
que apresenta baixa produtividade, 
em decorrência do emprego de téc
nicas primitivas. De acordo com 
essa abordagem, o desenvolvi
mento processa-se mediante a ex
pansão mais acelerada do setor 
moderno, que vai, paulatinamente 
absorvendo os fatores de produção 
do setor tradicional.

Um terceiro conceito de estru
tura econômica distingue os setores 
de acordo com o tipo de demanda 
a que sua produção atende. Assim, 
numa economia não desenvolvida 
há um setor de mercado externo, 
que produz para a exportação, um 
setor de mercado interno, cujo pro
duto se destina à venda dentro do 
país, e um setor de subsistência, 
cuja produção atende, em sua 
maior parte, às necessidades dos 
próprios produtores.

Ô setor de mercado externo, 
quase sempre caracterizado por ex
trema especialização em um ou 
poucos artigos agrícolas ou extrati- 
vos (café, petróleo, banana), e o de 
subsistência, marcado por baixa 
produtividade e pobreza, são geral
mente herança do passado colonial 
desses países.

Quando ocorre o desenvolvi
mento, a estrutura do país diversifi- 
ca-se. Amplia-se o setor de mer
cado interno — no qual está 
localizada a indústria —. que se 
expande graças ao processo de 
substituição de importações. O de
senvolvimento conduz a uma refor
mulação estrutural da economia: 
os setores “coloniais” são absorvi
dos pelo mercado interno, que 
acaba englobando a agricultura e a 
produção para o mercado externo, 
constituída de excedentes daquela 
que se destina ao mercado interno.

V E J A  T A M B É M :  C o n ju n tu ra  
E c o n ô m ic a ; D e s e n v o lv im e n to  E c o 
n ô m ic o  e S o c ia l;  D iv is ã o  d o  T ra 
ba lho .

Estruturalismo

Num sentido bastante amplo, a 
noção de “estrutura” aparece ao 
longo da história do pensamento 
científico e filosófico, sob outras 
designações aproximadas, como 
“essencia”, “forma”, “figura”, 
“conjunto”, “totalidade”, “ sis
tema ’, “organismo”. Mas no estru
turalismo — vertente do pensa
mento contemporâneo que se 
apresenta em diversas áreas de in
vestigação e manifesta modalida
des e divergências internas — a no
ção de estrutura vem assumindo 
características mais bem definidas, 
que a distanciam daquelas outras 
noções.

O termo “estrutura”, de origem 
latina, de início designava o modo 
como um edifício é construído. A 
evolução da palavra fez-se, em se
guida, em duas direções: no sentido 
anatômico — de corpo como 
construção, e no sentido lingüístico 
—, da língua como construção. 
Mas foi a partir do século XX que 
o termo ingressou definitivamente 
no vocabulário científico, através 
de duas vias: com o filósofo Spen- 
cer* passou do campo biológico 
para o social, propiciando o desen
volvimento do chamado organi- 
cismo; com Morgan (1852-1936) e 
com Marx* assumiu conotação an- 
tinaturalista, que conduziu as pos
teriores formulações de Claude Lé 
vi-Strauss*. No entanto, é somente

a partir de 1930 que o termo estru
tura começa a ser mais largamente 
empregado. Isto ocorreu certa
mente pela convergência de deter
minados fatores: no campo econô
mico, devido à crise* de 1929 — 
que pareceu mostrar a insuficiência 
das explicações fundamentadas 
apenas na noção de conjuntura e 
sugeriu a necessidade de análises 
estruturais; no setor da psicologia
— devido ao desenvolvimento da 
psicologia da forma (gestaltismo*); 
em matemática — graças à elabo
ração da teoria dos modelos.

Os partidários da corrente estru
turalista têm proposto definições 
várias de estrutura, enfatizando di
ferentes aspectos desse conceito. 
Assim, Claude Lévi-Strauss afirma 
que “uma estrutura oferece um ca
ráter de sistema, consistindo em 
elementos combinados de tal forma 
que qualquer modificação num de
les implica uma modificação de to
dos osoutros”. Já o lingüista dina
marquês Hjelmslev* vê na 
estrutura uma “entidade autônoma 
de dependências internas”. Por sua 
vez, o psicólogo e epistemólogo 
Jean Piaget* mostra que se deve fa
lar de estrutura, no seu aspecto 
mais geral, “quando existem ele
mentos reunidos numa totalidade 
apresentando algumas qualidades 
específicas de totalidade, e quando 
as propriedades dos elementos de
pendem, inteira ou parcialmente, 
dessas características da totali
dade”. Ainda Piaget, no seu livro 
L e  S tru c tu ra lis m e  (1968), esclarece 
que a estrutura é um sistema de 
transformações que comporta leis 
enquanto sistema (por oposição às

propriedades dos elementos) e que 
se conserva ou se enriquece pelo 
próprio jogo das transformações. 
Assim, uma estrutura teria três ca
racterísticas principais: totalidade, 
transformação e auto-regulagem.

Segundo o caráter de totalidade, 
a estrutura aparece como formada 
de elementos, mas estes estão su
bordinados às leis que caracteri
zam o sistema como tal. Nesse sen
tido, cada elemento apresenta valor 
relacional e posicionai, dependendo 
da totalidade em que está inserido
— o que leva à rejeição das formas 
“atomistas” de explicação.

Quanto à transformação, escla
rece Piaget: “Todas as estruturas 
conhecidas, dos grupos matemáti
cos elementares aquelas que regu
lam parentescos, etc., são sistemas 
de transformações, mas estes po
dem tanto ser intemporais (porque 
1 + 1  dá  imediatamente 2, e 3 su
ced e  ao 2 sem intervalo de dura
ção), quanto temporais (porque ca
sar leva tempo), e, se não 
comportassem tais transformações, 
elas se confundiriam com formas 
estáticas quaisquer e perderiam 
todo interesse explicativo .

O caráter de auto-regulagem 
acarreta a conservação das estrutu
ras e um certo fechamento. Assim, 
as transformações inerentes a uma 
estrutura não levam nunca para 
fora de suas fronteiras, produzindo 
apenas-elementos que pertencem à 
estrutura e conservam suas leis 
(por exemplo, adicionando-se ou 
subtraindo-se números inteiros de 
números inteiros obtêm-se sempre 
números inteiros). Quando não se 
trata de estruturas estritamente ló-
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gico-matemáticas, mas de estrutu
ras cujas transformações se desen
volvem no tempo (estruturas 
lingüísticas, psicologicas, socioló
gicas, etc.), a auto-regulagem supõe 
regulações no sentido cibernético, 
ou seja, fundamentadas não apenas 
sobre operações reversíveis, mas 
através de antecipações e retroa- 
ções (feedbacks).

Como mostra Piaget, a es_trutura 
pode permitir a formalização, isto 
e, pode ser traduzida em linguagem 
lógico-matemática ou ser tratada 
por intermédio de modelo ciberné
tico. Piaget inclusive considera que 
só é possível construir uma com
preensão crítica do estruturalismo 

uando se parte da consideração 
as estruturas matemáticas, pois o 

próprio Lévi Strauss — o grande 
nome do estruturalismo aplicado à 
antropologia social e cultural — 
teria extraído seus modelos direta
mente da álgebra geral. A noção de 
estrutura teria, portanto, sua gênese 
estreitamente ligada à noção mate

mática de “grupo”, descoberta por 
Galois*u

Questão que tem suscitado as 
análises dos partidários e dos ad
versários do estruturalismo é a do 
estatuto da estrutura, à qual se vin
cula a da relação entre estrutura e 
realidade e, em particular, entre es
trutura e história. Entendidas como 
totalidades irredutíveis às partes 
componentes, as estruturas correm 
o risco de serem interpretadas 
como essências intemporais e 
transcendentes (à semelhança das 
idéias platônicas) e, por conse
guinte, como impermeáveis à histo
ricidade. Respondendo às críticas 
que, em nome do historicismo e da 
interpretação dialética, foram for
muladas por pensadores como Jean 
Paul Sartre*. Lucien Goldmann 
(1913- ), Gurvitch (1894- 
1966), os defensores do estrutura
lismo têm mostrado que não há 
oposição entre estrutura e história. 
A estrutura não seria um momento 
de imobilidade da história,

apreensível por abstração: é um 
sistema de leis que rege as transfor
mações possíveis de um conjunto, 
podendo essas transformações 
ocorrer tanto no espaço (ponto de 
vista sincrônico) quanto no tempo 
(ponto de vista diacrônico). O es
tudo das estruturas seria pois. acrô- 
nico, precedendo o estudo da evo
lução e da gênese — e nesse 
sentido é que o estruturalismo se 
propõe como anti-historicismo. Por 
outro lado, os próprios estruturalis- 
tas reconhecem que a estrutura, 
embora seja um mvel da realidade, 
não e acessível a um conhecimento 
imediato e direto dessa realidade; 
além disso, a análise estrutural pre
tende ultrapassar a análise mera
mente empírica da sucessão dos fa
tos — o que confere ao 
estruturalismo um caráter de anti- 
empirismo. Finalmente, a estru
tura, no estruturalismo contempo
râneo, é entendida como destituída 
de centro (ao contrário da estrutura 
clássica, que possuía um centro 
que,-como tal, escapava ao jogo 
combinatório que define o conceito 
atual de estrutura). Essa ausência 
de centro — seja ele individual ou 
social — leva o estruturalismo a se 
apresentar como um antipsicolo- 
gismo e um anti-sociologismo. O 
que justifica a norma proposta por 
Lévi-Strauss, em Tristes Trópicos: 
“Para atingir o real é preciso pri
meiro afastar o vivido”.

A aplicação da perspectiva es- 
truturalista forneceu seus primeiros 
resultados indiscutíveis no campo 
da lingüística. Adaptada às investi
gações antropológicas — sobre
tudo com Lévi-Strauss — , reno
vou e fecundou essa área de 
pesquisas. Mas a análise estrutural 
passou também a ser utilizada em 
outras ciências humanas e esten
deu-se inclusive à análise literária 
(como com Roland Barthes). A 
essa corrente, e voltados para dife
rentes setores de investigação fi- 
liam-se ainda alguns importantes 
pensadores contemporâneos como: 
Jacques Derrida, Jean Pouillon, 
Louis Althusser, Michel Foucault, 
Jacques Lacan. entre outros.

Outro tema de constantes deba
tes a respeito do estruturalismo re
fere-se à questão: trata-se de uma 
doutrina ou de um método? A pro
pósito, é bem clara a posição ado
tada por Piaget, que escreve: “O es
truturalismo é antes um método e 
não uma doutrina, e, na medida em 

ue se torna doutrinário, ele con- 
uz a uma multiplicidade de dou

trinas. Enquanto método ele tem de 
ser limitado em suas aplicações, ou 
seja, é levado por sua própria fe
cundidade a entrar em conexão 
com todos os outros métodos, a 
pressupor outros, não contrariando 
em nada as pesquisas genéticas ou 
funcionais. ( . . . ) .  Como método, 
ele é aberto”.

Um dos pontos mais fecundos de 
debate inaugurados pela genera
lização do método estruturalista e 
sua aplicação às ciências humanas 
reside no seu relacionamento com 
a perspectiva dialética, particular
mente sob a feição marxista. Para 
alguns, é inexato opor o estrutura
lismo ao marxismo*, inclusive por
que — como afirma o próprio Lé- 
vi-Strauss na introdução de O Cru 
e o Cozido — o estruturalismo se-

"T ristes Trópicos": análise estrutu
ralista da cultura indfgena.

ria o verdadeiro materialismo* de 
nosso tempo. Por outro lado, a 
obra de pensadores marxistas 
como Louis Althusse.r representa 
exatamente a tentativa de reinter- 
pretação do marxismo pela utiliza
ção da análise estrutural. De qual
quer modo — embora a disputa 
permaneça viva — parece claro 
que um dos pontos de discrepância 
entre o estruturalismo e o mar
xismo interpretado por certos auto
res (como Goldmann) reside na re
jeição, pelos estruturalistas,da sub
jetividade como fator integrante da 
atividade científica. Filia-se, pois, 
o estruturalismo a uma filosofia do 
conceito, que hostiliza sistematica
mente tudo o que se assemelhe a 
uma absolutização jia consciência 
ou da existência. “E preciso com
preender o ser em relação a ele pró
prio e não em relação a mim’ — 
declara Lévi-Strauss.

O estruturalismo na lingüística

O estruturalismo marca uma 
época na lingüística. Assim como 
o século XIX se caracterizava pela 
pr0cur3.de origens, a primeira me
tade do século XX mostra o desen
volvimento da lingüística tendo 
como objeto a língua em si, em 
dado momento de sua história; 
analisa-se a estrutura das línguas, 
através de elementos comuns a to
das e das diferenciações que tais 
elementos manifestam de língua 
para língua. A preocupação com o 
estabelecimento de árvores genea
lógicas — as famílias lingüísticas 
com suas ramificações — torila-se 
um objetivo secundário.

A visão sincrônica da língua — 
para usar o termo introduzido por 
Ferdinand de Saussure* — come
çou a fertilizar as idéias a paftir da 
primeira edição de seu Cours de 
Linguistique Générale, obra pós
tuma (1916). Ao grupo saussuriano
— a chamada escola de Genebra
— logo se juntaram a escola de 
Praga e a de Copenhague. Outro 
grande impulso à lingüística estru
tural foi dado nos Estados Unidos, 
onde a sobreposição com a lingüís
tica descritiva — impulsionada em

Strauss
ffistes
biques
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Esquema clássico

Superiores

Inferiores

de um agrupamento bororo Situação real

Utilizando o método estruturalista. Lévi-Strauss analisa os bororos. índios Pelo novo método, herdado dos lingüistas, é possivel superar as aparências 
do Brasil central. ("Tristes Trópicos", refeição na casa dos homens.) para conhecer a verdadeira estrutura de um agrupamento de índios.

grande parte pelo estudo das lín
guas indígenas — era quase com
pleta. Destaca-se aí o nome de Leo- 
nard Bloomfield*, com a obra 
Language.

Ferdinand de Saussure, em sua 
obra, aponta uma série de dicoto
mias indispensáveis à compreensão 
do fenômeno lingüístico, entre as 
quais a de sincronia e diacronia e 
a de langue eparole são as mais co
nhecidas. Esta última foi traduzida, 
com certa inadequação, por língua 
e fala. Fala, neste sentido, refere-se 
ao uso da língua, isto é, ao sistema 
de regras que determina a forma de 
uma língua.

O círculo lingüístico de Praga 
— ligado ao nome de Nicolay 
S.Troubetzkoy* e ao qual pertencia 
também Roman Jakobson 
(1896- ) — era um grupo de 
lingüistas que organizou e sistema
tizou idéias que já vinham sendo 
elaboradas, no seculo passado, a 
respeito dos sons de uma língua. 
Mostraram os lingüistas de Praga 
que os sons, embora fisicamente di
ferentes, podem ser agrupados num 
único fonema, se a sua diferencia
ção nãó importa em mudança de 
sentido de nenhum vocábulo da lín
gua. Assim em português, o / den
tal de “lado” e o / velar de “Brasil” 
são um único fonema, pois mesmo 
trocando esses dois tipos de / — 
como na pronúncia de certos es
trangeiros — a inteligibilidade fica 
plenamente assegurada. A obra 
principal de Troubetzkoy foi publi
cada postumamente, em alemão, 
em 1939, sob o título Grundzüge 
der Phonologie (Princípios de Fo
nologia). Em 1943, o lingüista 
dinamarquês Louis Hjelmslev pu
blicou sua obra Omkring 
sprogteoriens Grundlaeggelse (Pro- 
íegômenos a uma Teoria da Lin
guagem), que se tornou mais co
nhecida somente após a estada do 
autor nos Estados. Unidos, em 
1952, e a_ subseqüente tradução 
para o inglês. A teoria exposta por 
Hjelmslev pretende levar à descri
ção dos textos de uma língua atra
vés de seus elementos básicos, para 
tanto tendo criado o lingüista uma 
terminologia bastante complexa.

Nesse tipo de análise faz-se a dis
tinção entre conteúdo e expressão, 
dois conceitos que se toraaram ver
dadeiramente importantes. Expres
são, de certa forma, é a estrutura 
dos sons, isto é a sua seqüência. Já 
conteúdo é o que tais sons transmi
tem, as idéias. O relacionamento 
entre ambos se dá por comutação. 
A teoria de Hjelmslev, a chamada 
“glossemática’ , embora tenha uma 
difícil aplicabilidade nos termos em 
que foi concebida, exerceu pro
funda influência não somente em 
gramáticas estruturais, como a de 
Togeby (para o francês), como

também em teorias mais recentes, 
como a chamada “gramática estra- 
tificacional”, pela qual o norte- 
americano Sidney Lamb procura 
dar tratamento global aos textos de 
uma língua.

Nos Estados Unidos, além de 
Bloomfield, seu contemporâneo 
Edward Sapir teve enorme influên
cia no campo da descrição das lín
guas indígenas (fora aluno de 
Franz Boas*). O conceito de fo
nema foi por ele independente
mente desenvolvido. Ainda nos Es
tados Unidos, outra escola a 
destacar é a de Pike, que leva ao

extremo as distinções entre entida
des “éticas” e “êmicas”, isto é, enti
dades que se distinguem como sons 
(fonética) e como fonemas (fonê- 
mica). Essas distinções são levadas 
ao campo extralingüístico através 
de uma teoria chamada por Pike de 
“tagmêmica”. Outra figura de des
taque é Zellig Harris, cuja obra 
Methods in Structural Liguistics, 
publicada em 1951, representa um 
ponto culminante na lingüística es
trutural norte-americana.

A história — a lingüística dia- 
crônica — tem sua razão de ser e 
deverá continuar a existir. Mas a 
lingüística tem-se mostrado indis
pensável para o desenvolvimento 
dos métodos de descrição lingüís
tica e dos métodos históricos.

Um estruturalismo novo surgiu 
com Chomsky, cuja obra Syníatic 
Structures (1957) não dispensa em 
seu título a palavra “estrutura” e 
cuja teoria, sob muitos aspectos, 
está relacionada a antigas idéias 
dos enciclopedistas franceses do sé
culo XVIII e de Humboldt (pri
meira metade do século XIX). 
Aquela obra e outras publicações 
de Chomsky têm influenciado 
enormemente o pensamento lin
güístico da segunda metade do sé
culo XX. Todavia, nos Estados 
Unidos, continua a existir uma 
lingüística estrutural não-choms- 
kiana, entre cujos representantes, 
além de Pike. estão Charles F. 
Hockett e Paul L. Garvin.

O estruturalismo 
na antropologia

O método estruturalista come
çou a se desenvolver no campo da 
teoria antropológica a partir dos 
trabalhos realizados por lingüistas. 
A revolução realizada pela lingüís
tica fonológica — quando come
çou a considerar os fenômenos lin
güísticos não a partir exclusiva
mente de seus aspectos conscientes, 
mas procurando sua estrutura in
consciente — atingiu os campos de 
outras ciências, servindo-lhes de 
inspiração.

Para a antropologia, a importân
cia dessa perspectiva já tinha sido
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riedade de costumes podem ser en
contradas certas ordenações que 
reaparecem mesmo se os homens 
não podem percebê-las de ime
diato. Por força de sua condição 
humana, todos os povos exercitam 
suas capacidades, ordenando e pen
sando o mundo em que vivem, e só 
podem fazê-lo de acordo com cer
tas leis de funcionamento de seu cé
rebro.

Do mesmo modo como_ os lin
güistas demonstram a existência de 
certos mecanismos básicos pelos 
quais as línguas se organizam, as
sim também os antropólogos pre
tendem demonstrar que as grandes 
diferenças existentes entre as cultu
ras podem ser reduzidas a alguns 
tipos de estruturas semelhantes, 
que estão camufladas sob a diversi
dade aparente. A tarefa de estudar 
as culturas humanas ganha assim 
novo interesse, porque, além da ne
cessária compreensão das peculia
ridades de cada grupo, o antropó
logo se defronta com a 
possibilidade de desvendar estrutu
ras desconhecidas que fazem parte 
de um conjunto do mesmo gênero; 
chegando a esse ponto da investiga
ção, seu conhecimento torna-se 
cada vez mais amplo, pois capaz de 
explicar muitos casos particulares

O estudo das estruturas de parentesco permite entender melhor cada sociedade particular. (Casal Nhambikwara.) sem perder porem aqueles aspectos

percebida por Boas quando, em 
19 11, ele escreveu: “A diferença es
sencial entre os fenômenos lingüís
ticos e outros fenômenos culturais 
é que os primeiros não emergem 
nunca à consciência com toda a 
clareza, enquanto que os outros, 
ainda que tenham também a 
mesma origem inconsciente, sur
gem ao nível do pensamento cons
ciente fazendo nascer reinterpreta- 
ções” (Handbook o f American 
lndian Languages).

A antropologia tem como preo
cupação explicar porque o homem 
cria e pratica costumes tão diversos 
e, ao mesmo tempo, tem em vista 
compreender o que há de se
melhante dentro dessa variedade de 
culturas*. Neste sentido, o trabalho 
do antropólogo está próximo do do 
lingüista, que também estuda cada 
língua como um sistema único e 
que entretanto só tem sentido 
quando entendida como uma das 
formas criadas pelo homem para 
sua comunicação. Essa semelhança 
de objeto de estudo pode ser levada 
mais longe, uma vez que nas lín
guas como nas culturas o problema 
da ciência é explicar por que pala
vras e costumes significam alguma 
coisa para os homens que os utili
zam e os praticam.

Partindo, pois, dos progressos 
realizados pela lingüística, surge a 
tentativa de Lévi-Strauss de elabo
rar um método antropológico que 
permitisse compreender as culturas 
em seus aspectos particulares, ao 
mesmo tempo que abria caminho 
para generalizações válidas.

As diversas orientações teóricas 
anteriores sempre oscilaram entre a 
formulação de esquemas de expli
cação geral para os fenômenos hu
manos e a penetração profunda no 
mundo cultural de um único povo, 
sem encontrar uma forma ade 
quada para compará-las. A pri

meira preocupação de um pesqui
sador nesse campo sempre foi a de 
procurar entender as razões do 
povo que ele estuda; saber por que 
e como agem as pessoas, partindo 
de uma atitude objetiva, segundo a 
qual não se pretende julgar os cos
tumes estranhos, mas compreendê- 
los. Disso decorre que uma certa 
identificação entre antropólogo e 
seus informantes é mesmo necessá
ria, para que o primeiro possa re
compor a experiência dos segun
dos. Nesse processo, preocupado 
em conhecer o modo de vida parti
cular de um povo, o antropologo 
freqüentemente perde de vista as 
outras inúmeras culturas que exis
tem. Explicando como uma totali
dade a cultura dos ilhéus de Tro- 
briand, Malinowski*, que passou 
muitos anos vivendo com eles, es
tava pouco capacitado para com
parar seus costumes com os de 
qualquer outro povo. Para esse au
tor, a vida economica, o sistema de 
casamentos, as relações entre as al
deias e o sistema de chefia* desses 
nativos formavam um conjunto no 
qual cada uma das partes podia ser 
explicada por seu papel na manu
tenção do funcionamento da socie
dade. Porém, as interligações que 
Malinowski encontrou em seu es
tudo não seriam nunca as mesmas 
para outras culturas, uma vez que 
os costumes variam. Se cada socie
dade tem um modo de produzir 
bens* econômicos, de organizar as 
famílias, de classificar as pessoas 
em parentes ou não, como e possí
vel compará-las?

Manifestações culturais aparen
temente muito distintas têm em co- 
mum^pelo menos, o fato de que são 
criações humanas e, por isso, de
vem corresponder a certos estímu
los e limitações presentes em todos
OG homene. Lévi-Strauss m o s t r a
justamente que sob a aparente va-

I f«* uma análise estrutural da cultura nhambikwara. (Acima,
mãe amamentando: embaixo, um homem rodeado por suas mulheres.)



específicos que os caracterizam.
Para trabalhar dentro dessa 

perspectiva metodológica, torna-se 
necessário pressupor certas noções. 
Uma delas é que os homens cons- 
troem seu conhecimento do mundo 
exterior através de seus sentidos e 
de acordo com o modo de funcio
namento de seu cérebro, que or
dena e interpreta os estímulos que 
lhe são fornecidos pela percepção* 
sensível. Por exemplo: em nossa 
cultura, as cores verde e vermelho 
aparecem nos sinais de trânsito e a 
elas se empresta um sentido: o ver
melho significa Pare, e o verde. 
Siga; entre as duas, o amarelo sig
nifica Atenção. Essa oposição ver- 
de-vermelho, tendo como interme
diário o amarelo, é percebida 
porque dentro do espectro solar ha 
um deslocamento do infravermelho 
ao ultravioleta e, operando nesse 
contínuo, o cérebro humano distin
gue as cores fundamentais. Tal me
canismo funciona de jnaneira que 
todos os indivíduos (não sendo dal
tônicos) podem distinguir as cores 
e perceber o verde como oposto ao 
vermelho, o branco ao preto, etc. 
Nossa cultura, utilizando essa 
distinção, ensina a atribuir um sig
nificado a essas cores percebidas 
como opostas. Assim, parece nor
mal a indivíduo dessa cultura opor 
o verde ao vermelho para sinalizar 
o trânsito; e, como há necessidade 
de um intermediário que indique a 
passagem de um para outro, usa-se 
o amarelo, que é o centro da escala 
do espectro. Na realidade, o sen
tido dessas cores não está nelas 
mesmas, existindo apenas na me
dida em que uma é posta em rela
ção à outra. Tanto que a oposição 
verde-vermelho simboliza os movi
mentos do trânsito, mas o mesmo 
vermelho usado ao lado do branco 
ou do preto forma um outro con
junto de significações. Cada cul
tura usa essas oposições de modo 
diverso, atribuindo às cores, postas 
em relação umas com as outras, 
sentidos especiais. Assim, o luto, 
em nossa cultura, é representado 
pelo preto; porém, em outras socie
dades pode ser o amarelo ou o 
branco, estando sempre relacio
nado a outras cores que simboli
zam a alegria. As cores têm pois 
valor simbolico — mas seu sentido 
só pode ser compreendido quando 
se compreendem as relações entre 
elas, pois são justamente as oposi
ções elaboradas pelas culturas que 
lhes emprestam valor de represen
tação de sentimentos e situações.

Na elaboração dos sistemas cul
turais são encontradas relações do 
mesmo tipo. É o caso das relações 
de parentesco, definidas diversa
mente em cada sociedade. Anali
sando-se, por exemplo, os diversos 
sistemas matrilineares e patrilinea- 
res, verifica-se que as relações 
mantidas com o pai e o tio materno 
tendem a ser opostas. Quando são 
afáveis e simpaticas quanto a um, 
são formais e de submissão quanto 
ao outro. Isso indica que, no con
junto do sistema, esses papéis de 
pai e de tio têm significaçao impor
tante e complementar, uma vez 
que um define o outro. Nenhuma 
atitude é inerente à situação de pai 
ou de tio, mas qualquer que seja 
uma. a outra sera seu oposto. Per
cebe-se assim por que motivo as
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Pintura do corpo e da face dos Kaduveu: símbolos que exprimem sentimentos e situações particulares do grupo.

Mulher dos Kaduveu. tribo brasileira analisada em "Tristes Trópicos".

classificações de parentes são siste
mas — ja que oá diferentes termos 
apresentam-se ligados por relações 
de oposição e contiguidade: o sen
tido complementar de cada um só 
é plenamente percebido em con
fronto com os demais.

A descoberta da generalidade da 
oposição tio-pai permitiu perceber 
que, apesar dos arranjos tao espe
ciais que cada povo cria para clas
sificar parentes, existe sempre uma 
relação básica a ligar, pelo casa
mento, o marido de uma mulher ao 
irmão desta; nesse relacionamento 
é que se acha o verdadeiro •signifi
cado dessa instituição através da 
qual as famílias trocam pessoas, 
sendo o marido aquele que recebe 
uma esposa enquanto o cunhado 
(irmão da mulher) é que doa al
guém de sua família. O casamento* 
representa a reunião desses dois 
grupos e a descendência estabelece 
a permanência desses vínculos. Foi 
a compreensão do significado 
dessa relação que permitiu explicar 
por que motivo universalmente as 
sociedades impõem uma proibição 
para certos casamentos, obrigando 
portanto a troca de pessoas de um 
grupo familiar para outro.

Usando esse tipo de abordagem, 
pode-se, portanto, reduzir a diversi
dade de sistemas de parentesco 
criados pelos homens a alguns mo
delos básicos, através dos quais se 
organiza aquela troca, que é a 
mesma, apesar das diferentes ma
neiras de se apresentar à consciên
cia dos homens que dela partici
pam. Chega-se, assim, a estruturas 
de parentesco que permitem enten
der melhor cada caso particular, 
explicando-o como variante de for
mas gerais.

Do mesmo modo que as estrutu
ras de uma língua, as estruturas de 
parentesco são também inconscien
tes e definem-se como sistemas de
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Cada sociedade tem um modo de produzir bens. (Mulher Krahó.)

relações entre termos. Para o mé
todo estruturalista, chegar a esses 
modelos estruturais é a Finalidade 
da análise, mas essa meta só é al
cançada depois que se realiza um 
rigoroso trabalho de levantamento 
dos significados criadospelas dife
rentes culturas. Porém, é a compa
ração que se revela o instrumento 
adequado para fazer progredir o 
conhecimento, uma vez que não se 
trabalha com costumes ou aspectos 
típicos de uma sociedade apenas, 
mas se busca a significação por 
meio das relações que formam sis
temas. Há, portanto, necessidade 
de se comparar a natureza dessas 
relações, que são gerais e não re
presentam peculiaridades de cada 
cultura. Dessa maneira faz-se ne
cessário um primeiro nível de gene
ralização, para ser possível aquela 
comparação.

Se o estruturalismo abre novas 
possibilidades para a utilização do 
método comparativo em antropolo
gia. por outro lado deixa em aberto 
uma série de problemas teóricos. A 
maioria das críticas feitas a esse 
método chama a atenção para a 
índole a-histórica de suas explica
ções.

Sem dúvida, a busca das estrutu
ras inconscientes — que são arran
jos variáveis mas não infinitos — 
tem atrás de si uma concepção de 
homem mais como pensador dos 
acontecimentos do que como pro
dutor deles.

O que o método estruturalista 
permite apreender é a constante 
reordenaçao de estruturas compro
metidas por acontecimentos. Os 
momentos em que ocorrem mudan
ças estruturais ou então os proces
sos que permitiriam a superação de 
certos arranjos para fazer nascer 
outros, não explicáveis como va
riantes dos antecedentes, é que são 
inexplicáveis pelo estruturalismo.

Justamente no» campo das ciên
cias sociais é que a noção de estru
tura, de aplicabilidade tão variada, 
vem manifestando denotação uní
voca. Nesse setor está estabelecida 
a distinção entre estrutura como 
entidade objetiva — um objeto da 
realidade social — e, por outro 
lado, o modelo estrutural, que é 
uma construção conceituai (no 
plano da linguagem científica), ela
borada com o objetivo de servir de 
instrumento para detectar ou recor
tar uma estrutura dentro do real.

No contexto semiológico, Um- 
berto Eco define a estrutura como 
“um modelo construído segundo 
certas operações simplificadoras 
que permitem uniformizar fenôme
nos diversos sob um só ponto de 
vista”. Por isso é que Eco conclui 
que a estrutura: 1) deve possuir 
coesão interna e 2) aparece apenas 
quando revelada na comparação de 
fenômenos diversos, porém reduzi
dos a jim mesmo sistema de rela
ções. E nesse sentido que o con
ceito de estrutura surge como 
equivalente ao conceito de código*. 
“ 0  sonho do estruturalista”, acres
centa Eco, “é, no limite, determinar 
o código dos códigos, ou a estru
tura das estruturas, que permita o 
mesmo ritmo, as mesmas opera
ções e as mesmas relações elemen
tares para todo o comportamento 
humano, seja biológico, seja cultu
ral.” Esse código dos códigos ou 
estrutura das estruturas foi cha
mado de Código Ur, consistindo 
num pressuposto a priori, uma ca
tegoria segundo a qual funcionaria 
a mente humana.

VEJA TAMBÉM: Antropologia: 
Estruturas Matemáticas; Gestal- 
tismo; Lingüística; Marxismo; Mé
todo Cientifico.

Estruturas 
Matemáticas

Na matemática*, a noção de es
trutura aparece no instante mesmo 
em que os matemáticos, distancian
do-se das suas matérias de traba
lho, se interrogam sobre as manei
ras pelas quais elas se constroem. 
Isso se dá a partir da segunda me
tade do século XIX, sob o impulso 
de duas questões chaves: a da reali
dade e a da unidade da matemá- 
tic a.

A questão da realidade 
da matemática

Os números existem? Existem as 
retas, pontos e planos de que fala 
a geometria*? Com base nas expe
riências de uso prático da matemá
tica elementar, acabaremos con
cluindo pela realidade desses entes. 
De fato, eles asseguram ao homem 
um controle imediato sobre o meio 
em que vive. A geometria diz que 
três pontos determinam um e um só 
plano e, de fato, verificamos que 
tamboretes de três pernas man
têm-se perfeitamente estáveis, en
quanto cadeiras de quatro pernas 
eventualmente balançam, vítimas 
dos vários planos determinados por 
suas extremidades. Em suma, se 
realidade é sinônimo de operacio
nalidade, é forçoso concluir pela 
existência real de números, pontos, 
retas e planos. Essa crença é parti
lhada por todos os matemáticos, da 
Antiguidade grega ao século XIX. 
Diz o matemático francês Charles 
Hermite*: “Creio que os números 
e as funções da análise não são 
produto arbitrário do nosso es
pírito; penso que eles existem fora 
de nós, com a mesma característica 
de necessidade que as coisas da 
realidade objetiva, e nós os encon
tramos, ou descobrimos, como os 
físicos, os químicos e os zoólogos”.

Ora, se os objetos da matemática . 
são fornecidos diretamente pelo 
mundo real, então não depende dos 
matemáticos atribuir-lhes proprie
dades arbitrárias, da mesma forma 
que um físico não pode mudar um 
fenômeno natural.

Ocorre, entretanto, que Hermite 
não tinha ainda terminado sua pro
fissão de fé e já  começava a ruir a 
suposta base de realidade na qual 
assentava a matemática. Essa reali
dade já vinha sendo corroída, há 
tempos, por “escândalos”, como a 
introdução dos números negativos 
e dos números imaginários, ambos 
necessários ao cálculo algébrico. O 
golpe final de demolição é dado 
pela construção das geometrias 
não-euclidianas, na segunda me
tade do século XIX.

A partir daí, a geometria não po
derá mais ser considerada a descri
ção do espaço físico. As palavras 
ponto, reta e plano não mais pode
rão ser consideradas designativas 
de pontos, retas e planos físicos. 
Elas só podem ser consideradas o 
que realmente são: palavras, que se 
empregam usualmente, porém não 
necessariamente, para nomear os

conceitos primitivos da disciplina 
matemática chamada geometria. 
Mais que isso, reconhece-se que os 
axiomas da geometria não são ver
dades físicas, mas convenções, 
para as quais não tem mais sentido 
a noção de verdade, tal como é en
tendida habitualmente (esse é o de
poimento de Poincaré*, em 1902). 
Um exemplo: na geometria do ale
mão Bernhard Riemann*, o axioma 
das paralelas de Euclides* (“no 
plano, por um ponto passa uma e 
uma só paralela a uma reta dada”) 
é substituído pelo axioma: “no 
plano, duas retas quaisquer sempre 
se cruzam”. Esse novo axioma con
traria visivelmente nossa intuição, 
e como afirmação referente ao 
nosso espaço habitual seria consi
derado falso. Apesar disso, é um 
bom axioma e sobre ele se constrói 
uma ótima geometria.

Perdida a ligação ingênua com o 
real, os matemáticos são forçados 
a encarar seus objetos de trabalho 
como criações suas, não como obra 
da natureza. É importante perceber 
o que isso acarreta. Se nao é do 
mundo físico que provêm os obje
tos matemáticos, então sua adoção 
e as formas com as quais eles se 
apresentam não têm o caráter de 
necessidade, sendo simples esco
lhas dos matemáticos. Trata-se, en
tão, não mais de inferir, do uni
verso físico, as relações e 
propriedades dos objetos matemáti
cos, e sim de atribuir-lhes proprie
dades e relações, conforme as ne
cessidades da matemática.

Acreditava-se antes que os mate
máticos recebessem seus objetos de 
estudo já munidos das suas estrutu
ras naturais. Isso tornava desneces
sária qualquer consideração das es
truturas em si, de vez que elas não 
passariam de meros atributos dos 
objetos.

Se, no entanto, não existem es
truturas naturais, então em cada 
caso as estruturas terão que ser 
apresentadas explicitamente e seu 
estudo se impõe.

A  noção 
de estrutura

Considerem-se os seguintes obje
tos matemáticos: de um lado, o 
conjunto de números inteiros posi
tivos e negativos, Z = { . . . ,  —3,
— 2, — 1, 0, 1, 2, . . .  }, munido 
da operação de adição habitual; de 
outro, o conjunto dos racionais po
sitivos, isto é, o conjunto das fra
ções positivas (que será chamado 
de F), munido da operação habi
tual de multiplicação. Podem-se es
crever formalmente esses dois obje
tos (cada um formado por um 
conjunto de números e uma opera
ção): (Z ,+ )  (F,.).

Esses dois objetos têm proprie
dades comuns; podem-se escrevê- 
las lado a lado:

1) Quaisquer que sejam os ele
mentos x e y de Z (respectivamente 
de F) o resultado de x +  y (respec
tivamente de x.y) é um elemento de 
Z (respectivamente de F). Referin- 
do-se a essa propriedade, diz-se que 
o conjunto Z (respectivamente F) é 
fechado em relaçao à operação de 
adição (respectivamente de multi
plicação).

2) Quaisquer que sejam os ele
mentos x. y, z considerados em Z
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Caricatura de "Nicholas Bourbaki".

(respectivamente em F) vale: x +  
(y +  z) = (x +  y) +  z (respectiva
mente: x. (y.z) = (x.y). z).

Chama-se a isso propriedade as
sociativa da adição em Z (respecti
vamente, da multiplicação em F).

3) Quaisquer que sejam os ele
mentos x e y considerados em Z 
(respectivamente em F) vale: x+y 
= y+ x  (respectivamente x.y = 
y.x.). Chama-se a isso propriedade 
comutativa da adição em Z (res
pectivamente, da multiplicação em

4) O elemento 0 de Z (respecti
vamente o elemento 1 de F) e só ele 
tem esta propriedade: qualquer que 
seja o elemento x de Z (respectiva
mente de F), vale: 0 +  x = x (res
pectivamente 1.x = x).

Chama-se o “0’ (respectiva
mente o “ 1”) de elemento neutro da 
operação de adição em Z (respecti
vamente, da multiplicação em F).

5) Dado um elemento qualquer 
x de Z (respectivamente de F), 
existe um elemento y de Z (respec
tivamente de F), tal que: x +  y = 
0 (respectivamente x.y = 1). Cha- 
ma-se y de simétrico de x.

Claramente, há algo em comuiYi 
entre os objetos (Z, + )  e (F, .): a es
trutura. Diz-se que os dois objetos 
são exemplos concretos da estru
tura de grupo abeliano ou comuta
tivo.

Esquecendo a natureza concreta 
dos conjuntos e das operações par
ticulares que apareceram nos exem
plos, o que sobra é um conjunto 
abstrato não vazio, sobre o qual 
está definida uma operação gené
rica, tal que as seguintes condições 
estão satisfeitas: 1) o conjunto e fe
chado em relação à operação; 2) a 
operação é associativa; 3) a opera- 
çao é comutativa; 4) existe no con
junto um elemento neutro para a 
operação; 5) cada elemento do con
junto tem em correspondência um

outro que é o seu simétrico em rela
ção à operação.

Esse novo objeto matemático 
que se acabou de definir, perfeita
mente abstrato e não referente a ne
nhum objeto concreto particular, é 
o que se chama de estrutura de 
grupo abeliano.

Essa é uma estrutura típica. Em 
geral uma estrutura é definida por 
um conjunto abstrato, por uma 
classe de operações e relações ope
rando sobre o conjunto, e final
mente uma lista de propriedades 
que devem ser satisfeitas pelas ope
rações e relações. Já se está agora, 
portanto, lidando com as formas, 
bem longe dos supostos objetos 
concretos da velha matemática.

A segunda questão, cuja res
posta solicita a noção de estrutura, 
e a da unidade da matemática. 
Diante da aparente divisão das vá
rias disciplinas matemáticas, ela se 
impõe: o que há de comum entre a 
aritmética, a geometria, a álgebra*, 
etc.? Deve-se falar na matemática 
ou nas matemáticas?

Baseando-se na noção de “estru- 
tura-mãe”, Bourbaki (pseudônimo 
coletivo de um grupo de matemáti
cos franceses) depoe a favor da uni
dade da matematica. Como obter 
tal unidade? O método de Bour
baki consistiu em descobrir e isolar 
os três tipos fundamentais de estru
turas que podem aparecer na defi
nição de qualquer elemento mate- 
matico, qualquer que seja o seu 
domínio. Esses três tipos funda
mentais de estruturas, que Bour
baki chama de estruturas-mãe, são 
os seguintes:

1) Em primeiro lugar, as “estru
turas algébricas” , cujo protótipo é 
a estrutura de grupo, e que são em 
geral definidas por um conjunto, 
munido de operações satisfazendo 
condições dadas.

2) Em segundo lugar, as “estru
turas topológicas”, fundadas sobre 
as noções de vizinhança, de conti- 
Huidade e de limite.

3) Em terceiro lugar, as “estru
turas de ordem”, definidas por um 
conjunto munido de relações de or
dem.

Tendo reconhecido e caracteri
zado as estruturas fundamentais, 
todas as outras se seguirão por dois 
processos: ou por combinação, 
submetendo-se um mesmo con
junto a mais de uma estrutura, ou 
por diferenciação, quer dizer, pela 
imposição de restrições definindo 
subestruturas.

A obra de Nicholas Bourbaki, 
Elementos da Matemática, vem 
sendo elaborada desde a década de 
30. Seu primeiro volume apareceu 
em 1939; o trigésimo primeiro, em 
1965 e até 1975 não estava termi
nada a parte I, Estruturas Funda
mentais da Análise. O pensamento 
bourbakiano caracteriza-se pelo 
tratamento axiomático das ques
tões e por uma lógica que pretende 
desvendar claramente a estrutura 
matemática. O objetivo final desse 
trabalho parece ser a economia de 
pensamento a que leva o trata
mento estruturalista.

VEJA TAMBÉM: Grupos, Teoria 
dos; Matemática; Ordem, Estrutu
ras de; Topologia.

Estrutura Social

Apesar de ter fundamental im- 
portancia para as ciências sociais, 
o conceito de estrutura social ainda 
não recebeu uma formulação clara 
e inequívoca.

E possivel, contudo, encontrar 
certos elementos que caracterizam 
essa noção, independentemente da 
diversidade de posições teóricas a 
respeito do problema. Assim, a uti
lização do conceito de estrutura so
cial implica, quase sempre, na acei
tação de tres pontos de vista 
básicos com relação ao mundo só- 
cio-cultural.

Em primeiro lugar, a realidade 
sócio-cultural é percebida como 
constituída de partes, vinculadas 
entre si, formando um conjunto ou 
totalidade. Em segundo lugar, no 
uso do conceito está implícita uma 
prioridade para o estudo das rela
ções sociais. Finalmente, supõe 
procurar descobrir de que forma o 
conjunto dessas relações, aparente
mente desordenadas, segue certos 
padrões recorrentes (isto é, que se 
repetem) e encontrar uma explica- 
çao para a estabilidade relativa 
desses padrões.

Estrutura: natureza e sociedade

Nas ciências sociais, o primeiro 
emprego do termo “estrutura” re
sultou da utilização generalizada 
de analogias biológicas em sociolo
gia. Em Herbert Spencer* essa ana

logia é bem clara: a noção de estru
tura aparece vinculada à de função. 
Assim como nos organismos bioló
gicos mais complexos existe uma 
diferenciação dos órgãos especiali
zados no desempenho de distintas 
funções, nas sociedades* mais 
complexas aparece uma diversifica
rão de estruturas encarregadas de 
unções específicas, que se interli

gam e contribuem para a sobrevi
vência do “organismo social” 
como um todo.

Embora essas aproximações

Para os evolucionistas, a sociedade é um organismo em desenvolvimento.

Durkhaim: teórico funcionalista.
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A migração é um dos fatores de mudança nos valores de um grupo social.

com a biologia tenham persistido 
durante muito tempo, reaparecendo 
tanto em Émile Durkheim* quanto 
em A. R. Radcliffe-Brown* e Tal- 
cott Parsons (1902- ), progres
sivamente o conceito de estrutura 
social ganha nova força e carac
terísticas diferentes.

Numa nova acepção — que 
pode ser denominada “cultural” 
— , o conceito de estrutura passou 
a referir-se ao conjunto articulado 
de normas e valores culturais, 
apreendidos e transmitidos pelos 
indivíduos. Essas normas e valores 
viriam a constituir os marcos de 
orientação para o indivíduo em dis
tintas situações. No entanto, 
mesmo no interior dessa aborda
gem cultural, é grande o número de 
divergências.

Sob a influência de sociólogos 
que davam grande importância ao 
conceito de interação social, a no
ção de estrutura apareceu em sua 
terceira acepção: passou então a 
ser concebida como o conjunto das 
relações sociais que ocorrem num 
dado momento. Radcliffe-Brown é 
considerado representante típico 
dessa corrente.

Finalmente, tanto a escola cultu- 
ralista como a utilização do con
ceito de estrutura em lingüística* e 
matemática* conduziram a uma 
quarta acepção do termo, que apa
rece em Claude Lévi-Strauss*, an
tropólogo francês. Em suas obras, 
o autor refere-se a uma análise es
trutural, que lança mão de certos 
modelos especiais, os quais mere
cem a denominação de estrutura. A 
utilização desses modelos não se li
mitaria a um campo ou disciplina 
específica. No caso particular d,a 
estrutura da sociedade, ao contrá
rio de Radcliffe-Brown, Lévi- 
Strauss afirmou que a totalidade 
das relações sociais não pode cons

tituir a estrutura social: é apenas a 
matéria-prima utilizada para a aná
lise estrutural.

Devido a essa multiplicidade de 
orientações teóricas, não é fácil 
apresentar uma definição de estru
tura social sem se comprometer 
com uma determinada linha de 
pensamento. Na sociologia con
temporânea, contudo, o conceito 
mais difundido de estrutura social 
inscreve-se numa perspectiva que 
concebe a sociedade como um sis
tema.

Uma sociedade concreta consti
tui-se e se mantém através dos atos 
inter relacionados dos indivíduos

que dela participam, formando 
uma rede complexa de relações en
tre os homens. Essas relações de
senvolvem-se em função do esforço 
coordenado dos indivíduos para 
dominar a natureza e colocá-la a 
seu serviço. Nesse processo, crista- 
lizam-se normas e valores que pas
sam a regulamentar as relações so
ciais. Embora esse conjunto de 
normas e valores sofra algumas va
riações, certos padrões recorrentes 
de comportamento tornam-se rela
tivamente estáveis. Certas expecta
tivas de comportamento, em deter
minadas situações, tornam-se 
padronizadas, definindo-se dessa

forma determinados papéis sociais. 
Um valor institucionalizado consti
tui uma norma, enquanto um valor 
internalizado pelos indivíduos é um 
papel. A interação de certo número 
de pessoas de acordo com um pa
drão comum de expectativas de 
comportamento constitui uma cole
tividade, um grupo social. Esse pa
drão comum de expectativas de
corre da institucionalização de um 
conjunto de normas e valores que 
estabelece cursos de ação prescri
tos, permitidos ou proibidos. As 
normas obrigatórias são aquelas 
que especificam obrigações expres
sas; as permissivas dizem respeito 
mais aos limites permitidos da 
ação do que à obrigatoriedade 
desta.

A ocorrência de padrões de com
portamento torna-se relativamente 
estável porque à definição de certas 
expectativas associa-se um con
junto de sanções: positivas, para 
todos os indivíduos que seguem as 
normas prescritas, e negativas, 
para os que seguem cursos de ação 
proibidos.

Nessa perspectiva, o mundo é 
concebido como uma totalidade 
formada de partes inter-relaciona- 
das de maneira relativamente está
vel. Papéis sociais, grupos sociais, 
normas e valores constituem os 
componentes estruturais do sistema 
social, ou seja, a estrutura social.

Movimento, fluxo, mudança

O conceito de processo social re
presentou uma importante reação 
contra as teorias que visualizavam 
a estrutura da sociedade como um 
arranjo estático de elementos.

Nesse sentido, o conceito estã in
timamente associado com o pensa 
mento evolucionista, enquadrando 
a teoria sociológica em uma pers
pectiva temporal e colocando em 
cena a noçao de sociedade como 
um organismo em desenvolvi
mento.

“ A sociedade existe somente 
como uma seqüência temporal. E 
um vir a ser, não um ser; um pro
cesso, não um produto ( . . . ) .  A so
ciedade ( . . . )  somente existe como 
um equilíbrio instável das relações 
presentes.”

Essas palavras, proferidas pelo 
sociólogo americano Robert Mac 
Iver (1882-1970), contêm as afir
mações nucleares dos teóricos que 
privilegiam a noção de processo na 
análise do fenômeno social. Eles 
procuram compreender a sociedade 
a partir das idéias de movimento, 
mudança e fluxo.
' Na opinião de alguns autores, a 
idéia de organizaçao social refe
re-se a indivíduos que alcançam 
seus objetivos mediante uma ação 
planejada. Visto sob esse enfoque, 
o processo social pode ser definido 
como o arranjo da ação numa se
qüência adequada de fins sociais 
selecionados.

VEJA TAMBEM: Estratificação e 
Mobilidade; Estruturalismo; Fun
cionalismo; Grupo Social; Institui
ções Sociais; Marxismo; Mudança 
Social; Organização Social; Sis
tema Social; Sociedade; Sociolo
gia.
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Estruturas 
para Construção

No sentido mais amplo, a estru
tura para construção* pode ser de
finida como um conjunto de ele
mentos ligados entre si, não por 
simples justaposição de peças, mas 
por uma organização fisico-mate- 
mática que dá sentido a cada uma 
das partes reunidas no todo. Os ele
mentos são relativamente aciden
tais; a estrutura, ao contrário, é es
sencial, necessária e definidora do 
resultado final.

Vários foram os sistemas de es
trutura para construção criados ao 
longo da história.

O primeiro sistema de que se tem 
registro abundante, embora só de 
templos e palácios, e não de resi
dências comuns, é o empregado pe
los egípcios, que se reduz à mais 
simples das organizações do es
paço: pilares na vertical sobre os 
quais se colocam vigas. Esse sis
tema estrutural, francamente ex
posto, deu como resultado volumes 
simples, fortes e permanentes, de 
beleza grandiosa.

Os gregos obtiveram diferentes 
resultados estéticos utilizando o 
mesmo tipo de estrutura; beleza, 
harmonia e dimensões mais huma
nas caracterizaram sua arquite
tura*. O espaço por eles organi
zado possuía vãos limitados, 
exigindo muitas colunas como pon
tos de apoio. As plantas de seus 
edifícios revelam uma organização 
racional, em que as colunas dos 
cantos ficavam com as principais 
cargas e fortaleciam os ângulos da 
estrutura, permitindo que as pare
des recebessem menor peso' e fos
sem assim mais leves, de pedra ou, 
ainda, de barro.

O sistema rom ano

Os romanos não foram grandes 
criadores, mas souberam associar 
muito bem as vigas e colunas gre
gas, retas, à linha curva de arcos, 
cúpulas e abóbadas, que conhece
ram de outros povos, principal
mente dos etruscos.

Em termos simples, pode-se afir
mar que o sistema estrutural dos 
romanos se caracterizou pela cons
trução de vigas curvas, em que uti
lizavam uma espécie de concreto 
de lava vulcânica, a chamada poz- 
zolana. Os tijolos fabricados com 
esse material eram colocados uns 
sobre os outros, estabilizando-se 
por um sistema de pequenas vigas 
transversais e laterais. O peso das 
cargas de tal cobertura exigia pare
des bastante largas, o que propi
ciou nova manifestação de erige- 
nhosidade. As paredes passaram a 
ser construídas em duas “cascas”, 
paredes mais finas entre as quais fi
cava um espaço interno de circula
ção. Esse tipo de “corredor”, divi
dido por paredes com aberturas em 
arco, iluminava a estrutura, econo
mizava nas fundações e nos mate
riais e permitia maior grau de isola
mento térmico.

O exemplo mais famoso de co-

Nas estruturas para construçáo, física e matemática somam-se para que as partes integrem um todo harmônico.

A base das pirâmides era um poligono; as laterais formavam triângulos.

bertura romana, a cúpula do Pan
teão, concluída por Adriano em 
125 d.C., sem nenhum suporte in
terno, mede mais de 45 metros de 
diâmetro. A valorização do espaço 
interno é particularmente sensível 
nesse edifício monumental e exem
plifica bem o sistema estrutural dos 
romanos.

Colunas, vigas, cúpulas e abóba
das formaram durante muito tempo 
toda a sistemática estrutural das 
construções européias. Entretanto, 
um novo capítulo da história da ar
quitetura ocidental se iniciaria, na 
segunda metade da Idade Média, 
com o surgimento do estilo gótico.

Esqueletos góticos

Ao contrário dos estilos grego e 
romano, os quais utilizavam as pa
redes externas como elementos de 
apoio à cobertura, o estilo gótico se 
define pela montagem de um “es
queleto ’, no qual as cargas da co
bertura são transmitidas a pilares 
de apoio, externos ao corpo central 
do edifício. Essa solução permitiu 
a existência de vedações mais del
gadas, facilmente abertas, para que 
em seus vãos fossem construídos 
vitrais, fontes de luz e emoção.
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Sede de uma exposição interna
cional, em Londres, o palácio foi 
realizado em menos de seis meses 
com um sistema de pré-fabricação 
de elementos de ferro e vidro. Es
tendia-se por cerca de 556 metros 
de comprimento e causou forte im
pressão em todos aqueles que pes
quisavam novos processos constru
tivos. Foi relevante também a obra 
do francês Henri Labrouste 
(1801-1875), ao construir em Paris 
a Biblioteca de Santa Genoveva 
(1843-1850), que permaneceu 
como um dos marcos de criação da 
arquitetura moderna.

Elemento importante na defini
ção de novas estruturas foi a inven
ção do elevador êlétrico, a partir de 
1884, trazendo consigo um estí
mulo para a construção de edifícios 
verticais, onde, aos poucos, se eli
minam as paredes como elemento 
de sustentação, substituindo-as por 
“esqueletos ’ de aço.

Além disso, reutilizam-se pro
cessos estruturais anteriores, dan
do-lhes nova dimensão. E o caso da 
ponte pênsil inventada pelos incas 
do Peru e só conhecida dos euro
peus em sua versão chinesa poste
rior. James Finley construiu nos 
Estados Unidos oito delas, uma das 
quais com 90 metros de vão livre. 
No final do século XIX é erigida 
a ponte de Firth of Forth, com um 
arco de 521 metros de diâmetro. 
Mas o triunfo da grandiosidade das 
estruturas de aço é atingido com a 
Torre Eiffel (Paris) em 1889. A 
partir de então, o aço desempenha 
em todos os edifícios altos a função 
de parede mestra, enquanto o con
creto armado chega à “maiori
dade”.

Dessa época é particularmente 
relevante a obra do espanhol Anto- 
nio Gaudi*, que retomou de ma
neira diferente os processos intuiti
vos e experimentais da Idade 
Média. Ele construía modelos das 
formas que projetava e os submetia 
às cargas que iriam suportar na 
realidade, podendo dessa maneira 
determinar a magnitude dos esfor
ços a serem vencidos, para os quais 
determinava a estrutura final. 
Acompanhando as obras com os 
operários e abandonando em parte 
os cálculos convencionais, influen
ciou vários contemporâneos.

Gaudi e muitos outros arquitetos 
enfrentaram a incompreensão dos 
conservadores, mas a despeito 
disso criaram a arquitetura do sé
culo XX, profundamente revolu
cionária nas suas formas. Generali
zando, é lícito dizer que sua 
tendência principal é propor estru
turas de grande porte para resolver 
a infra-estrutura dos espaços urba
nos, ao mesmo tempo que se faz 
uso de elementos apainelados, pro
duzidos em série, para organizar os 
espaços do uso cotidiano. No Bra
sil, o cálculo de concreto armado 
foi aplicado e divulgado pelo Eng.° 
Emílio Baumgart, pouco depois de 
1920, que projetou os primeiros ar
ranha-céus do Rio, como o Edifício 
A Noite.

Muitas vezes, estruturas para 
construção já  conhecidas não são 
utilizadas devido a condicionamen
tos culturais e sociais. Teóricos 
modernos citam como exemplo as 
coberturas de residências popula
res: a abóbada de tijolos, embora

Edifício do MASP (São Paulo), construído em concreto protendido, com vão livre de 75 m e 8 ,5 m de altura.

Os “esqueletos” góticos possibi
litaram a criação de belíssimas ca
tedrais, expressivas do melhor sig
nificado religioso e espiritual, e 
deixaram a sugestão inspiradora 
das mais modernas estruturas dos 
dias atuais.

Entre estes e a Idade Média ficou 
um período, iniciado na Renas
cença*, que não enriqueceu a histó
ria da arquitetura no referente aos 
sistemas estruturais. Os arquitetos 
de então, embora responsáveis por 
notáveis realizações, limitaram-se a 
variar e combinar as formas conhe
cidas desde muito antes. Apesar 
disso, houve um progresso, repre
sentado pela criação de novos ins
trumentos matem aticos para racio
nalização do cálculo estrutural.

Formas modernas

Em meados do século XIX, o 
panorama começou a mudar. O de
senvolvimento industrial trouxe 
como conseqüência a utilização de 
novos materiais, assim como a pro
dução em larga escala de materiais 
antigos. Por outro lado, acarretou 
o fenómeno das grandes concentra
ções urbanas, obrigando à constru
ção de obras utilitárias de amplas 
dimensões, como estações de estra
das de ferro, pavilhões para indús
tria, novos tipos de edifícios que 
não poderiam restringir-se aos pro
cessos tradicionais.

A obra mais importante desse 
período é o Palácio de Cristal 
(1851), do arquiteto inglês Joseph 
Paxton (1803-1865).

Estruturas metálicas: linhas de força entrecruzando-se geometricamente 
nos mais diversos planos. (Parque Anhembi. São Paulo.)
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comprovadamente mais eficiente e 
econômica que a cobertura tradi
cional em telhas, apenas agora 
passa a ser experimentada em paí
ses como o Brasil e, assim mesmo, 
em escala reduzida.

Carpintaria clássica

Excetuando-se as cavernas utili
zadas pelo homem pré-histórico, e 
constituídas por estruturas natu
rais, os primeiros abrigos foram de 
madeira, matéria-prima abundante 
e de fácil manuseio. Permaneceu 
até hoje como material indispensá
vel da arquitetura, embora tenham 
surgido muitos outros.

Ã mais primitiva estrutura com 
que a madeira foi utilizada redu- 
zia-se a dois pedaços de pau ajun
tados numa das extremidades e le
vantados sobre o solo, formando 
um triângulo. Vários desses con
juntos enfileirados e fixados num 
outro pedaço colocado longitudi
nalmente permitiam sustentação 
para folhas de árvores, que forma
vam um misto de parede e telhado.

Essa modalidade de construção 
evoluiu, com a colocação de duas 
escoras verticais e uma peça hori
zontal (o contranível) embaixo do 
triângulo anterior, com a função de 
apoio intermédio, para suportar 
cargas. Numa etapa posterior, as 
pernas do triângulo deixaram de vir 
até o solo, para se apoiarem em ele
mentos verticais também feitos de 
madeira; constituem a estrutura ou 
esqueleto das paredes, que passa a 
ser necessária por razões de melhor 
aproveitamento do espaço e aber
tura de vãos para iluminação e ven
tilação.

A partir daí o trabalho estrutural As esteiras de aço sSo formadas e trançadas por operários especializados, antes que se faça uso do concreto.
com madeira desenvolve-se no sen
tido de uma complexidade cada vez 
maior na disposição das peças, 
pondo à prova a capacidade inven
tiva dos carpinteiros de todo o 
mundo e possibilitando a criação 
de autênticas obras-primas.

Numa época em que o constru
tor não se preocupava ainda com 
a economia de um material que a 
floresta lhe fornecia em abundân
cia, a segurança tinha que vir da 
adoção de amplas áreas resistentes 
e organizadas de maneira a garan
tir que, nas ligações, não se desen
volvessem esforços de tração, mas 
apenas os de compressão ou de 
corte.

Este é mesmo o caráter essencial 
da carpintaria clássica: a madeira 
reagindo sobre a madeira, sem in
tervenção de quaisquer peças metá
licas. As ligações eram feitas por 
meio de entalhes no próprio mate
rial e as peças metálicas limita
vam-se à_ tarefa menor de manter 
em posição todas as demais, ou en
tão serviam apenas como elemento 
de reforço.

A madeira na atualidade

Com o advento de novos mate
riais na engenharia* civil, a partir 
do século passado, a madeira é re
legada a segundo plano como ele
mento estrutural e adaptada aos 
novos tempos.

Os métodos empíricos, emprega
dos anteriormente, cederam lugar 
aos princípios de resistência aos 
materiais. As leis exatas do pro-

F t m r t r r

O concreto que chega quase líquido ó despejado na estrutura de aço do chão, formando assim uma forte ligadura.
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Após receber aprovação de autoridades municipais e engenheiros civis, a 
companhia construtora delimita com uma paliçada o terreno onde será le
vantado o edifício. Depois, é feita a escavação para os alicerces.

cesso analítico da estática* mos
tram como resolver os problemas 
de determinação dos esforços de
senvolvidos nas diferentes barras 
do sistema triangulado, por efeito 
das solicitações exteriores nele 
atuantes, consagrado no século XX 
pela utilização de parafusos e por
cas, pregos e anéis de metal como 
ligaduras. Com isso tornou-se 
possível a construção de vãos livres 
de até 75 metros, como vários han
gares projetados por engenheiros 
norte-americanos durante a Se
gunda Guerra Mundial.

Passo técnico extremamente im
portante foi a invenção de colas es
peciais, que possibilitaram a cria
ção de elementos estruturais 
compostos, em geral inspirados nas 
formas desenvolvidas pela constru
ção metálica. O custo barateou e 
pôde-se prescindir das toras gran
des, cada vez mais escassas. Além 
do mais, faziam-se assim peças 
mais leves e menos sujeitas à defor
mação.

Desenvolvimento ainda mais re
levante foi conseguido com as es
truturas laminadas coladas, conce
bidas pela primeira vez pelo 
alemão Otto Hetzer por volta de 
1905, e que se expandiram rapida
mente por toda a Europa ate sua 
industrialização na Suécia (com o 
nome de estruturas Toreboda).

Elas se caracterizam pela união 
de diversas folhas de madeira cor
tadas no desenho que se queira e 
juntadas por colas especiais. O re
sultado sao elementos estruturais 
de grande variedade de formas. 
Isso as faz utilizáveis em pratica
mente qualquer tipo de construção, 
seja igrejas em estilos tradicionais, 
seja práticos hangares para aviões 
ou ginásios de esporte. Sua resis
tência é maior, quando comparada 
com a da madeira maciça. São 
ainda mais resistentes ao fogo que 
as construções metálicas expostas e 
não sofrem sob a ação de muita fu
maça ou emanações de produtos 
químicos corrosivos, como também 
suportam satisfatoriamente condi
ções anormais de umidade e tempe
ratura.

Todas essas vantagens dos lami
nados acabaram por se associar e 
se enriquecer nas tendências mais 
recentes. Por influxo da concorrên
cia com outros materiais e pelas 
necessidades econômicas de pro
dução em série, a fim de torna-las 
mais baratas, as estruturas de ma
deira evoluíram no sentido da pré- 
fabricação.

Hoje produzem-se em grande 
escala elementos estruturais como 
as vigotas DSB, TSR, Trigonit e de 
Alma Cheia, todas elas resolvendo 
os mais_ diversos problemas de 
construção arquitetônica. Existem 
também as lamelas Zollinger, ca
racterizadas pelo fato de um único 
modelo, de dimensões pequenas e 
com os topos biselados, poder com
por estruturas de grandes dimen
sões formando malhas de losangos 
adaptáveis a qualquer tipo de abó
bada em ogiva, em arco de volta 
perfeita, em arco abatido, etc. Fi
nalmente, são de especial relevân
cia as inovações feitas sobre as for
mas tradicionais de estrutura: entre 
elas, as estruturas espaciais a três 
dimensões, cuja característica é se
rem constituídas por malhas trian

gulares que se acham dispostas se
gundo varios planos. São soluções 
de extrema leveza, permitindo co
brir amplos espaços.

Concreto armado

Ao lado da madeira, outro mate
rial de longa história é o concreto, 
produto constituído pela mistura 
proporcional do agregado (como 
pedra e areia) com um aglomejante 
(cimento ou cal) e areia. Já era 
usado no tempo dos romanos. Por 
mais de 2 000 anos, não apresentou 
praticamente qualquer progresso, 
não podendo constituir um mate
rial estrutural propriamente dito, já  
que essa simples mistura não tem 
capacidade de resistência aos esfor
ços* mecânicos de tração e flexão, 
mas unicamente aos de compres
são.

Assim, era usado apenas como 
material de ligação entre tijolos e 
pedras e em lajes pousadas direta
mente no solo, seja em edifícios, 
sej a em estradas.

Por causa dessa insuficiência, 
sempre se pensou em incluir na 
massa do concreto um material ca
paz de resistir aos esforços de tra
ção; o que só foi conseguido no sé
culo XIX, quando se empregou o 
aço* em forma de malha ou de bar
ras, nascendo assim o concreto ar
mado. Em termo simples, este não 
é mais que uma pedra artificial re
sistente a flexões, ao contrário das
Íiedras naturais, incapazes dessa 
unção.

A primeira construção desse tipo 
foi um bote idealizado por Lambot, 
em 1855, que o apresentou na Ex
posição de Paris. Hoje ele se en
contra no Museu de Brignoles, de
pois de ter flutuado por muitos 
anos nas águas do lago do parque 
de Miraval.

Depois disso, é relevante a con
tribuição de François Coignet num 
trabalho em que preconizava a in
corporação de uma armadura de 
aço ao concreto empregado nas 
construções e estabelecia normas 
para a fabricação de vigas, abóba
das, tubos, etc., apresentando 
exemplares na Exposição de Paris 
de 1867.

Mais decisivas foram as idéias 
de Joseph Monier (1823-1906), que 
patenteou, em 1867, uma estrutura 
de vasos de concreto armado, se
guida posteriormente por várias 
outras patentes de tubos, reservató
rios, placas, pontes, escalas e ou
tras.

A partir de então, sucederam-se 
rapidamente novas contribuições 
em vários países. Hoje, o concreto 
armado constitui material ampla
mente difundido. As causas dessa 
utilização tão extensa residem nas 
grandes vantagens que possui em 
comparação com outros materiais. 
A principal delas é a limitada capa
cidade de adaptação a qualquer 
forma, por mais singular que seja. 
Conseqüentemente, serve, de uma 
maneira ou de outra, a qualquer gê
nero de construção. A essas quali
dades acrescentam-se as de ordem 
econômica, que lhe permitem com
petir privilegiadamente com o aço, 
a madeira ou a pedra.

Exempla expressivo de uso do 
concreto armado como elemento 
estrutural encontra-se na Unidade

de Habitação de Marselha (1949) 
de Le Corbusier, ponto de referên
cia para a obra de um grande nú
mero de arquitetos em todo o 
mundo.

No Brasil, entre outras, há uma 
obra significativa no mesmo sen
tido: o Instituto Central de Ciên
cias da Universidade de Brasília, 
projetado por Oscar Niemeyer, 
onde pilares e vigas pré-moldadas 
compoem uma área total de 
130 000 metros quadrados.

Pilares, vigas e lajes

Os elementos fundamentais a 
que pode ser reduzida uma estru
tura de concreto armado são os pi

lares, ou colunas, as vigas e as la
jes, todas constituídas por um 
“esqueleto” de barras de aço colo
cado por dentro de uma massa de 
concreto, pelo qual é inteiramente 
recoberto, ficando assim livre da 
umidade.

Os pilares são peças alongadas 
que recebem principalmente os es
forços de compressão. A armadura 
de aço que os compõe tem a função 
de auxiliar na resistência do con
creto à compressão, diminuindo as
sim as dimensões, além de resistir 
a outros esforços secundários pro
venientes de possíveis defeitos loca
lizados na massa, ou então de for
cas cortantes ou de momentos 
fletores. A armadura é composta
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Para a construção do primeiro plano de pilastras, os pedreirus fazein inicial
mente as caixas com grades de ferro, nas quais 6 colocada a mistura de 
cimento. Desse modo, são levantados os sólidos muros perimetrais.

Depois do oaqueleto de pilastras » traves, prnrassa-se o preenchimento com 
tijolos furados. Segue-se então o revestimento externo, executado com tijo
los comuns, e que inclui detalhes de acabamento: reboque, pintura, etc.

por barras transversais e longitudi
nais.

A armadura longitudinal tem 
função resistente à compressão das 
cargas que atuam sobre o pilar e a 
transversal, quando muito espa
çada, serve para evitar a flamba- 
gem da primeira e para mantê-las 
na distância prevista durante a exe
cução; quando cerrada, tem função 
resistente, impedindo a deformação 
transversal do concreto: é o con
creto cintado. _

As vigas são peças alongadas 
submetidas à flexão, sofrendo es
forços de tração e cisalhamento. 
Uma armadura longitudinal, colo
cada na parte tracionada, resiste
ao« primeiros.

Como esta zona pode estar ora 
na face inferior da viga (meio do 
vão) ora na face superior (pm vim i 
dades do apoio das vigas engasta
das ou contínuas), a armadura de 
tração também pode mudar de po
sição.

Os esforços de cisalhamento são 
resistidos pelas próprias barras lon
gitudinais dobradas ou estribos, co
locados no sentido do compri
mento da viga. Além disso, 
coloca-se uma armadura longitudi
nal na zona comprimida, a fim de 
auxiliar o concreto na resistência 
aos esforços de compressão.

Um tipo especial é a viga em T. 
Essa forma é muito empregada 
por motivos de ordem econômica,

pois o concreto na parte tracionada 
tem a função de apenas proteger a 
armadura de aço e garantir a soli
dariedade do conjunto, podendo ter 
sua secção diminuída nessa região, 
com evidente economia de mate
rial, mantendo-se no entanto a 
mesma resistência. Utiliza-se esse 
tipo de viga principalmente quando 
pode ser associada a lajes, nas 
quais se considera como mesa do 
T uma parte da própria laje.

As lajes são elementos planos, 
de pequena espessura, solicitados 
por cargas a eles normais. Rece
bem principalmente esforços de fle
xão, razão por que as armaduras 
são longitudinais como nas vigas. 
Nelas distinguem-se a armadura

principal da armadura de distribui
ção, nos casos em que possui di
mensão predominante. A armadura 
principal dispoe-se no lado menor 
e a de distribuição é formada por 
barras mais finas e mais espaçadas. 
Quando as duas dimensões da laje 
pouco diferem, usam-se armaduras 

rincipais nas duas direções, am
as com função resistente.

Concreto protendido

Assim como o concreto armado 
veio resolver o problema de uma 
deficiência do concreto simples, 
tornando-o resistente à tração, o 
concreto protendido também signi
ficou um desenvolvimento.
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No cálculo das estruturas para construção, uma das tarefas mais dificeis 
de serem cumpridas ã a determinação exata da distribuição de forças. Uma 
salda é usar estruturas de forma mais ou menos arbitrária, mas dotadas de 
robustez e capazes de garantir segurança ã obra. Freqüentemente recorre-se 
a formas nas quais as tensões se distribuam por todos os elementos cons
trutivos. São desse tipo as pontes de estradas de ferro (como a da foto 
acima). Nas construções reticulares, as tensões transmitem-se também ao 
longo dos elementos que as integram.

Protender significa aplicar ten
sões prévias numa determinada 
peça, de tal forma que, quando soli
citada posteriormente por tensões 
contrárias, elas se anulam e a peça 
não se rompe. Pode-se entender fa
cilmente o que seja o processo ob
servando-se um barril de vinho, no 
qual há séculos se aplica o princí
pio da protensão. As cintas de me
tal que o envolvem constituem uma 
força de sentido contrário àquela 
exercida pela pressão do vinho.

O mesmo princípio só foi apli
cado ao concreto em 1886 pelo en
genheiro americano P.H. Jackson, 
que solicitou e obteve patente de ti
rantes de aço esticado em pedra ar
tificial e concreto para lajes. Em 
1888 o alemão C.E.W. Doehring 
patenteou concreto reforçado com 
metal a que se aplicavam tensões 
antes das lajes serem construídas.

Esses primeiros processos, ape
sar de teoricamente corretos, não 
foram bem sucedidos, porque a 
pré-tensão produzida no ajo era 
muito baixa. Além disso nao po
diam competir economicamente 
com o concreto armado convencio
nal. Em 1908, C.R. Steiner, nos Es
tados Unidos, sugeriu o reestica- 
mento das barras após alguma 
tração e deformação lenta do con
creto para recuperação das perdas
e, em 1925, R.E. Dill, também nor
te-americano, propôs novas solu
ções, mas tanto umas quanto ou
tras não se haviam revelado 
economicamente satisfatórias. A 
solução seria finalmente encon
trada pelo engenheiro francês E. 
Freyssinet (1871-1962), que em 
1928 começou a usar arame de aço 
super-reforçado. Seu método é 
usado universalmente até hoje.

Uma aplicação prática do mé
todo de Freyssinet, com algumas 
modificações, foi feita, pela pri
meira vez, por E. Hoyer, na Ale
manha. Seu sistema consistia em 
fios esticados por dois suportes, 
distantes um do outro, em torno 
dos quais se colocava a massa de 
concreto. Quando esta estivesse 
dura, os fios seriam libertados dos 
suportes, encolhendo-se e puxando 
o concreto com a força de com
pressão. O método permitia que vá
rias unidades fossem dispostas en
tre os dois suportes.

A aplicaçao ampla, no entanto, 
exigia que fossem encontrados pro
cessos baratos e seguros para reali
zar a protensão e resolver o pro
blema da ancoragem. Para as 
últimas, Freyssinet desenvolveu um 
sistema de cunhas cônicas e proje
tou peças de ação dupla que tensio- 
nam os fios de aço e apertam os co
nes machos nos cones fêmeas, para 
prendê-los.

Em 1940, o belga G. Magnel de
senvolveu o sistema que leva seu 
nome, constituído por dois fios de 
aço esticados e presos com um sim
ples calço de metal nas extremida
des.

A partir de então aperfeiçoou-se 
uada vez mais o concreto proten- 
dido, especialmente durante e de
pois da Segunda Guerra Mundial, 
por exigir menor quantidade de aço 
(então em grande falta no mercado 
internacional). Um levantamento 
realizado na Alemanha revelou 
que, no período de 1949 até 1953, 
num total de quinhentas pontes

construídas, 350 eram de proten- 
dido.

Nos Estados Unidos a evolução 
foi um pouco diferente. Em vez do 
protendido linear, desenvolveu-se o 
circular, aplicado principalmente 
na construção de edifícios de arma
zenagem.

So uma firma norte-americana 
construiu, entre 1935 e 1953, mais 
de setecentos reservatórios desse 
tipo por todo o mundo. O proten
dido linear só veio a ter considerá
vel importância a partir de 1949, 
quando foi construída a famosa

Ponte Walmut Lane, localizada em 
iladélfia, e em 1950, ao comple

tar-se a ponte em Madison County, 
Tennessee.

Estima-se gue 175 pontes e cin
qüenta edifícios de protendido fo
ram construídos em 1951 na Eu
ropa, enquanto nos Estados Unidos 
a cifra nao ia além de dez. Apenas 
um ano depois esse número aumen
tava para cem, dos quais dois ter
ços eram pontes, e um terço, edifí
cios. Daí para cá é difícil calcular 
a quantidade, tal foi sua utilização.

O protendido num 
exemplo brasileiro

Na América Latina, desde 1952 
o emprego do protendido tem se ex
pandido continuamente.

No Brasil é significativa a quali
dade estética conseguida com o 
protendido pelos projetistas do 
edifício do Museu de Arte de São

Paulo. Essa instituição cultural re
cebeu das autoridades municipais 
um terreno no espigão da avenida 
Paulista^ com a condição de que as 
instalações projetadas deixassem li
vre um belvedere do qual se avista
ria o centro da cidade. Essa condi
ção implicava que o edifício fosse 
construído praticamente como um 
subterrâneoj o que reduziria enor
memente a área aproveitável, a me
nos que se encontrasse uma solu
ção para fazê-lo em suspenso. O 
vão a ser vencido, no entanto, era 
de 75 metros, acarretando, como 
conseqüência, a necessidade de 
construção de bases demasiado 
grandes, se fossem empregados 
processos tradicionais. A nova téc
nica veio resolver o problema de 
maneira extremamente elegante. O 
edifício inteiro é suspenso por dois 
pórticos monumentais em concreto 

rotendido, ficando a laje mais 
aixa a 8,5 metros acima do solo 

e formando, com os 75 metros de 
vão, uma belíssima moldura para a 
vista da cidade ao fundo.

O problema central do projeto 
foram as vigas, concebidas em sec
ção caixão e protendidas pelo sis
tema Ferraz, que realiza a ancora
gem dos fios de aço, lançados no 
interior da viga, por simples ade
rência. Os cabos foram implanta
dos de modo a aproveitar o dia
grama dos momentos, iniciando-se 
a 10 metros do eixo da viga e sime
tricamente colocados em uma 
curva predeterminada. Os cabos

maiores cobrem toda a extensão da 
viga. Foram utilizados 156 cabos 
com mais de 6 000 fios de aço co
mum de 5 milímetros, o que per
mite resistir a esforços de mais de 
oitenta toneladas. Bainhas consti
tuídas por tubos corrugados de 
chapas duplas revestem os cabos, 
gue nelas são consolidados pela in
jeção de nata de cimento, depois da 
protensão feita através de macacos 
hidráulicos com capacidade de 120 
toneladas.

Estruturas metálicas

O extraordinário desenvolvi
mento tecnológico, do século XIX 
até os dias atuais, propiciou o em
prego dos mais diversos materiais 
para satisfazer as necessidades das 
novas criações e resolvê-las da ma
neira mais econômica possível. As 
estruturas metálicas destacam-se 
nessa evolução. O aço, por exem
plo, resolveu o problema da proten
são do concreto, tornando-o mais 
eficiente e econômico. Nesse caso, 
ajuntou-se a um outro elemento; 
mas por si só, assim como outros 
metais, possibilitou a criação de 
formas e dimensões até entao ape
nas sonho longínquo: as estruturas 
espaciais.

Elas se definem por não se limi
tarem tão-somente a dois planos 
como os sistemas tradicionais, mas 
por sua multiplicidade. De certa 
forma, pode-se dizer que consti
tuem um desenvolvimento das treli- 
ças, há séculos conhecidas, no sen
tido de sua projeção no espaço, 
ramificando as linhas de açao de 
forças para vários planos que se en- 
trecruzam. Consegue-se também 
criar formas e dimensões de um es
paço novo e de grande beleza ar- 

uitetônica. Isso porque as tensões 
istribuem-se igualmente em várias 

direções, constituindo campo de 
forças muito homogêneo, sem pon
tos mais solicitados de modo exces
sivo do que outros, e conferindo à 
estrutura grande resistência aos es
forços mecânicos exteriores. As 
tensões internas diminuem conside
ravelmente, e com isso as secções 
necessárias de todos os elementos 
podem ser muitíssimo reduzidas. 
Excelente exemplo de estrutura me
tálica espacial encontra-se em São 
Paulo, no pavilhão de exposições 
conhecido como Parque Anhembi, 
no qual se empregou o alumínio. 
Trata-se de uma treliça espacial 
por sobre uma área de 67 600 me
tros quadrados, apoiada sobre co
lunas de aço, espaçadas 60 metros 
umas das outras, e a uma altura de
15 metros.

A treliça espacial foi toda mon
tada no chão sobre calços de ma
deira e, a seguir, levantada de uma 
só vez, através de guindastes com 
cabos de aço. Imediatamente de
pois de levantada, foram colocadas 
as estruturas de aço para a susten
tação. O resultado foi um edifício 
grandioso e monumental, ao 
mesmo tempo caracterizado por 
extrema leveza de formas.

VEJA TAMBÉM: Arquitetura; 
Construção; Engenharia Civil; Es
forços Mecânicos; Estática; Mate
riais, Tecnologia dos.
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Estuário

Estuário é a embocadura de um 
rio, onde se fazem sentir os efeitos 
das marés e onde se misturam as 
águas doce e do mar.

Se a costa é formada de rocha 
mole, a configuração afunilada do 
estuário pode ter sido resultado da 
ação erosiva do rio e das marés. 
Todavia, na maioria dos casos, é 
conseqüência do afundamento das 
terras baixas da costa, ou da eleva
ção do nível do mar. O mar inun
dou o leito do rio e as marés manti
veram — mais do que criaram — 
a forma do estuário.

Quando as águas do mar atin
gem sua maior elevação, invadem 
parcialmente o estuário; na maré 
baixa, a água do rio escoa-se no 
mar. Produzem-se assim, no estuá
rio, variações repetidas de salini
dade e direção das correntes.

A navegação nos estuários

O estuário do rio da Prata co
meça depois da confluência do rio 
Paraná com o rio Uruguai, nas pro
ximidades da ilha Martin Garcia. 
Ao delta sucede o estuário do rio 
da Prata, com 290 km de compri
mento e uma superfície aproxi
mada de 35 000 km2. Os bancos de 
areia que se formam no estuário re
duzem em muitos pontos sua pro
fundidade a menos de 2 metros, 
sendo necessário aproveitar os ca
nais existentes, cuja profundidade é 
às vezes de 20 m. O regime do es
tuário — além das oscilações de 
caudal dos afluentes principais — 
sofre a influência de fenomenos 
oceânicos e meteorológicos, como 
a pororoca e os ventos pampeiro e 
sudeste. As marés, mas sobretudo 
os ventos, provocam variações co
tidianas do nível do estuário; essas 
alterações tornam possível a manu
tenção das vias de acesso a dois 
portos fluviais muito importantes: 
o de Buenos Aires e o de La PI ata. 
Para facilitar a navegação marí
tima, foram executados grandes 
trabalhos de dragagem

O estuário do rio São Lourenço 
começa depois de Quebec. O rio 
alarga-se até alcançar 42 km de 
largura em Matane e, depois, passa
Ílouco a pouco para o oceano. Não 
altam obstáculos à navegação: 

todo o rio fica gelado durante cerca 
de quatro meses e, no estuário, os 
nevoeiros são muito perigosos.

O estuário do rio Garona 
(França), denominado Gironda, 
tem 75 km de comprimento e 10 de 
largura, reduzindo-se a 5, quando 
alcança o mar.

Muitos portos* de grande impor
tância situam-se em estuários. Na 
Europa ocidental, esses portos fo
ram utilizados desde a Idade Mé
dia. Não existindo outras vias mais 
fáceis de comunicação -— os trans
portes por terra eram difíceis —, 
era necessário gue os navios subis
sem pelos estuários em direção ao 
interior.

Com o aumento progressivo da 
tonelagem dos navios de passagei
ros, dos graneleiros e dos transpor-

O vastíssimo estuário do rio da Prata inicia-se logo após a confluência do rio Paraná com o rio Uruguai.

Para conservar o porto de Buenos Aires e facilitar a navegação no estuário 
do rio da Prata. 6 necessária a remoção periódica do limo fluvial. Poderosas 
dragas, que removem a lama acumulada, realizam esse trabalho.

tadores de minérios, as autoridades 
responsáveis pelo funcionamento 
dos portos foram obrigadas a exe
cutar obras hidráulicas que possibi- 
tassem aos grandes barcos mano
brar no interior do porto.

O porto de Rotterdam, situado 
no estuário do Reno — o maior do 
mundo no que se refere a tonela
gem movimentada —, é o exemplo 
mais significativo de porto mo
derno. O movimento marítimo de 
importação e exportação atingiu 
em 1970 mais de 180 milhões de 
toneladas. Sua posição geográfica é 
de grande importância comercial, 
para importaçao, exportação e trá
fego de matérias-primas, produtos 
semimanufaturados e acabados. 
Constitui-se em peça essencial do 
comércio entre a Europa e outros 
continentes.

No Reno, o porto de estuário 
está se expandindo continuamente 
em direção ao mar e as novas insta
lações — o Europoort — já permi
tem a descarga de petroleiros de 
225 000 toneladas de desloca
mento.

Destacam-se ainda: Londres, no 
Tâmisa; Hamburgo, no Elba; An
tuérpia, no Escalda; Bordéus, no 
Garona; Nantes, no Loire; Ruão, 
no Sena; Buenos Aires, La Plata e 
Montevidéu, no rio da Prata; e Bal- 
timore, no Susquehanna.

VEJA TAMBÉM: Marés; Rios.



Estúdio

Do "switcher", por meio de monitores, o diretor de televisão acompanha os trabalhos efetuados no estúdio.

Estúdio

O estúdio pode ser definido 
como o local de trabalho de técni
cos e artistas. No cinema*, assumiu 
proporção de enorme fábrica; na 
televisão*, mostrou-se necessário 
para a montagem dos programas 
mais caros e bem cuidados; e no 
rádio*, tornou-se imprescindível 
para abrigar a aparelhagem técnica 
responsável pela transmissão de 
boa qualidade sonora.

Estúdio de cinema, 
a fábrica de ilusões

Nas grandes companhias cine
matográficas, é no estúdio que se 
realiza a filmagem, fase intermediá
ria na realizaçao de um filme, pos
terior ao planejamento, e anterior 
às fases de laboratório, monta
gem*, cópias definitivas e distribui
ção.

Tanto em Hollywood* como em 
Moscou, Roma, Paris, Londres ou 
Berlim, os estúdios correspondem a 
enormes máquinas: são grandes 
galpões sem janelas, ligados por 
passagens e pontes, corredores e 
subterrâneos; dentro deles movi- 
mentam-se maquinaria possante, 
oficinas, numerosas equipes de 
operários, técnicos e artistas. Ofici
nas, depósitos de painéis e objetos, 
escritórios e laboratórios são de-

partamentos importantes e comuns 
na sua estrutura. E através deles 
que se concretiza o filme, ideali
zado pelo produtor (que assegura o 
necessário financiamento), pelo ro
teirista e pelo realizador (que 
anima e dirige todos os técnicos). 
Assim, ele possibilita a previsão 
dos custos e a organização precisa 
do trabalho, sem os imprevistos 
das filmagens em locação, as “ex
ternas”, que exigiriam o transporte 
de técnicos, de atores e de máqui
nas, aumentando os custos de reali
zação.

O local do estúdio onde se fil
mam cenas de interior chama-se 
palco; às vezes há uma dezena de
les, pois num único estúdio po- 
dem-se rodar vários filmes a um só 
tempo, ou cenas de um único filme 
em vários ambientes. Aos vários 
palcos de filmagem são anexadas 
numerosas dependências: carpinta
ria, fundição, atelier de costura, 
guarda-roupa, seção de maquila- 
gem, camarins, geradores, departa
mento de equipamento, restauran
tes, etc.

Mas o set tem suas paredes for
radas internamente para impedir a 
interferência de qualquer ruído ex
terno. Sob o teto, em praticáveis 
móveis, são dispostos refletores, 
cuja luz cai sobre as partes de uma 
casa, por exemplo, onde se desen
rola a ação. Essas partes são dis
postas lado a lado, para que as per
sonagens possam passar de uma 
para outra seguidas pela câmara. 
No estúdio, as peças têm quatro 
paredes, portas e móveis verdadei

ros. Ao contrário do cenário tea
tral, visto pelo espectador sempre 
do mesmo ângulo e à mesma dis
tância, o cenário cinematográfico é 
dissecado pela câmara, substitutiva 
do olho humano, e que roda em to
das as direções, aproximando-se e 
afastando-se dos objetos e recan
tos. Os tetos, porém, não existem 
ou são móveis, para facilitar a co
locação dos refletores na ilumina
ção da cena. As paredes também 
são deslocáveis, facilitando os mo
vimentos da câmara.

Rodeando o cenário, estão distri
buídos outros elementos essenciais: 
passarelas, pontes, armações, refle
tores e praticáveis. Estes sâo plata
formas de madeira, cuja altura va
ria entre 0,50 e 7 m, permitindo 
elevar a câmara convenientemente 
e sustentar os refletores e as pare
des dos cenários. Os refletores com 
força variando de 500 W a 5 kW 
são dirigidos por eletricistas co
mandados pelo operador-chefe, que 
compõe a iluminação segundo as 
necessidades da cena, medindo por 
meio de fotômetros especiais a in
tensidade luminosa nos diversos 
pontos do palco. Segundo a natu
reza do filme, o iluminador dá à fo
tografia os tons e os contrastes ne
cessários para reforçar os efeitos 
desejados.

Depende também bastante da 
iluminação a beleza de atores e 
atrizes: ela pode realçar seus traços 
fisionômicos, dando a eles a cono
tação desejada pelo realizador.

Na cabina insonora, o enge
nheiro de som ouve o que se passa

no palco: os mínimos suspiros dos 
atores são colhidos por microfones 
discretamente colocados acima de 
suas cabeças e registrados numa 
película especial (película-som), 
que depois da filmagem é sincroni
zada com a película-imagem.

A câmara procura trabalhar si
lenciosamente: sobre seu pesado pé 
metálico, gira em todas as direções, 
montada em carrinho que desliza 
suavemente em trilhos especiais. 
Nesse momento, o menor ruído 
produzido, além do previsto no ro
teiro, arruinaria o trabalho de inú
meras pessoas após longas horas 
de preparação: um dia de oito ho
ras de trabalho no estúdio produz 
em média apenas noventa segundos 
de projeção na tela.

“Teatros” de filmagem

Os primeiros estúdios cinemato
gráficos surgiram no final do sé
culo XIX: o de Méliès (Paris), em 
1887, e o da Mutoscope-Biograph 
(Nova York). Eles se assemelha
vam a salas para fotógrafos ou a 
cenários para teatros. Para a filma
gem contava-se tão-somente com a 
luz do dia, regulada por meio de 
cortinados brancos e painéis refle
tores. Eram praticamente “teatros” 
de filmagem, geralmente construí
dos de ferro e vidro, em locais des
campados.

No entanto, para assegurar uma 
produção regular, foi preciso criar 
a possibilidade de filmagens sob 
qualquer tempo. Assim, a utiliza
ção de refletores abriu outras pers
pectivas; construídos sob novas es
truturas, os estúdios aumentaram. 
Além disso, o próprio desenvolvi
mento do cinema trouxe gradativa- 
mente novos elementos técnicos, 
como o som, por exemplo, tor
nando a estrutura dos estúdios 
cada vez mais complexa.

Mas a implantação dos estúdios 
surgiu de uma opçao estética: a de 
que é possível construir uma dupli
cata artificial da realidade para ser 
filmada. Essa foi a opção seguida 
pelo cinema especializado em con
tar estórias e que nasceu pratica
mente com o próprio invento dos 
irmãos Lumière.

Até aproximadamente a Se
gunda Guerra Mundial, a realiza
ção cinematográfica dependia 
quase totalmente dos estúdios, em
bora a exploração da paisagem na
tural tivesse sido usada significati
vamente algumas vezes, como no 
western* americano e no cinema 
escandinavo*. Mas com o neo-rea
lismo* italiano, na década de 1940, 
com a nouvelle-vague francesa, no 
final da década de 1950, e com o 
chamado cinema-novo (particular
mente o brasileiro), na década de 
1960, o estúdio deixou de ser fun
damental para a concretização de 
um filme. A procura de novos ru
mos para a estética cinematográ
fica e o esforço para baratear a 
produção levaram os cineastas a 
fugir do artificialismo que a ceno
grafia* e o próprio espaço do estú
dio impõem. E para o bom resul
tado dessa tentativa muito 
contribuiu o desenvolvimento de 
equipamentos menores e mais le
ves, películas sensíveis a qualquer 
luz e microfones direcionais, que 
não captam o ruído ambiente, mas
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Para sobreviver à televisão, os estúdios de Hollywood foram reaparelhados. Gigantescas telas transparentes servem de fundo a superproduções.

apenas a fonte para a qual são diri
gidos.

Alguns cineastas, usando o pró
prio estúdio como elemento expres
sivo, não temem mostrá-lo crua
mente para acentuar a realidade 
fictícia da estória contada. São 
exemplos os filmes Zazie dans le 
Métro (de Louis Malle, 1960), em 
cujo final a cenografia é derrubada 
diante das câmaras, e O Balcão 
(The Balcony, de Joseph Strick, em 
1963), ambientado propositada
mente num estúdio para salientar 
aspectos artificiais da realidade.

Chão liso, teto alto

Embora não tão grande quanto
um estúdio cinematográfico, o de 
televisão também costuma apresen
tar a mesma aparente desordem a 
uma pessoa estranha ao trabalho 
que ali se desenvolve. Em pleno 
funcionamento, toda sua área fica 
tomada por cenários, luzes, câma
ras e microfones, pela circulação 
incessante de atores, elementos da 
equipe de produção e uma quanti
dade de técnicos e trabalhadores 
braçais. Mas todo o movimento 
cessa e o silêncio precisa ser abso
luto quado se acende a luz verme
lha à porta do estúdio: é sinal de 
que determinado programa está 
sendo gravado.

As grandes emissoras de televi
são possuem conjuntos de estúdios 
caracterizados pela complexidade e 
çofictiraçàn de equipamento e pes
soal. Neles são gravados progra
mas que exigem maiores cuidados

(novelas e musicais, no caso da te
levisão brasileira), evitando-se as
sim os riscos de transmissões ao 
vivo, nas quais é impossível corri
gir eventuais erros, facilmente eli
minados numa regravação ou na 
montagem em video-tape.

Ao vivo, habitualmente, são fei
tos somente os programas de audi
tório, nos quais a presença do pú
blico é indispensável para que se 
crie a atmosfera desejada pela pro
dução. Além disso, sua apresenta
ção é feita sempre de um palco e 
não do estúdio.

Num estúdio de televisão, o piso 
deve ser liso e plano, para permitir 
suave movimento das câmaras, e as 
paredes costumam ser revestidas de 
isolantes acústicos especiais, para 
evitar reverberação do som e vaza
mento de ruídos externos. Mas não 
existe uma dimensão-padrão: cada 
emissora adapta prédios já  existen
tes ou constrói seus estúdios de 
acordo com necessidades de produ
ção. Fator importante, contudo, é a 
altura, pois todo o material de ilu
minação é suspenso do teto, refor
çado para agüentar o peso das 
gambiarras”, suportes moveis tipo 

sanfona que sobem ou descem com 
os vários spots e “panelões” de luz, 
segundo as necessidades do pro
grama. Um estúdio sem altura ade
quada não permite tomadas em ân
gulos mais abertos, nem planos 
mais baixos de câmara, que fatal
mente revelariam os pontos de ilu
minação no teto. Além disso, a al
tura e indispensável para o sistema 
de ventilaçao ou ar condicionado,
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pois o calor provocado pelas luzes 
acabaria afetando os componentes 
ultra-sensíveis das câmaras.

Os cenários são dispostos de 
forma a deixar livre o espaço cen
tral do estúdio, campo de manobra 
de câmaras e microfones. Numa 
novela, usam-se habitualmente três 
câmaras, montadas sobre carrinhos 
(tripés com rodas) ou pedestais 
com suspensão hidráulica, que per
mitem movimentos suaves para 
cima ou para baixo. São usados 
também dois microfones, suspen
sos do boom — uma peça de equi
pamento semelhante a uma vara de 
pescar, com a qual o operador, por 
meio de uma manivela, pode fazer 
o microfone, na extremidade, mu
dar de posição, captando do alto os 
diálogos e acompanhando os movi
mentos da cena. Numa situação 
típica, duas câmaras e um micro
fone estariam registrando imagem e 
som numa parte do cenário, en
quanto a terceira câmara e o se
gundo microfone já estariam pron
tos, em outra área do estúdio, para 
a seqüência da gravação sem inter
rupção. As câmaras são ligadas 
por cabos às saídas de força na pa
rede do estúdio, o que exige a pre
sença de um auxiliar, comumente 
chamado de “caboman”, cuja fun
ção, quando a cena pede muita mo- Uma catapulta de molas faz um pequeno carro saltar sobre telhados. É um dos truques produzidos em estúdio.

vimentação, é ir enrolando ou de
senrolando os cabos, evitando que 
fiquem emaranhados no piso do es
túdio.

No momento da gravação, além 
dos atores, as únicas pessoas que se 
movimentam dentro do estúdio são 
o assistente de estúdio, os operado
res de câmara e seus auxiliares. O 
iluminador e os eletricistas fazem 
todas as modificações necessárias 
durante os ensaios, nunca em cena; 
os marceneiros e maquinistas dão 
todos os retoques de pintura, fazem 
os reparos necessários no cenário e 
depois se retiram; o contra-regra 
providencia os objetos de decora
ção que serão usados pelos atores 
e sai de cena.

O assistente de estúdio — res
ponsável pelo andamento dos tra
balhos dentro do estúdio, no mo
mento da gravação — e os 
operadores de camara recebem, 
através de fones, ordens do diretor, 
que se encontra no switcher — ca
bina isolada de onde, por meio de 
monitores e alto-falante, acompa
nha tudo o que se passa no estúdio. 
A imagem e o som passam dali 
para o controle-mestre (onde é feito 
o controle técnico da produção) e 
depois são enviados para os trans
missores (quando se trata de pro
grama ao vivo) ou para a sala de 
gravação em video-tape.

Duas salas para 
o som

No rádio, os primeiros estúdios 
impressionavam muito mais pelo 
tamanho do que pela qualidade: 
embora tecnicamente os problemas 
acústicos pudessem ser explicados 
e resolvidos, microfones e amplia
dores não atendiam à exigência de 
boa qualidade. Mas se o som não 
era bom, o espaço era mais do que 
suficiente para abrigar, por exem

pio, uma orquestra sinfônica, como 
ocorria nos Estados Unidos, na dé
cada de 1930.

Em emissoras mais modestas, 
porém, desde que contassem com 
um pequeno estúdio onde coubesse 
um locutor, e uma sala pouco 
maior que abrigasse o precário ma
terial técnico da época, o disco* fa
zia o espetáculo. A-sensibilidade 
auditiva dos primeiros ouvintes po
dia ser enorme, mas a novidade que 
era o rádio suplantava qualquer de
ficiência técnica. A necessidade de 
programação mais sofisticada foi 
determinante na construção de es
túdios maiores que pudessem aten
der às exigências técnicas.

No Brasil, os estúdios de rádio 
nunca foram tão grandes como os 
da Europa e dos Estados Unidos. 
Na época de ouro do rádio brasi
leiro, apareceram os primeiros es
túdios de qualidade média. A Rá
dio Nacional do Rio de Janeiro, 
por exemplo, chegou então a cons
truir uma caixa acústica sobre mo
las, completamente isolada das pa
redes e com tratamento acústico de 
primeira qualidade. Seu estúdio de 
radioteatro foi, na época, o mais 
completo do país.

A popularidade proporcionada 
pelo veículo aos astros e estrelas 
acabou influindo em alguns progra
mas (musicais, humorísticos, etc.), 
que passaram a ser transmitidos 
em auditórios que nem sempre 
eram preparados para estúdios. 
Atualmente, é possível atender a 
todas as exigências de qualidade de 
som e transmissão, mas os progra
mas ao vivo praticamente nao exis
tem mais no rádio.

VEJA TAMBÉM: Cenografia; Ci 
nema; Documentário; Hollywood; 
Iluminação; Rádio; Televisão.Tudo é enganadoramente real, mesmo esta "rocha" de algumas toneladas.
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Por muitos séculos, a palavra 
“éter” teve um significado restrito: 
designava uma unica substância, 
com grande poder anestésico. Hoje, 
porém, ela nomeia toda uma família 
de substâncias orgânicas, usadas 
sobretudo como solventes.

O membro mais importante do 
grupo é o anestésico consagrado
Kelo dentista americano William 

lorton (1819-1868), em 1846: o 
éter dietílico, ou éter etílico.

A fórmula estrutural dos éteres 
assemelha-se à da água e à dos ál
coois, dos quais são isômeros. O 
éter etílico tem a mesma fórmula 
bruta do álcool butílico.
H — O — H R — O — H 

água álcool
R— O — R 

éter
Se um dos átomos de hidrogênio 

de uma molécula de água for subs
tituído por um radical alquila, o re
sultado será um álcool; mas, 
quando os dois átomos de hidrogê
nio da molécula cedem seus lugares 
a radicais de hidrocarboneto, ob
tém-se um éter.

Se os radicais são iguais, o éter 
é chamado simétrico; caso contrá
rio, ele é assimétrico ou misto. 
Como exemplo de éteres simétricos 
há, além do éter etílico C,HS — O
— C,H«, o éter metílico CH, —
o - f c d , .

São eteres assimétricos o eter 
metilpropílico CH3 — O — C,H 7 
e o éter etilpropílico C2H6 — O — 
C3H7, entre outros.

Sólidos, líquidos ou gases
Comparados com os álcoois, os 

primeiros termos da série dos éteres 
apresentam pontos de ebulição 
mais baixos; para éteres de maior 
massa molecular, acontece o in
verso. As densidades dos éteres são 
sempre inferiores às dos álcoois 
correspondentes. Os éteres metílico 
e metiletílico apresentam-se no es
tado gasoso a temperatura am
biente; éteres mais complexos, 
como o etílico, são líquidos muito 
voláteis; finalmente, subindo na es
cala de massas moleculares, encon
tram-se éteres sólidos.

Em virtude das ligações C — O
— C, os éteres sao substâncias 
muito estáveis. Essa inércia quí
mica, a temperaturas moderadas, 
aliada às características dos éteres 
alquílicos saturados, motivava seu 
largo emprego na preparação de 
meios para desenvolver diversas 
reações. Os reagentes mais usados 
em síntese orgânica — os reativos 
de Grignard ou compostos orgâni
cos de magnésio — são preparados 
em soluções de éteres. Todavia, a 
principal aplicação dos éteres — 
em laporatorios e indústrias — de
ve-se à sua capacidade de dissolver 
substâncias orgânicas.

Os reagentes mais adequados 
para atacar os éteres são os hidrá- 
cidos halogenados concentrados^ 
em particular o ácido iodídrico.

Quando o éter metilpropílico é 
atacado por esse ácido, ocorre uma

A indústria de tintas e vernizes recorre a solventes como o tetraidrofurano e a dioxana. Ateres do grupo cfclico.

máveis, além de formarem, com o 
ar, misturas explosivas. Por outro 
lado, é justamente a , volatilidade 
que torna adequado sèu uso como 
anestésico.

Embora a ação anestésica seja 
característica de muitos outros éte
res de baixa massa molecular, além 
do éter etílico somente o éter diviní- 
lico (CH2 = CH — O — CH = 
CH2) encontra aplicação como tal. 
Essa restrição decorre, entre outros 
fatores, da toxidez e dificuldade de 
aplicação dos demais éteres.

Ótimo solvente, o éter etílico é 
muito útil em laboratório, facili- 
tando a extração e cristalização de 
substâncias orgânicas. Seu em
prego como solvente industrial é li
mitado pela extrema inflamabili
dade.

Não raro, tanto o laboratório 
como a indústria exibem, em lugar 
do éter ordinário, o eter anidro (ou 
absoluto). Este é preparado tratan
do-se inicialmente o éter comercial 
com sulfato de ferro, o que elimina 
os peróxidos e hidroperoxidos nele 
presentes; em seguida retiram-se 
com água eventuais traços de ál
cool; ele é seco, depois, sobre clo
reto de cálcio fundido. Finalmente, 
é destilado sobre fios de sódio me
tálico.

Durante muito tempo, conhe- 
ceu-se apenas um método de prepa
ração do éter etílico: o aqueci
mento do álcool etílico com acido 
sulfúrico concentrado. Daí resultou 
sua designação de éter sulfúrico:
c h 3 - #c h 2\ o h  H2S0<

CH , - OH
(álcool etílico'

- H , - C H 2X
O +  Hj O

H2S04 C H j—c h 2V

140° C CH3- C H 2 
(éter dietílico)

ruptura em sua molécula, segundo 
a ligação oxigenada, resultando ál- 
coóT propilico e iodeto de metila: 
CH, — O — CH, — CH, — 
CH, +  Hl —> CHl — CHI — 
CH2 — O H +  CH3r

(álcool propilico) Godeto) 
Entretanto, se o ácido comparecer 
em excesso, o álcool propilico 
transforma-se em iodeto de propila:
CH3— C H , - C H 2— O H +  H l—* 
—► CH3 — CH2 — CH, I +  h 2o  

(iodeto de propila)
Com o oxigênio do ar, os éteres

formam peróxidos. Trata-se de 
compostos instáveis, fortemente ex- 

losivos — perigosos mesmo em 
aixas concentrações.

No laboratório 
e na indústria

Também conhecido como éter 
ordinário e éter sulfúrico, o éter 
etílico é um líquido leve e incolor, 
bastante volátil. Entra em ebulição 
a 35 graus centígrados e, por isso, 
torna-se muito perigoso, já  que 
seus vapores são facilmente infla-

O éter etílico, o mais importante membro dos éteres, pode ser obtido por 
aquecimento do álcool etílico com ácido sulfúrico concentrado. Na figura, 
representação estrutural do éter: as bolas brancas correspondem aos áto
mos de hidrogênio; as pretas, aos de carbono: a vermelha, ao de oxigénio.
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Alêm do éter etflico. somente o 
éter divinílico (acima, sua estru
tura) é empregado como anesté
sico. Aos demais membros do 
grupo é negada essa utilidade por
que, além de apresentarem forte 
toxidez. são de difícil aplicação.

•  •

M l

O tetraidrofurano —  outro éter 
cíclico —  resulta da hidrogenaçâo 
do furano na presença de um catali
sador (níquel, por exemplo). Suas 
aplicações, no laboratório ou na in
dústria, decorrem de sua ótima ca
pacidade como solvente.

Atualmente, há vários outros 
métodos de obtenção do éter 
etílico.

Um deles consiste em desidratar 
o álcool etílico aquecendo-o a altas 
temperaturas (240-260 graus centí
grados), na presença de um catali
sador —-  óxido de alumínio, por 
exemplo.

A aplicação dos dois métodos de 
desidratação do álcool etílico (por 
aquecimento com ácido sulfúrico 
concentrado ou com óxido de 
alumínio) pode ser estendida aos 
demais éteres.

No entanto, as condições da rea
ção devem ser criteriosamente estu
dadas em ambos os casos, uma vez 
que a desidratação dos álcoois 
pode levar também à formação de 
alcenos (no caso, produtos indese- 
jados).

A síntese de Williamson é um 
terceiro método de preparação de 
éteres. Consiste na formação de 
éter a partir da reação entre um al- 
coolato, ou um fenolato de sódio, 
e um halogeneto de alquila:

R — ONa + R’ — Br ------- ►
----- ► R -  O -  R’ + NaBr

Este método de preparação pres- 
ta-se de maneira especial à síntese 
de éteres assimétricos.

Se os radicais ligados ao átomo de 
oxigênio diferem, o éter é assimé
trico ou misto. Nesse grupo está o 
éter metilfenílico, que pode ser pre
parado fazendo reagir um alcoo- 
lato, ou fenolato de sódio, com um 
haleto de alquila.

Um grupo particular

Dentro da família dos éteres, os 
compostos cíclicos ocupam um lu
gar todo especial. São éteres consti
tuídos por um anel, não só de áto
mos de carbono, mas também de 
um ou mais átomos de oxigênio. 
Representam o grupo: o furano, o 
tetraidrofurano e a dioxana.

O furano — um líquido pouco 
solúvel em água — pode ser obtido 
a partir do acido piromúcico, por 
aquecimento deste com a difenila- 
mina. Não exibe comportamento 
típico de éteres — apenas em algu
mas reações ele se aproxima dos 
demais membros do grupo.

O tetraidrofurano, porém, classi
fica-se claramente como éter autên
tico. Ele é obtido a partir da hidro- 
genação do furano na presença de 
níquel.

As principais aplicações do te
traidrofurano decorrem de seu ele
vado poder solvente. Também a 
dioxana — resultado da desidrata
ção do glicol eténico — possui boa 
capacidade como solvente. Por 
isso, tem larga aplicação na indús
tria dos vernizes.

VEJA TAMBÉM: Álcoois e Fe 
náis.

Ética

Ciências como a antropologia e 
a sociologia ocupam-se, entre ou
tros problemas, das normas que re
gulam a conduta humana, desde 
tempos pré-históricos até a atuali
dade. Descrevem e procuram com
preender os costumes das diferentes 
sociedades, encarando-os como 
fatos a serem explicados e não jul
gados. Como ciências, emitem ju í
zos de realidade, formulando enun
ciados fatuais.

Já a ética, entendida como disci
plina filosófica, estabelece juízos de 
valor, procurando determinar,' a 
respeito da conduta humana, não 
“ò que é”, porém “o que deve ser”. 
É, portanto, de natureza normativa, 
tendo por objeto um sistema de 
conceitos que não precisam expri
mir uma realidade, mas antes cons
tituem uma teoria do ideal. Vale es 
clarecer, no entanto, que alguns 
pensadores têm tentado fazer da 
ética uma ciência* — particular
mente aqueles que se acham vincu
lados à tradição empirista —, pre 
tendendo transformá-la numa 
“ciência dos costumes”.

Embora as idéias e as atitudes 
morais possam ser encontradas e 
estudadas em povos de todas as 
épocas — o que permite inclusive 
a comparação dos costumes de so
ciedades distanciadas no tempo e 
no espaço —, a ética, como um sis
tema de idéias dotado de funda
mentação racional, só aparece no

interior da especulação filosófica a 
partir da Grécia antiga.

Inicialmente, o problema moral, 
na tradição helénica, surge formu
lado por poetas, na medida em que 
propoem sobretudo duas questões 
estreitamente vinculadas: o que é a 
virtude (aretê)?; se é possível trans
miti-la, como ensina-la? Na fase 
antropocêntrica da filosofia grega, 
com os sofistas* e também com Só
crates*, aquelas questões torna
ram-se fundamentais, em grande 
parte devido à importância que as
sumiu, num regime democrático 
como o de Atenas, a determinação 
de objetivos para a ação humana. 
Desde então, duas grandes linhas 
de pensamento passaram a se de
senvolver: a que pretendia — como 
em Platão* — submeter as normas 
morais à explicação científica e 
metafísica da realidade; outra, 
como no socratisiíio dos cínicos, 
que considerava o universo ético 
como autônomo, independente da 
ciência, fruto do esforço e da von
tade e não da razão. No platonismo 
e em todas as correntes dele deriva
das a ética fundamenta-se no bem 
ou na perfeição, essência suprema, 
absoluta e intemporal, que os. pen
sadores cristãos identificarão com 
Deus. Já nos cínicos e em outros 
“socráticos menores”, o bem é con
cebido como bem existencial (o que 
é bom para a vida humana) e não 
metafísico. Porém, de qualquer 
modo, esse bem se vincula a noção 
de natureza humana, de essência* 
do homem, assumindo assim sen
tido universal, tendendo à absoluti- 
zação. Na verdade, toda a ética tra
dicional pretende estabelecer 
normas que deveriam nortear a

A ètica foi o núcleo do socratismo. (Diógenes. num quadro de Poussin.)

A dioxana —- obtida a partir da de
sidratação do glicol eténico —  é 
um dos representantes da família 
dos éteres cíclicos. Seu elevado po
der solvente (comparado ao do te 
traidrofurano) justifica sua larga 
aplicação na indústria de vernizes.
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conduta humana,_ independente
mente das circunstâncias de espaço 
e tempo.

Para Descartes*, a essência do 
bem e do ma! depende, como as 
verdades eternas, da livre vontade 
de Deus: o bem é aquilo que Deus 
quer. Outros pensadores ;— inclu
sive alguns teólogos medievais — 
consideram, entretanto, que o dever 
não representa apenas a obediência 
a um mandamento divino, mas é 
algo bom e desejável, fundamen
tado na própria natureza das coi
sas; o bem seria bem por sua pró
pria essência — e não pela vontade 
arbitrária de Deus, embora ele se 
torne obrigatório devido a essa 
vontade soberana.

Mas o bem não poderia ser obri
gatório em, virtude de sua própria 
essência? É o que pretendem as 
grandes doutrinas éticas fundamen
tadas na metafísica, como por 
exemplo as de Platão, Aristóteles*, 
Leibniz*, Spinoza*. Para todas es
sas doutrinas, a essência do bem 
pode ser definida exclusivamente 
pela razão, independentemente de 
qualquer observação empírica. Sua 
definição repousa sobre uma con
cepção metafísica do universo, in
terpretado como o reino da finali
dade, como ordem e perfeição, ou 
como uma hierarquia de essências; 
num tal universo, a virtude, para o 
homem, consiste em se ajustar à or
dem cósmica — o bem é harmonia, 
medida, proporção. Fundamentado 
na metafísica essencialista, o bem 
passa a se apresentar como um 
ideal absoluto que deve reger a 
conduta de todos os homens, im
pondo preceitos supostamente eter
nos porque baseados na essência 
da realidade e na natureza humana, 
entendida como universal e intrans- 
formável.

A moral kantiana

Também quanto ao problema 
ético, a filosofia de Kant* repre
senta um marco divisor no pensa
mento moderno. Para ele, a moral 
é independente de uma metafísica 
dogmatica. Em sua Crítica da Ra
zão Pura, Kant mostra por que não

Nessa miniatura flamenga, ilustração da "Ética" de Aristóteles. (Século XV.)

é possível a metafísica — desde 
que conhecer é uma atividade re
gida por certo número de condições 
que convertem as coisas em fenô
menos. Torna-se, pois, impossível o 
conhecimento do absoluto, já  que é 
impossível o conhecimento* de 
“coisas em si”. Mas se os objetos 
da metafísica não podem ser alcan
çados por via da razão pura, atra
vés de outros caminhos pode-se 
chegar a eles. Com efeito, para 
Kant, o campo da atividade hu
mana transcende a simples ativi
dade cognitiva: outra forma de ati
vidade e a da consciência moral. 
Esta constitui um fato da vida hu
mana, tão real quanto o fato do co
nhecimento. Segundo Kant, a cons
ciência moral e constituída por um 
conjunto de princípios que formam 
a razão prática. A analise desses 
princípios conduz ao exame dos 
qualificativos morais — bom, mau, 
meritório, etc. — geralmente atri
buídos às coisas. Nas coisas, po
rém, não há mérito nem demérito. 
Somente o ser humano pode ser 
considerado bom ou mau; ele age 
e em suas ações podem ser identifi
cados dois elementos: aquilo que 
ele efetivamente faz e aquilo que ele 
quer fazer. Apenas este último ele
mento é que pode ser qualificado 
de bom ou mau, pois a unica coisa 
que verdadeiramente pode ser cha
mada de boa ou má é a vontade hu
mana.

Em oposição às éticas metafísi
cas, a moral kantiana destaca a no-
ãão de dever e, através da análise 

a consciência comum, chega a de
finir o bem como “boa vontade” — 
sendo esta o puro respeito pela re
gra moral.

Spinoza procurou demonstrar a 
Ética "à maneira dos geómetras''.

Mostra Kant, na Crítica da Ra
zão Prática, que todo ato, antes de 
ser realizado, aparece à consciên
cia sob o aspecto de um manda
mento. E Kant distingue dois tipos 
de mandamentos: os imperativos 
hipotéticos e os imperativos cate- 
goricos. O imperativo hipotético é 
aquele que subordina o manda
mento a uma condição. Por exem
plo: “Se você quiser sarar, tem que 
tomar este remédio”. O imperativo 
categórico, ao contrário, é absoluto 
e nao,depende de qualquer condi
ção. É o caso do mandamento: 
“Não deves matar outro homem”. 
Evidentemente que uma ação, para 
ser moral, não basta ser conforme 
à regra; uma vontade que se decide 
a fazer o que faz em vista de uma 
recompensa ou por medo do cas
tigo perde — segundo Kant — 
todo valor moral. Uma vontade só 
seria realmente moral na medida 
em que sua ação é determinada por 
um imperativo autenticamente ca
tegórico. O imperativo categórico, 
na concepção kantiana, é a lei mo
ral universal que pode ser formu
lada do seguinte modo: “Age sem
pre de maneira que possas querer 
que o motivo de tua ação seja uma 
lei universal”. O imperativo categó
rico concerne exclusivamente à 
forma e ao princípio que determi
nam a ação; não pode se referir a 
um conteúdo porque então suas 
prescrições seriam subordinadas à 
possibilidade material de realizar a 
ação — deixando, asssim, de ser 
categórico. Em conseqüência, atos 
como o suicídio, a falsa promessa, 
a indiferença em relação ao sofri
mento alheio serão atos imorais — 
porque o seu motivo não pode ser 
universalizado sem contradição. 
Somente um fim em si pode ser o 
princípio de um imperativo categó
rico e somente o ser racional, o ser 
humano, pode ser um fim em si. 
Para Kant, o ser racional é uma 
pessoa que possui valor absoluto, 
não podendo portanto ser tratado 
como um meio; sendo um fim em 
si, não pode ser mero instrumento 
submetido a uma lei que se impu
sesse, de fora, à sua vontade. A lei 
à qual obedece o ser humano deve 
emanar de sua própria razão. Isso 
implica necessariamente o postu
lado da autonomia e da liberdade 
da vontade. Com efeito, a vontade 
só pode ser considerada moral
mente boa ou má se é livre. Assim, 
a primeira condição para a possibi
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lidade da consciência moral é a li
berdade da vontade.

Em decorrência dessas idéias so
bre consciência moral, dever e li
berdade, Kant é levado a postular 
a imortalidade da alma, como ne
cessária para que se realize, através 
de um progresso indefinido, o per
feito acordo da vontade com a lei 
moral — o que é impossível ocor
rer no mundo sensível. Finalmente, 
a existência de Deus torna-se ne
cessária para que seja possível o 
bem supremo, isto é, o acordo entre 
a virtude e a felicidade. Assim, a 
partir do universo ético e susten
tado pelas exigências da razão prá
tica, Kant recupera os objetos da 
metafísica, inalcançáveis pelo 
exercício exclusivo da razão pura.

A moral utilitária

Ao contrário de Kant — que 
constrói uma ética apriorista, que 
se encontra exclusivamente ba
seada na razão prática —, as teo
rias utilitaristas partem da conside
ração dos resultados empíricos das 
açoes humanas, e não de seus 
princípios.

A moral do interesse, desenvol
vida por Jeremy Bentham*, parece 
ligada à prosperidade da vida eco- 
nomica inglesa do século XVIII. 
Sua preocupação é a de justificar a 
moral tradicional através da pro
cura natural do prazer. Segundo 
Bentham, o homem inteligente cal
cula seus prazeres, não se entre
gando cegamente ao prazer ime
diato — que freqüentemente 
acarreta mais sofrimentos do que 
alegrias.

John Stuart Mill* substituiu o 
critério quantitativo, adotado por 
Bentham, por um critério qualita
tivo, para estabelecer a hierarquia 
dos prazeres. Para saber qual o me
lhor modo de existência, seria pre
ciso, segundo Stuart Mill, interro
gar aqueles que tiveram a 
experiência de diversos tipos de 
vida e de diversos tipos de felici
dade. Esses testemunhos permiti
ram concluir o que é preferível para 
o homem.

O utilitarismo^ ético pretende 
chegar a conseqüências tao eleva
das e generosas quanto os outros ti
pos de moral. Assim, conclui que 
a felicidade não significa a felici
dade do agente, mas a de todos; en
tre a sua própria felicidade e a dos 
o u t r o s ,  o  u t i h t a r i s t a  m o s t r a  se  p e r -
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metana (30%); animista (1972) 

Portos pincipâis: Massaua e Assab 
Aeroporto principal: Addis Abeba 
Rodovias: 20 000 km, só 8 928 km 

pavimentados 
Ferrovias: 1 088 km 
Unidade monetária: dófar etíope

SUM ÁRIO

Localização: nordeste da África 
Limites: Sudão e mar Vermelho (N); 

Quênia (S): território francês dos 
Afar e Issas e República da So
mália (L); Sudão (0)

Superfície: 1 221 900 km 2 
População: 26 076 000 hab. (1973) 
Cidadas principais:

Addis Abeba (cap. - 1 0 1 1 5 6 5  
hab.): Asmara (276 355 hab.) 

Idiomas: amárico (oficial e predomi
nante): inglês; árabe (na provincia 
de Eritréia)

Religião: cristã copta (Igreja Etiope 
Ortodoxa) é a oficial (55%); mao-

Quando se contempla o mapa da 
metade sul do relevo africano, salta 
logo à vista um colar de montanhas 
ue circunda o continente. Ele 
esce de Angola, a oeste, faz uma 

volta pela Africa do Sul e sobe a 
leste, terminando em frente à penín
sula arábica. Neste ponto de encon
tro com a Ásia parece abrir-se num 
leque que abrange a extremidade 
sul do mar Vermelho, o golfo de 
Aden e o velho país dos etíopes.

Essas montanhas acabam numa 
espécie de vasto pedestal, consti
tuído por três planaltos: o etíope, o 
gala-somali e oiemenita, todos com 
vários traços comuns. Uma dessas 
semelhanças é a altitude média por 
volta dos 3 000 metros; outra é a 
mesma dissimetria de grandes fen
das e declives leves para o exterior. 
As características climáticas tam-

Kant: o dever como Imperativo categórico e desvinculado da metafísica.

feitamente imparcial. A moral utili- 
tarista reivindica o sacrifício, o de- 
votamento, bem como a virtude 
desinteressada. Ensina que primiti
vamente o homem deseja apenas 
sua felicidade pessoal e a virtude é 
buscada como instrumento dessa 
felicidade; mais tarde, porém, por 
um fenômeno psicológico de trans
ferência, o homem passaria a dese
jar por si mesmo aquilo que era de
sejado apenas como meio. Já se 
mostrou que o ponto de vista de 
Freud* sobre a ética está direta
mente ligado à moral utilitarista.

Interessante doutrina ética foi 
defendida por Jean-Marie Guyau 
(1854-1888). Sua moral pretende 
ser objetiva, baseada em fatos. O 
instinto universal da vida — a ten
dência a perseverar na existência
— seria o único princípio sobre o 
qual seria possível fundamentar a 
moral em alicerces positivos. A 
vida, espontaneamente, tenderia a 
gastar suas energias, a expandir-se; 
assim, a verdadeira existência seria 
fecunda e generosa, ao passo que o 
egoísmo representaria um empo
brecimento da existência, e o 
egoísta seria fundamentalmente um 
indivíduo doente, sem vitalidade; o 
indivíduo sadio, ao contrário, seria 
aquele que só se realizaria plena
mente na sociedade e pela socie
dade, pois o ideal da vida indivi 
dual seria a vida comum. A moral 
de Guyau apresenta-se como uma 
moral sem obrigação nem sanção. 
Seria imanente aos sentimentos na
turais, ao próprio movimento es
pontâneo da vida. Desse modo, de
saparece a noção de imperativo 
categórico, substituída pela de 
consciência do poder interior, pela 
influência das idéias sobre a ação, 
pelo gosto do risco e da luta. A 
idéia de sanção, sem qualquer valor 
moral, seria justificável apenas do 
ponto de vista do interesse social.

As diversas concepções de moral 
parecem oscilar entre as noções de 
bem e de obrigação. Essa dualidade 
reaparece em Bergson*. Na obra 
As Duas Fontes da Moral e da Re
ligião, Bergson opõe uma moral 
“fechada” — essencialmente social 
e conservadora, apoiada exclusiva
mente sobre a noção de obrigação 
que pesa sobre a consciência como 
um hábito — à moral “aberta”, in
dividual, criadora, a moral dos san
tos e heróis. Essa moral revela va
lores que dizem respeito à 
humanidade em seu conjunto e des
pertam na multidão uma atração 
irresistível. Já a moral fechada 
nada mais seria que o resultado 
cristalizado das grandes conquistas 
da moral aberta, codificadas em 
costumes.

Na filosofia contemporânea, o 
problema ético tem sido particular
mente tratado pelos representantes 
das diferentes modalidades de exis
tencialismo*.

Recusando a noção de “natureza 
humana” — vinculada à metafísica 
essencialista — e substituindo-a 
pela de “condição humana”, os 
existencialistas ao mesmo tempo 
rejeitam os valores éticos tidos 
como intemporais e absolutos. 
Sendo o homem — visto na sua 
concreção de existente — um “ ser- 
em-situação”, sua ética jamais 
pode significar o esforço para ado
tar padrões universais de conduta, 
permanecendo uma moral estreita
mente ligada às noções de risco e 
de responsabilidade, uma moral do 
relativo e não do absoluto, uma 
“moral da ambigüidade”, como 
mostra Simone de Beauvoir*.

VEJA TAMBÉM: Determinismo: 
Epicurismo: Essência; Existencia
lismo; Liberdade; Metafísica. No precário sistema de transportes etiope. os camelos são essenciais.
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Com o negro, inicia-se a história do povo que habita o planalto etiope.

bém são semelhantes: nas monta
nhas tropicais as temperaturas 
apresentam pequenas variações, os
cilando entre 14 e 17 graus centí
grados nas partes mais altas, e en
tre 25 e 30 graus centígrados nos 
níveis inferiores.

Apesar desses pontos em co
mum, o planalto etíope destaca-se 
dos demais por sua massa, posição 
e grande volume de água. Esten
dendo-se por mais de 1 500 km, é 
largo no sul e estreito ao norte, 
onde parece cair diretamente nas 
águas do mar Vermelho. Alguns de 
seus picos, como o Ras Dashen 
(que atinge 4 620 metros) e o Talo 
(com 4 413 m), são muito elevados.
O caminho que se forma na mar
gem oriental, acima dos planos en
cravados — cuja largura varia en
tre 10 e 100 km —, teve importante 
papel na história do país. Possibili
tou o contato entre o mundo dos la
gos e o das montanhas, entre nô
mades e sedentários, entre 
islamismo e cristianismo. Por ele 
passam as únicas comunicações 
norte—sul, principalmente a es
trada ligando Asmara, na Eritréia, 
a Addis Abeba, capital do país.

As águas do planalto etíope cor
rem todas para oeste, por causa de 
uma elevação na parte oriental. 
Circulando através de vales apenas 
marcados ou leitos largos e pouco

profundos, os rios transbordam na 
estação das chuvas. A 2 500 me
tros de altitude encaixam-se em 
gargantas que descem a 1 500 me
tros: são os canyons do Gash, do 
Nilo Azul e do Tekeze.

O clima é tropical, modifican- 
do-se pela altitude, e divide-se em 
três estágios: o kolla ou kwolla, 
quente e úmido, fica abaixo de
1 800 metros; a woinadaga, entre
1 800 e 2 400 metros, permite cul
turas mediterrâneas (como vinhas e 
oliveiras) ou tropicais (como café e 
algodão); e a âega é favorável à 
criação de gado (por ser mais fria) 
e situa-se acima de 2 400 metros.

Entre o planalto etíope e o gala- 
somali há planícies que estabele
cem violento constraste de paisa
gens. O gala-somali é fortemente 
inclinado para norte, caindo mais 
suavemente em dirpção ao golfo de 
Aden e ao oceano Indico (onde per 
tence à Somália). Suas maiores al
turas são formadas por empilha
mentos de lavas vulcânicas, 
analogamente ao planalto etíope. O 
clima também é semelhante, em
bora um pouco mais seco.

Outra região característica e 
bem individualizada é a fossjl do& 
lagos. Proveniente da antiga Africa 
Oriental Britânica, essa fossa esten- 
de-se até a latitude de Addis 
Abeba, formando um corredor que

se eleva de 500 metros de altitude, 
ao sul, até 2 000 metros, ao norte. 
Semeado de lagos (dos quais os 
maiores são o de Abaya e o Zi- 
way), alarga-se ao norte do último, 
constituindo a vasta planície de 
Dancália, triangular e salpicada de 
vulcões, cujas lavas a recobrem. O 
clima dessa região e da costa do 
mar Vermelho e tórrido.

O povo e a história

Os primitivos habitantes dessa 
região eram caçadores — dos 
quais permanecem remanescentes 
no sul do país — e um povo negro 
que, possivelmente, remonta ao oi
tavo milênio antes da era cristã.

A história comeca com dois gru
pos principais vindos da península 
arábica: os camitas, às vezes cha
mados cushitas, e os semitas. Os 
primeiros passaram a habitar o 
norte do planalto; posteriormente, 
os semitas iniciaram a penetração 
vindos do Iêmen*, provavelmente 
antes do século VII a.C. Trouxe
ram para os camitas os elementos 
de uma civilização mais avançada: 
a cultura de cereais com arado, a 
construção em pedra, a escrita e 
uma língua sul-arábica da qual de
riva o amárico, idioma da antiga 
Abissínia, a atual Etiópia.

Da união dos dois povos nasceu 
o império de Aksum, dirigido por 
uma dinastia cuja origem a lenda 
atribui a Menelik I, filho de Salo
mão e da rainha de Sabá. A impor
tância do império de Aksum para 
o mundo antigo residia em sua lo
calização geográfica como rotá 
marítima entre o Mediterrâneo e a 
índia. Da fundação de Alexandria, 
no Egito, e da exploração da costa 
persa por Alexandre Magno, resul
tou o estabelecimento de colônias 
greco-egípcias por todo o mar Ver

melho. A principal dessas colônias 
em litoral etíope foi Adulis (atual 
Zula). Do século III ao VI, quando 
atingiu o apogeu, Aksum mantinha 
relações com mercadores sírios, 
aos quais revendia ouro, marfim e 
incenso, provenientes do interior da 
Africa.

No século IV foi adotado o cris
tianismo na versão monofisita da 
Igreja Copta de Alexandria. (Essa 
doutrina afirmava a natureza unica 
de Cristo, ao contrário do dogma 
estabelecido no concílio da Calce- 
dônia, em 451, segundo o qual Je
sus possuía uma natureza divina e 
outra humana.) Trezentos anos de
pois, o império de Aksum começou 
a declinar, em virtude da expansão 
muçulmana, que lhe tirou o litoral 
do mar Vermelho e introduziu _o 
credo maometano, até hoje religião 
de 30% dos etíopes.

Os conflitos com o Islão fizeram 
com que o império se voltasse para 
o interior, iniciando-se uma longa 
Idade Média, sobre a qual existem 
pouco dados históricos.

O período compreendido entre 
os séculos XVI e XIX é marcado 
por violentas disputas entre muçul
manos e cristãos, e, por outro lado, 
pelas rivalidades entre os rás (se
nhores das províncias), que luta
vam entre si e contra o poder cen
tral. Essa época turbulenta termina 
em 1855, quando o império é re
composto sob a hegemonia de 
Kassa, que assume o poder nesse 
ano, como Teodoro II. Ele reina até 
1868j quando a dinastia salomô- 
nica é restaurada por Menelik II.

A segunda metade do século 
XIX e o começo do XX foram 
marcados pelas disputas entre as 
grandes potências européias, prin
cipalmente depois da abertura do 
canal de Suez*, que fez novamente 
do mar Vermelho a principal rota
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Na série de quadrinhos, a história de Salomáo e a rainha de Sabá, considerados os ancestrais da casa real etíope.

para o Oriente. Ingleses e franceses 
estabeleceram-se na vizinha Somá
lia e os italianos voltaram-se para 
a Etiópia, onde pretenderam for
mar um protetorado. Mas foram re
chaçados por Menelik II, em Adua, 
no ano de 1896. A ambição ita
liana, contudo, não parou aí: foi 
causa de novo conflito armado em 
1935, quando finalmente a Etiópia 
foi vencida e anexada à Eritjéia e 
à Somália, constituindo a África 
Oriental Italiana.

Dezoito anos antes, o Rás Tafari 
Makonnen havia ascendido ao po
der, tomando-se imperador, poste
riormente, sob o nome de Hailê Se- 
lassiê. Selassiê modernizou o país, 
dando-lhe uma constituição, abo
lindo a escravatura e ingressando 
na Liga das Nações. Derrotado por 
Mussolini em 1936, refugiou-se na 
Inglaterra, de onde passou a dirigir 
a luta pela restauração da indepen
dência, obtida em 1941.

As reformas de Selassiê não 
atingiram, porém, a estrutura polí
tica, mantendo as prerrogativas da 
aristocracia. A injustiça social, a 
servibilidade à corte e a corrupção 
provocam o descontentamento po
pular, levando à eclosão, em 1973, 
de vários conflitos. Em fevereiro de 
1974, os militares interferem, demi
tindo o gabinete do ministro Aklilu 
Haptewold. Em agosto, dissolvem 
o Conselho da Coroa, o Estado- 
Maior do Imperador e a Corte Im
perial de Justiça. Em 12 de setem

bro, o próprio imperador é 
destronado, criando-se o Governo 
Militar Provisório, sob o chefia do 
general Amai Michel Andom.

Em novembro, o GMP realiza 
um expurgo e são executados ses
senta civis e militares — inclusive 
o próprio General Andom — acu
sados de corrupção e de insuflarem 
uma guerra civil. O governo passa

a ser exercido pelo Conselho Mili
tar Provisório, que propõe a trans
formação da Etiópia num Estado 
socialista. As empresas industriais 
e comerciais são nacionalizadas e, 
em 21 de março de 1975, é abolida 
a monarquia e promulgada a re
forma agrária.

A Etiópia desempenhou um pa
pel de destaque na organização da 
nova África, entre outras razões, 
por ser, em todo o continente, o 
único país em que a independência 
foi uma constante histórica.

Addis Abeba, a capital, funciona 
em certa medida como centro do 
mundo africano, abrigando, a Co
missão Econômica para a África e 
a Organização da Unidade Afri
cana. É cidade cosmopolita, onde 
vivem mais de 1 000 000 de pes
soas que formam verdadeiro museu 
de populações. Os abissínios (ti- 
grenses, amaras e choanos) nao 
constituem maioria numérica, mas 
preponderam politicamente e per
tencem à Igreja Copta, religião ofi
cial. Os galas, danikils e somalis 
constituem mais de metade da po
pulação. Os negros nilóticos e 
bantu* formam o restante, ao lado 
de numerosos estrangeiros (que 
chegam a contribuir com 5% do to
tal): iemenitas, armênios, hindus, 
italianos, franceses e americanos.

A economia

A agricultura e a pecuária são as 
principais atividades do etíope; 
uma em cada cem pessoas dedi
ca-se a outras ocupações.

Nos campos produzem-se cerca 
de 3 milhões de toneladas de ce
reais por ano. Quase metade dessa 
produção é constituída pelo tejf, es
pécie de milho miúdo com que se 
faz um bolo folhado, característico 
da cozinha etíope. Em seguida vêm 
o trigo, a cevada e o sorgo. Plan
ta-se também, no vale de Awash, a 
cana-de-açúcar em quantidades sa
tisfatórias para o consumo interno; 
o algodão tem sido incentivado.

Mais importante entre todos os 
produtos agrícolas é o café, que 
contribui com 50% do total das ex
portações. A fértil província cen
tral de Choa ocupa o primeiro lu

gar entre todas e nela encontra se, 
também, uma agricultura de subsis
tência.

O rebanho, no início da decada 
de 1970, ascendia a 70 milhões de 
cabeças, entre bois, carneiros, ca
bras, cavalos, camelos, mulas e 
burros (estes, para o transporte in
terno).

As atividades industriais distri
buem-se por cerca de 140 estabele
cimentos. Os mais importantes são 
os têxteis (especialmente de algo
dão), os de couro, produtos ali
mentícios, bebidas (agua mineral, 
vinho e cerveja) e cigarros. A pro
dução é pequena, e foi prejudicada 
pela escassez de energia elétrica 
(até o término das instalações hi
drelétricas no rio Awash, em 
Koka). Uma barragem construída 
pelos italianos, a titulo de repara
ção de guerra, fornece 100 milhões 
de kWh, anualmente, para a capital 
e a cidade de Diré Daoua.

A precariedade dos transportes 
constitui outro empecilho ao desen
volvimento econômico: o sistema 
ferroviário reduz-se a duas estra
das. Uma liga o porto de Massaua 
a Asmara e à fronteira do Sudão; 
a outra une Addis Abeba ao porto 
de Djibuti, na Somália Francesa, 
num total de 784 quilômetros, e 
transporta 500 000 viajantes por 
ano, além de 50% dos artigos de 
exportação. O panorama tende a 
melhorar com a construção de uma 
linha entre Djibuti e Sidamo, ao 
sul, rica região em madeira, café e 
gado e com excelentes terras para 
o plantio do algodão.

As rodovias são também insufi
cientes, pois a metade de seus 
20 000 quilômetros não se encon
tra pavimentada.

Á Etiópia Linhas Aéreas une 
cerca de quarenta localidades, 
transportando soldados, comer
ciantes e funcionários, bem como 
café, peles e artigos importados. 
Duas linhas internacionais ligam 
Addis Abeba a Djibuti, Khartum, 
Cairo, Atenas, Frankfurt, Lagos e 
Monróvia.

VEJA TAMBÉM: África.Com um único bloco de pedra ergue-se, em Lalibella, a Igreja de São Jorge.
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Etologia

Ao lado da psicologia*, a etolo
gia é um dos principais ramos 
científicos que se ocupam, central 
ou perifericamente, do comporta
mento* animal. Na Antiguidade 
ocidental, os gregos deram alguma 
atenção ao assunto. A grande obra 
zoologica de Aristóteles*, Historia 
Animalium, atesta esse interesse. 
Na Idade Média, com o desapareci
mento quase total da curiosidade 
científica, não houve nenhum em
penho em estudar o comporta
mento animal, que era simples
mente rotulado como instintivo, 
destituído de racionalidade. “ Ra
zão”* e “instinto”* eram os termos 
usados para estabelecer uma radi
cal distinção qualitativa entre o ho
mem e os outros animais. Após a 
Renascença, o estudo científico do 
comportamento seguiu caminhos 
diferentes, que no século XX se 
reencontrariam.

Um desses caminhos pode ser 
descrito como a evolução do con
ceito de reflexo*, desde sua formu
lação filosófica pelo francês René 
Descartes*, passando por sua rá
pida adoção pelos fisiologistas e 
culminando nos trabalhos do inglês 
Sherrington e dos russos Sechenov, 
Bekterev e Pavlov*. no começo do 
século XX. Pavlov, aliás, criou 
uma teoria geral do comporta
mento, com base no conceito de re
flexo.

Por outro lado, a psicologia do 
século XIX, filosófica e introspec- 
cionista, sofreu uma transformação 
drástica nos Estados Unidos, com 
o surgimento do behaviorismo*, e 
passou a pesquisar o comporta
mento do homem e dos animais.

Um terceiro caminho foi ini
ciado, de certa forma, pela publica

ção (em 1872) do livro A Expres
são das Emoções no Homem e nos 
Animais, de Charles Robert Dar- 
win*. Na realidade, essa obra não 
modificou imediatamente o estilo 
de trabalho dos naturalistas, que 
continuaram a realizar interessan
tes observações e reflexões acerca 
do comportamento. No entanto, 
ainda nao havia uma ciência do 
comportamento: faltavam a esses 
estudos objetividade, rigor e uma 
visão unificada dos fenômenos ob
servados.

Apenas no fim do século XIX 
começou a ganhar corpo, entre os 
zoólogos, a idéia de um estudo 
científico do comportamento. C. O. 
Whitman e W. Craig, nos Estados 
Unidos, e O. Heinroth, na Alema
nha, são considerados os precurso
res diretos da ciência que ganharia 
corpo com o austríaco K. Lorenz 
(1903- ): a etologia. Na Ingla
terra, o holandês N. Tinbergen deu 
grande impulso a esse novo ramo 
da zoologia. E hoje inúmeros cen
tros de pesquisa produzem uma 
quantidade de trabalhos suficiente 
para manter diversos periódicos, 
especializados em comportamento. 
Em todo o mundo, é intenso o tra
balho conjunto de psicólogos, fisio
logistas e etólogos, não se podendo 
mais dizer que haja três aborda
gens claramente distintas. Termos 
como “psicobiologia”, “psicofisio- 
logia” e “neuro-etologia” atestam a 
convergência entre os três campos.

Princípios gerais de etologia

O estudo científico do comporta
mento evita noções que represen
tam uma barreira conceituai entre 
os fenômenos fisiológicos e os 
comportamentais, por mais com
plexos que estes sejam. A constru
ção da teia por uma aranha do gê
nero Argiope, por exemplo, é uma 
longa e altamente organizada se
qüência de comportamentos. Todos 
os seus aspectos estão, teorica

mente, correlacionados com fenô
menos dos sistemas muscular e ner
voso desse animal. A descrição dos 
dois tipos de fenômeno (o compor- 
tamental e o fisiológico) evidencia 
a compatibilidade entre ambos: se
riam linguagens diferentes mas não 
contraditórias para um conjunto 
integrado de fenômenos.

Outra atitude básica da etologia 
é o princípio de que, para o estudo 
de um animal, é necessário que se 
tenham informações sobre o am
biente natural da espécie. Qualquer 
espécie é o produto de um longo 
processo de evolução que foi mol
dando o animal dentro de um nicho 
ecológico. A espécie está adaptada 
a esse ambiente; portanto, é neces
sário conhecer seu comportamento 
natural antes de se passar aos tra
balhos mais rigorosos de laborató
rio. Os etólogos descobriram que o 
comportamento é, em grande parte, 
geneticamente determinado, e isso 
os levou a procurar, com êxito, de
monstrações de que as espécies po
dem ser classificadas tanto pelo 
comportamento quanto pela e s tru 
tura anatômica.

Outra noção orientadora dos 
etólogos é a de que um grande nú
mero de espécies deve ser estudado, 
não se tomando nenhuma como pa
radigma. Assim, em sua busca de 
leis gerais dò comportamento, eles 
têm estudado desde invertebrados 
inferiores até o homem. Também 
quanto aos tipos de comporta
mento, constataram que leis gerais 
só podem emergir do conhecimento 
de uma grande variedade deles e 
não do estudo concentrado de uma 
das atividades do animal.

No Brasil, somente a partir da 
segunda metade do século XX co
meçou a haver um interesse siste
mático pelos estudos etológicos.

VEJA TAMBÉM: Adaptação: 
Estímulo e Resposta.

Etruscos

Apesar de aparentada com o 
grego, a escrita etrusca continua 
indecifrada, desafiando o esforço 
de um grande número de estudio
sos. Tal circunstância cerca de mis
tério quase tudo o que diz respeito 
à civilização etrusca. O que se co
nhece a respeito de sua história 
procede de fontes arqueológicas e 
de referências indiretas, principal
mente romanas,! pois o povo 
etrusco foi um dos primitivos habi
tantes da península italiana.

O historiador grego Heródoto* 
(século V a.C.) contou, de forma 
lendária, que os etruscos descende
riam dos lídios, habitantes de um 
reino do noroeste da Ásia Menor, 
famoso pela fabulosa riqueza do 
Rei Creso. Mas, na verdade, essa 
hipótese ainda não possui confir
mação científica, embora os estu
dos arqueológicos hajam indicado 
a possibilidade de que estas rela
ções sejam reais.

Os etruscos habitavam origina
riamente a região italiana da atual 
Toscana (que tem Florença como 
capital). Os romanos chamavam 
esse enigmático povo de tusci e de 
etrusci. Para os gregos, eram os 
tyrsenoi. Mas eles próprios se de 
signavam como rasna ou rasenna.

Civilização urbana e comercial

Segundo os dados disponíveis, a 
civilização etrusca teria se iniciado 
cerca de um milênio a.C., alcan
çando o apogeu durante o século 
VI a.C. No fim do regime republi
cano de Roma (século I a.C.), veri
fica-se a conclusão do processo de 
sua assimilação à cultura pan-itá- 
lica.

A sociedade etrusca distin
guiu-se por características urbanas 
e comerciais. A nação tornou-se fa
mosa, durante a Antiguidade, por 
causa de sua riqueza e seu poderio, 
do que dá testemunho o material 
suntuoso que foi encontrado em 
seus “túmulos de ouro”, particular
mente os dos séculos VII e VI a.C.

Hábeis artesãos, trabalhavam os 
metais com requintada sensibili
dade; superando, sob este aspecto, 
todos os povos itálicos da época. 
Exploraram as minas de cobre e 
ferro de Populônia e Vetulônia e, 
nestas cidades, preparavam o metal 
bruto, aproveitado pelo artesanato 
de outras localidades. Essa ativi
dade industrial incrementou o co
mércio externo, através do qual os 
etruscos atingiram a Córsega e a 
Sardenha. Exportavam principal
mente o bronze. Importavam do 
Oriente ouro, prata e marfim, e, da 
Grécia, cerâmica de luxo.

Concorrentes dos gregos e carta
gineses no comércio marítimo e na 
pirataria (uma atividade habitual 
na Antiguidade), os marinheiros e 
mercadores etruscos espalharam-se 
por todo o Mediterrâneo, freqüen
tando as costas da Provença, da 
Çatalunha, da Grécia e do norte da 
Africa. Em seu movimento expan- 
sionista, chegaram à dominação to
tal do mar Tirreno. No comércioO estudo sistemático do comportamento animal, associado á construção fisiológica, é o objato da etologia.
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Para que a alma viva após a morte do corpo, os etruscos reconstroem o cotidiano em suas tumbas. (Cerveteri.)

eram hereditários ou eletivos, e, 
neste último caso, se eram vitalí
cios ou temporários. É possível que 
tivesse ocorrido uma diminuição 
progressiva da dignidade monár
quica. A palavra ‘Mucumons” aca
bou por designar os magistrados e 
mesmo os membros das grandes 
famílias das quais eles saíam.

Reis e magistrados cercavam-se 
de um cerimonial que o Estado ro
mano adotou. Ao que parece, suas 
instituições exerceram considerável 
influência sobre as de Roma, parti
cularmente através dos reis etrus
cos, que organizaram as institui
ções romanas à maneira de seu 
povo.

Costumes e religião

A Disciplina Etrusca era consti
tuída por um conjunto de regras sa
gradas, que regulava todos os as
pectos da vida. Segundo a lenda, 
seu autor foi Tages, neto de Tinia 
(o senhor das trovoadas e a divin
dade mais importante do panteão). 
Na Disciplina incluíam-se exposi
ções referentes ao sistema de calen
dário, concepções a respeito do 
tempo, normas para a distribuição 
de terras e procedimentos conside
rados obrigatórios na fundação de 
uma cidade e no estabelecimento 
de um santuário. Continha também 
toda a erudição religiosa dos etrus
cos, instruções relativas ao enterro 
dos mortos e regulamentos para ri
tuais de sacrifício, para as rezas e 
para a adivinhação. Esta era feita

por terra, ultrapassaram a Tos- 
cana, estendendo-se pela Itália, e 
chegaram a alcançar a Europa cen
tral. Comerciaram com os povos 
alpinos e entraram em contato com 
tribos da Germânia e da Gália.

Sua história identifica-se com a 
de cidades poderosas, como Tar- 
qüínia, Veios e Perúsia. Além des
tas, outras cidades etruscas desta
caram-se: Velathri (atual Volterra), 
Faesulae (Fiesole), Arretium 
(Arezzo), Cortona, Charmars 
(Chiusi), Tutere (Todi), Velsu (Or- 
vieto), Volci.

O império etrusco

A atividade industrial_e comer
cial conduziu à formação de um 
vasto império, que esteve próximo 
de unificar a Italia. O Império do 
Norte, constituído por uma confe
deração de doze cidades, tinha por 
centro Bolonha (Felsina para os 
etruscos). No sul, seu domínio afir
mou-se desde fins do século VII 
a.C. e durante todo o século se
guinte. A ocupação do Lácio per
mitiu a conquista das ricas terras 
da Campanha, onde se fundaram 
numerosas cidades, que organiza
ram uma confederação liderada 
por Cápua.

Por essa época, Roma não pas
sava de um aglomerado de aldeias. 
Após conquistá-la, os etruscos lhe 
impuseram o plano urbanístico 
proprio de suas cidades, com o cru
zamento das duas ruas principais 
em perpendicular, e mantendo a di
reção norte— sul e leste—oeste. 
Realizaram vasto programa de 
construções civis e religiosas, in

cluindo um sistema de esgotos, a 
“cloaca máxima”, e cercaram a ci
dade com sólida muralha.

Segundo conta a tradição, a di
nastia dos Tarqüínios teria exer
cido seu poder em Roma no pe
ríodo de 616 a 510 a.C. A realeza 
etrusca acha-se representada, nas 
memórias romanas, somente por 
três personagens: Tarqüínio, Sérvio 
Túlio e Tarqüínio, o Soberbo. No 
século VI a.C., os etruscos tiveram 
condições para unificar, sob seu 
poder, toda a península italiana, 
porém, no século seguinte, sua do
minação entrou em progressivo 
declínio. Ao mesmo tempo, os ro
manos se fortaleciam e lança
vam-se a uma expansão baseada 
nas legiões de soldados recrutados 
entre a grande população campo
nesa. No final de um processo que 
se prolongou por cerca de 250 
anos, toda a Etrúria encontrava-se 
submetida aos romanos.

Regime político

As cidades etruscas não chega
ram a formar uma unidade política 
efetiva, mas vinculavam-se entre si 
por laços étnicos, lingüísticos e re
ligiosos. Estavam ligadas por uma 
confederação, cujos representantes 
se reuniam anualmente.

Nem sempre a concórdia reinava 
nessas cidades, pois volta e meia 
surgiam conflitos provocados pela 
disputa do poder político. Este, cer
tamente, teve forma monárquica, 
sendo as cidades governadas por 
reis e magistrados escolhidos entre 
a casta aristocrática. Não se sabe se 
os imperadores — lucumons —

Túmulo "dos leopardos", em Tarqulnia: músicos e dançarinos do séc. V a.C.

Povo de hábeis artesãos: vaso de lâmina de cobre do séc. V III ou VII a.C.
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pelo arúspice, sacerdote que tirava 
conclusões da observação das en
tranhas de animais sacrificados, 
bem como de raios e do vôo dos 
pássaros.

Acreditavam num destino sobre
natural ao qual era inútil fazer opo
sição. Num mundo sujeito à von
tade dos deuses, a perfeição só era 
adquirida pelos que conseguiam es
tabelecer comunicação com o So
brenatural. Na vida do povo 
etrusco, o sacerdote — incumbido 
de reconhecer e interpretar a von
tade dos deuses — desempenhava 
papel muito mais importante do 
que os políticos e militares, pois es
tes apenas realizavam o que estava 
prescrito pelo destino.

Os testemunhos mais significati
vos sobre a vida do povo etrusco 
estão presentes em suas constru
ções mortuárias. Os mais antigos 
túmulos até hoje descobertos da
tam do século VII a.C., sendo em 
sua maioria subterrâneos — hipo- 
geus. Existem também algumas 
tumbas escavadas nas encostas das 
colinas. Em contraste com muitas 
sepulturas comuns, há sepulcros ri
camente ornamentados, que devem 
ter pertencido a famílias aristocrá
ticas. Uma tumba de Cerveteri pos
sui internamente 48 metros de diâ
metro e é interrompida por cinco 
corredores, que partem do exterior 
para um sexto corredor, central e 
circular. Quando foi descoberto, 
esse sepulcro abrigava uma fortuna 
em jóias e objetos de ouro e bronze.

Acreditando na vida além-tú- O afresco da tumba de Ruvo, na Apúlia, atesta a força da influência etrusca em seus vizinhos. (Museu de Nápoles.)

mulo, os etruscos procuravam re
produzir nas tumbas o ambiente 
em que o morto viveu. Daí os re
cintos mobiliados e decorados 
como verdadeiras residências, onde 
se encontram armas, jóias e objetos 
diversos do morto. Graças a isso, 
foi possível levantar alguns dados 
acerca da construção residencial 
etrusca.

Erigidos em pedra, os sepulcros 
conservaram-se, ao passo que as 
habitações e os templos, construí
dos de madeira, não deixaram 
vestígios. Restaram apenas minia
turas em terracota, reproduções 
inspiradas talvez em motivos reli
giosos. Isso permitiu reconstituir os 
edifícios.

Erguido sobre um embasamento 
elevado, o templo etrusco tinha 
forma retangular, iniciando-se por 
um comprido átrio com duas filei
ras de colunas de frente. Essas co
lunas, chamadas de toscaninas, 
eram de fuste liso e base redonda, 
terminando em um capitel. Interna
mente, o templo se dividia, em ge
ral, em três câmaras, todas com a 
imagem de uma divindade. Apesar 
dos nomes diferentes, os deuses 
etruscos derivavam da mitologia

Técnica refinada de gravação embeleza uma fivela de ouro do séc, V II a.C.

grega, sendo os templos dedicados, 
comumente. à tríade mais impor
tante: Tin (Zeus), Uni (Juno) e Me- 
nerva (Minerva).

Os romanos receberam dos 
etruscos noções de planejamento 
urbano e inovações (como o átrio) 
nas residências. Mas a maior con
tribuição dos etruscos à arquitetura 
foi o desenvolvimento do arco (já 
empregado na Mesopotâmia e na 
Ásia Menor), que transmitiram aos

romanos. Constituído de pedras em 
forma de cunha — que exerciam 
pressão umas sobre as outras a par
tir de uma pedra central, chamada 
de chave de volta —, o arco distri
buía o peso da cobertura nas pare
des laterais, possibilitando grandes 
vãos de impressionante efeito.

Ricas, mágicas e alegres, 
as cores da vida etrusca

No ambiente sombrio das cons
truções funerárias, ganham singu
lar realce os quadros pictóricos que 
revivem nas paredes cenas de ban
quetes, danças e jogos esportivos, 
numa variação rica e fantasiosa. 
Com uma finalidade mágico-reli- 
giosa, que era a de eternizar a exis
tência passada do morto, a pintura 
fúnebre dos etruscos abandona
va-se sem reservas aos temas da 
própria vida.

Os afrescos mais antigos perten
cem ao século VII a.C., denotando 
certa influência da pintura cretense 
nas composições de plantas e ani
mais fantásticos e amda nos tons 
contrastantes que colorem as figu
ras, desenhadas com acentuada es- 
tilização. A aplicação da cor era 
freqüentemente precedida de um 
desenho preparatório gravado na
parede, delimitando o espaço da 
cena ou chegando mesmo a definir 
os menores detalhes. Nos afrescos 
mais antigos ou nas obras tidas 
como menos importantes eram em
pregados somente o negro, o 
branco, o vermelho e, algumas ve
zes, o amarelo. Posteriormente em
pregaram-se também azul e verde, 
que, misturados às outras cores,
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Traços gregos na arte etrusca: guerreiro com elmo âtico, sécs. V l-V  a.C.

produziam uma gama notável de 
tons e meios tons: rosas, cinzas, 
violetas e marrons, que dão à pin
tura etrusca incomparável riqueza 
cromática. Os pintores conserva
ram a convenção egípcia de dife
renciar as figuras masculinas das 
femininas pela cor utilizada: os ho
mens representados em vermelho e 
as mulheres, em branco. As paisa
gens vivamente coloridas eram um 
dos temas preferidos pelos etrus
cos: pássaros azuis procurando o 
espaço, peixes enormes saltando na 
água.

Nas tumbas de Tarqiiínia, cons
truídas no século VI a.C., foram 
encontradas numerosas obras ex
pressivas do início do apogeu da ci
vilização etrusca. A pintura do sé
culo seguinte cria figuras cada vez 
mais ágeis e esbeltas, conferindo às 
cenas maior movimento e, simulta
neamente, um maior equilíbrio. 
Num afresco da tumba de Triclí- 
nio, tonalidades suaves e delicadas 
compõem a figura de um flautista 
que caminha por um cenário ao 
mesmo tempo natural e irreal.

Artesanato e escultura

As peças encontradas nos sepul
cros atestam a maestria artesanal 
etrusca, que sofreu marcada in
fluência oriental. Exemplos de tais 
peças são os espelhos minuciosa
mente decorados e os grandes co
fres com gravações de cenas de 
aventuras de deuses e heróis.

Os artesãos utilizavam ampla
mente o marfim, o ouro, a prata e 
o bronze. Na ornamentação, em ge
ral simétrica, aparecem delicadas 
gravações em relevo, com motivos 
gregos sempre presentes.

Durante o século VII a.C., o 
preço elevado do bronze tornou 
esse material menos acessível. Ori
ginou-se daí uma nova técnica em
pregada na pintura em cerâmica, 
imitando na cor e no polimento a 
lâmina metálica. Procedem de 
Chiusi os exemplos desse processo 
inovador.

As urnas funerárias (chamadas 
canopos), também da região de 
Chiusi e do século VII, são obras 
originais e imaginosas. Executadas 
em terracota, possuem grandes di
mensões, reproduzindo esquemati
camente o corpo humano, inclusive 
os braços, representados por duas 
alças. Ò modelado da tampa confi
gura uma cabeça trabalhada com 
detalhe, evidenciando a intenção do 
artista de retratar os traços do 
morto.

Pertencem ao século VI a.C. 
grandes esculturas e relevos, que 
faziam parte da decoração dos tem
plos. Uma das estátuas etruscas 
mais célebres é o Apoio de Veios, 
componente de um grupo escultó
rico do qual só restou — além do 
Apoio — a cabeça de Hermes. O 
sorriso enigmático e o modelado 
minucioso das vestes drapeadas le
variam a supor que o autor da está
tua de Apoio fosse grego. Mais 
provável, porém, é a autoria 
etrusca, uma vez que as oficinas ar- 
tesanais de Veios ficaram famosas 
e a elas estava ligado Vulca, o 
único artista etrusco cujo nome 
chegou à atualidade. Também de 
Veios é uma das mais notáveis 
obras etruscas, representando, em

bronze, a loba do Capitólio, animal 
mitológico relacionado com as ori
gens de Roma.

No entanto, as criações mais ca
racterísticas são as estátuas fúne
bres. Na tampa dos sarcófagos, ge
ralmente executados em terracota 
pintada, esculpia-se a imagem do 
morto, com freqüência acompa
nhado por sua mulher. O realismo 
dessas esculturas — que não pro
curava amenizar a feiúra do de
funto — chega algumas vezes à ca
ricatura.

Os etruscos exerceram acen
tuada influência cultural sobre a 
maioria dos povos itálicos. Trans
mitiram-lhes seus próprios proces
sos técnicos e artísticos, bem como 
elementos culturais do mundo 
oriental e grego. E sofreram, por 
sua vez, grande influência helénica, 
sobretudo por volta do século IV 
a.C. (após o período tumultuado da 
ocupação de parte do território 
etrusco pelos gregos). Muitos arte
sãos e artistas gregos fixaram-se, 
então, na Etrúria, difundindo seu 
estilo. Os escultores etruscos não 
utilizavam o mármore (abundante 
em solo italiano), que era o mate
rial preferido pelos gregos.

Durante o período de resistência 
à dominação romana, a civilização 
etrusca voltou a estreitar os conta
tos com o mundo helénico, cap
tando suas manifestações culturais. 
Mas a autonomia etrusca já  estava 
irremediavelmente perdida.

As sombrias cores 
da decadência

A pintura reflete o período de 
crise através de representações de 
cenas sombrias e tristes, executa
das em tonalidades escuras. Nos 
afrescos dos túmulos, sinistras figu
ras de monstros e demônios presi
dem a viagem dos mortos, como 
que indicando que a infelicidade 
reinante na vida real se repetirá no 
além-túmulo.

Progressivamente, as realizações 
artísticas dessa civilização em 
declínio vão perdendo as carac
terísticas que lhes são próprias e 
terminam por identificar-se com a 
arte dos romanos.

VEJA TAMBÉM: Escrita; Grécia 
Antiga; Helenismo; Roma Antiga.

Euclides

Durante mais de dois milênios, a 
consciência que se teve do espaço 
foi quase exclusivamente eucli
diana. Ou seja, até o século XIX, 
foi praticamente impossível à cons
ciência científica, matemática e fi
losófica conceber um espaço estru
turado segundo outro tipo de 
geometria* que não a estabelecida 
por Euclides, matemático grego 
que viveu nos séculos IV e III antes 
de Cristo. Afirma-se que ele era 
mais jovem que Platão* e mais ve
lho que Arquimedes* mas de sua 
vida sabe-se apenas que ensinava 
em Alexandria por volta do ano 
300 a.C., época em que ali reinava 
Ptolomeu I Soter, “o Salvador" 
(367-283 a.C.).

A fama e a importância de Eu
clides são devidas a seus Elementos 
(Stoikhéia) de Geometria, síntese 
de toda a matemática elementar de 
sua época. Mas não foi ele o pri
meiro geômetra a elaborar as pro
posições contidas nessa obra; seu 
trabalho foi a ordenação lógica e 
didática dos conceitos expostos nos 
Elementos. A História registra pelo 
menos um matemático anterior a 
ele nessa formulação: Hipócrates 
de Chios, em quem Euclides ter- 
se-ia fundamentado.

Euclides, porém, não escreveu 
apenas os Elementos. Atribuem-se 
a ele muitas outras obras, das quais 
apenas algumas foram conserva
das. É o caso dos Dados (Dedo- 
ména), cujas 94 proposições com
plementam os Elementos, os 
Fenômenos (Phainômena), tratado 
sobre os movimentos celestes cio 
ponto de vista da geometria e Óp
tica. Entre os tratados euclidianos 
que se perderam estão os Porismas 
(sobre problemas semelhantes aos 
estudados na geometria projetiva e 
na teoria das transversais), ,4s Cô
nicas e os Lugares na Superfície. 
Outros livros são também atribuí
dos a ele, mas sua autenticidade é 
duvidosa, como no caso de Intro
dução à Harmonia e Secção de Es
cala (tratados musicais), ou Catop- 
trica.

Contendo todos os princípios de 
sua famosa geometria, a principal 
obra de Euclides é constituída por 
treze livros, subdivididos em cinco 
partes. Eles formam o chamado li
vro dos elementos — um poderoso 
edifício fundamentado na dedução 
lógica.

Os quatro primeiros livros com
preendem as definições, axiomas e 
postulados relativos ao ponto 
(“aquilo que não tem partes”), à 
reta, ao plano, etc. e o estudo das 
figuras poligonais.

O livro I trata de questões geo
métricas havia muito, conhecidqs 
da matemática grega. É constituído 
por 48 proposições, a penúltima 
das quais demonstra o teorema de 
Pitágoras*. Neste livro estão os 
axiomas e definições que passariam 
a formar o corpo básico da geome
tria elementar, onde se encontra o 
mais famoso postulado de Euclides 
(enunciado, em sua forma mo
derna, pelo matemático J. Playfair,
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no século XVIII): “Por um ponto 
qualquer do plano pode-se traçar 
uma e somente uma reta paralela a 
uma reta dada do plano”.

O segundo livro, que é muito 
curto, contém catorze proposições 
e expõe os fundamentos da álgebra 
geométrica: partindo da definição 
da soma e diferença de dois seg
mentos de reta, faz o estudo das re
lações entre retângulos e quadra
dos, cujos lados são tomados como 
soma ou diferença de segmentos de 
reta.

O livro III estuda as proprieda
des do círculo, e é nele que se en
contra a definição de potência de 
um ponto em relação a um círculo, 
baseado não mais na semelhança, 
mas em métodos de aplicação de 
áreas. O volume seguinte continua 
examinando as propriedades do 
círculo e estuda (por meio de régua 
e compasso) a inscrição e a cir
cunscrição, relativas ao círculo, de 
polígonos regulares.

A segunda parte dos Elementos 
é constituída pelos livros V (que 
examina as relações de seme
lhança, razões e proporções) e VI 
(que aplica à geometria plana os re
sultados do livro anterior).

Já a terceira parte (livros VII, 
VIII e IX) tem por objeto a teoria 
dos números inteiros. Certas edi
ções modernas dispensam essa 
parte, que, no entanto, é a base dos 
conhecimentos elementares da arit
mética e o germe da teoria dos nú
meros; o livro VII continua o es
tudo das proporções exposto no 
livro V e contem uma teoria acerca 
dos números primos entre si, dos 
números primos absolutos e uma 
curta teoria sobre o mínimo múlti
plo comum; o livro VIII trata dos 
números inteiros em progressão

geométrica, das potências inteiras 
das frações, e estuda o problema da 
racionalidade das raízes n-ésimas 
de um número inteiro e de uma fra
ção; o livro IX, por sua vez, con
tém proposições relativas aos nú
meros pares e ímpares e teoremas 
sobre propriedades dos números 
primos e números perfeitos (núme
ros que são iguais a soma dos seus 
divisores, com exclusão deles pró
prios).

A quarta parte dos Elementos é 
constituída pelo livro X, com 114 
proposições sobre os irracionais al
gébricos mais simples.

Finalmente, a quinta parte (for
mada pelos livros XI, XII e XIII) 
trata de geometria no espaço: es
tuda teoremas relativos a figuras 
sólidas, como por exemplo pirâmi
des e esferas. Ô livro XI define vá
rias figuras sólidas e estabelece teo
remas relativos às propriedades das 
linhas retas (paralelismo, perpendi- 
cularismo) no espaço; o livro XII 
estuda áreas de círculos e volumes 
de corpos sólidos, como pirâmides, 
cones; cilindros e esferas; e o livro 
XIII e inteiramente dedicado ao es
tudo e à construção dos cinco po
liedros regulares (tetraedro, hexae- 
dro ou cubo, octaedro, dodecaedro 
e icosaedro).

Algumas vezes, são adicionados 
outros dois livros aos Elementos: o 
livro XIV, dedicado à comparação 
do dodecaedro com o icosaedro; e 
o livro XV, dedicado aos poliedros 
regulares. Mas é provável que estas 
obras se devam a Hypsicles e aos 
bizantinos, respectivamente.

VEJA TAMBÉM: Aritmética; 
Geometria; Grécia Antiga.

Eurípedes

Com o poeta Eurípedes (cerca de 
484 a 406 a.C.), a tragédia grega, 
embora conservando ainda toda a 
sua grandiosidade, ganhou novos e 
duradouros elementos. E a pri
meira vez, por exemplo, que figuras 
do povo foram colocadas em cena 
com algum destaque. Camponeses 
e criados assumiram certa impor
tância no desenvolvimento da ação, 
como em Hipólito (em que a aia é 
confidente de Fedra) e em Electra 
(onde um camponês é marido da 
personagem-título).

Eurípedes usa a mitologia como 
matéria-prima para satisfazer seu- 
gosto pela teatralidade, submeten
do-a a um racionalismo lúcido que 
põe em relevo os fatos cotidianos. 
E o primeiro trágico a preocupar-se 
com os efeitos da representaçao em 
si. Seu espetáculo abandona os ri
tos públicos e patrióticos tradicio
nais e, conseqüentemente, os encar
gos cívicos deles provenientes.

Por tudo issò, é fácil compreen
der porque Aristófanes*, apoiado 
nas concepções excessivamente pa
trióticas de Ésquilo*, criticou exa- 
cerbadamente Eurípedes como dis- 
persor dos valores atenienses e 
subversor da ordem, tentando tor
ná-lo ridículo perante o público e, 
dessa maneira, neutralizar as críti

cas que ele fazia à organização so
cial da antiga Atenas.

Eurípedes criou novas formas 
dramáticas: Alceste e Helena, ao 
contrário das tragédias gregas da 
época, têm autênticos “happy- 
ends” ; em outras peças, explorou 
às últimas conseqüências o paté
tico, quase atingindo o mórbido.

No final da sua vida, com As 
Bacantes, retrata o culto ao deus 
Dionísio, parecendo reafirmar o 
valor da mitologia. Porém, um 
exame mais acurado de sua evolu
ção ideológica mostra que passado 
o sarcasmo e quase desprezo com 
que olhou e expôs tradicionais deu
ses olímpicos, Eurípedes retoma a 
crença primitiva e brutal de Dioní
sio, em que este aparece como um 
deus cruel, sado-masoquista. em
briagador, profundamente erótico e 
libertário,. Ao monolitismo patrió
tico de Ésquilo, ao senso clássico 
de Sófocles*, ele opõe, através do 
deus, o transe e a liberação desor
denada das paixões.

Uma obra voltada 
para seu tempo

Eurípedes nasceu provavelmente 
na ilha de Slamina, próxima a Ate
nas. Nesta cidade, ele estudou com 
Anaxágoras (500-428 a.C.) e Pro- 
tágoras (480-410 a.C.), filósofos 
sofistas. Este último influenciou-o 
particularmente, com sua teoria de 
que o homem vale por suas carac
terísticas individuais e não pela 
classe à qual pertence.

Figuras da tragédia euripidiana: Alkmenes e Zeus. ("Os Herâclidas".)



40 Eurípedes

A pesca é uma das riquezas da Dinamarca, Noruega, Finlândia e Suécia.

A guerra do Peloponeso, entre 
Esparta e Atenas, influenciou mar- 
cadamente Eurípedes, pois parte de 
sua obra foi escrita no transcorrer 
da luta. Embora ele não tenha par
ticipado diretamente da vida polí
tica ateniense, nem por isso aban
donou o tema em suas peças.Em 
As Suplicantes, Teseu, o mítico 
fundador da república ateniense, 
enuncia preceitos igualitários e 
frontalmente contrários aos interes
ses da classe dominante da época.

No curso da guerra com Es
parta, o massacre que os atenienses 
mfl ingiram aos habitantes da ilha 
de Delos (416-415 a.C) inspirou- 
lhe Xs Troianas (415 a.C), talvez 
sua obra máxima. Eurípedes_ trans
fere para Hécuba e Andrômaca, 
personagens centrais dessa tragé
dia, toda a dor das esposas e maes 
dos vencidos. Através delas, expõe 
as condições aviltantes de escravi
dão a que eram submetidos os der
rotados, transformando as persona
gens em seres dotados de extrema 
lucidez de sua situação, apesar de 
enlouquecidas pela dor e pelo 
medo. Ainda nessa tragédia, Euri- 
pedes dá aos deuses o tratamento 
que é uma característica de sua 
obra, apresentando-os como enti
dades ao mesmo tempo poderosas, 
mesquinhas, ridículas, movidas por 
paixões menores e que usam os ho
mens como joguetes de seu prazer: 
os deuses, se existem, são injustos 
e cruéis. Assim, reflete o pensa
mento de seu tempo, uma vez que 
os atenienses, embora ainda inca
pazes de derrubar os velhos ídolos, 
já  se mostram capazes de os con
testar.

Dessa maneira, ao retratar a in
tensa dor das mulheres vencidas, 
ao colocar criticamente a existên
cia dos deuses, Eurípedes faz de As 
Troianas obra de claro sentido 
político, condenando a guerra e as 
expedições colonialistas de Atenas. 
Demonstra, ainda, que os gregos, 
apesar de terem conquistado Tróia, 
nada obtiveram com a vitória: a 
vingança dos deuses faz com que 
todos pereçam na viagem de volta.

Além de As Troianas e As Supli
cantes (422 a.C), chegaram até nós
16 outras peças de Eurípedes, das 
67 tragédias e sete sátiras que teria 
produzido: Helena (412 a.C); A l
ces te (438)\ Electra (413); Medéia 
(431); O Ciclope (drama satírico); 
Ifigênia çm Táuride (414); Ifigê
nia em Aulis (406); Herácles Fu
rioso (424); Os Heráclidas (430); 
Hipólito (428); Andrômaca (426); 
Hecuba (424); lon (428); A s Fení
cias (408); Orestes (408) e As Ba
cantes (406)^

A produção das suas 74 obras se 
deu entre 455 a.C., quando prova
velmente estreou com A s Pleiades, 
até 406 a.C, data em que morreu 
na Macedônia, onde se exilou vo- 
luntari.amente como hóspede do 
Rei Arquelau.

A nova estrutura

A primeira inovação introduzida 
por Eurípedes na tragédia grega foi 
aproximar o drama do cotidiano, 
com o propósito de filosofar sobre 
os acontecimentos. Ao tornar mais 
reais suas personagens, o coro tra
dicional se tornou, na peça euripi- 
diana. um mero grupo de cantores

que apresentava cantos ligeira
mente relacionados ao tema funda
mental, de tal forma que se afigu
rava mais como um interlúdio 
musical que como parte integrante 
da peça. Sua interpretarão nova 
dos mitos tornou necessaria outra 
modificação na estrutura dramá
tica: o prólogo explicativo.

Mas a mais importante criação 
de Eurípedes é a intervenção do 
deus ex-machina. Através ao apa
recimento imprevisto de um deus 
em cena, Eurípedes solucionava a 
trama, às vezes excessivamente 
complicada. Por ter criado e por se 
utilizar desse recurso, válido até no 
teatro moderno, Eurípedes era criti
cado por Aristóteles*, que apon
tava a necessidade de a tragédia se 
desenvolver de forma orgânica, 
sem a intervenção de fatores artifi
ciais. Nas raras peças em que Eurí
pedes se baseava em mitos gregos, 
o deus ex-machina intervinha para 
permitir um desfecho coincidente 
com o do mito, sem prejudicar os 
questionamentos do dramaturgo.

Eurípedes levou ao teatro a dis
cussão. Como nenhum dramaturgo 
anterior, soube descrever as pai
xões humanas. Em Medéia, por 
exemplo, apresenta o retrato 'de 
uma mulher carregada de amor e 
ódio a um só tempo. Medéia é a es
posa repudiada e estrangeira, que 
se rebela contra o mundo que a ro
deia, abandonando o conformismo 
tradicional: ela discute e decide seu 
destino. Ao ser abandonada por Ja- 
são, mata os filhos que tivera com 
ele para vingar-se e automortifi- 
car-se. Em Hipólito, Eurípedes, 
através da personagem Fedra, re
flete sobre a moralidade, a condi- 

ão feminina e o conhecimento do 
em. Hipólito e Fedra mostram o 

caráter permanente das persona
gens eunpidianas: a capacidade de 
racionalizar sua loucura com ex
trema lucidez, mesmo quando des
truídas por paixões selvagens: ou
tro exemplo disso é encontrado nas 
personagens de A s Troianas.

Por sua visão cética em relação 
aos deuses e ao destino, por suas 
teorias sobre a liberdade indivi
dual, seu racionalismo e visão crí
tica, Eurípedes é, dos dramaturgos 
gregos, o mais próximo dos nossos 
dias. Considerado por Aristóteles 
como o “trágico dos trágicos”, sua 
obra se perpetua até nossa época, 
tendo influenciado marcadamente 
a obra de Jean-Paul Sartre, que 
atualizou As Troianas e, sobre o 
mito de Orestes, construiu seu 
drama As Moscas. Suas obras têm 
sido constantemente adaptadas 
para cinema; entre as melhores rea
lizações encontram-se A s Troianas, 
dirigida pelo cineasta grego Mi- 
chael Cacoyannis (1922- ); 
Medéia, pelo diretor italiano Pier 
Paolo Pasolini (1922-1975); Profa
nação, pelo francês Jules Dassin 
(1911- ). Em 1975, uma adap
tação livre de Medéia surgiu no 
teatro brasileiro, feita por Fran
cisco Buarque de Hollanda e Paulo 
Pontes, sobre trabalho de Odu- 
valdo Vianna Filho.

VEJA TAMBEM: Drama; És-

f uilo; Grécia Antiga; Sófocles; 
'eatro; Tragédia.

Europa

Bairros antigos, com ruas muitas 
vezes estreitas; na zona central, ve
lhos edifícios, igrejas e monumen
tos — essa é a descrição da arqui
tetura da maior parte das cidades 
européias. O aspecto do centro das 
cidades é praticamente o mesmo de 
antes da Revolução Industrial*. Na 
eriferia, contudo, estendem-se 
airros residenciais ou industriais 

construídos durante o século XIX 
e no início do século XX. Embora 
o_crescimento dos núcleos urbanos 
não se compare à explosão das 
grandes cidades norte-americanas 
ou mesmo sul-americanas, o conti
nente europeu é uma das regiões 
mais urbanizadas do mundo. 
Conta com quase metade das cida
des, de mais ae 500 000 habitantes, 
do mundo e três das dez maiores 
metrópoles* do globo: Londres*, 
Paris* e Moscou*, todas com cerca 
de 7 milhões de habitantes na ãrea 
metropolitana.

As atividades comerciais e in
dustriais, intensas em diversos paí
ses europeus, explicam a importân
cia da população urbana. A grande 
produtividade da agricultura, asso
ciada à importação de produtos ali
mentares, torna possível que a con
centração populacional nas cidades 
seja maior do que nos campos.

Uma civilização urbana

A Europa caracteriza-se tanto 
pela variedade como pelo grande 
número de suas cidades. Cada pe
quena região tem sua cidade. Num 
extremo, pequenos núcleos exercem 
influência sobre espaços extrema
mente reduzidos; no pólo oposto 
estão as gigantescas metrópoles, 
com múltiplas funções, coman
dando espaços multinacionais e até 
mesmo multicontinentais.

A diversidade de urbanização 
decorre de sua antiguidade: desde 
a época do Império Romano, as ci
dades vêm se estabelecendo pelo 
solo europeu. As grandes cidades 
aumentam em ritmo considerável, 
muitas vezes em detrimento de ou
tras regiões. Diante disso, os gover
nos têm tomado medidas a fim de



controlar esse crescimento, procu
rando implantar indústrias em ou
tras regiões, transferindo as anti
gas, ampliando o mercado de 
trabalho nas principais metrópoles 
regionais.

Os países menos desenvolvidos 
do continente são os que apresen
tam menor grau de urbanização. 
Neles, a pequena atividade do setor 
terciário (prestação de serviços), a 
posição secundária da indústria e a 
baixa produtividade agrícola são 
alguns dos fatores que impedem o 
desenvolvimento de grandes aglo
merações. A Iugoslávia* e a Albâ
nia* são os países de urbanização 
mais escassa, com menos de 20% 
de população urbana, seguidos por 
Portugal*, Espanha*, Grécia*, 
Hungria*, Romênia*, Bulgária* e 
Polônia*, que têm apenas um terço 
da populaçao em zona urbana.

Todavia, em vários desses países 
(sobretudo na Europa não socia
lista), o subemprego rural leva um 
grande número de habitantes do 
campo a deslocar-se para algumas 
grandes cidades (geralmente capi
tais), à procura de trabalho. Mas, 
sobretudo nos países mediterrâ
neos, o pouco dinamismo das ativi
dades comerciais e industriais faz 
com que raramente sejam bem su- A presença dos Alpes marca a paisagem da Suiça, da Áustria e da Itália do norte. (Lago de Lucerna, Suiça.)

Europa

cedidos. Dessa forma, as popula
ções vindas dos campos permane
cem na periferia das cidades, com 
grande número de subempregados 
ou desempregados.

Cereais e vinho para o mundo

As atividades econômicas não 
urbanas ainda são bastante impor
tantes em certas áreas do conti
nente europeu. As extensões culti
vadas ou utilizadas em criação 
ocupam 60% de sua superfície.

A maior parte do território euro
peu foi ocupada e cultivada desde 
tempos remotos; de modo geral, a 
fertilidade do solo foi mantida, e 
mesmo melhorada. Somente em 
certas zonas da Europa meridional, 
submetidas a tempestades muito 
violentas e onde a agricultura ainda 
conserva aspectos tradicionais, os 
solos foram empobrecidos pela ero
são. No conjunto, é o continente 
em que os solos foram mais bem 
preservados da degradação. O sis
tema de rotação de terras com pou
sio (praticado depois de um ou dois 
anos de cultura) foi durante muitos 
séculos- utilizado para a recupera
ção dos solos, apos as colheitas. A 
partir da Revolução Industrial, o 
pousio deixou de ser praticado, 
pois passou-se a lançar mão de ou
tros processos para conservar os 
solos (a adubaçao* natural ou quí
mica, por exemplo).

Por muitos séculos, a principal 
atividade agrícola foi o cultivo de 
cereais. A cevada predominava nas 
regiões secas e frias; a aveia, nas 
terras frescas e úmidas; o centeio, 
nos solos ácidos e pobres. Mas o 
cereal mais importante já era o 
trigo. Desde o seculo XIX sua cul
tura cresceu consideravelmente, 
gráças à adubação dos solos po
bres. Em 1971, o continente (in
cluída a Rússia européia) produzia

Algumas das maiores metrópoles estão no continente europeu. (Kurfürstendamm, avenida de Berlim Ocidental.) cerca da metade do trigo e da ce-
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Ŝerov

llo v sk

ib in sk

trakhan

MachaSkala

I R A Q U E

A R Ä B IA

No norte do continente, invernos longos e gelados. (Narvik, Noruega.)

vada, e a maior parte do centeio co
lhido no mundo.

Com a expansão do comércio in
ternacional, em grande parte pro
movida pelas nações europeias, 
muitas culturas declinaram em im
portância, pois tornou-se possível 
importar o mesmo produto a pre
ços bem mais compensadores. Isso 
ocorreu com algumas plantas têx
teis (linhg, cânhamo) e oleaginosas 
(colza e papoula).

A Europa é ainda considerada 
como o continente da vinha: a uva 
é cultivada não apenas nas regiões 
mediterrâneas, mas também no 
norte, nas áreas que, mesmo frias 
no inverno, não são suficiente
mente ensolaradas no verão. Ela 
detém mais de 75% da produção 
mundial de vinhos, porcentagem 
que adquire grande importância no 
mercado mundial mais pela quali
dade do que pela quantidade.

Vegetais aclimatados, principal
mente os originários da América, 
constituem outros produtos signifi
cativos. Entre eles, destaca-se a ba
tata: o continente é produtor de 
80% da batata tipo inglesa do 
globo.

A associação da criação à cul
tura é uma característica marcante 
das atividades agropecuárias. Em 
muitas regiões, isso tornou possível 
a supressão do descanso da terra e 
o aumento de rendimentos. Por ou
tro lado, a criação beneficia-se com 
parte das colheitas: palhas, forra
gens, beterraba forrageira, aveia, 
etc. O maior rendimento da cultura 
de cereais permitiu também que se 
consagrassem maiores espaços 
para a pastagem, com o cultjvo de 
pradarias. Assim, a criação de 
gado desenvolveu-sè consideravel
mente desde a metade do século 
XIX, crescendo concomitante- 
mente o consumo de leite, queijo e 
carnes, o que proporcionou uma 
grande melhoria à dieta de boa 
parte da população.

A passagem de uma agricultura 
de subsistência para outra desti
nada ao comércio conduziu a uma 
extinção gradativa da policultura, 
que foi substituída pela especializa
ção regional. Nos países mediterrâ
neos, algumas regiões tornaram-se 
qu ase exclusivamente produtoras 
de frutas, outras de vinho, ou ainda 
de hortaliças e legumes. Nas terras 
ricas de limo, a agricultura especia
lizou-se na produção de trigo e de 
neterraba açucareira. Certas re
giões de clima oceânico, e algumas 
montanhas úmidas, tornaram-se es
pecializadas na produção de leite 
ou de carne.

As transformações agrícolas não 
afetaram todas as nações euro
péias. Apenas nos países que sofre
ram diretamente o processo de in
dustrialização, ou que dele se 
beneficiaram, a agricultura lançou 
mão de meios modernos, como me
canização avançada e emprego de 
tonelagens de adubo, elevando o 
rendimento das culturas.

E possível agrupar as variadas 
paisagens das zonas agrícolas euro
péias em dois grandes conjuntos: 
campos abertos e cercados. Em 
boa parte do continente, as terras 
não são separadas por quaisquer 
barreiras ou cercas, constituindo 
uma paisagem de campos abertos. 
Seus habitantes agrupam-se em al

deias (situada cada uma delas num 
território que corresponde ao es
paço utilizado pelos cultivadores). 
Em outras regiões, a paisagem ru
ral é dominada por campos de cul
tivo cercados, com as habitações 
dispersas, isoladas, ou em peque
nos grupos.

As regiões de campos abertos 
em geral coincidem com zonas 
ocupadas e povoadas desde tempos 
muito antigos. As populações que 
trabalhavam coletivamente a terra 
tendiam a agrupar-se em aldeias. 
As regiões de campos cercados 
correspondem a áreas de ocupação 
muito mais tardia, a partir da Idade 
Média.

As regiões rurais do continente 
são povoadas de maneira distinta. 
As zonas de solos ricos, de culturas 
intensivas, possuem denso povoa
mento. A área de alta densidade de
mográfica que atravessa a Europa 
de leste a oeste, desde a Ucrânia até 
as margens do mar do Norte, cor
responde quase totalmente a uma 
faixa de solos férteis (limo, loess). 
No entanto, a partir da Revolução 
Industrial o êxodo para a cidade é 
uma constante: atualmente, apenas

10% da população da Grã-Breta- 
nha* vive nos campos. Mesmo nos 
Estados em que a industrialização 
é fraca ou recente e que ainda con
servam boa parte de sua população 
em zona rural, um fluxo crescente 
de pessoas busca emprego nas 
cidades.

Países an tigos e jo v en s

Apesar de algumas característi
cas naturais, culturais e econômi
cas comuns, os vários países da 
Europa apresentam pronunciada 
individualidade. As diversas re
giões européias não são igualmente 
ocupadas pelos 660 milhões de ha
bitantes (1973 — é o continente de 
maior densidade demográfica), que 
estão distribuídos desigualmente.

As regiões mais densamente ocu
padas (mais de cem habitantes por 

uilômetro quadrado) formam 
uas faixas. A primeira inclui a In

glaterra, o norte da França*, a Bél
gica*, a Holanda* e o oeste da Ale
manha*, prolongando-se até o 
norte da Italia*, com uma breve in
terrupção nos Alpes. A outra 
abrange _ parte da Alemanha

Salzburgo, na Áustria, é um dos principais centros culturais da Europa.



Europa

MAR DE I.Kólgu/ev
BARENTS

?Fj.^Laranger Ò. K a n i n X
/. S0r0ya

Hammerfe,á§
/. Ringvassçw 
/. Senje,^}jL.anga.nei

Oraefa

C. Por/lant

Fj. Trondheim

Is. Shetland
Is. Rockall

fs. Orkney
Isiftki

»M oray Firih Lenijhgrado

luumai
L.PeimC. Lindesnes 1 PlanaltoB. de Doned, *irth o f Forth  

tiimburgo’ MAR  
DO  

NORTE
B. de Ga/waÿ 

C. D unm ore.

im ber W fnh°lrri ^  V

)urgo pomeränia

>Iaíiície Germanica^

/  C. de S-

C. de B ris to l
G o rn ua lia

/  Land's^Eryd^^^f--^
^ ald a M a n<

0 ®  /s- Channel

Pin de São M a te u s ÿ h ^ l^  JA

Is. Fzisiqr̂

■(/ a °êmia

iviera

/  'M ar J  
cfe Azovn

C. Finistei
p  G. de 

W\ Odessa< 
p e / r a  c/o 
1Danúbio

n.Mifcy

Dourqr''

MAR NEGRC
Barcelona

Córsega 
£sr. c/e Bonifápio, I s t a m W J 0:

M ar de
tyHVEãrrríara

1056

c. s  :
Vicente

len orca
iMallorca J/s?4

ennargertu
Sarder

, r * r  La Site*/. £ó//as • 192? >■
Palermo

MAR
J Ô N I0

C. Matapan'l%s> Passern e$s/ 
I. Malta

~Creta
(Cândia)Escala

Q u ilô m e t ro s



Europa 45

sp-akhan
t̂ De/ta do Vc

Elbrus
5633

1 Kazbek 'a  <
5043

rtf(x i\& àucasia /?c

Moscou (foto), Londres e Paris são as trãs maiores cidades da Europa.

Oriental, a Tchecoslováquia* e o 
sul da Polônia. Coincidem com as 
zonas de maior concentração in
dustrial.

As zonas menos povoadas sao 
as regiões florestais da Escandiná
via e da Rússia, a Islândia* e todas 
as regiões que apresentam invernos 
muitolongos e solos pobres.

Mas as diferenças entre as na
ções européias também se manifes
tam na magnitude dos diversos 
territórios e de seus efetivos demo
gráficos. A União Soviética, 
por exemplo, que tem parte de seu 
solo na Asia*, contava em 1970 
com çiuase 180 milhões de habitan
tes só em território europeu. E há 
territórios minúsculos: Mônaco*, 
Andorra*, Lichtenstein*, San Ma- 
rino* e Vaticano*: o primeiro com 
24 000 habitantes; o último, com 
mil (1970).

A origem de algumas dessas na
ções remonta à Idade Média — In 
glaterra, França, Espanha e Portu
gal, por exemplo. Mas a maioria 
formou-se posteriormente. Muitas 
datam do século XIX: Alemanha, 
Itália, Bélgica, Grécia; outras são 
do século XX, como a Tchecoslo
váquia e a Iugoslávia. A Islândia 
tornou-se independente em 1944 e 
as duas Alemanhas, tal como se 
configuram atualmente, datam de 
1949.

Qualquer que seja o tamanho 
desses Estados, são dotados de 
forte individualidade: cada um cul
tiva sua língua, tradição histórica, 
política e organização econômica.

A divisão política da Europa 
atual é fruto de uma evolução com- 

lexa, marcada por guerras e con- 
itos diplomáticos, que provoca

ram freqüentes alterações dos limi
tes entre as diversas nações.

No fim da Primeira* Guerra 
Mundial, o desmembramento de 
grandes impérios permitiu a defini
ção de novas fronteiras. Leva
ram-se em conta, pelo menos par
cialmente, as aspirações nacionais 
das populações. Apos a Segunda* 
Guerra Mundial, outras mudanças 
políticas importantes apareceram: 
as fronteiras de alguns Estados da 
Europa central e oriental foram 
modificadas. Houve um desloca
mento de cerca de 30 milhões de 
pessoas, sobretudo alemães expul
sos dos territórios onde viviam.

Quatro grandes conjuntos de 
países configuram a situação polí
tica da Europa: as nações desen
volvidas da Europa ocidental; os 
países mediterrâneos pouco desen
volvidos; as democracias popula
res; e a União das Repúblicas So
cialistas Soviéticas.

O primeiro grupo é constituído 
por nações situadas no noroeste do 
continente: França, Grã-Bretanha, 
República Federal Alemã, Bélgica, 
Luxemburgo e Países-Baixos; pelos 
países escandinavos (Dinamarca, 
Noruega, Finlândia e Suéçia); pe
los países alpinos (Suíça e Áustria); 
e pela região norte da Itália. Vivem 
nesses países mais de 250 milhões 
de habitantes.

A unidade desse grupo não pode 
ser encontrada nas condições natu
rais. Ao norte, nos planaltos e nas 
montanhas do escudo escandinavo, 
o inverno é rigoroso. Na Grã-Bre
tanha e boa parte da França e da 
Alemanha, as influências suavizan-

tes do oceano são sensíveis não só 
sobre um conjunto de maciços anti
gos e bacias sedimentares, como 
também sobre as baixas planícies 
aluviais que se alongam na borda 
do mar do Norte e do Báltico. Na 
Áustria, Suíça e Itália do norte, a 
presença dos Alpes define o quadro 
natural.

Embora diversos fisicamente, es
ses países têm em comum o alto 
grau de desenvolvimento. As re
giões próximas do mar do Norte 
foram o berço da Revolução Indus
trial. Além disso, do noroeste par
tiram os homens que conquistaram 
e povoaram a America do Norte, a 
Austrália e a Nova Zelândia. A 
Europa ocidental organizou (em 
seu proveito) o comércio mundial, 
influindo na economia da África, 
Ásia, América Latina, etc.

Pela proporção de suas econo
mias, desempenham papel desta
cado na região a Grã-Bretanha, a 
República Federal da Alemanha e 
a França. A Bélgica e a Holanda, 
situadas entre essas grandes potên
cias, devem à posição de interme
diários grande parte de sua prospe
ridade. Esses cinco países, que 
foram o foco inicial da industriali
zação, ainda constituem o principal 
pólo econômico da Europa ociden
tal.

Sobretudo a partir da Segunda*

Guerra Mundial, a Europa desen
volvida tomou consciência de sua 
deterioração econômica em relação 
ao desenvolvimento dos Estados* 
Unidos e da União Soviética. As 
duas guerras mundiais colocaram a 
região na dependência de econo
mias capazes de fornecer os meios 
financeiros e técnicos que restabe
lecessem seu potencial de produ
ção. Assim, quando não se apelou 
para a ajuda externa, foram toma
das iniciativas de caráter coletivo.

A quebra do isolamento nacio
nal e o desenvolvimento de uma 
política de unificação européia 
apresentam-se como uma afirma- 
çao do continente diante da pene
tração cada vez maior do capital 
norte-americano. Evidentemente, 
não se buscava impedir a entrada 
desse capital; o que a Europa pre
tendia era fazer com que ele ser
visse para fortalecer a infra-estru- 
tura econômica de seus países. 
Uma relativa autonomia tornou-se 
mais necessária, sobretudo devido 
à vinculação político-militar com 
os Estados Unidos, através da Or
ganização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN). O tratado foi assi
nado em 1949 pelos seguintes paí
ses: Bélgica, França, Luxemburgo, 
Países-Baixos, Reino Unido, Ca 
nadá, Dinamarca, Islândia, Itália, 
Noruega, Portugal e Estados Uni-
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Mosteiro e museu de Riie (Bulgária): uma das mais belas realizações da arquitetura do sóculo XIX europeu.

De acordo com esse documento
— assinado pela República Fede
ral Alemã, França, Holanda, Bél
gica, Luxemburgo e Itália — , os 
direitos alfandegários deveriam ser 
abolidos num prazo de doze anos 
a partir da data de assinatura e não 
seriam tolerados acordos parciais 
de mercado entre os membros da 
comunidade. Além disso, previa a 
livre circulação de trabalhadores e 
uma coordenação da política eco
nômica que tornasse possível a 
recuperaçao das empresas em difi
culdades, a readaptação dos traba
lhadores às mudanças tecnológi
cas, uma política agrícola comum 
e a ajuda coletiva aos países subde
senvolvidos.

A partir de 1969, tentou-se libe
rar progressivamente a circulação 
de capitais em todo o território do 
Mercado. Mas parecia difícil ao 
Mercado Comum obter esse resul
tado sem o ingresso da Grã-Breta- 
nha (com seus liderados da Asso
ciação do Livre Comércio: 
Noruega, Suécia, Dinamarca, Áus
tria, Suíça e Portugal). Durante 
toda a decada de 60, as negocia
ções para a incorporação da Grã- 
Bretanha ao Mercado mostra
ram-se infrutíferas. O obstáculo 
principal era a recusa do governo 
inglês em afrouxar os laços econô
micos e financeiros muito estreitos 
com os Estados Unidos e os países 
da Comunidade Britânica, sobre
tudo o Canadá. No entanto, em 
1972, a situação assumiu novo ca-

dos (posteriormente houve adesão 
da República Federal Alemã, Gré
cia e Turquia).

Mas os particularismos nacio
nais vêm representando ainda um 
grande obstáculo à união. Os paí
ses que a aceitam mais facilmente 
são os que, por sua posição, tradi
ção econômica ou excedentes de 
mão-de-obra, já  possuíam uma eco
nomia aberta: Itália, Holanda e 
Béigica.

Na maioria dos países da Eu
ropa ocidental as economias cons
tituíram-se ao abrigo de poderosas 
barreiras alfandegárias. Se, por um 
lado, as empresas maiores buscam 
mercados amplos, os setores indus
triais menores e economicamente 
marginais pressionam, no sentido 
contrário, pela manutenção das 
barreiras protecionistas, da mesma 
forma que os agricultores. As es
truturas de distribuição arcaicas 
são também extremamente favorá
veis à manutenção das garantias 
econômicas e proteções políticas 
que o isolamento nacional lhes ga
rante.

A unificação européia vem se 
manifestando principalmente atra
vés de uma redução progressiva de 
barreiras aduaneiras entre alguns 
países, pelo estabelecimento de 
acordos entre grupos de produtores 
e pelo livre transito da população 
dentro dos países que constituem a 
Comunidade Econômica Européia 
(CEE), mais conhecida como Mer
cado* Comum Europeu. Esse ór
gão — o mais importante meca
nismo de unificaçao da Europa 
capitalista — foi instituído pelo 
Tratado de Roma, em 25 de março 
de 1957.

P A ÍS E S  D A  E U R O P A

P a ís e s A r e a  ( k m 2) P o p u la ç ã o C a p i t a l P o p u la ç ã o

ALBÂNIA 28 748 2.347.000 TIRANA 169.300 (1967)
ALEMANHA (RFA) 248 073 61.967.000 BONN 281.089 (1973)
ALEMANHA (RDA) 107 771 16.980.000 BERLIM ORIENTAL 1.090.102 (1972)

(PANKOW)
ANDORRA 453 16.000 ANDORRA 7.664 (1969)
ÁUSTRIA 83 849 7.521.000 VIENA 1.858.700 (1971)
BÉLGICA 3 0 5 1 4 9.757.000 BRUXELAS 1.074.726 (1971)
BULGÁRIA 11 0912 8.619.000 SOFIA 919.037 (1972)
DINAMARCA 43 069 5.025.000 COPENHAGUE 1.317.891 (1973)
ESPANHA 504 750 34.857.000 MADRI 3.146.071 (1970)
FINLÂNDIA 305 475 4.656.000 HELSINKI 507.654 (1972)
FRANCA 551 603 52.130.000 PARIS 2.590.771 (1968)
GRÃ-BRETANHA* 229 884 55.933.000 LONDRES 7.379.014 (1973)
GRÉCIA 131 944 8.793.000 ATENAS 867.023 (1971)
HOLANDA 33 808 1 3 438 000 AMSTERDÃ 907.742 (1972)
HUNGRIA 93 030 10.41 1.000 BUDAPEST 2.023.200 (1971)
IRLANDA (EIRE) 68 870 3.029.000 DUBLIN 567.866 (1971)
ISLÂNDIA 102 829 212.000 REYKJAVIK 83.977 (1972)
ITÁLIA 324 000 54.888.000 ROMA 2.795.168 (1972)
IUGOSLÁVIA 255 804 20.956.000 BELGRADO 741.000 (1973)
LIECHTENSTEIN 160 21.000 VADUZ 4.070 (1970)
LUXEMBURGO 2 586 350.000 LUXEMBURGO 76.143 (1970)
MALTA 315 322.000 VALLETA 17.700 (1973)
MÔNACO 1,5 25.000 _

NORUEGA 323 878 3.961.000 OSLO 472.609 (1973)
POLÔNIA 312 677 33.361.000 VARSÓVIA 1.355.900 (1972)
PORTUGAL** 91 641 8.564.000 LISBOA 1.000.000 (1972)
ROMÊNIA 237 500 20.828.000 BUCARESTE 1.617.77891972)
SAN MARINO 60,6 19.000 SAN MARINO 5.000 (1973)
SUÉCIA 449 750 8.137.000 ESTOCOLMO 711.463 (1972)
SUÍÇA 41 288 6.435.000 BERNA 162.405 (1970)
TCHECOSLOVÁQUIA 127 869 14.578.000 PRAGA 1.081.608 (1971)
TURQUIA 24 011 2.981.000 —

URSS 5 571 000 187.075.000 MOSCOU 7.410.000 (1973)
VATICANO 0,44 1.000 —

(cidade do)

* Grã-Bretanha inclui: Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda do Norte. ** 
Dados da população de países: Demographic Year Book - O N U -1 9 7 3

inclui Açores, Ilha da Madeira, 
(período 1968/1973)
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ráter, com a incorporação da Grã- 
Bretanha ao MCE.

Mediterrâneo —  pobreza e 
êxodo rural

Os países mediterrâneos, menos 
desenvolvidos, estendem-se por 
mais de 1 milhão de quilômetros 
quadrados, agrupando Espanha, 
Portugal, Grécia e Itália (com ex
clusão da região norte do país).

Com exceção de parte da Espa
nha e de Portugal, o relevo é consti
tuído principalmente por cadeias 
montanhosas de formação recente. 
Entre estas e o mar (nunca muito 
distante), surgem estreitas planícies 
aluviais, periodicamente inundadas 
pelos rios, que têm seu nível ele
vado por abundantes chuvas. A ris
pidez das vertentes, a pobreza da 
cobertura vegetal (maltratada pela 
seca de verão e pelos rebanhos), 
bem como a violência das precipi
tações, provocam grave erosão no 
solo. A extensão da seca estival e 
a perda de boa parte das águas das 
chuvas, que se escoam rapidamente 
para o mar, dificultam a agricul
tura. Para a criação de grande 
porte, os recursos sao poucos. Ape
nas a cultura da vinha e de frutas 
compensa: os produtos podem ser 
vendidos a bom preço (para a clien
tela estrangeira, pois as populações 
dos países produtores dispõem de 
baixo poder aquisitivo). A indústria 
na área é bem pouco expressiva.

Na maioria das regiões, as terras 
estão em mãos de grandes proprie
tários. Por outro lado, um grande 
número de camponeses não possui 
terras. Nesse quadro, ganha desta
que o problema do subemprego no 
campo, freqüente em todos os paí
ses desse grupo.

Sem trabalho na área rural, o 
camponês vai para a cidade. Mas 
tampouco ali suas dificuldades en
contram solução: as poucas fábri
cas não podem ocupar todos os mi
grantes. E eles vêem-se obrigados a 
instalar-se em bairros pobres, se
melhantes a favelas. Muitos deles 
partem para outros continentes, ou 
(mais recentemente) para os países 
do Mercado Comum, onde se dedi
cam à execução de trabalhos pouco 
qu alificados.

As tentativas de industrialização 
sucedem-se. Os países menos de
senvolvidos procuram antes de 
mais nada melhores relações com 
as nações desenvolvidas da Europa 
ocidental — que absorve a maior 
parte das exportações mediterrâ
neas — a fim de conseguir parte 
dos recursos necessários ao cresci
mento econômico. Beneficiam-se 
também das divisas provenientes 
do turismo.

Depois da guerra, 
o socialismo

As denracracias populares da 
Europa oriental têm climas menos 
rigorosos que o da URSS. São, 
cornudo, tipicamente continentais: 
verões mais ou menos quentes e 
chuvosos e invernos frios e secos, 
mesmo nos países quase meridio
nais. A temperatura média do mês 
mais frio é inferior a 0o C.

O relevo é uma encruzilhada, 
o n d e  se  e n c o n t r a m  q u a t r o  g r a n d e s  

conjuntos naturais. Ao norte, junto

ao Báltico, situa-se uma grande 
planície que as geleiras quaterná
rias cobriram de depósitos em 
grande parte, provocando o apare
cimento de solos relativamente po
bres. No centro fica uma zona de 
montanhas médias (maciço da Boê
mia, Cárpatos), cobertas por flores
tas. Estas separam as planícies do 
norte das planícies danubianas (da 
Hungria, Iugoslávia e Romênia). 
Os solos das terras planas do Da
núbio, forrados de limo, são geral
mente ricos. Finalmente, ao sul, es
tende-se o conjunto búlgaro e 
iugoslavo de montanhas e planaltos 
que separam a Europa oriental do 
mundo mediterrâneo.

As nações situadas nessa região 
foram, durante séculos, disputadas 
por impérios rivais. Os conflitos, 
provocando importantes movimen
tos de população, tornaram bas
tante confusa a distribuição étnica. 
Durante muito tempo, as fronteiras 
foram remanejadas sem que se le
vassem em conta as nacionalida
des.

A maioria dos países da Europa 
oriental constituiu-se depois da Pri
meira Guerra Mundial. Em 1945, 
após a Segunda Guerra Mundial, 
quase todos os alemães domicilia
dos nessa região foram expulsos e 
buscaram refúgio na Alemanha 
Ocidental. Por outro lado, as fron
teiras foram modificadas de modo 
a tentar reagrupar cada nacionali
dade no interior de um mesmo país. 
Todavia, esse remanejamento foi 
feito com uma alteração substan
cial do regime sócio-econômico das 
nações envolvidas. A destruição, 
pela guerra, das estruturas políticas 
da Europa oriental, o descredito em 
relação as classes dirigentes — em 
parte comprometidas com os inva
sores nazistas — e a libertação 
pelo Exército Vermelho contribuí
ram para mudar o rumo político 
dessas nações. Criaram-se, desse 
modo, condições favoráveis à edifi
cação de novos regimes políticos, 
econômicos e sociais, inspirados no 
exemplo soviético.

Foram fundadas oito repúblicas 
populares: Polônia, República De
mocrática Alemã, Tchecoslová- 
quia, Romênia, Hungria, Albânia, 
Iugoslávia e Bulgária. Instaurou-se 
um socialismo que assumiu feições 
peculiares, de acordo com a nação 
onde foi aplicado.

O nível de desenvolvimento das 
democracias populares é bastante 
desigual. A República Democrá
tica Alemã, o oeste da Tchecoslo- 
váquia e o sudoeste da Polônia (Si- 
lésia) já  eram, antes da Segunda 
Guerra Mundial, regiões desenvol
vidas, com numerosas indústrias e 
uma agricultura relativamente 
aperfeiçoada. Mas o leste da Tche- 
coslovaquia (Eslováquia), a Hun
gria, a Romênia, a Bulgária e a 
maior parte da Polônia e da Iugos
lávia eram, na mesma época, pouco 
desenvolvidos. As cidades freqüen
temente tinham a aparência de 
grandes aldeias; as raras indústrias 
possuíam um equipamento anti
quado. A agricultura encontrava-se 
dominada por grandes proprietá
rios, que exploravam insuficiente
mente as terras.

A instalação de regimes socialis
tas, logo depois da Segunda Guerra 
Mundial, modificou bastante esse

Os fiordes são acidentes comuns no relevo do extremo norte da Europa.

A Itália 6 um dos Estados europeus mais individualizados. (Florença.)
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panorama. Todos os países, inicial
mente, efetuaram uma reforma* 
agrária que dividiu os grandes 
domínios entre os camponeses. Al
gumas das terras tornaram-se fa
zendas do Estado. Após haver re
partido as terras, os governos 
esforçaram-se por agrupar os cam
poneses em cooperativas. Mas os 
novos proprietários mostraram-se 
pouco dispostos a aceitar a coleti- 
vização. Na verdade, como na Rús
sia após 1917, a exploração agrí
cola serviu para financiar o 
desenvolvimento industrial, às cus
tas de um adiamento do processo 
de coletivização. Mas, com a evo
lução do processo de crescimento 
industrial, os encargos que recaíam 
sobre o setor agrícola diminuíram. 
Foi possível, então, impulsionar a 
coletivização agrícola.

Contrastando com os atrasos e 
as dificuldades da agricultura, o de
senvolvimento industrial foi consi
derável. Como a URSS, os países 
da Europa oriental iniciaram o pro
cesso de desenvolvimento aumen
tando a produção de energia e a 
implantação da indústria pesada e 
de bens de equipamento. As indús
trias de bens de consumo foram re
legadas a um segundo plano. Ape
sar das dificuldades (como a falta 
de matérias-primas em muitos paí
ses), a industrialização efetuou-se

num ritmo particularmente rápido. 
No início da década de 70 era de 
três a seis vezes maior que a ante
rior à guerra. O incremento da pro
dução de aço foi dos mais espeta
culares: de 5 milhões de toneladas 
em 1938 para mais de 34 milhões 
de toneladas em 1972.

Mas os graus de desenvolvi
mento continuam bastante desi
guais. Os países cujo nível de vida 
e mais elevado ainda são os que 
possuem industrialização mais an
tiga: República Democrática 
Alemã e Tchecoslováquia. Por ou
tro lado, a importância dos recur
sos carboníferos possibilitou a rá- 
ida expansão industrial da 
olônia.

Quando o socialismo foi implan
tado nos países da Europa oriental, 
a ligação com a URSS era bastante 
estreita. Gradativamente, porém, 
cada nação vem procurando elabo
rar seu próprio modelo de desen
volvimento socialista. A Iugoslá
via, a primeira a emancipar-se, 
adotou estruturas bastante diferen
tes das de outros países socialistas, 
com organização econômica forte
mente descentralizada e grande au
tonomia para os diferentes tipos de 
empresa.

Após uma fase de relativo isola
mento (compensado em parte pela 
ajuda técnica da URSS), as demo

cracias populares passaram a man
ter trocas cada vez mais importan
tes, principalmente através do 
Comecon (Conselho de Assistência 
Econômica Mútua). O organismo 
foi fundado em 1949, englobando: 
Bulgária, Tchecoslováquia, Repú
blica Democrática Alemã, Hun
gria, República Popular da Mongó
lia, Polônia, Romênia e URSS.

O Comecon esforçou-se por faci
litar as trocas e aplicar uma “divi
são socialista de trabalho”. Acor
dos firmados entre os Estados 
garantiram a cada um deles a pri
mazia em certas atividades econô
micas. Assim, a Polônia foi encar
regada das construções navais, a 
Romênia da produção de material 
petrolífero, a Hungria de alumínio. 
Mas, progressivamente, a especiali
zação excessiva foi se atenuando. 
Alem disso, embora a maior parte 
do comércio exterior das democra
cias populares ocorresse no interior 
do bloco socialista^(sobretudo com 
a URSS), cada país procurou am
pliar suas relações comerciais com 
as nações capitalistas.

A  U R S S  européia

A porção européia da URSS é 
extremamente setentrional. Apesar 
das bordas do mar Negro tocarem 
as regiões mediterrâneas, mais de

dois terços do território estão ao 
norte do paralelo 50°.

Uma grande monotonia caracte
riza o relevo da região. As planí
cies e os planaltos que cobrem boa 
parte do território geralmente nao 
ultrapassam 300 m de altitude. Nas 
bordas do território aparecem mon
tanhas, modestas na maior parte 
das vezes: Cárpatos Orientais, ca
deia da Criméia e Urais. Apenas o 
Cáucaso, entre os mares Caspio e 
Negro, apresenta montanhas vigo
rosas, que se elevam a mais^ de
5 000 m, isolando a Transcaucasia 
e a Armênia Soviética do resto da 
União. __ ,

As condições climaticas tambem 
são extremamente uniformes. Ape
nas parcelas muito reduzidas do 
território escapam aos climas con
tinentais (de invernos extrema
mente longos e rigorosos e verões 
mais ou menos quentes e curtos). 
As chuvas, embora violentas, não 
ultrapassam 600 mm, mesmo na 
região onde são mais intensas.

O povoamento e as zonas de 
maior produção industrial da Rús
sia européia concentram-se entre os 
paralelos 60° e 48° N. Das quinze 
repúblicas em que se divide a estru
tura federal da URSS, dez si
tuam-se na parte européia. A 
URSS foi o primeiro pais do globo 
a empreender a transformação em 
sua vida econômica, social e polí
tica dentro de moldes socialistas. 
Decorridos pouco mais de cin
qüenta anos da revolução de 1917, 
tornou-se a segunda potência eco
nômica e política mundial. Mas o 
desenvolvimento, extremamente rá
pido, foi também desigual. A agri
cultura arcou com boa parte do 
ônus representado pela industriali
zação, mas não acompanhou os 
progressos dela decorrentes. Por 
um lado, a planificação, compo
nente essencial da economia socia
lista, promoveu a criação de indús
trias de equipamento, responsáveis 
pela manutenção e intensificação 
do progresso técnico e econômico. 
No entanto, as indústrias de con
sumo foram relegadas para se
gundo plano. A URSS, contudo, 
tem revisto seus métodos de planifi
cação e gestão econômica, em 
busca de solução para esses pro
blemas.

As paisagens naturais

A Europa é o continente de 
maior articulação entre terras e 
mares. Suas costas estendem-se por 
38 000 km, ^aproximadamente, en
quanto a África*, por exemplo, 
possui apenas 28 000 km. Além de 
estar rodeado por inúmeras ilhas, 
muito importantes, 27% do territó
rio são constituídos por penínsulas.

Apesar de uma altitude média 
muito fraca (330 m), o continente 
é atravessado por grandes cadeias 
montanhosas. Por toda parte, so
bretudo a oeste, o relevo é muito 
articulado: as montanhas são pene
tradas por amplos e profundos va
les, que conduzem a solos relativa
mente pouco elevados.

Os maciços antigos são traço 
marcante de um conjunto de zonas 
situadas na porção ocidental do 
continente: a Escandinávia, as zo
nas ribeirinhas do mar do Norte, as 
regiões situadas ao norte dos Al



Europa 49

pes, a maior parte da França e o 
noroeste da península Ibérica.

O extremo norte da Europa é 
constituído pelo grande escudo es
candinavo — um conjunto de ter
renos antigos, rígidos e desgastados 
pela erosão. Os Jjeld — planaltos 
que atingem cerca de 2 500 m de 
altitude — e os fiordes — golfos 
muito estreitos e profundos que se 
adentram pelo interior por algumas 
dezenas de quilômetros — sao for
mações típicas do relevo de toda 
essa região.

Uma seqüência descontínua de 
maciços antigos estende-se desde a 
Irlanda, a oeste, até o maciço da 
Boêmia, a leste, abrangendo as ter
ras altas da Grã-Bretanha, o ma
ciço Armoricano e o planalto Cen
tral Francês, as Ardenas e o 
maciço Xistoso Renano, os Vosges 
e diversos pequenos planaltos si
tuados no centro da Alemanha.

A descontinuidade desses maci
ços é preenchida na maioria das ve
zes por áreas onde foram deposita
das camadas de terrenos 
sedimentares mais ou menos pro
fundas.

Entre o escudo escandinavo e a 
seqüência descontínua de maciços 
cristalinos e planaltos sedimentares 
antigos, alonga-se uma área depri
mida. que já esteve totalmente re
coberta pelo mar e ainda hoje en- 
contra-se, em grande parte, sob as 
águas pouco profundas do mar 
Báltico e do mar do Norte. Trata-se 
de um ambiente de acumulação de 
aluviões, constituindo um corredor 
de planícies baixas que se estende 
desde Flandres e os Países-Baixos 
até as costas ocidentais da Rússia, 
passando pela Dinamarca. Alema
nha setentrional, Suécia meridional 
e Polônia.

A par-te central e a borda no
roeste da península Ibérica são 
constituídas por vastas regiões de 
relevo tabular: â meseta, formada 
de planaltos divididos por cristas 
montanhosas.

As regiões meridionais da Eu
ropa distinguem-se por seu relevo 
novo e pouco diferenciado. As 
montanhas jovens constituem o es
sencial dessa área do continente. 
Estendem-se mais ou menos conti
nuamente ao longo das costas me
diterrâneas, desde a Espanha até o 
mar Negro. Os Alpes, com mais de
1 500 km de extensão, formam a 
porção mais importante das monta
nhas.

A leste do mar Negro situa-se a 
grande cadeia do Cáucaso. As 
montanhas apresentam cumes es
carpados — em geral cobertos por 
geleiras cuja formação recente é 
atestada pela freqüência de tremo
res de terra e pela atividade de vul
cões (Vesúvio e Etna na Itália e 
vulcões do Cáucaso). O relevo sub
marino contíguo às montanhas é 
marcado pela existência de profun
das fossas. Freqüentemente, ao pé 
das montanhas, configuram-se 
planícies, das quais se destacam as 
amplas planícies panonianas (Hun
gria) e a Valáquia (Romênia) — 
atravessadas pelo rio Danúbio —. 
a planície do Pó. ao norte da Itália, 
e a da Aquitânia, na França. Ou
tras planícies sào verdadeiros cor
redores aproveitados pelos rios: 
parte do vale do Reno e a planície 
do rio Ebro. na Espanha. Além

disso, numerosas pequenas planí
cies disseminam-se entre a monta
nha e o mar.

A porção mais oriental do conti
nente, sobretudo a Rússia, também 
é caracterizada por imensas planí
cies. O terreno é composto por uma 
vasta plataforma rígida e, em al
guns locais, surgem baixas colinas. 
A parte norte da região apresenta 
solos geralmente pobres. No sul, os 
solos resultam da decomposição da 
poeira trazida pelo vento, durante 
as glaciações quaternárias: são os 
férteis solos de loess.

Os únicos elementos que que
bram a monotonia das planícies 
são os extensos rios — Don, Dnie- 
per, Volga — que as atravessam, 
geralmente com vales amplos, por 
vezes estreitados entre colinas. As 
costas bajxas e retilíneas do oceano 
Glacial Ártico e dos mares Cáspio 
e Negro são rasgadas por imensos 
estuários (Petchora, Don, Dnieper) 
e, menos freqüentemente, por deltas 
(Volga).

O calor e as geleiras 
permanentes

A Europa está localizada entre 
as latitudes 35° e 71° N, ou seja, 
fica toda dentro da zona tempe
rada. Possui, no entanto, significa
tiva individualidade climática, que 
a diferencia de outras regiões do 
globo situadas dentro da mesma 
zona.

As costas atlânticas de sua parte 
norte são a área de maior povoa
mento setentrional do mundo. Isso 
ocorre porque elas gozam de condi
ções climáticas favoráveis. O frio, 
por exemplo, é mais brando mesmo 
em latitudes que, em outros luga
res, são marcadas por invernos lon
gos e gelados. Por outro lado, o sul 
do continente não sofre os proble
mas trazidos pelas grandes secas. 
As regiões mediterraneas da Eu
ropa em geral recebem quantidades 
de chuvas suficientes para a agri
cultura e um denso povoamento. 
Tais regiões, situadas entre 45° e

35° N, correspondem aos desertos 
da Ásia central e às regiões áridas 
do Arizona e do Colorado na Amé
rica do Norte.

A ação suavizante dos oceanos 
explica a atenuação tanto do frio 
como da seca no continente. Loca
lizada na fachada ocidental da 
grande massa eurasiática, a Europa 
recebe diretamente os ventos marí
timos de oeste, dominantes nessa 
latitude. Além de não encontrarem 
nenhuma barreira montanhosa im
portante, esses ventos são ainda be
neficiados pelos corredores que for
mam os mares de Barents, Branco, 
Báltico, Mediterrâneo e Negro.

A Europa recebe também ventos 
frios e secos provenientes da Sibé
ria, durante o inverno; e durante o 
verão sofre a ação de massas de ar 
quente e seco, de origem saariana. 
Às massas de inverno, que pene
tram na Europa oriental dirigin
do-se para oeste, tendem a propa
gar pelo continente o clima 
reinante no interior da Ásia. Já a

Em cidadezinhas como Appenzell, na Suiça, as tradições arquitetônicas do Velho Continente mantém-se vivas.
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massa saariana, que entra pela Eu
ropa meridional, tem sua penetra
ção obstada pelas barreiras monta
nhosas ali existentes.

Quatro grandes regiões climáti
cas podem ser apontadas. Da No
ruega ao golfo da Gasconha e da 
Irlanda à Alemanha ocidental es
tende-se uma Europa oceânica, na 
qual a ação das massas vindas do 
mar é constante: os verões são fres
cos e brumosos, os invernos, rigo
rosos, com muita neve. Ocorrem 
desde o centro da Noruega até Q 
Pas-de-Calais. As charnecas e tur- 
feiras são a paisagem vegetal domi
nante.

Do canal da Mancha ao golfo da 
Gasconha estendem-se regiões de 
climas oceânicos, com invernos 
suaves e verões bastante quentes. A 
vegetação natural — floresta de 
carvalhos e faias — foi em grande 
parte substituída por pradarias, 
culturas ou charnecas. O regime 
dos rios caracteriza-se por cheias 
de primavera, provocadas pela fu
são das neves; nas montanhas, as 
cheias ocorrem no inverno, graças 
à ação das chuvas. Por sua dimen
são e importância econômica, o rio 
Reno ocupa um lugar especial.

Vastas áreas do interior da Eu 
ropa — da Polônia e Hungria para 
leste — apresentam climas conti
nentais, com invernos longos e se
cos; as coberturas de neve, nem 
sempre espessas, são levantadas 
por ventos violentos; os verões são 
quentes e chuvosos.

Separados por uma faixa que vai 
aproximadamente da Finlândia aos 
Urais, podem ser diferenciados 
dois tipos de climas continentais. A 
nordeste dessa linha reina um 
clima continental com invernos 
longos e muito, frios (média de
— 15o C) e v.erões de médias elevadas 
(de 15 a 16° C). Florestas de coní
feras e carvalhos predominam, la
deadas (na Rússia) pela taiga e, nas 
regiões muito frias, pela tundra, ve
getação bem pobre. Outro clima 
continental europeu, com inverno 
frio e verão quente e longo, é típico 
das regiões situadas a sudoeste da 
faixa Finlândia-Urais, envolvendo 
os territórios da Polônia, da Hun-
fria, da Romênia, da Ucrânia e da 

Lússia do sul. Ao norte dessa área, 
predomina a floresta mista, com ár
vores de folhas caducas (carvalhos, 
faias, etc.).

Os rios dessa área são paralisa
dos pelos gelos hibernais. Na pri
mavera, ocasião do degelo, as 
cheias são enormes por toda parte. 
No verão, a evaporação reduz sen
sivelmente o volume de água. O 
Volga, o maior rio da Europa, 
apresenta esse tipo de regime.

As faixas de terra próximas ao 
mar Mediterrâneo, assim como boa 
parte da península Ibérica, consti
tuem um modelo climático nitida
mente individualizado. Seus verões 
são quentes (média de julho: 26° C) 
e muito secos; os invernos são ge
ralmente amenos (média de janeiro 
de 6 a 8o C), mas os ventos que so
pram do norte causam freqüentes 
ondas de frio. As chuvas, violentas 
e raras, escoam-se rapidamente.

Os cursos de água dessas regiões 
caracterizam-se pela irregularidade 
acentuada dos débitos. Freqüente
mente secos no verão, apresen
tam-se com águas baixas desde o

fim da primavera até o começo do 
outono, devido à forte evaporação. 
Mas fortes cheias surgem brusca
mente, após as grandes tempesta
des.

As altas montanhas apresentam 
condições climáticas peculiares e 
exercem influência sensível sobre a 
vegetação e o clima das regiões vi
zinhas. No ponto mais elevado das 
montanhas, as geleiras são perma
nentes. Abaixo dessa área, aparece 
uma zona coberta por uma espécie 
de vegetação de tundra. com tufos 
espaçados de arbustos e gramíneas 
coriáceas. Um pouco mais para 
baixo surgem pradarias de altitude, 
que precedem as matas de conífe
ras. As baixas encostas, enfim, são 
ocupadas por florestas com árvores 
de folhas caducas.

O regime dos cursos de água 
montanhosos' é bastante regular. 
No inverno ocorre o período das 
águas baixas: a primavera acarreta 
cheias em razão das chuvas e da fu
são da neve. Como algumas gelei
ras derretem aos poucos, o volume 
de água é abundante também du
rante o verão.

Os habitantes

Quando se iniciou a época das 
grandes navegações, que marca o 
início da expansão moderna dos 
povos europeus, os habitantes da 
Europa diferenciavam-se nitida
mente dos americanos, dos africa
nos ao sul do Saara e dos asiáticos 
orientais, não apenas pela religião, 
costumes e tipo de organização so
cial, mas inclusive pela própria 
aparência física. Sua pele era mais 
clara, lábios e nariz mais finos, pi
losidade corporal mais abundante, 
cabelos finos e comumente ondula
dos.

Essas características físicas, que 
os povos europeus compartilhavam 
com os habitantes do norte da 
África e da Ásia ocidental, permiti
ram classificá-lós como pertencen
tes a um dos três grandes ramos ra
ciais nos quais a espécie humana é 
geralmente dividida, isto é, a cha
mada raça branca, caucasóide ou 
européia. Apenas os lapões, habi
tantes do norte da península escan
dinava, apresentam tipo físico e 
cultura marcadamente diversos.

Dentro do quadro comum que 
caracteriza as populações cauca- 
sóides, os europeus apresentam va
riações regionais que são comu
mente designadas como sub-raças 
ou raças locais. Nos povos medi
terrâneos. tendem a predominar a 
pele mais amorenada, os olhos cas
tanhos, o crânio mais estreito e 
alongado (dolicocefálico), o cabelo 
escuro, ondulado ou encaracolado, 
a constituição óssea delicada e a 
estatura relativamente baixa. Já 
nas populações setentrionais (com 
exceção dos lapões), a estatura é 
geralmente elevada, a pele, o ca
belo e os olhos tendem a ser mais 
claros, a constituição óssea, mais 
robusta, mas, como acontece entre 
os mediterrâneos, predominam os 
crânios alongados. Na Europa cen
tral são mais comuns os indivíduos 
de crânio arredondado e face 
larga, de estatura baixa e constitui
ção robusta. De modo geral, a po
pulação aumenta em estatura e se 
torna mais clara à medida que se

Vários canais cruzam as cidades dos Países-Baixos. (Amsterdã. Holanda.)

M A IO R E S  A L T IT U D E S  D A E U R O P A

M o n ta n h a s S itu a ç ã o A l t i tu d e  e m  m e tro s

Monte Branco Alpes franco-italianos 4810
Monte Rosa Alpes peninos 4 634
Dom Alpes peninos 4 554
Weisshorn Alpes do Vaiais 4512
Cervin Alpes peninos 4 478
Finsteraarhorn Alpes bernoeses 4 274
Jungfrau Alpes bernoeses 4 166
Grande Paraíso Alpes italianos 4 061
Bernina Alpes réticos 4 055
Ortler Alpes réticos 3 899

M A IO R E S  R IO S  D A  E U R O P A

R ios E x te n sã o  e m  km E m b o ca d u ra

Volga 3 701 Mar Cáspio
Danúbio 2 839 Mar Negro
Dnieper 2 253 Mar Negro
Don 1 967 Mar de Azov
Petchora 1 789 Mar de Barentz
Dniester 1 411 Mar Negro
Reno 1 298 Mar do Norte
Elba 1 127 Mar do Norte
Vistula 1 091 Mar Báltico
Tejo 1 038 Oceano Atlântico
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Muitos paises europeus, como a Bélgica, mantém suas tradições. Acima, 
parte velha de Bruges; ao lado. uma das famosas rendeiras de Bruxelas.

caminha do sul para o norte.
Obviamente, essas característi

cas não obedecem a rígidas frontei
ras geográficas e há uma grande 
variação de tipos físicos em todos 
os povos europeus. Mas a variação 
é suficiente para permitir que os es
pecialistas reconheçam a existência' 
de três sub-raças, designadas co- 
mu mente como mediterrânea, nór
dica e alpina. Existem, entretanto, 
diversas populações de tipo físico

muito variado, ou que apresentam 
certas outras particularidades físi
cas especiais e que não podem ser 
incluídas claramente em nenhum 
dos subgrupos raciais mais impor
tantes. Essa situação levou alguns 
especialistas a criarem diversas ou
tras “sub-raças”, como a dinárica 
(na Iugoslávia e Albânia), a celta 
( na Irlanda ), a báltica, sobre cujo 
número e designação não há ne
nhum acordo.

Tanto as variações no tipo físico 
como as peculiaridades culturais 
dos povos europeus são resultado 
de um processo histórico longo e 
complexo, marcado por migrações 
e conquistas, invenções e emprésti
mos culturais, revoluções e trans
formações sociais que se desenrola
ram desde o Período Paleolítico*.

Inúmeras escavações e descober
tas arqueológicas tornaram possí
vel a reconstrução de algumas li
nhas gerais do desenvolvimento da 
pré-história européia, com sua su
cessão de povos e culturas paleolí
ticas, mesolíticas e neolíticas.

Em geral, os pesquisadores mais 
antigos tenderam a superestimar a 
antiguidade dos fósseis* e artefatos 
pré-nistóricos europeus; ao que pa
rece, o aparecimento de grupos hu
manos em diferentes fases de evolu
ção biológica e desenvolvimento 
cultural tende a ser mais tardio na 
Europa do que na África e na Ásia.

O Paleolítico europeu é marcado 
por uma sucessão de quatro gran
des períodos glaciais, intercalados 
por época de clima mais ameno, 
que fornecem os marcos básicos 
para a datação de fósseis e artefa
tos.

Não há índices seguros nem de 
fósseis nem de artefatos humanos 
durante o período inicial do Pa

leolítico europeu. Os primeiros gru
pos humanos devem ter alcançado 
a Europa no final da primeira gla- 
ciação ou no período interglacial 
subseqüente, provavelmente vindos 
da África. Á partir de então, até o 
final da última glaciação, a Europa 
é habitada por uma populaçao 
muito esparsa, que vive da caça e 
da coleta, e que utiliza pedras las
cadas para a fabricação de instru
mentos.

Grupos diferentes de homens pa
leolíticos, em lugares e épocas di
versas, desenvolveram técnicas 
particulares de lascar a pedra, pro
duzindo instrumentos de tipo ca
racterístico. São essas particulari
dades que permitem distinguir 
diferentes industrias, cada uma das 
quais está associada a uma fase de
finida de evolução cultural e, às ve
zes, a um tipo físico humano parti
cular.

A indústria lítica mais antiga na 
Europa, conhecida como Abbevil- 
liense (de Abbeville, lugar onde fo
ram realizadas as primeiras desco
bertas sistemáticas), caracteriza 
toda a segunda glaciação, e o início 
do periodo interglacial subse
qüente. Os instrumentos típicos 
dessa indústria são achas-de-mão 
grosseiras e grandes, fabricadas 
pela extração de lascas na extremi
dade de um núcleo, de modo a ob
ter superfície mais cortante.

Sabe-se muito pouco sobre as 
características físicas do homem 
desse periodo, pois o achado fóssil 
mais importante consta de uma 
única mandíbula, extraordinaria
mente robusta, datada provavel
mente do primeiro periodo jntergla- 
cial e denominada mandíbula de 
Mauer.

A indústria Abbevilliense é suce

dida pela Acheuviense, que carac 
teriza o segundo período intergja- 
cial e parte da terceira glaciação. 
Nesse período persiste a acha-de- 
mão, mas de forma mais aperfei
çoada. Paralelamente aparece uma 
indústria de lascas de pedra (e não 
mais de núcleos), conhecida como 
Clactonense.

O homem desse período é conhe
cido principalmente através dos 
crânios de Swanscombe (fim do se
gundo interglacial) e Steniheim (se
gundo ou terceiro interglacial), ca
racterizados por capacidade 
craniana não muito inferior à do 
homem atual, grandes saliências 
ósseas ao redor dos olhos, fronte 
relativamente fugidia e mandíbulas 
muito espessas.

O terceiro interglacial marca o 
aparecimento das indústrias Leval- 
loisiense e Mousteriense, que du
ram até o início da quarta e última 
glaciação. Essas novas indústrias 
caracterizam-se pelo aperfeiçoa
mento das técnicas de lascar, que 
permitem a produção de lâminas 
alongadas.

A indústria Mousteriense, pelo 
menos na sua fase final, está asso
ciada a um tipo particular de ho
mem de baixa estatura, conhecido 
como homem de Neanderthal, ca
racterizado pela extraordinária ro
bustez óssea e espessura da viseira 
supra-orbital, com fronte muito fu
gidia. O achado fóssil de Ehrnigs- 
dorf, por outro lado, associado a 
instrumentos mousterienses primi
tivos, anteriores à última glaciação, 
apresenta maiores semelhanças 
com o crânio de Steniheim e os mo
dernos.

A população Neanderthal, de ca
racterísticas físicas muito particu
lares, desaparece durante a última

ILHAS PRINCIPAIS
(Superfície em km2)

Grã-Bretanha . . ......  229 885
Islândia ............ ......  102 820
Irlanda ................ ......  84420
N. Zemlia ......... ......  82 600
Spitsbergen
Ocidental ......... ......  39 500
S ic íl ia .................. _______  25 426
Sardenha ................ .............  23 813
Córseqa ............. . . . . .  8 681
Creta .......................... 8 259
Sjaelland ............. 6 835

LAGOS PRINCIPAIS
(Superfície em km2)

Ladoqa ................ ................  18 400
Oneqa ................ 9610
Vánern ............... ................  5 585
Iso-Saimaa ........ 4 400
Rybinsk ............. ........ 4 100
C iu d i.................. ........ 3 550
Ilmen ................ ........ 2 200
Vãttern .......  1912
Mãlaren ............ ........ 1 140
Pãijànne ........ 1 090
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Os velhos castelos contam séculos de história européia. (Castelo de Pierrefonds, erigido no século XV, França.)

glaciação, sendo substituída por 
um tipo físico em tudo semelhante 
ao do homem moderno e prove
niente da África ou Ásia. Essas no
vas populações, conhecidas através 
de inúmeros achados, parecem in
cluir tipos raciais diversos. Assim, 
distingue-se comumente um tipo 
alto e robusto, de crânio alongado 
e grande capacidade craniana, co
nhecido como homem de Cro-Mag- 
non. Em esqueletos encontrados na 
Riviera, de tipo mais franzino e 
com prognatismo pronunciado, de
nominados homem de Grimaldi, al
guns autores pensam distinguir ca
racterísticas negróides. Os fósseis 
do tipo de homem de Chancelade, 
por outro lado, de baixa estatura e 
zigomas salientes, apresentam al
gumas semelhanças com os esque
letos de populações esquimós* 
atuais.

Essas novas populações estao 
associadas a um grande desenvolvi
mento técnico na fabricação de ins
trumentos. As indústrias_ mais co
nhecidas desse período, a 
Aurignaciense, Solutrense e Mag- 
daleniense, apresentam não apenas 
excelentes instrumentos de pedra, 
bastante diversificados, mas inclu
sive trabalhos em osso, chifre e 
marfim.

Esses povos da pré-história*, 
possuidores de implementos e ar
mas eficientes, caçavam e matavam 
os animais de grande porte como o 
bisão, o mamute e a rena, que en
tão povoavam a Europa.

Há cerca de 10 000 anos, com o 
final da última glaciação, termina 
o longo Período Paleolítico; o esta
belecimento de um clima mais 
ameno, acompanhado de transfor
mações profundas na flora e na 
fauna européia, marca o início de 
um período de transição, conhecido 
como Mesolítico, de curta duração. 
Na Europa central e do norte surge 
uma cultura lacustre, com intenso 
aproveitamento dos recursos ali
mentares, especialmente moluscos, 
oferecidos pelos inúmeros lagos 
que marcam o retrocesso das gelei
ras. Os instrumentos, de modo ge
ral, não são nem tão diversificados 
nem tão bem feitos como os do pe
ríodo anterior, embora se intro
duza, ainda que de modo muito 
parcial, uma nova técnica que vai 
caracterizar mais precisamente o pe
ríodo seguinte: o da pedra polida.

Nessa época, o sul da Europa é 
novamente invadido por popula
ções provenientes da Ásia, consti
tuídas por homens de estatura 
baixa, ossatura mais delicada, face 
e crânio alongados, ancestrais dos 
atuais< povos mediterrâneos. É 
nessa época que aparecem, entre os 
pequenos dolicocéfalos meridionais 
e os altos dolicocéfalos do norte, as 
primeiras populações de crânio ar
redondado, na Europa central.

O estabelecimento definitivo des
sas novas populações na Europa 
inicia o Período Neolítico*, mar
cado por uma verdadeira revolução 
tecnológica. Com a domesticação 
das plantas e animais, a fabricação 
da cerâmica e a técnica da peara 
polida, o homem adquire um novo 
domínio sobre o habitat*, que per
mite novas formas de vida associa
tiva.

Essas grandes invenções do 
Neolítico não ocorrem entretanto

na Europa. O complexo básico do 
Neolítico europeu é de origem asiá
tica, tendo sido provavelmente in
troduzido pelas correntes migrató
rias provenientes daquele 
continente.

A partir daí, constituem-se os 
fundamentos raciais e culturais dos 
povos europeus modernos. As prin
cipais atividades econômicas eram 
o cultivo da terra e a criação de 
gado, também usado para arar. 
Trigo, centeio e cevada eram os 
produtos mais importantes. Aliás, 
permaneceram ate o século XIX 
como os alimentos principais da 
Europa. Os animais domésticos — 
vacas, carneiros, cabras e porcos
— eram os mesmos dos tempos 
modernos.

Esta fase encontra-se represen
tada por culturas claramente iden
tificáveis, com tradições diferencia
das. As sociedades que então se 
constituíram podem ter incorpo
rado os indígenas mesolíticos ou 
mesmo dever sua formação a euro
peus nativos qüe tivessem se apos
sado das sementes e do gado dos 
imigrantes. Os colonos pioneiros 
são representados por três ou qua
tro culturas: a cultura de Starjevo, 
na península balcânica e em torno 
dos Cárpatos; uma cultura cor- 
deada, nas costas e ilhas do Medi
terrâneo central e ocidental; a cul
tura danubiana, nas terras de loess 
da Europa central; e uma última 
(mais hipotética) cultura ocidental, 
na península Ibérica. Todas elas 
mostram uma notável uniformi
dade, através das áreas vastíssimas 
que ocuparam.

Dos povos europeus da Idade do

Ferro* — último período pré-histó
rico —, os mais importantes foram 
os que ocupavam a Europa central: 
os povos cios campos de urnas, as
sim chamados porque adotavam o 
costume de enterrar seus mortos 
em urnas funerárias depositadas 
em grandes campos, especialmente 
escolhidos para esse fim. Constituí
ram a base sobre a qual se erigiu 
a civilização da Idade do Ferro na 
Europa, sob a influência de gregos, 
citas e etruscos.

Quando do início do Período 
Histórico, a organização política 
dos grupos responsáveis pelo po
voamento do continente europeu 
era mais ou menos a mesma. As 
tribos eram divididas em pequenas 
comunidades independentes, cada 

uai com um chefe guerreiro here- 
itário, que não tinna poder sufi

ciente para fazer prevalecer sua au
toridade sobre um território muito 
vasto.

A posse de uma origem lingüís
tica comum (o indo-europeu*), bem 
como de costumes e instituições 
políticas similares, criava nos po
vos europeus certos traços que faci
litavam o contato e a comunicação 
cultural. Mas eles tinham um senso 
de solidariedade estritamente local; 
assim, particularismos e guerras fo
ram uma constante na Europa an
tiga.

A unificação cultural prolon
gou-se do século V a.C. ao VIII 
a.C., através de três importantes e 
sucessivos eventos: a difusão da 
cultura grega através do Mediterrâ
neo; o estabelecimento da domina
ção romana, primeiramente do Im
pério e depois da Igreja; e,

finalmente, as invasões bárbaras*. 
Estas, apesar de haverem destruído 
a orjgamzaçâo política e social do 
império, fizeram com que grande 
número de homens assimilasse os 
modelos sócio-culturais vigentes na 
Roma cristã.

Ao período do feudalismo* — 
marcado pela fragmentação polí
tica e econômica, mas que repre
sentou a incorporação de grandes 
zonas florestais à civilizaçao euro- 

éia — segue-se a época dos desco- 
rimentos* marítimos. Os povos 

europeus expandem-se pelos conti
nentes, alterando tanto a cultura 
como o tipo físico das populações 
não europeias.

Antiguidade

1000 000/25 000 a. C.: Paleolí
tico Inferior. Homem de 
Neanderthal. Conhecimento do 
fogo, da linguagem falada; utiliza
ção da pedra e sepultamento dos 
mortos. 25 000 a.C.: Paleolítico 
Superior. Homo Sapiens. Utiliza
ção de arpões e anzóis; organiza- 
ão social. Arte e magia. 
000/4 000 a.C.: Agricultores co

lonizam a Europa. Cultivam ce
reais, leguminosas e linho; criam 
carneiros, bois e porcos; vivem em 
casas agrupadas em aldeias, produ
zindo cerâmica* colorida e deco
rada. 2 000 a.C.: Civilização cre
tense. 1 700/800 a.C.: Rotas de 
comércio; influência das civiliza
ções orientais na Europa. Expan
são para o sul, através do Danúbio, 
em direção à península Ibérica, Itá
lia, Grecia e Ásia Menor. 1 400 
a.C.: Apogeu da civilização micê-
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nica. 1200  a.C.: Colonização 
grega na Ásia Menor. Invasão dos 
dórios; destruição de Micenas e Ti- 
rinto. 1200/800 a.C.: Idade do 
Ferro; tempos homéricos. Forma
ção das cidades-Estado na Grécia. 
800 a.C.: Civilização de Hallstatt 
(Croácia, Bósnia, Alemanha, 
Suíça, França e Espanha); civiliza
ção Villanoviana (Toscana e Lá- 
cio). 776 a.C.: Olimpíadas* na 
Grecia. 753 a.C.: Fundação de 
Roma*. 750/550 a.C.: Expansão 
grega (Campânia, Sicília, Itália me
ridional, suí da França). 717 a.C.: 
Primeira guerra messênica._ 640 
a.C.: Segunda guerra messênica. 
621 a.C.: Leis de Dracon*. 
594/560 a.C.: Reforma de Sólon*. 
509 a.C.: Fundação da República 
em Roma. 508/502 a.C.: Reforma 
de Clístenes*. 450 a.C.: Segunda 
Idade do Ferro. Civilização de La 
Tène. Expansão dos celtas* do cen
tro da Europa para as ilhas britâni
cas, península Ibérica e Ásia. 449 
a.C.: Paz entre atenienses e per
sas*. 445 a.C.: Lei das Doze Tá
buas em Roma. 443/429 a.C.: 
Época de Péricles*. 431/404 a.C.: 
Guerra do Peloponeso. 381 a.C.: 
Tomada de Roma pelos celtas. 
371/362 a.C.: Tebas domina a 
Grécia. 340 a.C.: Primeira guerra 
samita. 338 a.C.: Macedônios con
quistam a Grécia. 336/323 a.C.: 
Conquista de Alexandre* Magno. 
326/304 a.C.: Divisão do Império 
de Alexandre. Segunda guerra sa
mita. 300/100 a.C.: Cresce a servi
dão no mundo helenístico. 298 
a.C.: Terceira guerra samita. 271 
a.C.: Roma conquista a Itália do 
sul. 264 a.C.: Primeira guerra pú
nica. 250 a.C.: Crescimento da es
cravidão em Roma. 218 a.C.: Se
gunda guerra púnica. 201 a.C.: 
Roma anexa a Hispânia (Espanha). 
146 a.C.: Destruição de Cartago. 
Macedônia e Grécia, províncias de 
Roma. 133 a.C.: Revolta dos Gra- 
cos*. 82 a.C.: Ditadura de Sila*. 60 
a.C.: Primeiro Triunvirato. 59 
a.C.: Consulado de César*; guerra 
contra os gauleses. 48/44 a.C.: Di
tadura de César. 43/33 a.C..: Se
gundo Triunvirato. 27 a.C. /14 
d.C.: Principado de Augusto*; iní
cio do Império Romano. Anexação 
da Germânia e norte da Hispânia. 
1: Início da Era Cristã. 6: Revolta 
na Germânia. 9/100: Campanha de 
Germânico na Germânia. 13: Fun
dam-se academias romanas em 
Lyon, Bordéus, Toulouse, Nar- 
bonne. 60: Revolta na Britânia. 64: 
Incêndio em Roma, Nero* ordena 
perseguição aos cristãos. 85/92: 
Primeira guerra da Dácia. 
100/476: Bárbaros invadem Roma. 
200: Germânia Oriental invadida 
pelos eslavos*. 211: A cidadania é 
concedida a todos os habitantes do 
império. 235: Início da anarquia 
militar em Roma. 258/268: Usur
pação de Póstumo na Gália; inva
são dos francos*, alamanos e go
dos. 273: Queda do Império 
Gaulês. 276/277: Invasão dos ger
manos* em todas as fronteiras do 
Império Romano. 303: Diocle- 
ciano* persegue os cristãos. 
306/313: Constantino*, primeiro 
imperador cristão. Campanhas 
contra os francos e alamanos. Lu
tas internas entre Constantino, Ma- 
ximiliano* e Maxêncio. 310: Cons
tantino toma Roma. 311: Edito de

Nos Alpes, cães são-bernardo recebem treinamento para prestar socorros.

L e a te  e u ro p e u : K ru m a o , ju n to  à f lo re s ta  da  B o è m la .  (T c h e c o s lo v A q u ia .)

tolerância de Galeno. 313: O cris
tianismo* torna-se religião do Es
tado. 314: Primeira divisão do im
pério (Honório*, imperador do 
Ocidente, e Arcádio*, imperador 
do Oriente). 337: Morte de Cons
tantino. 400: Consulado de Estili- 
cão; invasões na Gália, Inglaterra, 
Espanha e Itália. 410: Álarico*, rei 
dos visigodos*, sitia Roma. 
415/429: Visigodos e vândalos na 
península Ibérica, Os vândalos pas
sam para a África dp norte. 
450/452: O chefe huno Átila* in- 
vadç a Gália e a Itália. 453: Morte 
de Atila. 476: Rômulo Augústulo, 
Ultimo imperador do Ocidente, é 
deposto. Termina o Império Roma
no do Ocidente.

Idade Média

476/477: Reino de Hunerico, rei 
dos vândalos. Perseguição aos cris
tãos. 481: Clóvis*, rei dos francos, 
conquista parte da Gália; inicia-se 
a dinastia Merovingia. 489: Teodo- 
rico*, rei dos ostrogodos, invade a 
Itália e unifica romanos e godos. 
507: Clóvis vence os visigodos e 
conquista a Aquitânia. 526: Morte 
de' Teodorico. 527: Justiniano*, do 
Império do Oriente (Bizantino*), 
tenta restabelecer a unidade. 
530/537: Os francos conquistam a 
Provença, a Turíngia e o reino bur-
fúndio. 565: Morte de Justiniano. 

68/572: Os lombardos insta
lam-se na Itália. 580: Os eslavos 
ocupam a Trácia e a Macedônia. 
590: Advento de Gregório* 
Magno. 610: Eslavos na Grécia; 
formação dos reinos bárbaros. 613: 
Clotário II reunifica o reino franco. 
621: Unificação hispânica pelo rei 
visigodo Svintila. 638: Jerusalém 
cai em _poder dos árabes*. 653: 
Conversão dos lombardos ao cris
tianismo. 660: Os búlgaros inva
dem os Balcãs. 673: Os árabes cer
cam Constantinopla. 678: Cons
tantino IV, imperador do Oriente, 
expulsa os árabes de Constan- 
tinqpla. 711: Os árabes con
quistam a península Ibérica. 
714/719: Carlos* Martel toma 
conta do poder no norte da Gália. 
741: Morte de Martel. 747: Pepi
no*, o Breve, único prefeito do Paço. 
751: Sagrado rei jielo Papa Boni
fácio, na Assembleia de Soissons. 
752: Renovada sua consagração 
pelo Papa Estêvão II. 754: Pepino 
conduz uma expedição contra os 
lombardos na Italia. 768: Morte de 
Pepino, o Breve; ascensão de Car
los* Magno. 778: Carlos Magno 
conquista parte da Hispânia. 793: 
Ataque dos normandos contra a In
glaterra. Primeiras incursões dos 
escandinavos* na Inglaterra. 800: 
Carlos Magno, coroado pelo papa; 
início do império franco. 814: 
Morre Carlos Magno. 820: Incur
sões normandas à Gália. 843: Tra
tado de Verdum; divisão do impé
rio franco. 832/845: Os normandos 
conquistam metade da Irlanda. 
856: Os normandos invadem a Grã- 
Bretanha. 867: Os escandinavos es
tabelecem-se em York. 885/886: 
Os normandos cercam Paris. 888: 
O conde de Eldes, vencedor dos 
normandos, é eleito rei. 900: Incur
sões húngaras na Baviera. 906: Iní
cio da invasão húngara na Europa. 
911: Formado o Estado normanao. 
936: Advento de Oto*, o Grande.
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9-55: Oto, o Grande, força a per ma 
nência dos húngaros no território 
ao qual dariam o nome. 960: Fun
dado o Sacro* Império Romano- 
Germânico por Oto, o Grande. 
973: Morte de Oto, o Grande. 987: 
Inicioda dinastia dos capetíngios*, 
França. 991: Invasão da Inglaterra 
pela Dinamarca. 1018/35: Império 
dinamarquês de Canuto*, o 
Grande. 1019: A Inglaterra é unida 
ao império dinamarquês. 1030: Pri
meiras manifestações do movi
mento comunal na Itália. 1031: 
Fim do califado de Córdoba. 1037: 
Fernando* de Castela se faz rei de 
Leão. 1042: Restabelecido o poder 
saxônico na Inglaterra. 1066: Gui
lherme*, o Conquistador, derrota 
os saxões e estabelece a dinastia 
normanda na Inglaterra. 1070: Pri
meiras manifestações do movi
mento comunal do norte do Loire 
(Le Mans). Advento de Gregório* 
VII. 1075: Decreto condenando a 
investidura laica. 1077: Entrevista 
de Canossa, entre Gregório VII e 
o Imperador Henrique IV. 1084: 
Henrique IV toma Roma e expulsa 
o papa. 1085: Afonso VI de Cas
tela toma Toledo. Morte de Gregó
rio VII. 1093: O Papa Urbano* re
conquista Roma. 1095: Urbano II 
prega a I Cruzada em Clermont. 
1122: Fim da questão das investi
duras*. 1137: Começo da dinastia 
Hohenstaufen na Alemanha. 1139: 
Independência de Portugal. 1140: 
Abelardo* é condenado em Sens. 
1147: São Bernardo* prega a II 
Cruzada. 1152: Advento de Frede
rico* Barbarroxa. 1153: Morte de 
São Bernardo. 1154: Dinastia 
Plantageneta na Inglaterra. Frede
rico Barbarroxa tenta recuperar os 
direitos sobre a Itália do norte. Ad
vento de Henrique II Plantageneta, 
rei da Inglaterra. 1170: Assassínio 
de Tomás Becket*, na Inglaterra. 
1180: Ascensão de Filipe* Augusto 
na França e confisco de possessões 
plantagenetas. 1190: Morte de Fre
derico Barbarroxa. 1193: Advento 
de Inocêncio* III. 1204: Tomada 
de Constantinopla pelos latinos. 
1208: Início da cruzada contra os 
Albigenses. 1213: João* Sem Terra 
declara-se vassalo da Santa Sé. 
1215: Imposição da Magna* Carta 
na Inglaterra. 1230: União dos rei
nos de Castela e Leão. 1240: Fre
derico* II, da Prússia*, invade os 
Estados Pontifícios e é derrotado. 
1245: Concílio de’ Lyon. Deposi
ção de Frederico II. 1250/52: 
Afonso* III toma o Algarve e esta
belece as atuais fronteiras de Portu
gal. Morte de Frederico II. 
1258/59. Na Inglaterra institui-se 
um Parlamento feudal permanente. 
Tratado de Paris, entre São Luís e 
Henrique III da Inglaterra. 1274: 
Concílio de Lyon: curta união das 
IgrejaS do Oriente e do Ocidente. 
1285: Advento de Filipe*, o Belo. 
1287: Invasão tártara na Polônia. 
1328: Início da dinastia Valois, na 
França. 1337: Início da Guerra dos 
Cem* Anos. 1346: A peste negra. 
1378: Urbano VI e Clemente VII 
são eleitos. Inicia-se o Grande 
Cisma. 1381: Revolta dos campo
neses na Inglaterra. Primeiro Ato 
de Navegaçao. 1385: Os portugue
ses derrotam os castelhanos em Al- 
jubarrota. Início da dinastia de 
Avis. 1397: União de Kalmar (Di
namarca, Noruega e Suécia) sob a

autoridade de Érico, rei da Pome- 
rânia. 1398: Início do galicanismo. 
1399: Inglaterra: deposição de Ri 
cardo II por Henrique IV de Lan 
caster. 1418: Os borguinhões em 
Paris. Henrique IV conquista a 
Normandia. 1422: Morte de Henri
que IV. 1429/31: Campanha de 
Joana* D’Arc na Guerra dos Cem 
Anos. Sagração de Carlos VII. 
1431: Suplício de Joana D’Arc — 
abertura do concílio da Basiléia. 
1435: Tratado de Arras, entre Car
los VII e Filipe, o Bom. 1449: Fim 
do Cisma da Basiléia. 1452: Nasci
mento de Leonardo* da Vinci. 
1453: Fim do Império Bizantino.

Da Renascença à 
Revolução Francesa

1455: Gutenberg* imprime _a 
Bíblia Mazarina. 1463: Unificação 
dos Países-Baixos. 1469: Casa
mento de Isabel* de Castela e Fer
nando* de Aragão. 1482: Diogo 
Cão descobre a foz do Congo. 
1483: Nasce Lutero*. 1485: Barto- 
lomeu Dias* dobra o cabo da Boa 
Esperança: na Inglaterra, inicia-se 
a dinastia Tudor. 1492: Colombo* 
descobre a América*. 1494: Tra
tado de Tordesilhas*.,/49S: Vasco 
da Gama* chega às índias. 1500: 
Cabral* chega ao Brasil. 1505: Lu
tero ingressa no convento. 1509: 
Nasce Calvino*. Cria-se o Conse
lho das índias, na Espanha. 1512: 
Balboa* descobre o Pacífico. 1514: 
Portugueses na China. 1517: Publi
cação das 95 teses de Lutero. 1519: 
Eleição de Carlos* V como rei dos 
romanos. Condenação de Lutero 
em Colônia. Cortez* no México. 
1524: Revolta dos camponeses na 
Alemanha. 1526: Tratado de Ma 
drid. 1534: Ato de supremacia de 
Henrique* VIII: nasce a Igreja an
glicana. 1542: Criação da Inquisi 
ção* em Roma. 1545: Abertura do 
concílio de Trento. 1546: Morte de 
Lutero. 1556: Os Países-Baixos 
passam para o domínio espanhol. 
1588: Derrotada a Invencível Ar
mada espanhola. 1600: Criada a 
Companhia Inglesa das índias 
Orientais. 1603: Início da dinastia 
Stuart na Inglaterra. 1610: Assassí
nio de Henrique IV na França; re
gência de Maria* de Medieis. 1613: 
Ascensão dos RomanÓv na Rússia. 
1618: Início da Guerra dos Trinta* 
Anos. 1621: Fundaçjio da Compa
nhia Holandesa das índias Ociden
tais. 1624: Richelieu* no Conselho 
da França. 1633: A Inquisição 
força Galileu* a abjurar seus “er
ros e heresias”. 1635: Luís*XIIIde- 
clara guerra à Espanha. Fundação 
da Companhia Francesa das Ilhas 
da América. Ocupação de Guada 
lupe pelos franceses. 1640: Início 
da Revolução na Inglaterra. 1641: 
Revolta católica na Irlanda. 1642: 
Morre Richelieu. 1642/49: Guerra 
civil na Inglaterra. 1643: Morre 
Luís XIII. 1645: Na Inglaterra, 
ditadura de Cromwell*. 1648: A 
Fronda. Processo e condenação de 
Carlos I. 1649: Carlos* I, da Ingla
terra, decapitado. 1651: Ato de 
Navegação de Cromwell. 1653: 
Fim da Fronda. Cromwell, Lorde 
Protetor. 1655: Cromwell entra em 
guerra colonial com a Espanha. 
1658: Morre Cromwell. 1660: Vol
tam os Stuart. 1661: Inicio do go
verno pessoal de Luís* XIV. 1664.

Em 1868. numa gruta de Cro-Magnon, na Dordonha (França), foram desco
bertos e identificados os restos de um dos mais antigos representantes do 
"Homo sapiens". Os traços deste fóssil (que passou a ser chamado de "ho
mem de Cro-Magnon") sobrevivem em quase todos os europeus de hoje.

O tipo setentrional do fanerantropo fóssil da Europa é representado pelo 
"homem de Chancelado" e pelos esqueletos de um casal, descobertos em 
Obercassel (Alemanha Ocidental). O crânio masculino desses últimos carac
teriza-se pelas grandes dimensões faciais. (Musée de THomme, Paris.)
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À esquerda, quatro pontas de zagaia (lança curta) com base de talhe obli
quo. A direita, arpões dentados, com as partes serrilhadas dispostas de dife
rentes maneiras. Esta série, proveniente de Laugerie-Basse (Dordonha), 
ilustra a evolução da ponta de lança. (Paris, Musée de l'Homme.)

Esta mandíbula (encontrada em Mauer. na Alemanha Ocidental), embora 
apresente dentadura humana, nâo tem queixo e mostra características gros
seiras e brutais. Foi atribuída a uma espécie distinta de "homo heidelber- 
gensis", talvez um representante da forma européia dos pròtoantropos.

Primeira tarifa aduaneira prote
cionista, de Colbert*. Criação da 
Companhia Francesa das índias. 
1665: Franceses em São Domin
gos. 1667: Luís XIV conquista os 
Países-Baixos. 1668: Paz de Aix- 
la-Chapelle. 1670: Colbert cria a 
Companhia do Levante. 1674: Os 
holandeses apoderam-se da Marti- 
nica. Franceses instalam-se em 
Pondichéry. 1685: Revogação do 
Edito de Nantes. 1686: Formação 
da Liga de Augsburgo. 1689: Re
gime Parlamentar na Inglaterra. 
1700: Luís XIV aceita o testa
mento de Carlos II. Filipe V, rei da 
Espanha. 1702: Guerra de Suces
são da Espanha. 1707: Pedro*, o 
Grande, invade a Polônia. 1713: 
Tratados de Utrecht. 1714: Tra
tado de Rastadt. 1715: Morte de 
Luís XIV. 1717: Tríplice Aliança 
de Haia. Criação da Companhia 
francesa do Ocidente. 1719: Fre
derico* Guilherme Iproclamaa abo
lição da servidão nas terras nobres. 
Pedro, o Grande, invade a Suécia. 
1720: Tratado de Estocolmo entre 
a Prússia e a Suécia. Filipe V re
nuncia à Coroa da França. 1725: 
Morte de Pedro, o Grande. Pri
meiro Tratado de Viena. 1729: Ad
vento de Jorge V ao trono da Ingla
terra. 1733: Guerra de Sucessão da 
Polônia. 1736: Tomada de Azov e 
invasão da Criméia pelos russos. 
1737: Expulsão dos russos da Cri
méia. 1739: Guerra anglo-espa- 
nhola. 1740: Rompimento entre a 
França e a Inglaterra. Invasão da 
Silésia por Frederico II. 1741: 
Aliança Franco-Prussiana. Guerra 
entre Suécia e Rússia. 1744: Início 
da guerra entre a França, a Ingla
terra e a Áustria. Frederico II in
vade a Boêmia.1751: Publicação do 
primeiro volume da Enciclopédia*. 
1752: Primeira condenação da En
ciclopédia. 1756: Inversão das 
alianças: Primeiro Tratado de Ver
salhes. Guerra franco-inglesa. 
1757: Atentado de Damiens contra 
Luís* XV. Segundo Tratado de 
Versalhes. 1758: Os russos ocupam 
a Prússia Oriental. 1760: Tomada

de Berlim pelos austro-russos. Ad
vento de Jorge* III da Inglaterra. 
1762: Processo e execução de Ca
las. Advento de Pedro III e, depois, 
de Catarina* II da Rússia. 1763: 
Os russos invadem a Lituânia. 
1765: Reabilitação de Calas. 1766: 
União da Lorena à França. 1768: 
Guerra russo-turca. Catarina II 
seculariza os bens do clero russo. 
1769: Nascimento de Napoleão* 
Bonaparte. 1770: Casamento do 
futuro Luís* XVI com Maria* An- 
tonieta. 1772: Primeira partilha da 
Polônia. 1774: Morte de Luís XV. 
Advento de Luís XVI. 1789: Início 
da Revolução Francesa*: tomada

\
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No Musée de l'Homme existem 
amostras —  cuidadosamente cata
logadas —  de pedras lascadas do 
Paleolítico Inferior da Europa.

da Bastilha. 1793: Luís XVI execu
tado; instala-se o regime do Terror; 
coligação de diversos países contra 
a França revolucionária. 1799: 
Golpe de Napoleão Bonaparte. 
1800: Napoleão conquista a Itália 
do norte. 1801: Napoleão assina 
concordata com o Papa Pio VII. 
1803: Inglaterra, Áustria, Suécia e 
Rússia unem-se contra Napoleão. 
1804: Napoleão promulga o código 
civil e é coroado imperador. 1805: 
Napoleão é derrotado pela Ingla
terra em Trafalgar, vence em Aus- 
terlitz e toma Viena. 1806: Napo
leão toma Berlim e Varsóvia. 1808: 
Napoleão ocupa Espanha e Portu
gal. 1812: Napoleão é derrotado na 
Rússia. 1813: Napoleão é derro
tado pela coalizão formada pela In 
glaterra, Rússia, Prússia, Suécia e 
Áustria. 1814: Os aliados tomam 
Paris. Napoleão abdica e é exilado 
em Elba.

Séculos X IX  e X X
1815: Congresso de Viena. Forma
ção da Santa Aliança; Napoleão é 
vencido em Waterloo por tropas 
prussianas e inglesas. 1822: Inde
pendência da Grécia. 1829: Derro
tado por uma aliança franco-russo- 
inglesa, o Império Otomano* 
reconhece a independência da Gré
cia, a autonomia da Sérvia e os 
principados do Danúbio. 1830: Li
bertação da Bélgica. 1837: Início 
do reinado da Rainha Vitória* na 
Inglaterra. 1847: Crise econômica 
em toda a Europa. 1848: Procla
mação da República na França e 
eleição de Luís Napoleão; movi
mentos revolucionários em toda a 
Europa contra os governos absolu
tistas. 1850: Expansão industrial 
da Inglaterra. 1851: Golpe de Es
tado na França. 1852: Luís Napo
leão restabelece o império. 1854: 
Guerra da Criméia. 1855: Derrota 
da Rússia. 1861: Formação do 
Reino da Itália. 1862: Bismarck* é 
nomeado primeiro-ministro da 
Prússia. 1866: Anexação de Ve
neza* ao Reino da Itália. 1868:

Bismarck cria em torno da Prússia 
a confederação da Alemanha do 
norte. 1870: Descentralização do 
Império Austro-Húngaro. Guerra 
franco-prussiana. 1871: A França 
é derrotada e perde a Alsácia-Lo- 
rena. Queda de Napoleão* III. Co
muna de Paris. Guilherme* I da 
Prússia é proclamado imperador 
da Alemanha unificada. Comple- 
ta-se a unificação* da Itália. 1872: 
Estabelecimento do voto secreto na 
Inglaterra. 1875: Revolta dos cris
tãos nos Balcãs contra o Império 
Otomano; sérvios e russos inter
vêm e derrotam os turcos. 1876: 
Áustria, Hungria e Inglaterra ob
têm o controle dos Balcãs. 1871: 
Assassínio do Czar Alexandre* II. 
Tríplice aliança: Alemanha, Áus- 
tria-Hungria e Itália. 1890: Intensi
fica-se a industrialização na Rús
sia. Bismarck deixa o cargo de 
primeiro-ministro da Alemanha. 
1892: Aliança militar franco-russa. 
1900: Fundação do Partido Traba
lhista inglês. 1901: Morre a Rainha 
Vitória da Inglaterra. 1904: 
Aliança franco-inglesa. Guerra rus- 
so-japonesa. 1905: A Rússia perde 
a guerra; uma revolta interna é es
magada pelo czar. 1908: A Áustria 
anexa a Bósnia-Herzegovina, sob 
protestos da Sérvia. 1910: Procla
mação da República de Portugal. 
1914: O herdeiro do trono aus
tríaco e sua mulher, são assassina
dos na Bôsnia: a Áustria declara 
guerra à Sérvia; início da Primeira* 
Guerra Mundial. 1917: Revolução 
russa*, liderada pelos bolchevi
ques; derruba o czarismo e instala 
o regime socialista no país. 1918: 
Rússia e Alemanha assinam a paz, 
em separado. Derrotados os ale
mães no Mame. Proclamação da 
Independência da Polônia, da 
Tchecoslováquia e da Iugoslávia, 
que se retiram da guerra. Renúncia 
do imperador da Ãlemanha e esta
belecimento da República de Wei- 
mar*, que negocia o armistício. 
1919: Ássinatura do Tratado de 
Versalhes, de que resulta o esface
lamento do império colonial ale-
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Além da pedra e do bronze, os artistas pré-históricos usavam em suas obras os chifres de renas, material bastante 
comum em trabalhos do Periodo Magdaleniense. ("Cabeça de Cavalo", Museu de Saint-Germain-en-Laye.)

mão. Formação da Sociedade das 
Nações. 1921: Surge o partido fas
cista italiano. 1922: Mussolini* 
torna-se primeiro-ministro da Itá
lia. 1924: Consolidação do fas
cismo* na Itália. 1925: Stálin* as
sume o controle político na Rússia. 
1931: Proclamação da República 
na Espanha. 1932: Salazar* as
sume em Portugal. 1933: Hitler* é 
nomeado primeiro-ministro; o Par
lamento alemão legaliza a ditadura 
do Partido Nacional Socialista. 
1936: Começa a Guerra Civil Es
panhola*. 1938: Alemanha anexa 
os Sudetos tchecos. 1939: Franco 
assume o poder na Espanha. Hitler 
invade a Polônia: começa a Se
gunda* Guerra Mundial. 1941: Os 
alemães tomam Paris, colocando a 
França entre os outros países já 
conquistados: Áustria, Tchecoslo- 
váquia, Dinamarca, Noruega, Bél
gica, Holanda e Polônia. 1943: As 
potências do Eixo (Alemanha, Itá
lia e Japão) sofrem derrotas. 1944: 
Capitulação da Itália. A França re
cupera a liberdade. 1945: Alema
nha é tomada pelos aliados; confe
rência dos quatro grandes em Yalta 
e Potsdam; criação da ONU*; 
Tito* assume o poder na Iugoslá
via. 1947: Início da guerra* fria. 
1948: Divisão da Alemanha. 1949: 
Criação da OTAN. 1955: Pacto de

Vênu* de Baoussé-Roussé Vinti- 
mille. (Leroi-Gourhan, André: "Pré- 
histoire de 1’art occidental".)

Varsóvia entre os países socialis
tas: Albânia, Bulgaria, Alemanha 
Oriental, Tchecoslováquia, Hun
gria, Polônia, Romênia e Rússia. 
1956: Kruschev* denuncia Stálin 
no 20.“ Congresso do Partido Co
munista em Moscou. Período do 
"degelo” na Rússia e Europa do 
leste. 1957: Criação do Mercado* 
Comum Europeu: Bélgica, Luxem
burgo, República Federal da Ale
manha, França, Holanda, Itália. 
Sputnik: a Rússia lança o primeiro 
satélite artificial. 1958: De* Gaulle 
eleito presidente da França. 1960: 
Independência de Chipre: Macá- 
rios como presidente. 1961: A Rús
sia lança ao espaço o primeiro cos
monauta, Yuri Gagárin. A 
República Democrática Alemã 
constrói um muro em Berlim. A 
Albânia desliga-se do Pacto de 
Varsóvia. 1962: Pelo acordo de 
Evian, a Argélia torna-se indepen
dente. 1963: Alemanha Federal e 
França assinam tratado de coope
ração. Ludwig Erhard substitui 
Konrad Adenauer como chanceler 
da Alemanha Federal. Os socialis
tas italianos são convidados a par
ticipar do governo. 1964: A França 
reconhece o governo da China co
munista; Nikita Kruschev é desti
tuído de suas funções como pri
meiro- ministro da URSS. 1965: 
Enquanto a Alemanha restabelece 
as relações com Israel, os países 
árabes ameaçam o rompimento 
com a Alemanha. 1966: Paulo VI 
e Andrei Gromiko, ministro das re
lações exteriores da URSS, confe
renciam no Vaticano. A França in
forma que se retiraria da OTÂN a 
partir de 1969. A sede da organiza
ção transfere-se de Paris para Bru
xelas. Pela primeira vez, desde a 
Segunda Guerra Mundial, os so

cial-democratas participam do po
der na Alemanha Federal. A Câ
mara dos Comuns na Grã- 
Bretanha vota favoravelmente ao 
projeto do Partido Trabalhista, pe
dindo a nacionalização da indús
tria do aço. 1967: O Exército grego 
assume o controle do país, em 
nome do Rei Constantino, estabele
cendo um regime militar. 1968: O 
governo britânico anuncia a reti
rada de suas tropas a leste do canal 
de Suez*, a partir de 1971. França: 
violentas manifestações estudantis 
e operárias põem em perigo o re
gime. Acometido de um derrame 
cerebral, Oliveira Salazar é afas
tado do governo português e substi
tuído por Marcelo Caetano. Inva
são da Tchecoslováquia por tropas 
soviéticas. 1969: De Gaulle demi
te-se do governo francês. O Gene
ral Franco indica para a sua suces
são o Príncipe Juan de Bourbon. 
1970: Tratado germano-soviético 
marca as novas relações da Alema
nha Federal com o leste europeu. 
Conservadores ganham as eleições 
gerais na Grã-Bretanha, retomando 
o governo sob a liderança de Ed- 
ward Heath. Wladislaw Gomulka 
demite-se do governo polonês. As
sume Edwara Gierek. 1971: Sob 
pressão do Exército, o governo De- 
mirel demite-se na Turquia. As
sume o poder o líder do Partido 
Republicano, Nihat Erim. Walter 
Ulbricht abandona suas funções de 
primeiro-secretário do Partido Co
munista da Alemanha Oriental. É 
substituído por Honnecker. A Câ
mara dos Comuns aprova a entrada 
da Grã-Bretanha no MCE. As tro
pas inglesas intervêm na Irlanda do 
norte, após dois anos de lutas entre 
católicos e protestantes. 1972: A 
Grã-Bretanha ingressa no Mercado

Comum Europeu. 1973: A Dina
marca também torna-se membro 
do MCE. Morre em atentado o pri
meiro-ministro espanhol Carrero 
Blanco. Na Grécia, um polpe mili
tar acaba com seis anos de dita
dura de Giórgios Papadopoulos. 
1974: Um escandalo político pro
voca a renúncia do chanceler Willy 
Brandt, da Alemanha Federal. O 
novo chanceler é Helmut Sèhmidt. 
Na França morre o Presidente 
George Pompidou. Valéry Giscard 
d’Estaing é eleito por um período 
de sete anos. A Grécia inicia um 
processo de redemocratização, com 
um governo civil liderado por 
Constantin Karamanlis. Em Portu
gal, uma revolução militar apoiada 
pelo povo derruba a ditadura sala
zarista. A Turquia intervém em 
Chipre. 1975: O governo espanhol 
executa militantes bascos, provo
cando violentas ondas de protesto. 
Em 20 de novembro, morre o Ge
neral Francisco Franco. Juan Car
los de Bourbon é coroado rei da 
Espanha.

VEJA TAMBÉM: Absolutismo; 
América; Asia ; Bárbaras, Inva
sões; Bizantino, Império; Colonia
lismo; Continentes; Escandinavos, 
Povos; Eslavos, Povos; Fascismo; 
Fenícios; Feudalismo; Francos; 
Germânicos, Povos; Grécia A n
tiga; Inquisição; Medieval, Arte; 
Mediterrâneo, Mar; Mercado Co
mum Europeu; Napoleônico, Impé
rio; Nazismo; Primeira Guerra 
Mundial; Reforma e Contra-Re- 
forma; Renascença; Roma Antiga; 
Sacro Império Romano-Germâ- 
nico; Segunda Guerra Mundial; 
Unificaçao Nacional; Visigodos.
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Europa do Leste, 
Cinema da

Até 1950, de todos os países da 
Europa do leste — Albânia*, Bul
gária*, Hungria*, Iugoslávia*, Po
lônia*, Romênia*, Tchecoslová
quia* e União* Soviética —, 
somente este último contribuiu de 
maneira fundamental para a histó
ria do cinema, principalmente com 
os filmes realizados na década de 
1920. No entanto, muitos desses 
paises possuíam produção cinema
tográfica, às vezes intença e com 
acentuada característica nacional. 
Se alguns deles (como a Polônia e 
a Tchecoslováquia) não tivessem 
sido dominados, teriam alcançado 
maior projeção fora de suas fron
teiras, ocupando merecido lugar 
nos compêndios cinematográficos 
publicados na Europa ocidental.

È raríssimo, por exemplo, encon
trar referências ao polonês Kasi- 
mierz Proszynski, que, já  em 1894, 
construíra o pleógrafo (aparelho 
capaz de reproduzir fotografias 
animadas) e, pouco mais tarde, o 
aeroscópio (primeira câmara auto
mática portátil). Do mesmo modo, 
poucos eram os países que, em 
1898, estavam capacitados a reali
zar filmes de enredo, como foi o 
caso da Tchecoslováquia, que, 
nesse ano, já  produzia uma série de
fequenas comédias dirigidas por 

an Krizennecky (1868-1921).
Apesar do início promissor, 

tanto Polônia (dominada pelos aus
tríacos; desde 1815) quanto Tche
coslováquia (praticamente provín
cia do império austro-hungaro) 
tornaram-se apenas um mercado 
para os filmes da Europa ocidental.

Entre 1918 e 1945, a Polônia 
não conseguiu criar um cinema ex
pressivo. Nesse período, sua produ
ção dividiu-se em duas linnas: a 
primeira de tendência heróica, re
presentada por filmes históricos e 
patrióticos, que afirmavam o ultra- 
nacionalismo antigermânico e anti- 
russo; a segunda linha, tendia ao 
melodramático, em cujos filmes a 
posse de mulheres belas e levianas 
valia como compensação à vida 
difícil que o país recém-libertado 
enfrentava. Mas entre essas duas 
tendências também se desenvolveu 
a comédia*, gênero que melhor cor
respondeu à vida cultural polonesa, 
pois durante o longo período de do
minação estrangeira todas as ca
madas sociais do país aprenderam 
a manejar com virtuosismo a iro
nia* e a sátira*. Essa produção, 
apesar^de medíocre e carregada de 
intenções exclusivamente mercan
tis, foi suficiente para criar uma in
fra-estrutura técnica, quase total
mente exterminada, depois, pela 
hecatombe nazista.

0  cinema tcheco, por outro lado. 
deu mostras de forte personalidade 
após a proclamação da República 
(1918). Alguns títulos indicam as 
linhas mais significativas desse ci
nema, no período entre as duas 
guerras mundiais: O Arquiteto da 
Catedral (de Dege, 1919), baseado 
em uma lenda medieval, e represen

tativo do filme histórico que ilustra 
as façanhas dos heróis populares 
(dessa mesma tendência, Janosiki
— de Frik, 1936 —, baseado na 
vida do homônimo herói eslovaco, 
é considerado o melhor exemplo); 
O Bravo Soldado Schuweick 
(1926), de Jiri Trnka (1910-1970), 
adaptação do romance de Hasek, 
representa a tendência satírica con
tra a opressão austro-húngara; A s
sim é a Vida (1929) sintetiza a vida 
cotidiana num subúrbio de Praga 
(o cinema tcheco, até hoje, perma
nece fiel à crônica da vida nas cida
des); Eroticon (1929) e Êxtase 
(1933) — ambos de Gustav Ma- 
chaty (1901- ) — são exem
plos da linha erótica: exaltam o 
amor físico e a sensibilidade à na
tureza, descrevendo os costumes 
com uma audácia que impressio
nou o público europeu.

A Segunda* Guerra Mundial in
terrompeu o desenvolvimento do 
cinema tchecoslovaco: a ocupação 
nazista ditava, então, todas as re
gras para a produção. Alguns dire
tores, porém, recusaram-se a obe
decer os ditames do novo opressor, 
limitando-se a realizar comédias 
inofensivas. Mesmo essas, foram 
freqüentemente interditadas.

A produção cinematográfica da 
Hungria, cuja vida cultural liga
va-se mais estreitamente a Viena, 
conseguiu ser mais intensa que a da 
Polônia e a da Tchecoslováquia. 
Chegou mesmo a formar produto
res como Michael Curtiz 
(1888-1962) e Sir Alexander Korda

(1893-1956), que mais tarde ganha
ram fama nos Estados Unidos e na 
Inglaterra. Mas o cinema húngaro 
foi também um cinema dominado, 
sujeito às imposições do império e, 
depois, do regime ditatorial insta
lado em 1920. Do início à metade 
do século XX, apenas um filme é 
realmente significativo, em meio às 
inúmeras operetas e intrigas senti
mentais: Os Homens da Montanha 
(1942), uma comovente descrição 
da miséria camponesa. A maior 
contribuição da Hungria ao cinema 
é, por isso, o trabalho do teórico 
Bela Balázs (1884-1949).

O cinema das estepes

Na Rússia, a produção cinema
tográfica foi fraca mas regular até 
a Primeira* Guerra Mundial. Além 
de filmes históricos, muitos outros 
foram feitos, baseados principal
mente na riquíssima literatura do 
século XIX. É o caso de A Sonata 
de Kreutzer (1911), A Dama de Es
padas (1910) e Crime e Castigo
(1913). A maioria dos elementos 
que produziam esses filmes deixa
ram o país durante a revolução de 
1917, quando houve quase com
pleta renovação de diretores, rotei
ristas e técnicos, responsáveis pelo 
posterior desenvolvimento do ci
nema da União Soviética.

Pouco antes de 1920, fatos im
portantíssimos ocorreram nesse ci
nema: Dziga Vertov (1896-1954) 
organizou e preparou uma imensa 
equipe de cinegrafistas que docu

mentaram a revolução e propuse
ram nova relação entre cinema e 
acontecimentos sociais; e Lênin* 
nacionalizou o cinema (“o cinema 
é para nós a arte mais impor
tante”). Da tarefa militante levada 
a efeito pela equipe de Dziga Ver
tov surgiram alguns técnicos excep
cionais, como o fotógrafo Eduardo 
Tissé (1897-1962), responsável 
pela fotografia de quase todos os 
filmes de Sergei Eisenstein*.

Desvinculado de preocupações 
mercantis e vivendo um clima de li
berdade, o novo cinema soviético 
obteve rápidos e bons resultados: 
seus diretores realizaram um traba
lho que marcou definitivamente a 
história do cinema mundial. Os 
quatro maiores representantes fo
ram Eisenstein, Vertov, Pudovkin* 
e Dovjenko (1894-1956), que fo
ram seguidos por Kulechov 
(1899-1944), Kozintsev (1905- ), 
Trauberg (1905-1948) e alguns 
outros diretores.

A preocupação desses diretores 
abrangeu a totalidade de problemas 
que o cinema podia então colocar: 
foi uma filmografia gerida por uma 
sociedade em transformaçao e que 
se preocupava em focalizar proble
mas nascidos dessa mesma socie
dade. Sua temática era a mais atual 
possível: a revolução, a guerra civil 
e, fundamentalmente, as questões 
sociais provocadas pela mudança 
da estrutura, particularmente nos 
meios rurais. A dramaturgia e_a 
linguagem cinematográfica não 
deixaram de ser pesquisadas. E,

Na obra de Eisenstein, revolução e guerra civil mostram uma sociedade em transformação. ("Couraçado Potemkin".)
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É marcante a influência do neo-realismo italiano na época do degelo do cinema polonês. ("A Passageira", 1961.)

fez com que o cinema se manti
vesse distante de assuntos de maior 
atualidade ou de novos problemas 
sociais.

O degelo

A morte de Stálin e o XX Con
gresso do Partido Comunista pro
vocaram profundas transformações 
no cinema dos países do leste euro
peu. Iniciou-se então o chamado 
período do degelo, marcado por 
tentativas de se voltar à atualidade, 
pela valorização dos temas ligados 
a vida cotidiana: o trivial substituiu 
o heroísmo e é nítida a influência 
do neo-realismo italiano.

Na União Soviética, essa aber
tura mostrou-se mais acentuada- 
mente em repúblicas como a Geór
gia — que produziu filmes do porte 
de Nossa Pátria — do que nos es
túdios de Moscou e Leningrado. O 
filme que anunciou ao mundo as 
transformações do cinema sovié
tico foi Quando Voam as Cego
nhas (1957), de Mikhail Kalatosov 
(1903- ), e que recebeu o 
grande prêmio do Festival de Can- 
nes em 1958/ Mas os que mais se 
destacaram foram Sergei Bondart-

com isso, a montagem* surge como 
um dos elementos mais ricos e bri
lhantes da obra cinematográfica.

Quase todos os diretores soviéti
cos da época, principalmente Ei- 
senstein e Pudovkin, vincularam 
estreitamente a atividade prática à 
teórica. Tentaram criar novo rela
cionamento entre espectador e 
filme — fora do exclusivo circuito 
comercial —, elaborando uma lin
guagem capaz de exigir uma ati
tude ativa do público.

Entre esses cineastas houve a 
preocupação de criar um cinema 
que levasse à diferenciação estimu
lante do pensamento: a montagem 
realista de Pudovkin opõe-se à de 
Eisenstein, ao mesmo tempo em 
que coexistem o lirismo de Dov- 
jenko e o construtivismo de Trau- 
berg. Nesse período áureo do ci
nema soviético, além dos filmes de 
Eisenstein e alguns documentários 
de Vertov, destacam-se A Mãe 
(1926) e Tempestade sobre a Ásia
1929), de Pudovkin, e A Terra
1930), de Dovjenko, entre dezenas 

de filmes excepcionais.
Com o advento do stalinismo*, 

todo esse trabalho foi esterilizado. 
Passou a imperar o culto à perso
nalidade, com o Estado impondo 
seus ditames sob o nome de rea
lismo* socialista, estratagema para 
substituir a realidade pela visão das 
autoridades. O “monumentalismo” 
tornou-se palavra de ordem: pou
cos filmes por ano, grande investi
mento em cada um, de modo que 
todos se constituíssem em grandilo
qüentes superproduções. O maior 
adepto da tendência foi Tchiaureli 
(1894- ), cujo filme mais mo
numental foi A Queda de Berlim 
(1949).

Os filmes que obedeciam aos 
preceitos oficiais tinham por 
princípio a exaltação do herói; po
dia ser um naturalista, um artista 
do passado ou uma figura esco
lhida a dedo entre os participantes 
da revolução de 1917. Mas era de

preferência um homem de guerra; 
por essa razão figura como o maior 
deles o próprio Stálin, personagem- 
chave em inúmeros filmes (O Ter
ceiro Golpe, A  Batalha de Stalin- 
grado, A Promessa).

A essas imposições, nem mesmo 
Eisenstein conseguiu escapar em 
Alexandre Névski (1938). Quando 
se recusou a continuar seguindo as 
ordens das autoridades na segunda 
parte de Ivã, o Terrível (1944), Ei
senstein teve o filme interditado.

Apesar de tudo, alguns filmes 
conseguiram atravessar a barreira 
stalinista; entre eles A Infância de 
Górki (1938), Ganhando Meu Pão
(1939) e Minhas Universidades
(1940) — trilogia de Marc Dons- 
koi (1901- ) baseada na vida de 
Máximo Górki — e O Caminho da 
Vida (1930), de Nicolas Ekk 
(1898- ), que aborda o drama 
das crianças delinqüentes em de
corrência da guerra civil e propõe 
um método de educação nao ba
seado na repressão.

A política do monumentalismo e 
a do realismo socialista ultrapassa
ram as fronteiras da URSS e atingi
ram os países da Europa central, 
onde as novas democracias popula
res surgidas após a Segunda 
Guerra haviam nacionalizado o ci
nema (Polônia, Tchecoslováquia, 
Iugoslávia e Hungria). De acordo 
com a política cinematográfica so
viética, nova temática foi instau
rada nesses países. Durante mais 
de dez anos, a guerra, a resistência, 
a luta contra o nazismo e os cam
pos de concentração foram trata
dos nos filmes da Europa central. 
Um dos mais notáveis foi A Última 
Etapa (1948), de Wanda Jaku 
bowska (1907- ), que relata as 
atrocidades de Auschwitz.

Essa temática, porém, foi uma 
faca de dois gumes: os países da 
Europa central, traumatizados pela 
guerra, sentiam necessidade de gri
tar os horrores passados, mas, por 
outro lado, a permanência do tema

A experiência democrática de um colégio em "A h! ça ira!", de Jancso.

O am or inocente em "Trens Estreitam ente V ig iados", do tcheco J iri Menzel.
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Kaw alerow icz questiona a religião : "M adre  Joana dos A njos” , 1960.

chuk, com O  D e s t in o  de U m  H o 
m em , realizado em 1959, e Gregori 
Tchucrai (1921- ), com os fil
mes 0  Q u a d ra gé s im o  P r im e ir o  
(1956), A  B a lad a  d o  S o ld a d o  
(1960) e C é u  L im p o  ( 1961).

O trabalho de Kalatosov, Bon- 
dartchuk e Tchucrai pode ser con
siderado predecessor da cinemato
grafia soviética moderna, que, 
apesar das limitações quanto à te
mática, apresentou obras de grande 
importância na década de 60.

Sergei Paradjanov (1924- ), 
com O s C a v a los  de F o g o  (1964); 
Andrei Tarkovski (1932- ), 
com A  In fâ n c ia  de Iv a n  (1962) e 
A n d re i R u b le v  (1966); e Andrei 
Konchalovski (1937- ) são os 
grandes realizadores dessa geração. 
Kozintsev, que realizara em 1956 o 
filme D o m  Q u iiço te , retoma com 
maestria os temas universais em 
H a m le t  (1964) e R e i  L e a r  (1969).

Na Polônia, o degelo conseguiu 
ir mais longe: não so porque os di
retores passaram a questionar a so
ciedade polonesa, mas também 
porque foram capazes de criar um 
sistema de produção, considerado 
o mais evoluído do ponto de vista 
da administração cinematográfica. 
Fizeram com que o cinema esca- 

asse da subordinação tanto ao pú- 
lico quanto ao Estado. E isso 

através da criação dos grupos de 
produção, formados por cineastas 
com as mesmas afinidades, o que 
possibilitou o diálogo entre Estado, 
público e realizadores.

Quando a direção (composta por 
três pessoas) de tais grupos discutia 
um projeto, um representante do 
governo, participava com direito a 
voto. Na fase inicial, cada grupo 
era financiado pelo Estado; depois 
de certo tempo — cerca de dois 
anos — , passava a ser financeira
mente responsável pelo conjunto de 
sua produção (e não filme por 
filme). Esse sistema possibilitou 
grande variedade de produção, 
num ambiente de liberdade, aten
dendo aos interesses do público e 
do cineasta: certos grupos dedica
vam-se ao filme de discussão polí
tica, outros ao filme de aventura ou 
ficção* científica.

Ao mesmo tempo, a escola de ci
nema criada em Lodz contribuiu 
mais ainda para a diversificação de 
formas e conceitos e para estimular 
a criatividade dos cineastas. 
Mesmo antes do degelo, a Polônia 
vinha dando mostras de grande 
força cinematográfica — já em 
1955, Wajda realizava o filme G e 
ra çã o . Mas, nos anos que se segui
ram, o país conheceu esplêndido 
surto, onde pontificaram os nomes 
de Wajda — C an a l, 1957; C in za s  
e D ia m a n tes , 1958; Sansão, 1961; 
Munk (1921-1961) — H e ró ica , 
1957; A z a r ,  1960; Kawalerowicz 
(1922- ) — M a d re  Joa n a  dos  
A n jo s ,  1960; e Has(1925- ) — 
O  A d e u s , 1958. Com eles, através 
de uma cinematográfica extraordi
nariamente angustiada, tudo entrou 
em discussão: a guerra, o pós- 
guerra, o partido comunista, a bu
rocracia. a situação dos judeus, o 
herojsmo. a relaçao indivíduo-insti- 
tuição, a crise habitacional, a famí
lia, a moral sexual, a religião, etc. 
No início da década de 60, volta a 
censura, embora menos intensa que 
no período stalinista, e o cinema

polonês já  não demonstra tanta vi
talidade.

Wajda realiza ainda L a d y  M a c -  
b eth  na S ib é ria , em 1962; A s  P o r  
tas do P a ra ís o , 1967; e C a ça  às 
M o s ca s , em 1969. Em 1965, Ka
walerowicz apresenta a superpro
dução O  F a ra ó , Roman Polanski 
(1933- _) destaca-se com A  
F a c a  na A g u a  (1961), e Jerzy Sko- 
limowski (1936- ) introduz al
gumas inovações com S in a is  P a r t i 
cu la res : N e n h u m , em 1964, 
W a lk ove r, em 1966, e M ã o s  ao 
A l t o ,  em 1967. Tadeus Jaworski 
(1926- ), Kazimierg Karabasz 
(1930- ), Janusz Majewski 
(1931- ) e Wladislaw Slesicki 
(1927- ) também realizaram 
importantes trabalhos no género 
documentário*.

A Hungria também conheceu 
uma fase de degelo, muito rápida, 
em que se destacou o filme Ô  P e 
q u e n o  C a rro s s e l (1955), de Zoltan 
Fabry(1917- ). Mas os aconte
cimentos de 1956 (invasão do país 
pela União Soviética) e as medidas 
da censura interromperam o traba
lho iniciado por alguns cineastas, 
entre eles Fabry e Imre Fehér 
(19 26- ). Só na década segu inte 
o cinema húngaro conseguiu entrar 
numa fase de discussão, principal
mente com os filmes de Miklos 
Jancsó (O s  S em -esperança , 1965; 
V erm e lh o s  e B ra n co s , 1966; S ilê n 
c io  e G r ito ,  1968; S ir o c o  de In 
ve rn o , 1969; A g n u s  D e i,  1970; O  
S a lm o  V e rm e lh o , 1971). Nessa 
nova geração de cineastas desta
cam-se ainda Ferenc Kósa 
(1937- ), com D e z  M i l  S ó is  
(1967) e István Szabó (1938- ), 
cujo primeiro longa-metragem (A 
Id a d e  das Ilu s ões , 1964) alcançou 
grande sucesso.

Apesar dos esforços da Hungria, 
e mesmo da Iugoslavia, para subs
tituir a Polônia no mercado mun
dial, o país do leste europeu que 
conseguiu o intento foi a Tchecos- 
lováquia. A fita que melhor repre

senta o degelo tcheco é U m  D ia , 
um  G a to  (1963), de Jasny 
(1925- ), cuja forma se con
funde com um conto de fadas, mas 
que propõe uma séria discussão do 
partido comunista. Tornaram-se 
importantes também os trabalhos 
de Jiri Weiss (R o m e u  e J u lie ta  nas 
T reva s , 1960) e, principalmente os 
da dupla Kadan Klos (A  M o r te  se 
C h a m a  E n g e lch e n , de 1963; E u  
A c u s o ,  de 1964; e A  P eq u e n a  L o ja  
da R u a  P r in c ip a l,  de 1965.

As características dessa nova es
cola surgiram e desenvolveram-se 
na Faculdade de Cinema e Televi
são de Praga (F.A.M.U.). A esse 
grupo de realizadores pertence Mi- 
los Forman (1932- ), o melhor 
diretor do cinema tcheco moderno.

O trabalho de Forman caracteri
za-se por uma visão agudamente 
crítica da vida cotidiana. Seus prin
cipais filmes são: O  A s  de Espadas, 
de 1963; O s A m o re s  de um a  
L o u ra ,  de 1965; e O  B a ile  dos 
B o m b e iro s , de 1967.

Na Tchecoslováquia nasceu 
também o moderno cinema de ani
mação*, com Jiri Trnka. Os filmes 
de Trnka mostraram-se fundamen
tais, não só pela qualidade, mas 
também porque o genero possibili
tou ao cineasta escapar das normas 
stalinistas. O  H o m e m  d e  M o la  e o  
SS , realizado em 1946, Velhas L e n 
das T checas , de 1954, e O  B ra v o  
S o ld a d o  S ch w e ick , de 1954, foram 
seus principais trabalhos.

Após sua morte, em 1970, sua 
obra continuou a se desenvolver, 
na Tchecoslováquia e na Polônia, 
onde se formou uma nova escola de 
desenho animado que incorporou 
as recentes aquisições das artes 
plásticas e gráficas e renovou total
mente o desenho de animação, em 
escala mundial.

V E J A  T A M B É M :  C in e m a ; E is e n 
s te in ; W ajda.

Evolução

A teoria da evolução biológica 
surgiu de comparações realizadas 
entre as diversas espécies* de ani
mais, com o objetivo de classificá- 
los. No entanto, o trabalho de clas
sificação* determinou um melhor 
conhecimento de suas estruturas 
orgânicas, e semelhanças até entãó 
insuspeitadas começaram a apare
cer. Verificou-se, por exemplo, que 
a baleia, apesar de parecer um 
peixe*, possuía pulmões e glându
las mamárias. E suas nadadeiras ti
nham um esqueleto homólogo aos 
dos membros dos mamíferos*. 
Dessa forma, a despeito da seme
lhança aparente com os peixes, a 
baleia tinha de ser classificada en
tre os mamíferos.

A anatomia* comparada foi evi
denciando, aos poucos, que os ani
mais são estruturados de acordo 
com um mesmo plano geral. Imagi
nou-se, então, que, com as carac
terísticas fundamentais comparti
lhadas por todas as espécies de 
cada grupo de animais ou vegetais, 
era possível estabelecer um modelo 
teórico geral para todo o grupo. E 
o conceito de modelo único serviu 
para destacar as profundas seme
lhanças existentes entre os seres 
que diferem em muitos detalhes.

Entretanto, depois de se verificar 
que os filhos de qualquer ser vivo 
são fundamentalmente iguais a 
seus genitores — embora difiram 
em aspectos superficiais — a'Bu- 
mas questões pareceram inevitá
veis. Sendo todos os mamíferos va
riantes de um mesmo modelo geral, 
não seriam as diferentes espécies de 
mamíferos descendentes da mesma 
espécie ancestral?

Talvez o modelo geral fosse mais 
que uma simples abstração; é 
possível que fosse uma espécie real 
extinta. Contudo, na época, não ha
via meios de investigação nem de 
conhecimento acumulados para 
comprovar cientificamente essa hi
pótese. O valor do conceito residiu 
na explicação intuitiva da existên
cia de caracteres comuns em todos 
os mamíferos.

Foi só durante o século XVIII 
que a teoria do “modelo geral” co
meçou a criar raízes científicas. 
Até então, a existência de cada es
pécie era concebida como fruto da 
criação divina — e o maior obstá
culo que a nova teoria teve de en
frentar foi a interpretação literal da 
Bíblia. Mesmo no campo científico, 
a demonstração do transformismo 
era difícil. A hipótese colidia com 
fatos conhecidos: jamais se vira 
uma espécie transformar-se em ou
tra. Era necessário descobrir o me
canismo da evolução para que esta, 
como fato, se tornasse verossímil. 
E essa demonstração foi uma das 
obras mais grandiosas da ciência 
do século XIX.

Os precursores científicos

Foi Jean-Baptiste Lamarck* 
uem primeiro tentou uma análise 
ireta do problema. Verificou que 

fatores do ambiente podem modifi-
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car certas características dos in
divíduos e imaginou que tais modi
ficações se transmitissem à prole. 
Assim, os filhos das pessoas que vi
vem ao sol já nasceriam mais mo
renos do que os filhos das que to
mam pouco sol. Admitia, inclusive, 
que a necessidade de uma nova ca
racterística determinaria seu apare
cimento e que o traço assim adqui
rido se transmitiria à prole. Por 
outro lado, a inutilidade de um ór
gão o faria desaparecer. Em outras 
palavras, a necessidade de respirar 
teria feito aparecer pulmões nos 
peixes, que começaram a passar pe
quenos períodos fora da água (o 
que teria permitido a seus descen
dentes viver em terra mais tempo). 
Posteriormente, as guelras (brân- 
quias) — então desnecessárias — 
teriam desaparecido. A partir des
ses postulados, era fácil imaginar a 
formação de novas espécies.

Lamarck expôs sua teoria no li
vro Filosofia Zoológica, publicado 
em 1809. Mas estudos posteriores 
demonstraram que suas idéias esta
vam erradas. Apenas um de seus 
postulados é correto: o ambiente 
provoca modificações adaptativas 
nos indivíduos (mas os caracteres 
assim adquiridos não se transmi
tem à prole).

Ao publicar sua obra A Origem 
das Espécies, em 1859, Darwin* 
provocou uma das maiores revolu
ções dos tempos modernos, contri
buindo efetivamente para que cien
tistas e leigos aceitassem a 
transformação das espécies umas 
nas outras. E foi ele quem eviden
ciou o papel da seleção* natural na 
evolução. Por isso o darwinismo* 
pode ser considerado o primeiro 
passo do evolucionismo moderno.

Os esforços dos evolucionistas 
têm convergido para a determina
ção da seqüência do aparecimento 
das espécies, o estabelecimento dos 
ancestrais de cada grupo e o conhe
cimento de como e por que as espé
cies evoluem.

Provas da evolução

Os animais e vegetais que deixa
ram fósseis* numa camada sedi
mentar de solo viveram e morreram 
quando tal camada estava se depo
sitando. Os fósseis têm, assim, a 
idade dos terrenos em que se en
contram. Comparações de rochas 
fossilíferas de diferentes áreas pos
sibilitaram a organização de uma 
coluna geológica teórica, ou seja, 
uma sucessão de terrenos seriados 
de acordo com suas idades relati
vas. Dessa forma, reconstruiu-se 
aproximadamente a história geoló
gica do solo nos diversos continen
tes. A idade relativa é indicada pela 
superposição natural das camadas 
da terra, enquanto que a idade ab
soluta é fornecida pela radiativi- 
dade* de elementos do terreno ou 
dos fósseis.

A paleontologia* e a geologia* 
histórica fornecem a documentação 
mais direta da sucessão das espé
cies que habitaram a Terra. Todos 
os fósseis do Período Cambriano 
são invertebrados aquáticos. No 
período seguinte (o Ôrdoviciano), 
surgiram os primeiros vertebrados: 
peixes muito primitivos, sem 
mandíbula (ciclóstomos). Aparece
ram a seguir os mais antigos anfí
bios* conhecidos e, 80 milhões de 
anos depois, os primeiros répteis*. 
Esta seqüência constitui forte indi
cação de que os répteis origina-

A mutação ocorre em todos os organismos. Esse processo evolutivo perm ite 
a aquisição constante de novas características. ("Tarsius spectrum ".)

P liopithecus: viveu no 
período Oligoceno, há 
37 milhões de anos. 0  
proconsul (dir.) é an
cestral do chimpanzé.

Drypithecus: grande 
símio do período Mio- 
ceno, viveu entre 8 e 
20 milhões de anos 
atrás.

Ramapithecus: pri
mata do Plioceno (há 
12 milhões de anos), é 
considerado o mais ve
lho ancestral humano.

Austra lopithecus afri- 
canus: o primeiro ho- 
minídeo (perto da era 
Quaternária) andava 
sobre os dois pés.

A. robustus: o maior e 
mais forte dos australo- 
pitecos. É um ramo de
saparecido na evolução 
do homem.

A. evoluído: possui o 
maior cérebro de seu 
gênero. Ao lado de 
suas ossadas, descobri- 
ram-se seixos trabalha
dos.
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ram-se dos anfíbios, e estes, dos 
peixes; que os animais terrestres 
procedem dos aquáticos; e que os 
vertebrados são descendentes dos 
invertebrados. Além disso, quando 
se comparam os caracteres anatô
micos aos peixes, anfíbios e répteis, 
tanto fósseis como atuais, verifi
ca-se que os anfíbios são interme
diários entre os dois grupos. Por
tanto, a seqüência em que se 
encontram os fósseis concorda com 
a linha de descendência deduzida 
da anatomia comparada.

Essa é a prova que a paleontolo
gia oferece para a teoria da evolu
ção. E as investigações demons
tram que os fósseis mais antigos 
são dé animais e plantas de estru
tura mais simples e primitiva. 
Crustáceos*, moluscos*, equino- 
dermos* e anelídeos*', bem como 
vários outros filos extintos, estão 
amplamente representados desde o 
período Cambriano.

Anatomia com parada

Diversos filos de animais e vege
tais que existiram em épocas remo
tas tem representantes até os dias 
de hoje. Os primeiros vertebrados 
tinham os caracteres gerais do mo
delo “peixe” : os peixes atuais são 
diferentes dos que originaram os 
anfíbios, mas nao fogem à estru
tura geral dos peixes primitivos. 
Portanto, podem-se comparar deta
lhadamente os peixes atuais com os 
anfíbios atuais e compreender as 
relações existentes entre as duas 
classes melhor do que comparando 
seus fósseis, quase sempre restos 
incompletos. A anatomia compa
rada das espécies atuais contribui, 
dessa maneira, para estabelecer a

genealogia de grupos extintos e 
atuais. O estudo comparativo do 
aparelho circulatório das cinco 
classes de vertebrados mostra que 
o tipo mais primitivo (encontrado 
nos peixes) evoluiu até o mais com
plicado (das aves* e mamíferos). A 
seqüência dos grupos dentro dos fi
los de invertebrados também foi es
tabelecida tendo por base, em 
grande parte, os dados da anatomia 
comparada. Da mesma forma con- 
seguiu-se esclarecer a filogenia* 
dos vegetais.

Embriologia

Geralmente os indivíduos de es
pécies diferentes são mais pareci
dos durante a fase embrionaria do 
que quando adultos. Todos os ani
mais que se reproduzem sexuada- 
mente nascem de uma única célula 
que, por divisões sucessivas, dá ori
gem a um conjunto celular. No iní
cio do processo, as células são 
quase idênticas, mas aos poucos 
vão-se diferenciando para formar 
os diversos tecidos e órgãos. Por
tanto, as diferenças entre espécies 
próximas só aparecem gradual
mente, ao longo do desenvolvi
mento embrionário. Isso permite 
que, muitas vezes, a embriologia* 
comparada indique semelhança en
tre grupos que são diferentes na 
fase adulta.

A embriologia mostra, por 
exemplo, que os equinodermos são 
mais aparentados com os protocor- 
dados (e. portanto, com os verte
brados) do que qualquer outro filo 
de invertebrados. E, entre os inver
tebrados, os parentes mais próxi
mos do homem são as estrelas e os 
ouriços-do-mar. A semelhança en-

tre embriões ou larvas de espécies 
muito diferentes mostra que elas 
são aparentadas. E isso é uma 
prova válida da teoria da evolução. 
No entanto, no início dos estudos 
da evolução, essa prova embrioló
gica deu margem a explicações 
pouco corretas. Haeckel* generali
zou essa idéia, sustentando que, du
rante o desenvolvimento embrioná
rio, cada animal passaria por fases 
correspondentes as formas adultas 
das espécies ancestrais. A ontoge
nia seria, assim, uma recapitulação 
abreviada da filogenia. A divulga
ção desse princípio entre os leigos 
contribuiu muito para a populari
zação da teoria da evolução. Na 
realidade, existem caracteres em
brionários que lembram vestígios 
de ancestrais. Mas também exis
tem, em cada embrião ou larva, ele
mentos que nada têm a ver com as 
características ancestrais. Um 
exemplo é o dos anexos embrioná
rios dos mamíferos, que não corres
pondem a nenhum caráter dos an
cestrais adultos.

H omologia e analogia

Os órgãos de espécies diferentes 
que se originam do mesmo esboço 
embrionário são chamados homó
logos. Os braços humanos são ho- 
mologos das patas dianteiras de to
dos os mamíferos e também das 
asas das aves. Mas há casos em 
que as diferenças entre órgãos ho
mólogos são tao grandes que só o 
cuidadoso estudo embriológico 
pode reconhecê-los como tais. Por 
exemplo, os balancins dos dípte- 
ros* são homólogos das asas poste
riores dos outros insetos.

Os órgãos que desempenham a

mesma função e que não são homó
logos chamam-se análogos. As 
asas de todas as aves são análogas 
(desde que sirvam para voar), mas 
não são homólogas às dos insetos, 
pois são de origem embrionária di
versa.

A identificação de homologias e 
analogias ajuda a compreender a 
história evolutiva das espécies. A 
homologia ilustra o princípio de 
que os embriões são mais seme
lhantes entre si do que seus corres
pondentes adultos. A analogia 
mostra como um mesmo problema 
de adaptação imposto pelo am
biente e “resolvido” por espécies 
diferentes através de elementos es
truturais diversos.

Fisiologia com parada

Uma classificação baseada na 
estrutura dos cristais de óxi-hemo- 
globina do sangue dos vertebrados 
e paralela à que se baseia na estru
tura do corpo. A fisiologia compa
rada mostra que os cristais de cada 
espécie são distintos, mas todos os 
do mesmo gênero possuem caracte
res comuns. Mediante certas expe
riências, chegou-se à conclusão de 
que o soro humano distingue-se 
muito pouco do dos antigos antro- 
póides (gorila, chimpanzé), mas di- 
ferencia-se do dos primatas* (ma
cacos) e, mais ainda, do dos outros 
mamíferos. Por sua vez, o soro dos 
mamíferos difere claramente do 
dos demais vertebrados. Certos 
hormônios* produzidos por glân
dulas de secreção interna determi
nam reações semelhantes quando 
injetados em animais diferentes.

Técnicas sofisticadas — como a 
hibridização dos ácidos* nucléicos
— têm sido empregadas nessas 
comparações. Compara-se, por 
exemplo, a composição das bases 
do ácido desoxirribonucléico 
(ADN) como critério adicional na 
classificação moderna. Embora or
ganismos relacionados tenham 
composições de bases de ADN 
muito semelhantes, organismos 
bastante afastados nem sempre são 
muito diferentes. Existem várias in
dicações de que esse tipo de abor
dagem será extremamente valioso 
nos estudos da evolução.

M ecanismos da evolução

Em todos os organismos até 
agora estudados, demonstrou-se a 
ocorrência de mutações*. Elas inci
dem sobre os vários tipos de carac
teres, tanto morfológicos como fi
siológicos. Caracteres novos e 
hereditários podem surgir por mu-

0  quadro esquemático à esquerda 
mostra o longo caminho da evolu
ção dos primatas, mais particular
mente do homem, através de mi
lhões e milhões de anos. É 
importante enfatizar que não se 
trata absolutamente de um pro
cesso linear —  como se houvesse 
uma tendência em direção ao 
Homo sapiens — , mas sim de uma 
evolução por ramos abrangentes, na 
qual um grande número de espé
cies acabou desaparecendo sem 
deixar qualquer vestígio de uma 
possível descendência.

Pithecanthropus: v i
veu há 1 milhão de 
anos: considerado o 
primeiro "homem ". Fa
bricava objetos e já fa
zia fogo.

Homem de Swas- 
combe: mais evoluído 
que o pitencantropo. 
Trabalhava utensílios 
com perfeição. Viveu 
há 250 000 anos.

Neanderthal: viveu entre 
150 000 e 35 000 anos 
atrás. Criou muitos utensí
lios e possuía uma lingua
gem rudimentar.

Cro Magnon: alguns cientistas 
consideram-no o próprio Homo 
sapiens. Viveu na Europa há 
40 000 anos (Paleolítico Supe
rior).
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tação de um único gene* ou por 
mutação cromossômica (que re
sulta de vários acidentes sofridos 
pelos cromossomos*: perda de um 
pequeno segmento, inversão na po
sição de uma parte ou transferência 
de fragmento de um cromossomo 
para outro). A existência de muta
ções é um elemento básico da teo
ria da evolução. Apesar de raras, 
elas estão sempre introduzindo no
vas características hereditárias nas 
espécies, o que torna alguns indiví
duos diferentes de seus pais quanto 
a certos genes. A mutação e uma 
fonte de variação hereditária. To
das as espécies existentes resulta
ram de um longo processo de evo
lução, através do qual as 
combinações gênicas mais conve
nientes para os indivíduos (no am
biente em que vivem) fixaram-se 
como características normais da 
espécie. O indivíduo herda certos 
genes de suas espécies ancestrais, 
mas também adquire outros, ao 
longo da evolução. Cada fase da 
embriogênese depende da anterior. 
Por isso, as mutações que manifes
tam seus efeitos em estágios preco
ces do desenvolvimento produzem 
alterações mais consideráveis no 
adulto do que as que atuam nos es
tágios finais. Produzindo altera
ções mais drásticas, as primeiras 
têm maior probabilidade de serem 
nocivas e de não se fixarem nas es
pécies. Isso explica por que, através 
da evolução, os caracteres se alte
ram menos a medida que são mais 
precoces as fases do desenvolvi
mento em que as mutações se ma
nifestam.

Oscilação genética

Os fatores da evolução alteram 
a freqüência dos genes nas popula
ções. As alterações produzidas por 
simples afastamentos casuais das 
proporções estatisticamente espera
das constituem a oscilação gené
tica. Populações de animais ou 
plantas que vivem em pequenas co
lônias isoladas podem diferen
ciar-se em raças distintas pelo sim
ples efeito da oscilação genética. A 
seleção natural só faz variar a fre
qüência dos genes que são impor
tantes para a sobrevivência ou a 
fertilidade*. Mas a oscilação gené
tica, por sua vez, age com igual efi
ciência sobre caracteres adaptati- 

, vos e não adaptativos. Ela pode ser 
a causa de certas diferenças entre 
populações ou raças: essas particu
laridades não são explicadas pela 
seleção natural, pois os caracteres 
em questão não parecem ter ne
nhum valor adapt ativo.

A idéia dominante entre os bió
logos modernos é que a diferencia
ção de gêneros, famílias, ordens ou 
filos processou-se pelo mesmo me
canismo fundamental que produz a 
diversificação das especies. Se, en
tre filos, as diferenças são maiores 
que entre ordens, famílias ou gêne
ros, é porque a bifurcação se deu 
em época mais remota e então 
houve tempo para que os produtos 
finais se diversificassem mais pro
fundamente.

Evolução do homem

A análise da anatomia e fisiolo
gia do homem* mostra que ele

Esqueleto do homem de Cro-Magnon na posição em que foi encontrado na 
gruta Grimaldi, em Liguria. (Musée de 1'Homme, Paris, França.)

pouco se diferenciou dos outros 
mamíferos. O estado humano atual 
foi atingido no curso de Uma longa 
evolução de espécies não humanas. 
Por isso, pensou-se durante muito 
tempo que o homem descendesse 
dos grandes símios. Mas hoje essa 
hipótese foi abandonada: o fóssil 
considerado ancestral do homem é 
o Z in ja n th ro p u s , pertencente à li
nhagem do posterior P a ra n th ro p u s , 
com cerca de 1 700 000 anos e ca
pacidade craniana avaliada em 680 
centímetros cúbicos. Recebeu a de
nominação de H o m o  habilis , de
vido aos seixos trabalhados encon
trados a seu lado, que provam sua 
capacidade de manipular a pedra. 
Seguem-se ao H o m o  h a b ilis  amos
tras que apresentavam uma mistura 
de caracteres simiescos com huma
nos (volume craniano de 700 centí
metros cúbicos). Mostravam algu
mas diferenças entre si, mas 
pertenciam à mesma subfamília 
dos A u s tra lo p ith e c in a e  (subdivi
dida nos géneros A u s tra lo p ith e cu s  
e P a ra n th ro p u s , sendo o primeiro 
mais evoluído).

Hominídeos menos primitivos 
foram, os H o m o  erectus  e P ith e 
ca n th rop u s , cujos fósseis — desco
bertos em Java e na China, respec
tivamente — foram denominados 
homem de Java e homem de Pe
quim’. O P ith e ca n th ro p u s  era relati
vamente baixo (media cerca de 
1,50 metro); suas arcadas supra-or- 
bitais eram salientes, e o maxilar 
inferior, possante e proeminente. A 
capacidade craniana do homem de 
Java é de 870 centímetros cúbicos, 
e a do homem de Pequim, de 1 075 
centímetros. Ao lado do homem de 
Pequim foram encontrados restos 
de uma “indústria” de utensílios de 
pedra e concentração de cinzas, o 
que prova que ele conhecia o fogo.

Há cerca de aproximadamente 
70 000 anos surgiu o H o m o  sa
p ie n s , do qual foram encontradas 
numerosas amostras. Teria apre
sentado duas subespécies: H o m o  
sapiens neandertha lensis  e H o m o  
sapiens sapiens  O primeiro apre
senta-se como grupo heterogêneo, 
com dois tipos principais: o nean- 
dertalense clássico e o evoluído. O 
clássico, encontrado na França, 
Bélgica e Alemanha, possuía 
grande capacidade craniana (cerca 
de 1 625 centímetros cúbicos no 
hómem dê Chapelle-aux-Saints). O 
evoluído, ao qual se unem os “ho
mens da Palestina”, pertenceria à 
descendência que deu o H o m o  sa
p ie n s  sapiens  (que por sua vez, con
duziu ao homem moderno) ou ho
mem de Cro-Magnon, que viveu 
durante o Período Paleolítico Su
perior — há 20 000 ou 30 000 
anos. Sua estatura era elevada, e a 
capacidade craniana, semelhante à 
do homem de hoje: 1 590 centíme
tros cúbicos. Ainda era caçador, 
mas já usava arco e arpão.-Imagi
na-se que sua mentalidade seria se
melhante à de algumas tribos pri
mitivas existentes na Austrália.

Dois milhões de anos foram ne
cessários para passar do H o m o  ha 
b ilis  para o homem moderno. Par
tindo de uma linhagem comum 
(diversificada por uma evolução 
entrelaçada e acrescida de comple
xos cruzamentos de raças, do an
tropófago da Polinésia ao branco 
mais evoluído), estabeleceu-se uma
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EVOLUÇÃO EM CIBERNÉTICA

Considere-se uma variável lo peso, por exemplo) de qualquer organismo. 
A constância da espécie ante mudanças aleatórias hereditárias é expressa 
segundo o esquema cibernético conservativo, de cima. O gráfico acima 
mostra que, num ambiente variável, pode haver mudança da definição do 
mais adaptado; ocorrerá uma alteração da norma que define a adaptação: 
a) período em que o mais adaptado está definido da mesma maneira, em 
norma 1; b) período em que o ambiente se transforma, redefinindo o mais 
adaptado: c) período em que surge um desvio da população, que ocupa uma 
posição ao redor da nova média, em norma 2.

única espécie: o Homo sapiens.
Se o Homo habilis é realmente o 

ancestral do homem, pode-se pen
sar que, em lugar de ser o resultado 
da hominizaçao, o utensílio foi o 
instrumento: a postura vertical, li
berando as mãos, possibilitou 
àqueles indivíduos um campo de 
atividades que estimulou o exercí
cio cerebral. Conseqüentemente, o 
desenvolvimento do cérebro permi
tiu uma utilização mais complexa 
da mão. Assim, a hominizaçao se
ria realizada por uma série de inte
rações entre a mão e o cérebro.

Cibernética na evolução

O processo da evolução bioló
gica apresenta aspectos suscetíveis 
de tratamento cibernético. Toman
do-se como exemplo um meio am
biente que contenha 1 milhão de 
moscas, verifica-se que, além da re„- 
produção padronizada, em cada 
geraçao ocorrerão mutações fortui
tas e geralmente elimináveis por 
ineficazes. Entre as mutações, uma

poderá apresentar resistência ao 
DDT. Se o ambiente for pulveri
zado com esse inseticida, todas as 
moscas morrerão, menos aquelas 
que apresentam a mutação de resis- 
tencia ao veneno. Assim, à varie
dade imprevisível e aleatória do 
meio ambiente, o organismo opõe 
sua própria capacidade de gerar a 
variedade: as mutações.

E isto corresponde ao princípio 
de Ashby (1903- ) de que “a 
variedade só pode ser combatida 
com a variedade”. A seleção natu
ral opera pela imperfeição. As mu
tações constituem uma imperfeição 
da propriedade básica da substân
cia viva: a incapacidade de se re
produzir sem alterações. Sem as 
mutações, porém, não haveria mu
danças ou transformações. Nem 
evolução.

VEJA TAMBÉM: Darwinismo; 
Em briologia; Espécie; Esqueleto; 
Filogenia; Seleção Natural.

Evolucionismo

Evolucionismo cultural é uma 
teoria — formulada no século XIX
— que visava a explicar a natureza 
e a diversidade das sociedades hu
manas (existentes ou já  extintas) 
como produtos de um processo 
único de desenvolvimento. Sua 
análise partia do pressuposto de 
que a enorme variedade de costu
mes dos diferentes povos não resul
taria de histórias diversas e particu
lares, mas seria representativa de 
diversos estágios de um mesmo 
processo evolutivo. A sociedade 
ocidental moderna constituiria exa
tamente a forma mais evoluída; as 
demais estariam em estágios ante
riores, já  percorridos pelos moder
nos europeus.

O evolucionismo está intima
mente ligado à doutrina da evolu
ção* biológica. Entretanto, não é 
uma simples transposição da dou
trina biológica para o campo das 
sociedades humanas: seus primei
ros trabalhos são anteriores ou 
contemporâneos à obra de Charles 
Robert Darwin*. Caracterizou as 
idéias de Davi Hume* e Adam 
Smith*, as obras de Augusto 
Comte* e de Herbert Spencer*. A 
preocupação com as origens da 
vida social constituía uma indaga
ção sobre a própria natureza da so

ciedade, visto que permitiria chegar 
às formas mais elementares e es
senciais da vida social humana.

As descobertas antropológicas

Foi só com o aparecimento da 
antropologia que o evolucionismo 
recebeu uma formulação sistemá
tica de cunho científico, valendo-se 
do método comparativo, que, supu- 
nha-se, permitiria a descoberta não 
só das origens das instituições 
como também dos diferentes está
gios do desenvolvimento social. 
Essa tentativa de formulação 
cientifica foi profundamente in
fluenciada pelas descobertas ar
queológicas e paleontológicas da 
epoca, que comprovaram a existên
cia, num passado muito remoto, de 
homens na Europa*. Além disso, 
permitiram estabelecer certas se
qüências de desenvolvimento de 
técnicas líticas (isto é, confecção de 
instrumentos de pedra) anteriores à 
agricultura e à domesticação de 
animais. A semelhança entre os 
utensílios encontrados e os utiliza
dos pelas sociedades tribais conhe
cidas permitiu expor uma teoria 
científica do progresso, abalando 
a concepção imobilista da Igreja.

No prefácio de sua obra Ancient 
Society, o norte-americano Lewis 
Morgan (1832-1917) afirmava: 
“Sabe-se agora que a humanidade 
já  existia na Europa durante a Era 
Glacial e mesmo antes de seu iní
cio, estando sua origem, com toda 
a probabilidade, numa era geoló-

No século XIX pensava-se que cada povo estivesse num estágio evolutivo.
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gica anterior. Esse conhecimento 
altera substancialmente o ponto de 
vista que tem prevalecido a respeito 
das relações dos selvagens com os 
bárbaros e destes com os homens 
civilizados. Pode-se agora afirmar, 
baseando-se em provas convincen
tes, que a selvageria precedeu a 
barbárie em todas as tribos da hu
manidade, assim como se sabe que 
a barbárie precedeu a civilizaçao. 
A história da raça humana é una 
quanto à origem, una quanto à ex
periência e una quanto ao pro
gresso”.

A unidade das raças

Ao mesmo tempo que postula
vam culturas superiores e inferio
res, os evolucionistas negavam a 
existência de superioridade ou infe
rioridade racial. A noção da uni
dade das raças foi primeiramente 
defendida pelo antropólogo alemão 
Adolf Bastian (1826-1905). Ele 
afirmava que as semelhanças cultu
rais observadas entre os mais diver
sos povos baseavam-se na existên
cia de um substrato psiquico 
comum à humanidade, que deno
minou idéias elementares.

Essa noção de unidade psíquica 
foi fundamental em todo o evolu
cionismo. Sua aceitação implicou a 
negação de que as diferenças cultu
rais observáveis entre os povos pu
dessem ser explicadas como parti
cularidades raciais. Essa posição é 
clara tanto em Morgan quanto no 
inglês Eduard Tylor (1818-1881), 
que afirmava em 1871: “Para os 
atuais propósitos, parece tanto 
plausível quanto desejável que se 
eliminem consideraçoes relativas 
às variedades hereditárias das ra
ças humanas e que se considere a 
humanidade como homogênea em 
natureza, embora colocada em di
ferentes graus de civilização”. E as
segurava mais adiante “( . . . )  está
gios culturais podem ser 
comparados sem levar em conside
ração o fato de que tribos que usam 
o mesmo instrumento, seguem o 
mesmo costume ou acreditam no 
mesmo mito possam diferir na con
figuração corporal e na cor da pele 
ou do cabelo’ .

A utilização de uma versão es
púria da teofia da evolução bioló
gica, para justificar o preconceito 
racial e a opressão de povos não 
europeus, é resultante de uma ideo
logia alheia à tentativa de expor 
uma teoria científica da evolução 
cultural.

Método comparativo

A noção de identidade psíquica 
também apresentava como conse
qüência a possibilidade de conside
rar os povos tribais de agora como 
sobrevivências dos antepassados 
primitivos da sociedade civilizada: 
verdadeiros “primitivos contempo
râneos”, conceito que constitui o 
fundamento do método compara
tivo dos evolucionistas. Desde que 
tal idéia foi difundida, generali- 
zou-se a denominação de povos 
primitivos para sociedades tribais 
nâo-européias, título que se con
serva até hoje, apesar de a concep
ção que lhe deu origem estar desa
creditada.

Se cada povo conservava em sua

cultura traços característicos de es
tágios anteriores, a análise dessas 
sobrevivências constituíam um ins
trumento importante no conheci
mento preciso da següência evolu
tiva de cada instituição.

Os evolucionistas

As idéias de Tylor e Morgan 
constituem formulações mais de
senvolvidas e completas de posi
ções implícitas ou parcialmente re
veladas em autores mais antigos.

Em sua obra Das Mutlerrecht 
(1861), o jurista suíço Johann Ja- 
kob Bachofen (1815-1887), utili
zando material clássico, procurou 
mostrar que o sistema de pátrio po
der, tal como existia entre os gre
gos e romanos, era um estágio pos
terior ao matriarcado, ou matrio 
poder.

No mesmo ano, o advogado es
cocês Henry Maine (1822-1888) 
publicou Ancient Law, analisando 
dados da primitiva Roma e traba
lhando mais amplamente com ma-

Máscara: origens, utilização e significados muito diversos. (Bugaku.) teria! dos povos indo-europeus .
Sua obra, defendendo o primiti- 
vismo do patriarcado, chegou a 
conclusões opostas às de Bachofen. 
Além disso, procurou demonstrar 
que a organização de grupos so
ciais baseados no parentesco e, 
mais precisamente, no patriarca- 
íismo, precedia a de organização 
social fundamentada em laços ter
ritoriais, tal como existia entre os 
gregos. Essa idéia alcançou ampla 
repercussão na época.

John Ferguson McLennan 
(1827-1881), outro advogado esco
cês, foi dos primeiros a utilizar am
plamente material relativo a povos 
tribais contemporâneos. Construiu 
um esquema muito mais complexo 
da evolução da família*: par
tiu de um estágio hipotético de pro
miscuidade primitiva, passando 
por um período de clãs* totêmicos 
matrilineares que evoluíam, através 
da poliandria (matrimónio de uma 
mulher com muitos homens) até al
cançarem o estágio patriarcal. Só 
entao é que atingiam a forma mais 
evoluída: a família monogâmica e 
patrilinear contemporânea.
_ Eduard Tylor e Lewis Morgan 

são os grandes clássicos do evolu
cionismo, pois foram dos primeiros 
a realizar um trabalho de compila
ção e sistematização de dados e 
conceitos que apresentava a linha 
da evolução da sociedade em seu 
conjunto, e não apenas de uma ins
tituição.

Tylor está entre os que mais se 
dedicaram à análise crítica e à for
mulação cuidadosa da conceitua- 
ção e dos instrumentos metodológi
cos do evolucionismo. Sua obra 
Primitive Culture, de 1871, encerra 
vários dos seus postulados básicos, 
com expressão clara e precisa.

No entanto, foi Morgan, talvez, 
o evolucionista que mais influen
ciou o pensamento contemporâneo. 
Um de seus trabalhos, Systems o f 
Consanguinity and Affinity o f the 
Human Family (1871), 'pratica
mente inaugurou os estudos de pa
rentesco nos moldes que, daí por 
diante, iriam ocupar lugar desta
cado na antropologia. Sua segunda 
grande obra, Ancient Society 
(1877), expôs de forma mais siste- 

Máscaras funerárias com mosaicos, simbojo da cultura Teotihuacan. mâtica a evolução da humanidade.



Excreção 65

As notas de Karl Marx* para esse 
livro foram utilizadas por Friedrich 
Engels* na elaboração de A Ori-

?em da Família, da Propriedade 
Vivada e do Estado, um dos clássi

cos do marxismo*, que define a in
corporação do evolucionismo no 
materialismo* histórico.

Morgan destacou-se também por 
ser um dos únicos evolucionistas 
que realizaram pesquisas de campo 
com povos primitivos. Seus con
temporâneos e sucessores eram, em 
geral, pesquisadores de gabinete, 
que baseavam seus trabalhos em 
informações coletadas por viajan
tes e missionários.

O grande esquema evolucionista 
de Morgan compreendia três está
gios fundamentais: selvageria, bar
bárie e civilização, cada um deles 
subdividido em outros três. A pas
sagem de um estágio para_outro era 
caracterizada por aquisições cultu
rais definidas. O inicio da selvage
ria — o estágio mais primitivo — 
era hipotético. Para os demais, 
Morgan acreditava poder encontrar 
representantes atuais. O estágio 
medio da selvageria era marcado 
pela descoberta do fogo e da pesca. 
A última fase da selvageria come
çaria com a invenção do arco e da 
flecha. A barbárie principiaria com 
a cerâmica, passaria pelo período 
intermediário com a domesticação 
de animais e alcançaria o desenvol
vimento final com a arte de traba
lhar o ferro. A civilização teria iní
cio com a escrita. Além dos 
elementos técnicos, cada estágio se 
caracterizaria por formas próprias 
de propriedade, família e religião.

A crítica

As proposições do evolucio
nismo começaram a ser criticadas 
já  no fim do século XIX. A crítica 
não incidiu sobre a idéia de evolu
ção (sobejamente demonstrada), 
mas sobre a fragilidade e arbitrarie
dade dos esquemas de reconstitui
ção dos estágios.

Já em 1896, Franz Boas* (no 
trabalho /ts  Limitações do Método 
Comparativo em Antropologia) di
rigia objeções sobretudo ao pressu-

Spencer: um filósofo evolucionista.

Principal órgão excretor dos vertebrados, em particular do homem, os rins 
situam-se contra a parede abdominal posterior, um de cada lado da coluna 
vertebral. O tecido renal comporta duas substâncias: uma medular, essen
cialmente constituída pelas pirâmides de Malpighi; e outra cortical, que se 
prolonga até as colunas de Bertin. A partir do rim estende-se o ureter —  
um tubo que transporta as substâncias de eliminação.

posto de que as semelhanças entre 
costumes de diversos povos eram 
resultado de um processo de desen
volvimento idêntico. A partir de en
tão, as críticas se generalizaram. 
Abundante material etnográfico de
monstrou, cada vez mais, que ele
mentos culturais semelhantes po
dem ter origem em processos diver
sos. Pôs-se em duvida a própria 
comparabilidade de certos elemen
tos tomados como idênticos (por 
exemplo, as máscaras, cujo uso e 
significado é muito diverso em dife
rentes povos).

A crítica aos evolucionistas en
fatizava a necessidade de definir 
com precisão as unidades de com
paração, levando-se em conta o sig
nificado dos elementos culturais 
em si mesmos e no contexto de que 
são parte integrante. Uma análise 
desse tipo requer um trabalho de 
campo realizado por cientistas trei
nados, e não por leigos mais ou me
nos bem intencionados. O acúmulo 
de material etnográfico de boa qua
lidade demonstrou a insustentabili- 
dade dos esquemas evolutivos. A 
pesquisa de campo revelou que a 
persistência de traços ou institui
ções culturais é acompanhada de 
transformações na forma, função 
ou significado, e que raramente um 
elemento pode ser tomado como in
dicador seguro de possíveis está
gios anteriores — destruía-se, as
sim, o conceito de sobrevivência.

Também demonstrou-se a grande 
importância do contato entre socie
dades de culturas diferentes na 
transformação dos costumes. Ficou 
patente a impossibilidade de deter
minar que tipo de sistema de paren
tesco ou que forma de religião as
sociam-se a-este ou àquele sistema 
econômico. Em suma, constatou-se 

ue a história de cada sociedade é 
iversa das demais, que os chama

dos povos primitivos atuais não 
são idênticos aos antepassados do 
homem “civilizado”. Apenas repre
sentam caminhos diferentes da evo
lução. E ficou igualmente claro não 
ser necessária nem uniforme a evo
lução no sentido de formas mais 
complexas de vida social. O surgi
mento de novas formas tende a 
ocorrer onde o contato entre povos 
de tradições diferentes permite o 
acúmulo complementar de inven
ções e descobertas. Assim, esse sur
gimento é sempre historicamente 
condicionado, particular e único
— cada grupo da sociedade sofrerá 
o seu processo evolutivo.

O reconhecimento da enorme 
complexidade de cada cultura e da 
particularidade de sua história le
varam, finalmente, ao abandono 
dos esquemas de evolução, tal 
como os apresentavam os evolucio
nistas do século XIX. E isso acon
teceu devido à dificuldade prática 
de reconstruções fidedignas do pas
sado das instituições humanas. 
Mas o evolucionismo cultural cum
priu seu papel, agitando o pensa
mento daquele século, estimulando 
novas idéias e criando uma base 
para o estudo sistemático da evolu
ção da sociedade humana.

VEJA TAMBÉM: Darwinismo; 
Evolução; Etnologia; Homem; Pri
mitivos, Povos.

Excreção

Os organismos vivos são com
plexos sistemas evolutivamente 
adaptados para produzir tudo de 
que necessitam para viver e se re
produzir, às custas de substâncias 
extraídas do meio ambiente: ar*, 
água* e outros elementos. Depois 
de convenientemente transforma
das, para serem absorvidas pelo or
ganismo, essas substâncias sofrem, 
com a matéria viva e em interação 
com ela, uma série de transforma
ções físico-químicas que consti
tuem o metabolismo*. Desse pro
cesso resulta a incorporação de 
alguns elementos ao organismo e a 
eliminação de outros, inúteis ou 
prejudiciais. Ao último processo 
dá-se o nome de excreção.

Uma das principais funções da 
excreção é a eliminação de subs
tâncias nitroj>enadas. Os átomos de 
nitrogênio* sao componentes da es
trutura das moléculas de proteína; 
durante a digestão*, as moléculas 
são guebradas em aminoácidos, 
que sao absorvidos. Nas células do

corpo, eles serão as unidades bási
cas, empregadas para a biossíntese 
de novas proteínas*.

Nos vertebrados, uma parcela 
dos aminoácidos passa para o 
fígado*, onde são reduzidos à 
forma adequada de eliminação pe
los rins. Nos mamíferos* e anfí
bios*, o produto final é principal
mente a uréia, formada pela ação 
da enzima* hepática arginase. Nos 
répteis terrestres, aves, alguns cara
cóis e diversos insetos, as substân
cias nitrogenadas constituem prin
cipalmente o ácido úrico insolúvel. 
Os peixes teleósteos marinhos ex
cretam cerca de um terço do nitro
gênio sob a forma de óxido de tri- 
metilamina, ao contrário de muitos 
invertebrados aquáticos, que o fa
zem sob a forma de amoníaco. Esse 
composto é muito tóxico, mas dis
solve-se rapidamente na água, não 
apresentando assim efeitos nocivos.

Órgãos excretores

Alguns animais excretam direta
mente os aminoácidos. Nos inver
tebrados, o método mais simples é 
a eliminação através da membrana 
celular, o que pode ser observado 
em diversos protozoários*, como a 
ameba, o paramécio e outros. Eles

coluna de 
Bertin------ substância medular ou 

pirâmides de Malpighi

substância
cortical

bacinete
renal

artéria
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médio

tubo de 
Malpighi
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artéria
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a) esquema de cálula de platelmínto especializada em funções de excreção; b) aparelho excretor dos insetos, cujos 
principais órgãos são os tubos de Malpighi; c) esquema do aparelho excretor do homem: a urina, produzida nos 
rins. chega à bexiga através do ureter e por um único canal, a uretra, é expulsa do organismo.

apresentam um ou mais vacúolos 
contráteis, nos quais se acumula o 

lido (

Plc
excesso de líquido existente no cito- 
jlasma. Periodicamente, os vacúo- 
Jos descarregam o excesso, conser
vando o equilíbrio normal do 
líquido interno da célula; o amo
níaco é o principal produto de ex
creção.

Ás esponjas* e os celenterados* 
também utilizam tipos de elimina
ção direta: as substâncias difun
dem-se pelas células epidérmicas, 
de onde passam para o meio aquá
tica  em que vivem.

Â diferença dos anteriores, os 
outros animais possuem órgãos es
pecializados nas funções de excre
ção, em diferentes níveis de com
plexidade.

Nos insetos e em alguns outros 
artrópodes*,__ os principais órgãos 
excretores são os longos tubos de 
Malpighi, que se unem à extremi
dade fronteiriça do intestino poste
rior. Neles, os uratos e o gás carbô
nico são recolhidos em solução no 
sangue; a água e outras substâncias 
são reabsorvidas em sua parte infe
rior. As excreções finais, inclusive 
cristais de ácido úrico, carbonatos 
e, algumas vezes, uréia e amoníaco, 
saem junto com as fezes. Além dos 
tubos de Malpighi, o exoesqueleto 
de alguns invertebrados também se 
encarrega desse trabalho de excre
ção, pois nele se depositam subs
tâncias nitrogenadas que serão eli
minadas por ocasião das mudas. 
Exemplo disso é o pigmento-branco 
das asas de mariposas, formado de 
ácido úrico.

órgãos excretores comuns em 
muitos animais são os nefrídeos e 
celomodutos (estruturas tubulares). 
Primitivamente, existiam em nu
mero de um por somito, mas sofre
ram várias modificações no decor- 
rér da evolução.

Os vermes platelmintos*, os ne- 
mertinos e algumas famílias de po- 
liquetos* possuem células fiamas 
(protonefrideos: pequenas bolsas 
interiormente providas de cílios), 
das quais são retirados os excretas, 
que passam para um sistema rami
ficado de túbulos excretores. Tipi
camente, os oligoquetos apresen
tam em cada segmento um par de 
nefrídeos (metanefrídeos) que se

abre para o exterior, como a mi
nhoca européia (Lumbricus). A mi
nhoca comum (Heretina ha- 
wayana) existente no Brasil possui 
nefrídeos muito pequenos e nume
rosos em cada segmento, abrin
do-se alguns para o exterior (da 
mesma forma que a Lumbricus) e 
outros para o interior, no tubo di
gestivo. Cada nefrídeo inicia-se por 
um cálice ciliado, o nefrostômio, 
que extrai substância de eliminação 
do celoma. Dele parte um túbulo 
comprido dobrado em várias alças, 
em torno das quais existem vasos 
sanguíneos e de onde também se 
extraem substâncias de eliminação; 
o túbulo termina externamente num 
pequeno nefridióporo.

Nefrídeos estao também presen
tes no protocordadò anfioxo; os 
moluscos* e alguns outros inverte
brados possuem um ou dois pares 
de órgãos semelhantes, que ex
traem os excretas do corpo e do 
sangue.

Os celomodutos, outro tipo de 
estrutura tubular, são os principais 
órgãos excretores de alguns anelí
deos*, moluscos, artrópodes* e cor- 
dados*. Possivelmente são deriva
dos dos condutos genitais, mas 
modificados de diversas formas no 
sentido de eliminar os excretas da 
cavidade do corpo. Nos crustáceos 
encontram-se dois pares de glându
las antenares (ou glândulas verdes) 
e maxilares, cada uma das quais 
dotada de bolsa terminal provida 
de um conduto que se abre na base 
de um apêndice.

Nos vertebrados

Os principais órgãos excretores 
dos vertebrados são os rins. Relati
vamente pequenos, situam-se na re
gião posterior de todos os animais 
deste grande grupo, com exceção 
dos peixes e salamandras, nos 
quais os rins se estendem interna
mente, ao longo da maior parte do 
corpo. Os rins dos vertebrados infe
riores (desde peixes ciclóstomos até 
anfíbios) e os rins embrionários dos 
animais superiores desenvolvem-se 
segmentariamente, um par por so
mito do corpo (pronefros e mesone- 
fros); alguns tubulos possuem ne- 
frostômios que se abrem no celoma

e, portanto, assemelha-se aos nefrí
deos de alguns anelídeos (Lumbri
cus). Os rins adultos de répteis, 
aves e mamíferos (metanefros) não 
são segmentários, filtrando apenas 
os excretas do sangue.

A partir do rim (de qualquer 
tipo) estende-se um tubo coletor co
mum, o ureter, encarregado de con
duzir as substâncias de eliminação 
na direção posterior do corpo. Nos 
anfíbios, répteis* e aves*, dois ure
teres desembocam na cloaca, que, 
nos primeiros e em alguns répteis, 
comunica-se com a bexiga. A subs
tância de eliminação — a urina — 
é sempre líquida, exceto em aves e 
répteis, nos quais sai sob forma de 
pasta, juntamente com as fezes. Na 
grande maioria dos mamíferos os 
ureteres comunicam-se diretamente

com a bexiga, da qual um conduto 
único, a uretra, relaciona-se com o 
exterior, nos machos, atravessando 
o pênis. Os sistemas reprodutor e 
excretor dos vertebrados estão, 
portanto, intimamente ligados, 
constituindo o sistema urogenital*.

Homeostase

Todos os organismos vivos man 
têm estabilidade interna, indepen
dente das alterações que ocorrem 
no meio externo. Em geral, o grau 
de independência atingido por de
terminado grupo é uma medida de 
progresso evolutivo. Assim, alguns 
protozoários são afetados por 
quase todos os fatores do meio cir
cundante, ao passo que o homem 
apresenta diversas formas de inde
pendência.

A estabilidade interna tem como 
base de regulação a atividade re
flexa do sistema nervoso* e dos 
hormônios* do sistema endócrino. 
Todas as partes do corpo do ani
mal estão sob sua influência du
rante o processo de crescimento e 
reprodução*. Nos animais^ mais 
simples, essas atividades são tão 
complicadas, e tão pouco conheci
das, que os processos reguladores 
são considerados em separado, se
gundo uns poucos critérios facil
mente avaliaveis, e não como um 
todo integrado. Três desses crité
rios são a pressão osmótica, a con
centração de íons de hidrogênio e 
a temperatura — cada um deles es
tando intimamente relacionado 
com a água. Ela é o solvente e o 
meio de transporte universaj do 
protoplasma: nenhum organismo 
pode ser independente dessa subs
tância essencial.

Os líquidos do corpo de todos os 
animais são notavelmente pareci
dos no conteúdo salino e asseme-

Ao que tudo indica, os glomórulos do 
o peixe, em suas migrações, passa a

salmão (foto) não funcionam quando 
viver em ambiente de água salgada.
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lham-se à água do mar, sugerindo 
ter a vida se originado dele, em 
épocas remotas. A regulação da 
pressão osmótica é bastante sim
ples na maioria dos invertebrados 
marinhos porque seus liquidos têm 
conteúdo salino muito superior ao 
do meio circundante, pois a água 
doce contém apenas um centésimo 
da concentraçao de sais que se en
contra nos mares. Como conse-

üència, a água possui tendência a
ifundir-se para o interior desses 

animais e o excesso precisa ser eli
minado. Os protozoários realizam 
isso mediante vacúolos contráteis, 
inexistentes nas formas marinhas. 
Outros animais de água doce pos
suem nefrídeos, tubos de Malpighi 
ou rins, encarregados da excreção 
do excesso. Esse trabalho requer 
muita energia, o que pode ser cons
tatado pelo ritmo respiratório supe
rior dos animais de água doce em 
comparação com as espécies mari
nhas.

Os vertebrados aquáticos con
servam o equilíbrio osmótico de di
versas maneiras, conforme sua his
tória evolutiva. Entre os peixes 
ósseos, as formas de água doce têm 
maior concentração salina no san
gue que o meio circundante; o in
verso ocorre nos marinhos. Nos 
primeiros, a água penetra através 
de membranas semipermeáveis das 
branquias e da boca, sendo o ex
cesso eliminado pelos rins. Células 
especiais das brânquias mantêm os 
sais em concentração apropriada 
no sangue. Nos animais marítimos, 
a água tende a sair do corpo e o 
déficit é evitado pela ingestão de 
água do meio ambiente, que é ab
sorvida no tubo digestivo. O ex
cesso de sais é excretado por célu
las secretoras das brânquias. Os 
rins dos peixes de água doce desen
volveram glomérulos para filtrar 
grandes quantidades de água, mas 
nas formas marinhas os glomérulos 
são reduzidos e pequena quanti
dade de água é descarregada na 
urina. A enguia, o salmão e algu
mas formas migrantes vivem alter
nadamente nos rios e nos mares, 
sendo provável que seus gloméru
los não funcionem enquanto se en
contram em água salgada.

O sangue dos peixes elasmo- 
brânquios tem aproximadamente o 
mesmo conteúdo salino dos peixes 
ósseos e, além disso, contém cerca 
de 2% de uréia. Esta aumenta a 
pressão osmótica até valores supe
riores ao do meio circundante e, 
por isso, a água tende mais a entrar 
do que sair, como acontece nos pei
xes ósseos. Nesses animais a uréia 
é retida por um segmento absor
vente especial, que se encontra no 
túbulo renal, sendo as brânquias 
impermeáveis a ela.

Os animais terrestres estão sub
metidos à dessecação e muitos de
les apresentam cutícula impermeá
vel, efetivamente resistente à perda 
de água pela superfície do corpo. 
Desenvolveram também meios pe
los quais a água é reabsorvida nos 
rins e, às vezes, na extremidade 
posterior do intestino (células do 
reto).

Nos seres humanos, a excreção 
ou retenção da água depende do es
tado de hidrataçao do corpo como 
um todo. O suor excessivo diminui 
o volume de líquido excretado com

a urina; inversamente, o que se 
bebe aumenta a produção. Até 
certo ponto, o equilíbrio da água 
está regulado pela sede, que varia 
com o estado de hidrataçao e com 
a ação renal, influenciada pelo hor
mônio antidiurético segregado no 
lobo posterior da hipófise*. Na au
sência desse hormonio, a reabsor
ção é diminuída pelos túbulos re
nais. O mecanismo de regulação é 
automático, pois o aumento da 
pressão osmótica determina incre
mento da secreção hormonal, que 
estimula a reabsorção e conserva a 
água.

0  álcool é inibidor do, hormônio 
e, por isso, tem efeito desidratante; 
já  a cafeína atua como diurético, 
aumentando a filtração glomerular 
e reduzindo a reabsorção de ãgua 
pelas células dos túbulos.

A concentração de íons de hidro
gênio é variável na maior parte dos 
líquidos do corpo, oscilando o pH 
entre 7 e 8. O mecanismo regulador 
do sangue, nesse caso específico, é 
o efeito de tampão de íons orgâni
cos como os fosfatos e carbonatos, 
íons como H P04- , H2P 0 4- , C 0 3~ 
e H C03- atuam como tampões ao 
combinarem-se com o excesso de 
H+. Por exemplo, o C 0 3~ forma 
HCOj- , 0 que tem como conse
qüência imediata a diminuição de 
carbonatos, o aumento de bicarbo
natos e a redüção de íons H+ livres. 
Quando o sangue se encontra de
masiadamente alcalino, a reação 
inverte-se. Uma quantidade consi
derável de ácido ou base pode ser 
absorvida sem alterar o pH dos 
líquidos corporais.

Algumas substâncias são elimi
nadas, nos animais superiores, por 
órgãos cuja função não é primaria
mente excretora. É o que ocorre 
com os pulmões, que eliminam o 
gás carbonico. A agua também é 
excretada pelos pulmões, atingindo 
cerca de 240 centímetros cúbicos 
por dia no homem. Outros produ
tos de excreção são eliminados jun
tamente com as fezes; é o que acon
tece com os excretas de metais 
pesados (ferro e cálcio), e com os 
pigmentos biliares, excretados atra
vés do fígado na decomposição de 
hemoglobina e áj>ua em quantida
des variáveis. A agua serve-se tam
bém das glândulas sudoríparas, 
ajuntando-se a sais, traços de C 0 2 
e alguns nitrogenados.

Excreção e estabilidade

A estabilidade funcional dos or
ganismos não é um estado isolado, 
estático, mas equilíbrio dinâmico 
de muitos sistemas variáveis nas 
sucessivas fases do desenvolvi
mento. Além disso, ela se manifesta 
em diferentes níveis no organismo. 
Existe uma estabilidade celular, 
mediante a qual as células mantêm 
equilíbrio com o meio ambiente; e 
uma outra ao nível dos tecidos, dos 
órgãos e, finalmente, de todo o con
junto, o organismo. A regulação e 
a estabilidade funcional sao funda
mentais para a vida e dependem ne
cessariamente dos processos de ex
creção.

VEJA TAMBÉM: Urinário, Apa
relho.

Executivo, Poder

Na doutrina clássica, que con
cebe os poderes do Estado* como 
rigidamente separados, o Poder 
Executivo é aquele ao qual cabe to
mar as decisões formais de go
verno*, no âmbito estabelecido 
pela legislação, e velar pela execu
ção dessas decisões. Nesse sentido, 
ele não legisla nem julga: tais fun
ções seriam reservadas respectiva
mente ao Legislativo* e ao Judiciá
rio*. Essa concepção contém o 
essencial da doutrina liberal clás
sica, segundo a qual um sistema 
político bem estruturado deve in
cluir mecanismos que protejam os 
cidadãos contra a possibilidade de 
tirania, ou o abuso de poder* por 
parte das autoridades constituí
das. Entre estes mecanismos está o 
sistema de pesos e contrapesos, 
graças ao qual cada uma das partes 
limita e controla o funcionamento 
das demais, sem que nenhuma de
las domine inteiramente.

Para isso, concorrem a força in
dependente do Judiciário e a reten
ção, pelo Congresso, de boa parte 
da iniciativa em matéria de legisla
ção; mais ainda, 0 Congresso dis
põe de amplos poderes de veto, in
vestigação e fiscalização, além de 
se constituir em forum  dos grandes 
debates nacionais.

Contudo, o “modelo” clássico 
nem sempre permite que se com
preenda o funcionamento dos pode
res do Estado tal como ele se dá em 
realidade. Em termos comparati
vos, examinando-se esse funciona
mento em diferentes sistemas polí
ticos — tanto os do mundo 
ocidental-capitalista quanto os do 
socialista — , ou confrontando-se 
por exemplo países altamente de
senvolvidos com as chamadas “na
ções novas” da África e da Ásia, 
notam-se diferenças importantes na

concepção e na própria organiza
ção do Poder Executivo em relação 
aos demais poderes do Estado. São 
diferenças explicáveis em geral pe
las próprias variações estruturais 
entre tais sistemas.

O fortalecimento do Executivo

Mas há traços básicos comuns à 
maioria dos sistemas. Entre eles o 
mais importante é o fortalecimento 
do Poder Executivo.

Esse fortalecimento nada tem a 
ver com a forma monocrática (no 
sistema presidencialista) ou cole
giada (no sistema parlamentarista) 
que o Executivo possa assumir. De
ve-se, entre outras coisas; à evolu
ção econômica e tecnologica ini
ciada no século XIX.

Nos países desenvolvidos, o for
talecimento do Executivo é parcial
mente explicado como decorrência 
da necessidade de rápida interven
ção na economia, e da complexi
dade dos problemas de política ex
terna, nos quais á condução das 
negociações é inclusive em grande 
parte secreta. Em princípio esse 
fortalecimento pode nào se opor à 
retenção, pelos outros poderes, da 
faculdade de veto e demais formas 
de influência política. Em outras 
palavras, não precisa ocorrer em 
prejuízo dos poderes Legislativo e 
Judiciário; é em princípio compatí
vel com a substância do sistema li
beral clássico.

Já na maioria dos países subde
senvolvidos, a concentração dos 
instrumentos de decisão no âmbito 
do Executivo é normalmente justifi
cada em função da necessidade de 
planejamento* e coordenação das 
atividades para o desenvolvimento* 
econômico. Dessa forma, reduz-se 
consideravelmente a independência 
do Judiciário; o Legislativo perde 
quase_ sempre sua influência nas
âuestões econômicas, esvazian- 

o-se e passando a exercer funções 
de fiscalização e ratificação, vaga
mente definidas.

De qualquer modo, sejam mais

Chefes de Executivo em encontro histórico: Nixon e De Gaulle. em 1969.
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A eliminação do Legislativo pelo Executivo: Cromwell dissolveo "Longo Parlamento". (Inglaterre, séc. XVII.)

ou menos autoritárias as conse
qüências do fortalecimento do Exe
cutivo, ele é considerado, sem dú
vida, um dos aspectos mais 
decisivos da evolução das estrutu
ras políticas, desde o século XIX.

Os círculos concêntricos

Em geral, o encarregado do Po
der Executivo — seja o presidente 
(no presidencialismo*), seja o pri
meiro-ministro (no parlamenta
rismo*) — tem, além de sua impor
tância efetiva, grande relevância 
simbólica; aparece, em última aná
lise, como representante da própria 
autoridade* do Estado. Isso faz 
com que, no conceito popular, não 
se perceba adequadamente a real 
extensão do Executivo moderno — 
tanto em termos do número de pes
soas e órgãos, como das atividades 
exercidas.

Em torno do chefe do Executivo 
situam-se, inicialmente, um grupo 
de assessores e de diretores de al
guns órgãos diretamente ligados a 
ele, e os ministros, que se encon
tram no ápice da administração* 
propriamente dita, encarregando-se 
de areas funcionais como finanças, 
defesa, saúde, educação, trans
porte, etc.

O conjunto formado pelas três 
categorias — assessores, diretores 
e ministros —, que têm contato di
reto e regular com o presidente da 
República ou o primeiro-ministro, 
dificilmente ultrapassa, em qual
quer país, uma centena de pessoas. 
Porém, acrescentando-se a esse 
conjunto não somente os demais 
escalões que a ele se subordinam, 
mas também os líderes dos parti
dos* políticos, os representantes 
das inúmeras associações, federa
ções patronais e sindicais, e ainda 
grupos de interesse que a ele têm 
acesso para expressar seus pontos 
de vista em questões importantes, e 
assim por diante, pode-se então vi
sualizar a atividade do Executivo 
moderno como o movimento de um 
grande número de pessoas — o que 
supõe uma grande dificuldade de 
coordenação.

Informação e poder

Naturalmente, nem o presidente 
ou o primeiro-ministro, nem seus 
assessores e auxiliares imediatos 
poderiam assimilar toda a grande 
quantidade de informações em que 
se baseia sua atividade diária. 
Desse fato'decorre uma das carac
terísticas da transformação da es
trutura política designada como 
“fortalecimento do Executivo” : é 
acompanhada por dois processos 
simultâneos, um de concentração e 
outro de diluição do poder e da res
ponsabilidade.

O problema que isso provoca se 
expressa, na prática, na dificuldade 
em coordenar efetivamente as ativi
dades de centenas de órgãos e mi
lhares de pessoas. Ainda que se re
duza — e até se elimine — o 
direito de veto dos demais poderes, 
a tendência à feudalização de inte
resses pode dar-se no próprio inte
rior do Poder Executivo, entre os 
órgãos que o compõem, e entre os 
diversos escalões burocráticos. A 
capacidade de coordenação, que 
depende da efetividade do poder

exercido no ápice, não pode ser 
maior que a capacidade de comuni
cação e assimilação de informação, 
e esta é bastante limitada, nas vas
tas proporções do Executivo no Es
tado contemporâneo.

O planejamento não é um instru
mento para atingir graus mais ele
vados de coerência e coordenação 
nas atividades governamentais, 
pois consiste apenas em sistemati
zar as informações já  existentes, vi
sando a uma definição de objetivos 
que precisam ser alcançados e a

uma avaliação prévia dos meios a 
serem mobilizados, indicando as 
prioridades entre eles. Mas nenhum 
planejamento se executa por si 
mesmo, nem contém no seu próprio 
âmbito as técnicas políticas através 
das quais se corrigirão os desvios 
ou incorreções que forem observa
dos durante a execução dos planos 
específicos.

Portanto, no plano político, 
têm-se observado também transfor
mações de estrutura, o surgimento 
de novos tipos de organização, em

resposta às dificuldades de coorde
nação não somente do Poder Exe
cutivo com os demais poderes, mas 
também em seu próprio âmbito. 
Historicamente, a mais importante 
dessas organizações foi o partido 
político. Destaca-se, em relação 
aos partidos políticos, seu papel de 
representação popular e de formu
lação de políticas, ou seja, o papel 

ue preenche nas relações entre o 
oder Legislativo e o Poder Execu

tivo, e entre ambos e o povo.
Mas o partido desempenha im

portante função também na organi
zação do próprio governo, trans- 
formando-se ou confundindo-se, 
algumas vezes, com um organismo 
de sustentação direta, paralelo ao 
Estado. Os exemplos históricos 
mais significativos nesse sentido 
associam-se aos regimes totalitá
rios, como a Itália fascista, a Ale
manha nazista e a URSS stalinista. 
Porém, para desempenhar essa fun
ção, o partido político não tem ne
cessariamente que se transformar 
em organização paralela, nem a 
técnica de organização paralela se 
resume aos partidos monolíticos: 
ela pode também ser aplicada nos 
serviyos secretos de policia e infor- 
maçao. Nesses casos ela pressiona 
os funcionários, fazendo-os cum
prir as metas com o máximo de 
precisão e de obediência às diretri
zes vindas do ápice.

Ao mesmo tempo em que o par
tido político se desenvolvia e reali
zava, entre outras funções, a de or
ganizar o governo dentro de suas 
grandes linnas de ação política, de-Prestaçfio de contst do Executivo: Golda Meir no Parlamento de Israel.
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Exército napoleônico, um dos maiores da história. Sua derrota em Waterloo marcou o fim da Grande Armada.

senvolvia-se, paralelamente, a ad
ministração profissional, o cha
mado civil Service, que, ao 
contrário da diretriz partidária, 
pautava-se pela norma de neutrali
dade política. Embora possa pare
cer paradoxal, foi a conjunção des
sas duas tendências — o partido 
político e a burocracia* — que per
mitiu, nos países onde é predomi
nante o sistema liberal, a adminis
tração “neutra” e ao mesmo tempo 
uma certa coerência e coordenaçao 
na execução das diretrizes gerais de 
governo.

Em quase iodos os países subde
senvolvidos ou o sistema partidá
rio é fraco, ou a administraçao ê in
suficientemente profiss ionaliz ada. 
Por esse motivo, a fim de alcançar 
os objetivos gerais determinados 
pelo Executivo, ocorre, com bas
tante freqüência, uma fusão, aná
loga à que acontece no caso dos 
grandes partidos políticos, entre as 
forças armadas (ou, em alguns ca
sos, o movimento político em que 
se baseou a independência ou a luta 
anticolonial) e o próprio Estado. E 
o que se verifica em diversos países 
africanos, asiáticos e também lati- 
no-americanos.

O Executivo no Brasil

No Brasil, o Poder Executivo “é 
exercido pelo presidente da Repú
blica, auxiliado pelos ministros de 
Estado” (Constituição de 1967, Ar
tigo 73); o presidente reúne as con
dições de chefe de Estado e de 
chefe do governo. No primeiro 
caso, representa o Estado, tanto in
terna como externamente; como 
chefe do governo, o presidente si- 
tua-se na cúpula da política, tra
çando as orientações gerais que de
finirão as medidas que devem ser 
tomadas pelo Executivo.

Seus auxiliares mais diretos são 
os ministros de Estado, que co par
ticipam das tarefas governamen
tais, dirigindo os grandes departa
mentos — ministérios — em que 
se fraciona a administração do 
país. Coparticipam também da 
responsabilidade pelos atos do pre
sidente da República, uma vez que, 
segundo dispositivo constitucional, 
devem referendar atos e decretos 
por ele assinados.

A competência do presidente da 
República é estabelecida no Artigo 
81 da Constituição. A ele cabe: I
— exercer, com o auxílio dos mi
nistros de Estado, a direção supe
rior da administração federal; II — 
iniciar o processo legislativo, na 
forma e nos casos estabelecidos 
nesta Constituição; III — sancio
nar, promulgar e fazer publicar as 
leis, e expedir decretos e regula
mentos para sua fiel execução; IV
— vetar projetos de lei; V — dis
por sobre a estruturação, atribui
ções e funcionamento dos órgãos 
aa administração federal”.

O Poder Executivo de nível esta
dual e municipal é exercido, respec
tivamente, pelos governadores e pe
los prefeitos.

VEJA TAMBÉM: Administração; 
Estado; Governo; Judiciário, Po
der; Legislativo, Poder; Partido 
Político; Poder.

Exército

Exército designa o conjunto de 
homens de uma nação — armados 
e organizados — com a finalidade 
de fazer a guerra*, em terra. Cons
titui o componente essencial das 
forças terrestres, que, com a força 
naval (marinha*) e a força aérea 
(aeronautica*), compõe o povo mi
litar de uma nação. Houve tempo 
em que não existia distinção entre 
exército, marinha e aeronáutica. 
Mesmo atualmente, em alguns paí
ses, a força aérea, por exemplo, é 
parte integrante do exército e da 
marinha. Em outros, além de uma 
força aérea própria para missões 
estratégicas, exercito e marinha 
possuem meios aéreos próprios.

O primeiro exército organizado 
surgiu, provavelmente, na Suméria, 
no quarto milênio antes de Cristo. 
Desde então, as características 
dessa força militar modificaram-se 
inúmeras vezes, de acordo com ne
cessidades sociais, politicas e eco
nômicas dosjjovos. Possivelmente, 
a organizaçao militar do mundo 
antigo, sobretudo na Mesopotamia 
e no Ejjito, originou-se com a im- 
plantaçao das cidades-Estados, o 
expansionismo dos impérios orien
tais e a luta pela posse de terras 
aráveis e águas dos rios.

A invenção de novas armas sem
pre influenciou o modo de fazer a

guerra (tática) e de conduzi-la bem 
como a própria organização do 
exército, que, inicialmente, era es
truturado com base no soldado a 
pé (falanges, legiões e ordenanças). 
Num estagio posterior, passou a 
valer-se de guerreiíós montados em 
cavalos, camelos e elefantes ou em 
carros tracionados por cavalos, ga

nhando assim mais rapidez e mobi
lidade. Com o desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia, o arma
mento tornou-se mais eficiente e 
variado. Os meios de transportes 
passaram a ser motorizados, blin
dados e aéreos, e os meios de com
bate, a pé, a cavalo ou utilizando 
veículos blindados (carros de com-

Um encontro d * guarrairos. na Grécia do sétimo téculo antas da Criito.
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bate e de reconhecimento, veículos 
blindados para transporte de tropas 
e outros). Isso conferiu ao exército 
moderno possibilidades jam ais 
imaginadas.

Desde a Antiguidade, os meios 
de combater evoluíram. Das falan
ges e legiões em linha, a organiza
ção de combate passou para os 
quadrados, linhas e colunas, e da 
tropa a pé (infantaria), para a tropa 
montada (cavalaria). Aos poucos, 
houve a fusão do pique e da espada 
com o arcabus e o mosquete, a pre
dominância das armas de fogo so
bre as armas brancas e o desapare
cimento das armaduras, resultando 
em maior mobilidade da infantaria, 
que voltou a ser apoiada pela cava
laria. Além disso, surgiu o soldado 
(em lugar do soldado profissional, 
mercenário ou não) e as tropas fo
ram organizadas em divisões. Com 
Napoleao*, infantaria, cavalaria e 
artilharia foram integradas e o 
exército passou a ter maior autono
mia administrativa: as forças com
batentes já  não viviam do saque e 
dos recursos locais.

As organizações militares mo
dernas adquiriram novos aspectos 
e constituiram-se em forças de 
terra, mar e ar, sobretudo com: a 
estruturação dos serviços, consti
tuindo-se no apoio para a vida e ò 
combate das tropas; a introdução 
do estado-maior, que assessora o 
chefe que decide através do plane
jamento, expedição de ordens, su-
Íiervisão e fiscalização do desenro- 
ar do combate ou da batalha; e 

com o aparecimento da engenharia 
e das comunicações que, respecti
vamente, vieram facilitar o em
prego das tropas amigas e o exercí
cio do comando.

As atribuições do exército mo
derno variam segundo os recursos 
disponíveis no país, os objetivos a 
que se propõe, a situação geográ
fica e o lugar que o pais ocupa en
tre as demais nações e organiza
ções internacionais.

Entre os recursos de que o país 
dispõe, contam-se sua população, 
indústria, comércio, riquezas natu
rais, cultura, tecnologia, tradições e 
história.

Exército: como é

O exército, como instituição, é o 
componente básico das forças ter
restres. Como tal, compreende co
mandos, unidades operacionais, 
instalações, organizaçoes militares 
outras, e recursos necessários e in
dispensáveis para constituir-se no 
meio mais importante à segurança 
do país, e, ao mesmo tempo, parti
cipar do desenvolvimento do 
mesmo. Nas operações militares, 
ele atua por meio de jrandes unida
des, cuja constituição obedece es
sencialmente a princípios de orga
nização, para alcançar objetivi
dade, eficiencia, simplicidade e de
finição precisa de responsabilida
des ejjossibilidades, para que cada 
escalão de comando tenha posição 
específica na organização e no 
desempenho eficiente do combate: 
nenhum escalão absorve ou repete 
o papel do escalão imediatamente 
inferior.

O exército é um grande comando 
operacional e administrativo de 
força terrestre, que executa mano

bras estratégicas dos altos escalões 
e conduz manobras táticas de seus 
elementos subordinados (corpos- 
de-exército e divisões).

O corpo-de-exército é um grande 
comando operacional, com número 
variável de divisões e outras unida
des, cuja finalidade fundamental é 
coordenar sua participação na ba
talha. E a divisão é a unidade bá
sica, tática e administrativa das 
forças terrestres para a combina
ção das armas e dos serviços neces
sários ao combate continuado. 
Executa operações, atuando inde
pendentemente ou como parte de 
um escalão superior (em geral, o 
corpo-de-exército). Pode executar 
operações por tempo limitado ou, 
quando reforçada, por períodos 
prolongados.

A divisão pode ser de infantaria, 
cavalaria, infantaria mecanizada, 
blindada ou de pára-quedistas, com 
elementos de apoio ao combate (ar
tilharia, engenharia e comunica
ções), elementos de apoio adminis
trativo (serviços de intendência, 
saúde, material bélico) e outros ele
mentos como ajpolícia do exército.

A organizaçao da divisão tem 
evoluído muito desde a Segunda* 
Guerra Mundial. Inicialmente, a di
visão de infantaria compunha-se 
basicamente de: comando de armas 
(infantaria e artilharia divisioná
ria); três regimentos de infantaria 
com três batalhões cada; três gru
pos de obuses 105; um grupo de 
obuses 155; um batalhão de enge
nharia de combate; uma compa
nhia de comunicações; um bata
lhão de saúde; uma companhia de 
intendência; uma companhia de

fiolícia militar; uma companhia 
eve de manutenção; e de outros 

elementos, com os quais executava 
o combate terrestre. Posterior
mente, foram eliminados os regi
mentos de infantaria e as divisões, 
praticamente com a mesma organi
zação anterior, foram dotadas de 
sete a nove batalhões de infantaria, 
flexibilidade maior nos agrupamen
tos de combate.

Atualmente, as divisões são or
ganizadas à base de brigadas (duas 
a cinco brigadas de tipo e natureza 
diferentes). A predominância de 
brigadas de infantaria resulta na di
visão de infantaria; a predominân
cia de brigadas de cavalaria resulta 
na divisão de cavalaria mecani
zada, e assim por diante.

Para maior flexibilidade e facili
dade na constituição das divisões, 
surgiu outra denominação: a divi
são de exército (DE), que enquadra 
de duas a cinco brigadas de tipo e 
natureza diferentes. Essas brigadas 
passaram a ter seu próprio apoio 
administrativo, o que lhes assegura 
maior independência e rapidez nas 
ações impostas pela DE. Esta divi
são assemelha-se aos corpos-de- 
exército, no tocante ao apoio admi
nistrativo e à logística em 
particular.

Dispondo de apoio administra
tivo próprio e estrutura fixa, as no
vas brigadas passaram a ser gran
des unidades táticas, em condições 
de atuar isoladamente, independen
tes de enquadramento superior ime
diato. Como nas divisões, a predo
minância de certa unidade de 
manobra das armas (infantaria, in
fantaria mecanizada, cavalaria me-

Reconstrução esquemática das falanges, compactas formações de soldados 
armados de escudo e lança, que garantiam o poder militar dos macedônios.

No século XV. a arte bélica foi enriquecida com a invenção do canhão, inova
ção tecnológica de importantes conseqüências: a mortífera arma determina
ria uma revisão dos antigos conceitos sobre formação dos exércitos, tanto 
para a defesa quanto para o ataque. A ilustração inferior, mostra um primi
tivo canhão sobre carro de rodas; na superior aparece outro, montado num 
engenho que permitia incliná-lo. para tiros em parábola.
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Batalha de Moscou. 1812: vitória da Grande Armada de Napoleão sobre os russos. (Museu dos Inválidos, Paris.)

canizada, blindados e pára-quedis
tas) qualifica a brigada. As 
considerações operacionais feitas 
para as divisões, guardadas as de
vidas proporções, também são váli
das para as brigadas.

BATALHÃO DE INFANTA
RIA (BI) — É a unidade tática bá
sica da infantaria. Sua missão é 
avançar em linhas cerradas sobre o 
inimigo e destrui-lo pelo fogo, pela 
manobra e pela açao de choque. 
Combate a pé, sendo apoiado por 
morteiros, artilharia, carros de 
combate, engenharia e saúde. 
Opera como tropa motorizada, 
desde que disponha de viaturas 
para transporte; além disso, é ae- 
rotransportável. Utilizando veícu
los de transporte blindados — ba
talhão de infantaria blindado —, é 
transportado e realiza o combate 
desembarcando ou não; neste caso, 
ganha proteção blindada e maior 
ação de choque do que a pé.

BATALHÃO DE CARROS 
DE COMBATE — É dotado de 
grande potência de fogo, blinda
gem, mobilidade e ação de choque. 
Pode atacar ou contra-atacar sob 
fogo inimigo; destruir pelo fogo o 
inimigo blindado; apoiar a infanta
ria, a cavalaria ou os carros de 
combate; e abrir brechas no dispo
sitivo inimigo.

BATALHÃO DE ENGENHA 
RIA DE COMBATE — Aumenta 
as possibilidades de atuação dos 
elementos de combate, melhorando 
e reparando estradas, pontes e ou
tras obras de arte, instalando pon
tes fixas ou flutuantes e removendo 
o mesmo tipo de obstáculo (por 
exemplo, campos de mina) que cria 
para o inimigo, dificultando sua 
progressão.

GRUPOS DE OBUSES (Arti
lharia) — Assegura apoio de fogo 
aproximado e contínuo aos elemen
tos de combate, visando a neutrali
zar ou destruir pelo fogo o inimigo 
que ameaça o êxito do elemento 
apoiado.

COMPANHIA (ou Batalhão) 
DE COMUNIC AÇOES — Rea
liza, no quadro da grande unidade, 
todas as atividades de comunica
ção, incluindo fotografias, ligações 
com os subordinados e desses entre 
si, suprimento de material de co 
municações a todas as unidades di
visionárias, bem como o reparo e 
a manutenção desse material.

UNIDADE DE RECONHECI
MENTO MECANIZADA (Esqua
drão ou Regimento) — Realiza 
missões de reconhecimento e de se
gurança para a brigada, divisão ou 
escalões superiores. Dispõe de 
meios suficientes, rapidez, mobili 
dade, comunicações e potência de 
fogo para tomar contato com o ini
migo, obter informações e transmi- 
ti-las ao comando da unidade a que 
pertence.

COMPANHIA DE POLÍCIA 
MILITAR — É encarregada de re
gular o tráfego na área da grande 
unidade; manter a ordem e fazer 
cumprir a lei e os regulamentos mi
litares; proteger as propriedades;

conduzir prisioneiros de guerra e 
suplementar a segurança do posto 
de comando da divisão ou brigada.

BATALHÃO DE SA Ú D E.— 
Proporciona serviço médico à 
rande unidade, incluindo serviço 
entário e suprimento de medica

mentos. Encarrega-se também da 
retirada de feridos e doentes.

,UNIDADE DE MATERIAL 
BÉLICO — É encarregada de ar
mazenar e disciplinar suprimentos 
de material bélico, realizar a manu
tenção das viaturas de combate ou 
de transporte de todos os elementos 
da grande unidade, realizar inspe
ções técnicas em material bélico e 
executar o controle administrativo 
do suprimento de munição.

UNIDADE DE INTENDÊN
CIA — Tem por missão prover ali
mentos, roupas (uniformes, agasa
lhos, etc.), equipamento de 
intendência, meios para banho e la
vagem de roupa, sepultamento e 
respectivos registros. E responsável 
pelo transporte dos suprimentos no 
ambito da grande unidade.

Exército brasileiro

No quadro do desenvolvimento e 
da segurança, o poder nacional rea- 
liza-se através de ações políticas, 
econômicas, psico-sociais e milita
res. O poder militar assegura ao 
Estado, pela ameaça ou pela vio
lência, a manutenção ou a con
quista dos objetivos nacionais. Pela 
ameaça, a ação é exercida através 
de presença ou de dissuasão, cons
tituindo fator de segurança, inte
gração e desenvolvimento. E, pela 
violência, faz a guerra até materia
lizar a vitória.

Embora seja integrado num 
único poder, seus componentes po
dem ser diferenciados de acordo 
com o campo específico de aplica
ção: terrestre, naval oú aéreo. O 
poder terrestre possui como instru
mento de ação as forças terrestres 
e seus apoios específicos, que exe
cutam a estratégia militar em terra, 
tirando proveito delas e negando ao 
adversário essa possibilidade. Ca
be-lhe controlar as áreas terrestres, 
para preservar a segurança e o de
senvolvimento da nação, dentro do 
que a lei determina.

O Exército brasileiro é, pois, ins
tituição permanente e regular, or
ganizada com base na hierarquia e 
na disciplina, sob a autoridade su
prema do presidente da República 
e dentro dos limites da lei (Art. 90 
da Constituição). É essencial à exe
cução da política de segurança na
cional, destinando-se a defesa da 
pátria e à garantia dos poderes 
constituídos, da lei e da ordem 
(Art. 91 da Constituição).

Sua administração é feita pelo 
Ministério do Exército, e o minis
tro, como comandante do Exército, 
é responsável pela direção geral 
das atividades que competem cons
titucionalmente a instituição.

A organização geral do Exército 
brasileiro fundamenta-se na re
forma administrativa (Decreto-Lei 
n.° 200, de 25/2/1967), adotando aForma, adestra, especializa: Academia Militar de Agulhas Negras.



72 Exército

chamada administração por siste
mas. O desempenho das atividades 
dentro de cada sistema de adminis
tração comporta os seguintes níveis 
funcionais no Ministério: órgão de 
direção — geral ou cemral (estado- 
maior do exército); órgãos setoriais 
(departamentos);, órgãos de apoio 
(diretorias); órgãos regionais (re
giões militares com funções ad
ministrativas); e órgãos periféricos 
(organizações militares administra
tivas e frações administrativas das 
organizações militares operacio
nais: exércitos, divisões, brigadas, 
grupamentos, unidades de tropa, 
estabelecimentos de ensino, etc.).

Quadro da organização 
do Ministério do Exército

Tendo em vista as características 
específicas do armamento, dos 
meios de transporte (veículos auto
móveis e blindados, carros de com
bate, etc.), meios de comunicação 
e, principalmente, das missões a 
cumprir nos campos de batalha (re
conhecer, tomar contato, combater, 
apoiar com fogo e outros meios, 
conquistar o terreno, destruir o ini
migo, realizar a cobertura, a perse
guição e o aproveitamento do 
exito), o Exército brasileiro estrutu
ra-se e organiza-se em armas e ser
viços — englobando pessoal, mate
rial e equipamento.

As armas do Exército brasileiro 
são: infantaria, cavalaria, artilha
ria, engenharia e comunicações. Os 
serviços abrangem saúde_, veteriná
ria, intendência e assistência reli
giosa.

Além disso, conta com: quadro 
de material bélico, magistério mili
tar, quadro de oficiais de adminis
tração e quadro de oficiais especia
listas (armamento, datiloscopia, 
manutenção de comunicações, ma
nutenção de engenharia, meios de 
instrução, motomecanização, mú
sica, radiotelegrafia, remonta, 
saúde, suprimento, tecnologia e to
pografia), quadro auxiliar de ofi
ciais (em extinção) e quadro de en
fermeiras.

Para cumprimento de ação pri
mordial no combate, o Exército es- 
trutura-se também em elementos de 
combate, elementos de apoio ao 
combate e elementos de apoio ad
ministrativo.

Um elemento de combate carac
teriza-se por sua capacidade de 
combinar fogo e movimento para 
cercar, destruir ou capturar o ini
migo; conquistar, controlar ou in
terditar o terreno; proteger uma 
força mais importante e obter in
formações. Seus componentes são 
unidades de infantaria e de cavala
ria, blindadas ou não, que se gru
pam para combater, tirando par
tido do terreno e das circunstâncias 
do combate.

A característica essencial da in
fantaria é 'a  aptidão para combater 
a pé, em qualquer terreno e sob 
qualquer condição meteorológica, 
conjugando capacidade de desloca
mento e capacidade de combate e 
utilizando os meios de transporte 
disponíveis, orgânicos ou em re
forço. A infantaria ainda está capa
citada para realizar operações anfí
bias, fluviais, aeroterrestres ou ae- 
romóveis.

Enquanto a infantaria motori

zada é própria para acompanhar 
unidades blindadas, a mecanizada 
— em conjunto com essas unida
des — é apropriada para o melhor 
aproveitamento do sucesso da ba
talha ou para missões que exigem 
velocidade de deslocamento em 
áreas distantes.

As principais unidades de infan
taria são: regimentos de infantaria 
(RI); batalhões de infantaria, incor
porados nos RI ou independentes 
(BI, batalhão de caçadores); bata
lhões de infantaria blindados (BIB), 
componentes de divisões ou briga
das blindadas; batalhões de infan
taria de selva e batalhões de fron
teira.

Os batalhões são elementos de 
emprego tático da infantaria e or- 
ganizam-se em companhias de fuzi
leiros, de petrechos e de morteiros; 
as companhias compõem-se de pe
lotões de fuzileiros, de metralhado
ras, de morteiros, de minas e outros 
meios especializados.

A cavalaria tem como missões 
básicas o reconhecimento, a vigi
lância e a segurança. Pode tambem 
ser empregada em missões que re
sultam em economia de forças. Sua 
potência de fogo é limitada em pro
veito de sua grande mobilidade e 
rapidez, o que lhe permite realizar 
ações rápidas e flexíveis, ganhando 
elasticidade tática e gerando efeitos 
de surpresa. Quando a cavalaria 
utiliza viaturas blindadas e mecani
zadas, adquire excepcional capaci
dade ofensiva, com enorme potên
cia de fogo, alta mobilidade e 
grande ação de choque. E apta a re
conhecer e vigiar largas frentes, 
proteger forças maiores, ligar for
ças amigas, manter contato com o 
inimigo, retardá-lo e realizar incur
sões em sua retaguarda. Pode tam
bém utilizar meios hipomóveis, me
canizados, blindados e aéreos.

As principais unidades de cava
laria são: regimentos de cavalaria 
(hipomóveis — RC); regimentos de 
cavalaria motorizada (RCM), regi
mentos de cavalaria blindada 
(RCB); regimentos de reconheci
mento mecanizado (RRecMec); ba
talhões de carros de combate 
(BCC); e esquadrões independen
tes, hipo ou de reconhecimento.

Os regimentos compõem-se de 
esquadrões e estes de pelotões e se
ções, inclusive de metralhadoras, 
morteiros, comunicações, etc. Os 
BCC são formados por compa
nhias de carros de combate, e estas, 
por pelotões.

(No Exército brasileiro não há a 
arma dos blindados; as unidades 
blindadas pertencem às respectivas 
armas — cavalaria, infantaria, ar
tilharia e engenharia — e se gru
pam em brigada blindada, brigada 
de infantaria blindada, brigada de 
cavalaria mecanizada e outras.)

Apoio ao combate

Os elementos de combate, com
ponentes essenciais de uma força, 
necessitam do apoio — de combate 
e administrativo — e de outros 
meios, para o cumprimento de suas 
missões. O apoio ao combate é 
constituído pela ajuda operacional, 
fornecida diretamente aos elemen
tos de manobra. É proporcionado 
pela artilharia, pela engenharia e 
pelas comunicações. A artilharia

Os homens são preparados para o combate em quaisquer circunstâncias.

Cavalaria: limitada potência de fogo. mas grande mobilidade e rapidez.
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de campanha, principal meio de 
apoio do exército, possui grande 
variedade de tipos e calibres. Pode 
agir estrategicamente através de 
mísseis, em grandes distâncias; ser 
lançada em pára-quedas, acompa
nhando intervenções das armas bá
sicas (infantaria ou cavalaria), ou 
sobre lagartas, seguindo tropas 
mais velozes (blindados ou motori
zados). Pode também ser auto-re- 
bocada, acompanhando, neste 
caso, o ritmo do combatente a pé.

A artilharia antiaérea, por outro 
lado, consiste em armas e equipa
mentos contra alvos aéreos. Seu 
material consiste em mísseis su- 
perfície-ar, canhões e armas auto
máticas. E a artilharia de costa de
fende as regiões de maior 
importância no litoral. Pode ser 
fixa — como as do Forte de Itaipu 
(São Vicente) — ou móvel, rebo
cada por automóveis.

Toda artilharia — de campanha, 
antiaérea ou de costa — organi
za-se normalmente em grupos, sub
dividindo-se em baterias.

A engenharia, em seu apoio ao 
combate, inclui a execução de tra
balhos de construção e destruição, 
que ampliam a mobilidade, a efi
ciência combativa e o valor defen
sivo das forças amigas, reduzindo 
a mobilidade do inimigo e contri
buindo para sua destruição (bata
lhões de engenharia de combate, 
batalhões de construção e grupa
mentos de engenharia); e as comu
nicações permitem atuar na mano
bra, pela ligação dos comandos 
subordinados a ação de combate 
(batalhões e companhias de comu
nicação).

O apoio administrativo refere-se 
a necessidades logísticas, de pes- Uma divisão pode ser de infantaria, de cavalaria ou de pára-quedistas.

soai e assuntos civis. É o conjunto 
de atividades administrativas que 
visa a dar condições de vida às or
ganizações militares. Suas funções 
abrangem serviços de pessoal, de 
administração de_ pessoal, recom- 
pletamento, assistência religiosa, fi
nanças, assuntos civis, justiça, ma
nutenção, saúde, polícia militar, 
serviços especiais e outras ativida
des logísticas.

Não há nítida separaçao entre 
ações de apoio administrativo, de 
apoio ao combate e de combate, 
uma vez que todas as unidades tem 
certas funções de apoio administra
tivo jjróprias, para cumprir suas 
missões.

Ao serviço de intendência cabe a 
missão de fardar, equipar, alimen
tar, pagar, transportar, sepultar os 
soldados e prestar serviços espe
ciais. A intendência deve, ainda, 
combater, quando necessário. Seu 
trabalho é permanente e contínuo e 
seu lema é “servir a qualquer 
custo”.

O serviço de saúde preserva a 
saúde da tropa, assegurando-lhe 
completo domínio de ação, por in
termédio de medidas preventivas e 
de recuperação. Correndo os mes
mos perigos que os componentes 
das armas, os membros desse ser
viço cumprem sua missão de salvar 
vidas, mesmo pondo as suas em 
risco.

Também importante é o serviço 
de veterinária, no cuidado aos ani
mais (cavalos, cães, etc.) de em
prego militar, a fim de mantê-los 
em condições de bem atuar. Cola
borando com sanitaristas, a Escola 
de Veterinária do Exército forma 
oficiais veterinários e sargentos es
pecialistas (enfermeiros veteriná-
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Sistema de comunicação: fundamental em um exército moderno.

rios, ferradores, inspetores de ali 
mentos e da agropecuária).

Material bélico, direção geral, 
comandos e ensino

O quadro de material bélico, o 
último a ser criado no Exército bra
sileiro, tem por missão geral suprir, 
manter e prestar serviços diversos 
às forças terrestres. Suas atribui
ções essenciais abrangem o arma
mento, as munições, os explosivos, 
os agentes químicos e equipamento 
de proteção contra eles, as viaturas 
de comoate e de transporte, os 
combustíveis e lubrificantes, o 
eguipamento de observação e dire
ção de tiro. Compete ainda ao ma
terial bélico, em tempo de guerra, 
a mobilização industrial do país na 
fabricação de materiais para aten 
dimento das necessidades militares. 
Os oficiais de material bélico, 
oriundos da AMAN, após poucos 
anos de atividades nas unidades de 
material bélico — batalhões e 
companhias de manutenção, par- 

ues de material bélico, depósitos 
e material motomecanizado e ou

tras —, concorrem ao Instituto Mi
litar de Engenharia (IME), onde se 
especializam em eletrônica, quí
mica, metalurgia, eletricidade e ar
mamento, recebendo diploma de 
engenheiro.

Os orgãos de direção-geral do 
Exército estão assim distribuídos: 
quartel-general do Exército, minis
tro do Exército com escalão avan
çado de seu gabinete, estado-maior 
do Exército, departamento de enge
nharia e comunicações e diretoria- 
geral de economia e finanças; De-
Êartamento Geral de Pessoal, 

lepartamento de Ensino e Pes

quisa e Departamento de Material 
Bélico, todos sediados em Brasília.

As forças terrestres estão desdo
bradas em seis grandes comandos 
de área, constituídos de quatro 
Exércitos (I, II, III e IV) e de dois 
comandos militares (Amazônia e 
Planalto), cobrindo todo o territó
rio nacional (mapa n.° 1, página 
73), doze regiões militares, su
bordinadas aos grandes comandos 
de área, com responsabilidades ad
ministrativas, logísticas e territo
riais nas áreas de suas jurisdições 
(indicadas no mapa n.° 2, nesta pá
gina); diversas grandes unidades 
(divisões e brigadas), comandos 
operacionais, unidades e circuns
crições do serviço militar, direta
mente subordinados aos Exércitos 
ou às regiões militares; e muitos es
tabelecimentos de ensino (Eceme, 
AMAN, colégios militares, CPOR, 
etc.), diretamente subordinados ao 
DEP ou às suas diretorias.

O Exército atribui elevada im
portância ao ensino, tendo elabo
rado por isso a Lei de Ensino no 
Exército (Lei n.° 5 756, de 3 de de
zembro de 1971), que lhe assegura 
a manutenção de um sistema pró
prio de ensino militar. Este obedece 
a processo constantemente atuali
zado, de teoria e prática, desde a 
iniciação até o padrão exigido dos 
altos chefes militares. Compreende 
o ensino militar bélico e o ensino 
militar técnico e científico. Propor
ciona também assistência educa
cional a filhos e órfãos de militares, 
e prepara candidatos civis e milita
res à matrícula nos estabelecimen
tos de formação de oficiais ou sar
gentos.

No ensino militar distinguem-se: 
o ensino fundamental, destinado a

assegurar base humanística, filosó
fica e científica ao preparo militar 
e ao desenvolvimento da cultura 
geral dos quadros (oficiais e sar
gentos); e o ensino profissional, 
destinado à preparação e ao ades
tramento militar, técnico e cientí
fico dos quadros (chama-se instru
ção militar a parte do ensino 
profissional relativa ao adestra
mento dos quadros e da tropa).

O ensino militar apresenta mo
dalidades diversas, de acordo com 
sua finalidade. Pode ser de forma
ção, graduação, especialização, ex
tensão, aperfeiçoamento, pós-gra
duação e altos estudos militares. 
Estes últimos constituem condição 
essencial para o acesso ao posto de 
general.

A integração, 
um objetivo

O Exército brasileiro é articu
lado para atender às dimensões 
continentais do país em suas exten
sas fronteiras, aos imensos espaços 
vazios, às distintas regiões geoeco- 
nômicas, à distribuição irregular da 
população e às transformações na 
vida da nação.

E constituído por um contin
gente ativo e sua reserva. O Exér
cito ativo é a parte organizada e 
aparelhada, em pleno exercício de 
suas atividades. A reserva com
preende todo o pessoal sujeito à in
corporação no Exército ativo, me
diante mobilização ou convocação 
e, também, as forças e organiza
ções auxiliares, como as polícias 
militares e os corpos de bombeiros.

As missões do Exército brasi
leiro classificam-se em básicas, que 
derivam de sua destinação consti

tucional, e missões complementa
res, que consubstanciam serviços 
de utilidade pública, de carater 
nâo-militar.

Entre as missões básicas desta
cam-se o combate ao inimigo ex
terno e aos movimentos revolucio
nários e insurrecionais; a 
participação em força expedicioná
ria, fora do território nacional, 
como integrante de forças aliadas 
em ações de guerra ou de paz, con
forme alianças e acordos militares; 
operar com elementos da Marinha 
e Aeronáutica; guardar a fronteira; 
ministrar o ensino e a instrução aos 
quadros e às tropas, bem como a 
todas as organizações militares do 
Exército; formar reservas; e atuar, 
preventiva ou repressivamente, de
pois dos meios policiais, para a ga
rantia da aplicação da lei e para a 
manutenção da ordem.

Missões complementares, por 
outro lado, são as que se relacio
nam com o desenvolvimento e, in 
diretamente, com a segurança do 
país. Assim, no campo do ensino e 
da educação, em colaboração com 
o Ministério da Educação e Cul
tura e com os governos dos Esta
dos e Territórios, o Exército incum- 
be-se da alfabetização dos 
conscritos (recrutas) e, conforme 
suas possibilidades e a título de 
ação cívica, também da alfabetiza- 
çao de adultos não-militares. Pro
porciona ainda ensino supletivo de 
primeiro grau (ginasial) em seus es
tabelecimentos fabris, visando à 
formação de mão-de-obra indus
trial, bem como assegura, através 
de convênios com o MEC, Sesi, Se- 
nai e Sesc, habilitação dos praças 
a variados ofícios. Além disso, 
mantém os colégios militares e a
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Escola Preparatória de Cadetes 
(ensino de primeiro e segundo 
graus), o Instituto Militar de Enge
nharia (ensino superior) e incum
be-se de outras tàrefas educacio
nais nos CPOR e NPOR, além da 
formação, nestes, de oficiais de re
serva.

No campo da integração nacio
nal, o Exército coopera na ocupa
ção e interligação de espaços va
zios, através da construção de 
rodovias e ferrovias (batalhões de 
engenharia e construção), do des
bravamento de áreas não incorpo
radas à civilização (faixa de fron
teira norte e oeste: Amazônia, 
Mato Grosso e Paraná). Esta úl
tima missão é cumprida pelas_ uni
dades de fronteira e pelas colônias 
militares. Além disso, como o re
crutamento é feito sem nenhuma 
distinção, o serviço militar tende a 
integrar raças, religiões e camadas 
sociais as mais diversas. A presta
ção de socorro em caso de calami
dade pública é outra das valorosas 
missões complementares do Exér
cito brasileiro.

No campo econômico, a cons
trução de rodovias e ferrovias, açu
des, barragens, usinas; a participa
ção na rede de comunicações; o 
estabelecimento de indústrias bási
cas e pioneiras e a preparação de 
mão-de-obra qualificada e_ especia
lizada (tecnoloçistas, mecânicos de 
automóveis, técnicos de rádio, 
etc.); elaboração de documentos 
cartográficos; e a contribuição à 
ciência e à tecnologia (sobretudo 
através da Diretoria de Pesquisa e 
Ensino Técnico). Em síntese, isto 
demonstra a participação do Exér
cito nas atividades ligadas à segu
rança nacional, à integração e ao 
desenvolvimento econômico e so
cial do país.

O Exército 
na história do Brasil

As origens do Exército brasileiro 
remontam ao descobrimento, 
quando, no litoral, os colonos tive
ram de ser soldados para se defen
derem de corsários, invasores es
trangeiros e índios hostis, ou para 
penetraram costa adentro no terri
tório descoberto. A partir da orga
nização militar introduzida pelo 
absolutismo de Dom Sebastião 
(1554-1578) (soberano que, bus
cando reafirmar-se no reino e nas 
colônias, adotou as ordenanças de 
origem suíça, já  em uso na Espa
nha, enviando para a luta todos os 
homens válidos entre dezoito e ses
senta anos de idade), toda a pe
quena população da época partici
pava das lutas, constituindo, desde 
aí, o povo em armas. A pouca 
tropa regular lusitana trouxe ao 
Brasil suas tradições de luta, pela 
sobrevivência em liberdade, junta
mente com o próprio povo: por
tanto mergulham em raízes muito 
profundas, no tempo, as bases de
mocráticas em que se forma e ga
nha conteúdo o espírito das forças 
terrestres brasileiras.

Das ordenanças originaram-se 
as bandeiras, expedições que, vi
sando à procura de riquezas — 
ouro, escravos é pedras preciosas 
— e à luta contra os índios, con
quistaram o interior e expandiram 
o território, levando o meridiano de

Tordesilhas para o oeste. Dessas 
milícias devotadas à defesa da terra 
saíram os homens para lutar contra 
os corsários e os invasores. A vitó
ria sobre os holandeses foi conquis
tada com esforço maior das tropas 
regulares, já brasileiras, e dos mili
cianos ou guerrilheiros (brancos, 
índios, negros e mestiços, que, mo
tivados pelo sentimento de amor à 
terra pátria, insurgiram-se e mobili- 
zaram-se formando as primeiras 
unidades de combate do país. 
Dessa situação despontaram os pri
meiros chefes e líderes nativos, 
como Vidal de Negreiros e Henri
que Dias*, este representando os 
guerrilheiros).

Nos dois séculos após o desco
brimento, as forças terrestres da 
colônia brasileira — portugueses e 
brasileiros — lutaram pela con
quista e manutenção da integridade 
territorial e pela integraçao das 
gentes, plasmando no amor à terra 
e no sentimento de dever para com 
ela os elementos básicos de forma
ção da nacionalidade brasileira.

No século XVIII, a organização 
militar desenvolveu-se e já  contava 
com unidades de pretos e mulatos 
que, com as tropas de milícia (es
tas, mais civis que militares, não 
constituíam uma força regular) e as 
forças portuguesas, iriam consti
tuir, nas diversas regiões do país, a 
infra-estrutura que deu corpo e 
alma própria ao Exército brasileiro 
da independência*.

O Exército brasileiro compreen
dia, então, a tropa regular, as milí
cias e as ordenanças, respectiva
mente tropa de primeira linha, de 
segunda linha e de terceira linha ou 
guarda territorial. A tropa regular, 
constituída de soldados vindos da 
metrópole, tinha por missão asse
gurar a ordem e defender a colônia 
(guerra holandesa, ciclo do ouro e 
guerras do sul). As milícias e as or
denanças englobavam todos os ho
mens livres, organizados em unida
des comandadas pelos líderes 
nativos da colônia. Compostas pela 
elite da população, as milícias 
constituíram a primeira reserva dis
ponível; as ordenanças destina
vam-se à defesa local. Essa estru
tura militar, assegurando a coesão 
espiritual do povo e constituindo-se 
em armadura que sustentou sua 
unidade, era a própria estrutura da 
nação que se formava.

As forças terrestres brasileiras, 
durante cerca de três séculos, fo
ram constituídas pelo povo em ar
mas, tanto nas lutas contra os inva
sores, como nas de expansão 
territorial e nas dos levantes nati- 
vistas regionais por uma pátria li
vre. Quando veio a crise da inde
pendência, os brasileiros, ama
durecidos com quadros milita
res formados nas escolas militares 
da corte, impregnados do espírito 
de nacionalidade e lançando as se
mentes da pátria por toda a parte, 
as forças terrestres, revigoradas e 
nacionalistas, tiveram capacidade, 
vontade e espírito de luta para ex
pulsar a tropa portuguesa no Rio 
de Janeiro, dando a primeira de
monstração de soberania do Brasil 
livre. As lutas da independência, na 
Bahia e no Nordeste, foram feitas 
principalmente pelas milícias, dire
tamente, com o apoio e o enqua
dramento de elementos regulares

Escola Militar do Rio de Janeiro, século XIX. (Litografia de P. Bertichem.)

Para atacar e contra-atacar sob fogo inimigo, são usados carros de combate.

Infantaria: enfrentando as barreiras naturais para chegar ao adversário.
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Carros especiais para a manutenção de veiculos de combate. Reconheci
mento e vigilância: missões básicas da cavalaria (acima).

enviados pelo governo de Dom Pe
dro I.

Realmente, as forças terrestres 
eram o povo que, em armas, man
teve a integridade territorial da co
lônia, realizou a integração e a mo
bilidade social, e despertou os 
sentimentos e o espírito ae naciona
lidade. Assim, pode-se afirmar que 
“o Exército brasileiro precedeu o 
Brasil independente”.

C om  a República, inovações

A primeira missão constitucio
nal atribuída ao Exército foi “ sus
tentar a independência e a integri
dade do Império, defendendo-o 
contra os inimigos externos e inter
nos”.

Em 1831, o liberalismo implan
tado extinguiu as milícias e as or
denanças e criou a Guarda Nacio
nal, ficando subordinada a um 
ministério civil e vindo a sofrer in
fluências político-partidárias, o que 
a levou a perder a eficiência aas 
milícias coloniais. Nessa ocasião, 
surgiram as primeiras tropas de 
policia.

De 1831 a 1874, o Exército, a 
Guarda Nacional, os voluntários e 
as unidades de polícias provinciais 
empenharam-se na manuntenção 
da ordem interna e na defesa das 
fronteiras, constituindo-se as forças 
terrestres brasileiras em instru
mento eficaz para a garantia da in
tegração nacional, paz social e pro
gresso, integridade territorial, 
unidade e soberania nacional. Nes
sas lutas confirma-se o valor com
bativo do brasileiro e a qualidade 
dos seus quadros. E surgem os che
fes e herois militares — Caxias*, 
Osório* e outros, ombreando-se 
com os de outras nacionalidades 
por seus feitos, cultura, bravura e 
grandeza de alma. Muitos deles fo
ram heróis populares, o que mostra 
que as forças terrestres sao elemen
tos do povo e, também, que vivem 
em consonância com as aspirações 
e os interesses nacionais.

Na proclamação da República*, 
o Exército foi fator decisivo, tanto 
na implantação desta, como nas lu
tas para sua afirmação. Atuou 
consciente em busca da nova aspi
ração nacional — o movimento re
publicano — para manutenção da 
integração e da unidade nacional, 
sob as lideranças de Deodoro* da 
Fonseca, Benjamin Constant* e 
Floriano Peixoto*. A ordem in
terna continuou a ser mantida: os 
conflitos sociais foram pacificados 
pela atuação enérgica do Exérçito.

Nesse período, passou o Exér
cito por grandes inovações renova
doras, pela criação de grandes uni
dades, em tempo de paz, do 
estado-maior do Exército e de uma 
indústria militar de explosivos e 
munições, pela instituição do ser
viço militar obrigatório, e pela 
vinda da Missão Militar Francesâ 
e criação de estabelecimentos de 
ensino militar (principalmente as 
escolas de estado-maior e de aper
feiçoamento de oficiais).

Na década de 1920, a nacão pas
sou por sérias crises revolucioná
rias, sendo a participação do Exér
cito dividida em 1922,1924e 1925 
e decisiva em 1930 (quando ruiu a 
Primeira República^. Mais uma vez 
o Exército atendeu as aspirações da

nação, que ansiava pela regenera
ção dos costumes e das instituições 
republicanas.

A partir de 1930 e até o fim da 
Segunda Guerra Mundial, o papel 
do Exército exerceu-se no âmbito 
interno, pela preservação da ordem 
interna e do próprio regime e pela 
neutralização e eliminação de ex- 
tremismos políticos. Na esfera in
ternacional, a participação do 
Exército fez-se no sentido de guar
necer o litoral brasileiro e, aten
dendo sua índole e seus princípios

democráticos, foi enviada a Força 
Expedicionária Brasileira (FEB) 
para lutar na Itália, contra as for
ças nazi-fascistas. Mais uma vez, 
através da FEB (comandada pelo 
General Mascarenhas de Morais), 
o Exército mostrou-se digno de seu
Ílassado militar e do povo brasi- 
eiro. Em decorrência da criação da 

FEB e das novas condições da 
guerra, a organização do Exército 
sofreu transformações profundas, 
principalmente no tocante à nova 
estrutura e organização das gran

des unidades existentes — divisões 
de infantaria e cavalaria dotadas de 
material bélico moderno —, a cria
ção do núcleo da divisão blindada 
e da divisão aeroterrestre (pára- 
quedista), e a modernização do en
sino e da instrução.

Em 1956, é posta em vigor a Lei 
da Organizaçao do Ministério da 
Guerra, com o estado-maior do 
Exército, departamentos (DGP, 
DPG, DPO), diversas comissões e 
quatro zonas militares que, poste
riormente, passaram a constituir os 
atuais quatro Exércitos. Nesse 
mesmo ano, o Exército brasileiro 
começou a integrar^ a Força de 
Emergência das Nações Unidas no 
Oriente Médio (Palestina-Egito), la 
ficando uma década, reafirmando a 
soberania brasileira em missão de 
paz mundial.

O Exército, por tradição, conti
nuou sendo o fiador da democracia 
e do desenvolvimento nacional. E, 
com o grande aumento do poder 
nacional, juntamente com a Mari
nha e a Aeronáutica, teve de refor
mular sua política de segurança em 
face dos processos de guerra revo
lucionária em curso no país, agra
vados com a crise política e econô
mica de 1960 a 1964. A 31' de 
março de 1964, o Exército, suas 
forças irmãs e o povo levanta
ram-se e implantaram a Revolução 
Democrática de 1964, para o resta
belecimento da ordem, da disci
plina, da hierarquia e da segurança, 
garantindo ao povo a tranqüilidade 
necessária para o trabalho, a paz 
social e o desenvolvimento nacio
nal. Ainda nesse ano, participou da 
intervenção em São Domingos, 
com as forças da OEA.

Reformas decorrentes da Lei de 
Reforma Administrativa (Lei n° 
200, de 1967), implantando a nova 
política de pessoal, reaparelhamen- 
to-reequipamento e rearticulação 
de suas tropas, lei do ensino, orga
nização e instrução para o combate 
à subversão, deram nova fisiono
mia ao Exército.

A necessidade de ocupação dos 
espaços vazios na fronteira e na 
Amazônia deve-se a criação dos 
comandos de fronteiras e do Co
mando Militar da Amazônia, como 
também a do Comando Militar de 
Brasília, agora do Planalto, junta
mente com a 11.“ Região Militar, 
para atender às exigências da nova 
capital. O exército é uma institui
ção dinâmica em sintonia com as 
aspirações, interesses e necessida
des do povo, constituindo-se em 
seu guardião.

Os quatro séculos de história das 
forças terrestres — representadas 
pelo Exército — confundem-se 
com a história do Brasil e mostram 
que elas lutaram permanentemente 
pela conquista e pela manutenção 
das aspirações e dos objetivos na
cionais: integridade territorial, uni
dade nacional, paz social, pro
gresso, soberania e democracia 
representativa.

O Exército sempre esteve pre
sente nos momentos críticos, e deci
sivos da vida nacional e atuou — 
sempre dentro de suas tradições de 
mocráticas, pacificadoras e inte 
gradoras — para, dando segurança 
a nação, ajudar a conduzi-la, pelo 
desenvolvimento, a seus altos desti
nos de potêíicia internacional.
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Existência

A ontologia*, ou teoria do ser, 
distingue, nas coisas que são dadas 
à experiência humana, dois princí
pios: a essência* e a existência. A 
própria palavra “ser” comporta 
dois significados: o de “estar aí”, 
“existir , e o de “consistir” nisso 
ou naquilo.

Desde Platão* e Aristóteles* 
passou-se a afirmar que só é possí
vel a ciência do universal; isso por
que a existência singular não pode
ria ser definida, a definição* 
constituindo apenas o desdobra
mento do conteúdo lógico de uma 
essência.

Foi Kant* quem demonstrou 
claramente que a existência não é 
um conceito, mas uma intuição*. 
Rejeitou, desse modo, o famoso ar
gumento ontológico da existência 
de Deus*, forjado por Santo An
selmo*. Este havia procurado mos
trar que, sendo Deus um ser suma

mente perfeito — tanto no sentido 
ontológico quanto moral —, e 
considerando a existência uma per
feição, ela não poderia ser recusada 
ao serjierfeitíssimo. Seria uma con- 
tradiçao dizer “Deus é um ser tal 
que não se pode pensar outro maior 
ou mais perfeito” e, ao mesmo 
tempo, negar sua existência. Ou 
seja: em Deus a essência implicaria 
a existência.

Contra essa prova ontológica da 
existência de Deus — um dos fru
tos mais originais da filosofia me
dieval — Kant afirma, em sua Crí
tica da Razão Pura, que a 
existência não é um atributo, nem 
pode ser entendida como uma per
feição que enriqueceria a essência 
de um sujeito; e.la seria apenas a 
“posição” de alguma coisa, no sen
tido de ser o que “põe” algo como 
efetivamente real. Kant mostra, por 
outro lado, que não é legítimo pas
sar do plano lógico — do pensa
mento — para o plano ontológico, 
do existente. Desse modo, pode-se 
extrair, analiticamente, da idéia de 
Deus a idéia da existência; mas não 
seria válido extrair a própria ekis- 
tência objetiva de Deus. Na ver

Santo Tomás de Aquino ressaltou a distinção entre essência e existência,

Santo Agostinho é tido como um dos precursores da filosofia da existAncia.

dade, a argumentação kantiana 
tem alcance mais amplo: nenhuma 
existência pode ser demonstrada, 
mas apenas intuída.

Mostram os metafísicos que, en
quanto a essência é o que responde 
pela “qüididade do ser (deter1 
minando o que o ser é), a existência 
seria o fato mesmo de ser. A exis
tência, pois, tornaria realidade efe
tiva a pura possibilidade consti
tuída pela essencia. A existência é 
que — em linguagem aristotélico- 
tomista — atualizaria a virtuali
dade expressa na essência: a essên
cia de homem, por exemplo, 
ganharia realidade numa multipli
cidade de indivíduos concretos e 
singulares — os homens existentes.

As filosofias essencialistas su
bordinam a explicação dos existen
tes a essências — que tendem a 
constituir um plano intemporal e 
imutável da realidade, como em 
Platão. Já as filosofias da existên
cia desinteressam-se das essências, 
passando a focalizar o existir con
creto das coisas e, principalmente, 
dos homens. Nessas filosofias desa
parece o clássico problema metafí
sico da passagem da essência in- 
temporal e universal para a 
existência do concreto, histórico e 
singular. Para o existencialismo*, 
segundo a expressão de Jean-Paul 
Sartre*, a questão se inverte: no 
homem, “a existência precede a es
sência”.

VEJA TAM BÉM ; Deus; Essência; 
Existencialismo; Ontologia.

Existencialismo

Tradicionalmente, a grande am
bição da filosofia foi a de encontrar 
uma explicação global, total, para 
a realidade. Apesar das inúmeras 
divergências que sempre existiram, 
em todas as épocas, entre as várias 
correntes de pensamento, a preten
são da maioria dos filósofos tem 
sido a de achar algum ou alguns 
poucos princípios explicativos que 
servissem para esclarecer os mais 
diversos problemas. Essa procura 
de explicação unitária fez com que 
se tendesse, freqüentemente, a en
carar o homem como um aspecto 
apenas da problemática geral do 
Universo, a ser compreendido atra
vés dos mesmos recursos que pode
riam explicar o cosmo.

No início da filosofia grega (sé
culo VI a.C.) foi essa a posição que 
prevaleceu; para os pensadores pré- 
socráticos o homem seria explicado 
pelo mesmo substrato ou pela 
mesma natureza (physis) que justi
ficaria a existência de todos os se
res. Se tudo era constituído de 
água. ou fogo. ou átomos — tam
bém o homem teria na água, no 
fogo, ou nos átomos as “raizes” de 
sua realidade física, psíquica, mo
ral. Como transparece claramente 
no pitagorismo*, a ética se inseria 
na cosmologia. Justamente a 
grande revolução filosófica instau
rada pelos sofistas* e por Só-
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A herança de S. Kierkegaard tomou rumos diferentes: ateísmo em M. Heidegger e cristianismo em G. Marcel.

crates* consistiu na desvinculação 
do homem em relação à physis: 
pela primeira vez, a natureza hu
mana adquire autonomia. O socrá
tico “conhece-te a ti mesmo” pas
sou a indicar um novo rumo para 
a especulação filosófica: no pró
prio homem é que estaria a chave 
para a decifraçao do enigma hu
mano. Seguidores de Sócrates na 
Antiguidade grega, particularmente 
os cínicos, desenvolveram uma 
ética baseada nessa noção de natu
reza humana específica, irredutível 
às coisas e portanto à ciência do 
universo físico. Toda a empresa 
moral significa, assim, o esforço do 
homem para permanecer fiel ou re
tornar à própria natureza humana, 
geralmente soterrada pelas conven
ções sociais. Para o socratismo dos 
cínicos a meta do homem deveria 
ser a existência humana autêntica, 
não falsificada. Eis por que alguns 
autores chegam a falar, referin
do-se a Sócrates e a esses seus se
guidores, em existencialismo.

As filosofias da existência

“A rigor não há filosofia que não 
seja existencialista. A ciência ar
ruma as aparências. A indústria 
ocupa-se das utilidades. Pergun
ta-se o que faria uma filosofia se 
ela não explorasse a existência e os 
existentes. Essas palavras do pen
sador francês Emmanuel Mounier* 
mostram o mais amplo sentido em 
que pode ser entendida a expressão 
filosofia existencialista”. Esta se^ 

ria a própria vocação de toda a fi
losofia: sempre voltada para a 
busca do sentido de tudo que 
existe.

Em sentido mais restrito, po
de-se falar de uma série bastante 
grande de pensadores mais preocu
pados com a existência humana, 
pensadores que desenvolveram 
doutrinas antropocêntricas, marca
das pela ênfase dada à tragica si- 
tuaçao de um existente — o ho
mem — que assume a consciência 
de seu proprio significado no mo
mento mesmo em que descobre sua 
condição de ser limitado, contin
gente, perecível. Essa linhagem é a 
que passa pelo socratismo, pelos 
estóicos, por Santo Agostinho*, 
por São Bernardo de Clairvaux 
(1091-1133), por Blaise Pascal*.

Essa tradição atravessa o pensa
mento cristão e é por ele reforçada, 
já que a contingência humana é um 
dos temas centrais do cristianismo* 
(contrabalançado pelo da providên
cia divina); natural, portanto, que 
Pascal, ao meditar sobre o “caniço 
pensante” que seria o homem, de
senvolvesse o tema da angústia hu
mana diante da compreensão de 
sua própria finitude e de sua pró
pria fragilidade, confrontadas com 
a infinitude e a onipotência divinas.

Em sentido mais restrito ainda 
— e que é justamente o mais em
pregado —, a filosofia da existên
cia constitui uma corrente do pen
samento contemporâneo, baseada 
na oposição entre existência e sis
tema. Existência tem aqui o sentido 
de existência humana concreta e in
dividual, peçuliarizada por circuns
tâncias históricas e sociais. Por sua 
vez, a noção de sistema manifesta 
uma dupla acepção: tanto pode ser 
a sistemática de vida — a vida tor
nada hábito e cristalizada em en
torpecida rotina, a vida transfor
mada apenas num ritual de 
comportamentos estereotipados —, 
como pode significar também “sis
tema de idéias”, isto é, a explicação 
de toda a realidade através de uma 
teia de idéias abstratas, que se fe
cha sobre si mesma por exigências 
estritamente lógicas.

Não foi somente no pensamento 
antigo que preponderou a tendên
cia de dissolver a questão humana 
dentro de uma natureza universal. 
Também no pensamento filosófico 
moderno tal linha se impôs, fortale
cida principalmente pela pressupo
sição de que seria possível consti
tuir uma ciência universal, que 
teria na matemática seu modelo. A 
crença numa razão única e abso
luta, a espalhar suas luzes por to
dos os campos e níveis do conheci
mento — aspecto fundamental do 
“iluminismo do século XVIII —, 
levava a se considerar o homem 
como caso particular de uma expli
cação genérica. Essa era, por exem 
pio, a imagem do homem que apa
rece nos materialistas franceses 
desse século, como Paul Heinrich 
Dietrich d’Holbach*, no ideal de 
homem proposto pela Revolução 
Francesa e que também surge na fi
losofia de Kant*: o homem iguali
tário e universal porque generico.

diluído na abstrata noção de “natu
reza humana”. No século XIX, a 
filosofia passou a enfatizar — 
como em Hegel* e Comte 
(1798-1857) — as noções de evolu
ção e de progresso; todavia, conti
nuou a “dissolver” o homem, agora 
no processo que animaria todo o 
Universo. Contra esse “homem 
evanescente”, simples engrenagem 
dentro do mecanismo universal ou 
mero momento do dinamismo que 
abarcaria todas as coisas, é que 
reagiu Sõren Kierkegaard*, o filó
sofo dinamarquês considerado o 
fundador do existencialismo en
quanto tendência do pensamento 
contemporâneo.

Resumindo o pensamento de Sõ
ren Kierkegaard, o filósofo francês 
Jean-Paul Sartre*, que se tornou 
uma das figuras exponenciais do 
existencialismo, escreveu: “Kierke
gaard proclamou a incomensurabi- 
lidade entre o real e o saber”. Isso 
significa que para ele — opondo-se 
frontalmente a Hegel — o homem 
concreto não seria o caso particu
lar de um conceito geral. Assim, 
por exemplo, não seria o bastante 
conhecer uma paixão, através de 
sua causa, para suprimi-la; seria 
preciso vivê-la, opor-lhe outras pai
xões, enfim, trabalhar-se a si 
mesmo.

Eis porque a filosofia, para Kier
kegaard, não consistia em dirigir 
vagos e abstratos discursos a seres 
fantasmagóricos, já  que aquele a 
quem se fala é um existente, singu
lar e concreto, como é um existente 
singular e concreto aquele que fala. 
Kierkegaard o que fez, portanto, 
foi afirmar o valor irredutível da 
vida individual, inabsorvível por 
qualquer sistema abstrato. E, na 
verdade, o que estava no fundo de 
suas obras — como O Conceito de 
Angústia, Etapas no Caminho da 
Vida — era a sua própria vida: 
suas reflexões estão sempre enrai
zadas nas vicissitudes de sua exis
tência marcada pela angústia, pela 
solidão interior e pelo senso de fini
tude humana diante de Deus.

A tradição aberta por Kierke
gaard desenvolveu-se nas mais va
riadas direções. De tal modo que 
não se pode falar de uma filosofia 
existencialista: na verdade, passa
ram a existir várias ramificações da 
filosofia da existência, com profun-

das diferenças e mesmo marcantes 
divergências. Assim, enquanto pen
sadores como Gabriel Mareei 
(1889-1973) deram continuidade à 
linha que, desde Blaise Pascal e 
passando por Kierkegaard, vincula 
o problema existencial ao religioso, 
outros pensadores, como, por 
exemplo, Sartre e Martin Heideg- 
ger*, apresentam uma versão 
ateísta e materialista da filosofia da 
existência. Por outro lado, em al
guns — é ainda o caso de Sartre 
— o existencialismo estabeleceu li
gações muito estreitas com outras 
fontes de pensamento filosófico, 
como a fenomenologia* e o mar
xismo*.

Pode-se dizer, ^portanto, que o 
existencialismo nao constitui pro
priamente uma escola filosófica, 
sendo antes uma tendência do pen
samento contemporâneo, em parte 
justificável pela atmosfera política 
e cultural do século XX — século 
de tensões e de questionamento de 
valores. Aquela tendência manifes- 
ta-se através de uma filosofia que 
se volta preferencialmente para a 
questão da existência humana e 
abrange ainda outros nomes, 
como: Berdiaev*, Simone de Beau 
voir*, Albert Camus*.

O risco de viver

Desde que se rejeita a possibili
dade de enquadrar e diluir a exis
tência humana num sistema de 
idéias abstratas, o que resulta — 
mostra Sartre — é o homem enten
dido não mais como natureza (par- 
tilhável com outros seres semelhan
tes), mas como condição limitada 
no tempo e no espaço. Não um ho
mem qualquer, um dentre tantos, 
mas este-ai, exatamente e exclusi-

Camus: o absurdo da existência hu
mana tratado pela literatura.
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Liberdade, responsabilidade, participação — temas de Jean-Paul Sartre.

vãmente este-aí, singularíssimo 
porque concreto, vivendo em cir
cunstâncias determinadas que o de
finem exatamente porque o delimi
tam. E o que a ética existencialista 
pretende dar é justamente a cons
ciência desses limites, como o pri
meiro passo para a autoconsciência 
que, so ela, permitiria ao homem 
ser ele próprio, fundado em si 
mesmo: autentico. A procura e a 
vivência dessa autenticidade é que 
possibilitariam ao indivíduo usu
fruir de sua liberdade profunda, fre
qüentemente sufocada por circuns
tancias alienantes ou por mitos 
aprisionadores. Reconhecendo-se 
como basicamente consciência 
diante do mundo, o homem pode 
então perceber os limites para os 
quais tende, sem jamais alcançar. 
A sua frente, um mundo feito de 
coisas que ele procura conhecer e 
manipular, mas que permanecem
— definitivamente — um “outro 
mundo”, o da não-consciência, o 
da pura objetividade; no final de 
sua existência, aguarda-o a morte 
(“o homem é um ser-para-a- 
morte”, lembra Heidegger), destino 
fatal, inelutável — mas que só se 
alcança exatamente quando não se 
é mais; em torno, os outros, as ou
tras consciências, com as quais o 
indivíduo se identifica (mas só até 
certo ponto) e para as quais tende, 
buscando uma comunicação que 
jamais se efetiva plenamente e ten
tando um encontro e uma identifi
cação que se revelam sempre pre
cários e incompletos. Assim é que 
pensadores como Martin Heideg
ger e Sartre retratam o homem: 
como ser cuja existência é um per
manente tender para — para as 
coisas, para os outros, para a 
morte. Por isso mesmo um ser in 
completo e insaciável, que procura 
se ultrapassar através de projetos. 
Nesse núcleo de solidão individual 
é que residiria justamente a fonte 
da liberdade do homem — a liber
dade de existir a seu modo; mas aí 
também é que estaria a raiz de sua 
responsabilidade de comandar o 
desdobramento de sua existência. 
Não estando submetido a nenhum 
absoluto opressor (religioso, polí
tico, etc.) — ao contrário, diri
gindo contra isso a força de sua re
volta, como prega Albert Camus 
'—, o homem, que busca a autenti
cidade, aceita a contingência de 
sua situação e a peculiaridade dos 
limites que circunscrevem sua.rea
lidade singular. Dessa forma, viver 
transforma-se numa autocriação, 
numa aventura, num risco. E numa 
grande responsabilidade.

A imagem do homem como ser 
contingente, cuja existência não 
apresenta qualquer sentido prévio, 
mas, ao contrário, parece marcada 
pelo absurdo, suscitou críticas das 
mais diversas procedências. Em 
sua obra O Existencialismo é um 
Humanismo, Sartre defende seus 
pontos de vista, respondendo ao 
mesmo tempo a católicos e marxis
tas.

O existencialismo, mostra Jean - 
Paul Sartre, não convida as pes
soas a permanecerem no desespero, 
nem leva necessariamente ao quie- 
tismo e ao individualismo. O que 
essa linha filosófica^ afirma — 
tanto em sua feição religiosa 
quanto atéia — é que “a existencia

recede a essência”, quer dizer, o 
omem não existe segundo um 

plano prévio (semelhante ao que 
determina a fabricação de objetos); 
ao contrário, o homem existe pri
meiro, surge no mundo, para se de
finir depois: “Ele será tal qual ele 
se fizer .

Por outro lado, como existente 
concreto, o indivíduo está sempre 
em situação; assim, aquela auto- 
construção nunca e realizada no 
vazio, antes pressupõe as circuns
tâncias históricas (da história pes
soal e da história social) dentro das 
quais a pessoa desenvolve seu 
projeto existencial”. Sartre afirma 

ainda — seguindo aqui a lição da 
fenomenologia de Husserl* — que 
a consciência do homem jamais 
pode ser compreendida fora do 
contexto das outras consciências, 
pois a subjetividade pressupõe sem
pre a intersubjetividade. Desse 
modo, se “viver e se projetar no fu
turo” e se “o homem é responsável 
por aquilo que ele é” — essa res
ponsabilidade não pode dizer res
peito apenas à sua estrita indivi
dualidade: o homem é responsável 
por todos os homens.

Não existiria uma essência uni
versal (o homem), a se manifestar 
em cada indivíduo; mas existiria 
uma universalidade humana de 
condição, já  que todos os homens 
são concretos, singulares, contin

gentes, mortais. “ Querendo a liber 
dade”, escreve Sartre. “acabamos 
por descobrir que ela depende intei
ramente da liberdade dos outros e 
ue a liberdade dos outros depende 
a nossa. Não é a minha liberdade 

apenas que é o fim: não posso to
mar minha liberdade por fim se não 
tomo a dos outros por fim.”

A vivência da autenticidade 
acaba, de acordo com a ética exis
tencialista, por coincidir com o re
conhecimento do querer a liber
dade dos outros: a angústia de se 
reconhecer um ser limitado e um 
ser-para-a-morte acaba por se 
transformar, nas meditações de 
Jean-Paul Sartre, de Camus, de Si- 
mone de Beauvoir, numa exaltação 
do humanismo que afirma o ho
mem como ser livre e cuja vocação 
maior é a própria liberdade. Mas 
essa liberdade não é egoísta e soli
tária, nem representa a permanente 
e total disponibilidade expressa no 
“ato gratuito” de André Gide*: ela 
se transforma no projeto de liberta
ção de todos os homens e, por isso, 
manifesta-se através do engaja
mento, ou seja, em participação so
cial e política.

VEJA TAMBÉM: Essência, Ética; 
Existência; Heidegger; Kierke
gaard; Sartre.

Experimentos, 
Planejamento de

O desenvolvimento da Estatís
tica* e o nascimento da Ciberné
tica* durante o século XX fornece
ram às ciências experimentais 
uma nova e poderosa técnica: o 
planejamento de experimentos, teo
ria que foi criada na década de 30 
pelo geneticista R. A. Fischer 
(1890-1962). Essa teoria propor
ciona ao cientista um método para 
tornar suas experiências mais sim
ples e precisas. Permite ao investi
gador obter uma clara distinção en
tre os resultados experimentais 
devidos somente ao tratamento 
aplicado e aqueles procedentes de 
particularidades que, costumeira- 
mente, intervêm em um sistema.

Numa experiência, por exemplo, 
ue vise à comparação dos efeitos 
e três dietas alimentares diferentes 

(que serão chamadas de tratamen
tos A, B e C) sobre o peso de ratos 
(unidades experimentais),• pode-se 
proceder de diversas maneiras. O 
planejamento de experimentos nos 
indicará qual o melhor dos cami
nhos a ser seguido na pesquisa. To
mar três ratos e submeter cada um 
deles a um dos tratamentos é um 
caminho; porém, a informação 
conseguida dessa forma não será a 
mais precisa: nada garante que o 
aumento de peso das cobaias seja 
devido somente à dieta aplicada; 
esses ratos podem constituir- um 
caso particular na amostra*. A me
lhor solução é apontada pelo plane
jamento, ao exigir que existam “re
petições” da experiencia, tomando 
um número grande de unidades ex
perimentais, agrupando-as e sub
metendo-as às dietas.

Outro procedimento incorreto 
seria aplicar o tratamento A a to
dos os animais que tenham che
gado no mesmo período ao labora
tório; em seguida, submeter ao 
tratamento B as cobaias que chega
ram depois, e assim sucessiva
mente. Os dados obtidos com uma 
experiência realizada dessa ma
neira estariam comprometidos, à 
luz da teoria do planejamento de 
experimentos, pelo fato de as varia
ções não serem "casualizadas ou 
aleatórias ”. Analogamente ao 
exemplo anterior, não há garantias 
de que os resultados obtidos sejam 
somente fruto do tratamento apli
cado e não decorrentes de fatores 
relativos à ordem de chegada das 
unidades experimentais ao labora
tório.

O objeto específico da teoria do 
planejamento de experimentos é o 
método de agrupamento das amos
tras a serem tratadas, fornecendo 
técnicas adequadas para a coleta 
de dados, da forma mais eficiente 
possível. Seu aparecimento está li
gado à publicação do primeiro li
vro de Fischer, The Design o f Ex- 
periments, em 1935. Uma das leis 
de seu método é considerar o acaso 
como a base do bom experimento. 
Por isso, Fischer exige que os trata
mentos sejam aplicados aleatoria
mente.
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Representação da teoria finalista, segundo um manuscrito do século XV.

O delineamento experimental 
mais simples proposto por Fischer 
é o do planejamento completa
mente casualizado, no qual os tra
tamentos são atribuídos as diversas 
unidades de maneira totalmente ca
sual, onde o número de repetições 
para cada um dos tratamentos não 
precisa ser necessariamente o 
mesmo. No exemplo dos ratos, se 
a experiência fosse realizada com k 
tratamentos para um total de m 
animais (onde m seria um múltiplo 
de k, para facilitar os trabalhos), as 
cobaias seriam previamente nume
radas de 1 a m e  sorteadas de 
acordo com um mecanismo que 
oferecesse a mesma oportunidade a 
cada um deles (por exemplo, utili
zando-se as Tabelas de Números 
Casuais). Os primeiros m/k ani
mais sorteados receberão o trata
mento 1, os m /k  seguintes, trata
mento 2, e assim sucessivamente 
como mostra o quadro a seguir:

1 2 K Total
m/k m/k m/k m

animais animais animais

Apesar de esse ser o tipo mais 
simples de delineamento, permi
tindo estimar bem de perto a varia
ção entre as repetições (variação 
casual, residual ou erro), ele é apli
cado apenas nos casos onde há ho
mogeneidade entre as unidades ex
perimentais, o que nem sempre é 
possível para um número elevado 
de tratamentos.

Quando se torna possível obter 
um grupo homogêneo de unidades 
experimentais para a realização de 
um experimento completamente ca
sualizado, deve-se levar em consi
deração a diferença entre as unida
des utilizadas. No exemplo citado, 
é possível que se deva observar o 
sexo dos ratos, estratificando as 
unidades da amostra a partir deste 
elemento, o que introduz uma nova 
fonte de variação. Supondo que 
m H  animais fossem machos, e 
m l2, fêmeas, em lugar de k  grupos
— cada um com m /k  animais, 
como no exemplo anterior — ha
verá 2k grupos com m/2k animais 
em cada um.

Serão sorteados m/2k animais 
dos m/2 machos considerados, 
para que recebam o tratamento 1, 
m /2k  receberão o tratamento 2, e 
assim sucessivamente, até os m/2k 
restantes, que tomarão o trata
mento k. O mesmo processo é ado
tado para os ratos fêmeas. Por
tanto, também nesse caso foi 
respeitado o princípio da escojha 
aleatória das unidades experimén- 
tais de cada lote. A esse delinea
mento experimental dá-se o nome 
de blocos completos casualizados, 
sendo que, no exemplo referido, 
bloco corresponde a sexo.

Quadrado latino

O controle da variação de erro 
não se limita necessariamente ao 
uso de uma única restrição, como, 
por exemplo, no caso do tipo de ar
ranjo de bloco casualizado. No 
caso de uma ex_periência agrícola 
que compara tres tratamentos ou 
variedades de plantas, por exemplo, 
adota-se um outro método, dispon

do-se nove lotes conforme procura 
demonstrar o quadro abaixo:

Se os tratamentos A, B e C forem 
arranjados de modo que cada um 
deles ocorra uma única vez em 
cada uma das filas e em cada uma 
das colunas de lotes, surgirão duas 
fontes de variação (além da origi
nada pelo tratamento): uma cau
sada pelo efeito das linhas (hori
zontal) e outra, vertical, pelo efeito 
das colunas. Nesse exemplo, a va
riação total corresponde assoma de 
quatro parcelas de variações: a re
lacionada com o efeito linha, a de
vida ao efeito coluna, a resultante 
do efeito dos tratamentos e a cau
sada pela amostragem casual 
(erro).

Quando isso acontece, diz-se que 
as comparações de filas e colunas 
são ortogonais entre si e ambas or
togonais aos tratamentos. Dessa 
forma, podem-se remover da esti
mativa do erro os efeitos da hetero
geneidade do solo nas duas dire
ções do terreno, permitindo a 
comparação entre os tratamentos. 
Esse delineamento recebe o nome 
de quadrado latino, sendo o mais 
sério rival do arranjo de blocos ca
sualizados. No quadrado latino, a 
distribuição dos tratamentos pelos 
lotes deve ser casual, mas dentro 
dessas duas restrições. Assim, o 
exemplo citado (um quadrado la
tino de 3x3) implica a escolha, ao 
acaso, de um dos doze esquemas 
que preencham os requisitos, con
forme aponta o quadro a seguir:

ABC ACB ABC ACB 
BCABACCABCBA 
CABCBA BCABAC

BC A BAC BCA BAC 
CAB CBA ABC ACB 
ABC ACB CABCBA

CABCBACABCBA 
ABC ACB BCA BAC 
BCA BAC ABC ACB

As propriedades dos quadrados 
latinos foram detalhadamente cata
logadas até o quadrado 7x7, do 
qual existem 61 428 210 278 400 
tipos. Muitas amostras de quadra
dos de ordem maior são fornecidas 
por R. A. Fischer e F. Yates 
(1902- ) em suas Statistical Ta- 
bles for Biological, Agricultural 
and Medicai Research (1953).

Dependendo do número de res
trições quanto aos tratamentos, os 
delineamentos do tipo de blocos 
completos casualizados podem 
conduzir ao quadrado greco-latino 
e ao quadrado hiper-greco-latino. 
Em ambos os casos, o número de 
restrições é maior do que dois.

Outra linha de delineamentos é a 
dos blocos incompletos, na qual 
apenas alguns dos tratamentos fi
guram em cada bloco. Nessa classe 
de arranjos incluem-se os blocos 
incompletos parcial ou totalmente 
balanceados, o latice, o split-plot, o 
quadrado latino-incompleto, os ex
perimentos fatoriais e outros.

VEJA TAMBÉM: Amostra: Pro
babilidade; Universo Estatístico.

Explicação

O conhecimento* científico, 
através de dados obtidos pela expe
rimentação, procura encontrar ex
plicações generalizáveis para cada 
fenômeno observado. A ele se opõe 
o conhecimento espontâneo, fruto 
do senso comum, que se baseia em 
explicações de caráter empírico. 
Por se fundam entaria observação 
e na experimentação, o conheci
mento científico deve ser contrário 
a métodos autoritários, se funda
mentar na liberdade de exame e in
dependência intelectual. Por essas 
razões, é antidogmático; suas afir
mações, ao invés de serem definiti
vas, serão sempre passíveis de refu
tação.

Explicações dedutivas

Uma investigação científica co
meça quando surge um fato novo 
que contradiga uma teoria já 
aceita, pondo-a em dúvida. A 
questão assim levantada orientará 
o cientista para determinada cate
goria de fatos que, uma vez concre

tizados, serão correlacionados de 
modo a chegar a certas generaliza
ções verificáveis. Assim, as leis* 
científicas são em geral apenas o 
registro de certas regularidades ob
servadas nos fenômenos, da forma 
Vx (Fx—>Gx), e a explicação cientí
fica obedece, então, a esse es
quema. Assim: todos os metais são 
bons condutores de eletricidade 
(Vx); o cobre é um metal (Fx); 
logo, o cobre é bom condutor de 
eletricidade (Gx).

No primeiro enunciado dessa ex- 
plicaçao, há uma lei geral; no se
gundo, uma afirmação relativa a 
um objeto particular x, do qual é 
dito que tem a propriedade F. Esses 
dois enunciados implicam logica
mente que Gx (ou seja, que o objeto 
considerado, tem a propriedade G). 
A explicação consiste em mostrar 
como, a partir de fatos particulares 
e certas leis gerais, o fenômeno ex
plicado era esperado. Tem-se aqui 
um exemplo de explicação nomolô- 
gico-dedutiva: se os dados explica
tivos forem verdadeiros a explica
ção será verdadeira.

As explicações probabilísticas 
são as que envolvem uma lei ou um 
princípio teórico de caráter estatís
tico. Podem ser tanto dedutivas, 
mediante o cálculo matemático das 
probabilidades*, como indutivas.
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Inúmeras leis científicas egenerali
zações são de caráter estatístico.

Explicações teleológicas

Segundo Aristóteles* (384/322 
a.C.), a explicação científica con
siste em conhecer a causa (ou ra
zão) de uma coisa, e só haveria 
ciência quando se soubesse o que 
faz com que uma coisa exista e não 
seja outra coisa — isto é, sua causa 
necessária. Há, para ele, quatro ti
pos de causa: a causa material — 
aquilo de que a coisa é feita e que 
ermanece nela, imanente (o 
ronze é a causa material da esta

tua); a causa eficiente ou motora, 
que é o agente (por exemplo: o es
cultor que executa a escultura); a 
causa formal, que permite situar 
um objeto numa classe e defini-lo 
em oposição a objetos que inte
gram outras classes (por exemplo: 
o que faz com que a cadeira seja 
cadeira e não mesa).

Mas, segundo Aristóteles, a 
causa que realmente explicaria 
uma coisa seria a causa final, razão 
e princípio nas obras humanas e 
naturais. Só se entende o trabalho 
do escultor quando se conhece a 
idéia que ele realiza, em vista da 
qual seus movimentos se organi
zam. A finalidade teria prioridade 
sobre a necessidade mecanica, que 
reside nas condições materiais 
(condições essas indispensáveis 
para que o fim possa realizar-se)._ A 
gênese de uma coisa deveria, então, 
ser exposta depois da causa final, 
pois ela depende da realização 
desta coisa. A forma e a causa final 
confundem-se; por sua vez, a ori
gem próxima do movimento se 
identificaria com estas causas. 
Causas formal, motora e final redu- 
zem-se, no fim, a uma só, e tem-se 
em resumo duas causas do devir 
das coisas: a matéria e a forma, 
que é a causa final e motora.

O finalismo, como método de ex
plicação científica e filosófica, se 
oporia tradicionalmente ao mecani- 
cismo. O finalismo considera que 
os fatos estudados estão se desen
volvendo em vista de um termo que 
não seria apenas um resultado, mas 
um fim visado pelo processo todo. 
E este fim é que permitiria com-
Íireender a evolução e a série dos 
ênômenos observados. Seria a es

trutura do organismo adulto a 
chave para se entender o desenvol
vimento do embrião. O finalismo 
explica as partes pelo todo. É um 
metodo que se aplica essencial
mente à interpretaçao cotidiana das 
ações humanas; os gestos do pe
dreiro se explicariam em função da 
casa que ele está construindo. O 
mecanismo, que tradicionalmente 
se oporia ao finalismo, considera o 
fato estudado como o resultado de 
um evento anterior; vai das partes 
às partes, ou das partes ao todo, 
mas nunca do todo às partes. As 
ciências modernas desenvolve- 
ram-se segundo o princípio do me
canismo e rejeitando o finalismo a 
atitude positiva consiste justamente 
em examinar os fatos e procurar 
entre eles uma relação constante — 
ou seja, estabelecer leis.

Mas é impossível excluir total
mente a finalidade das ciências hu
manas e das ciências biológicas. 
Não se explica a estrutura de um

órgão sem recorrer à função que ele 
desempenha no organismo. 0  fun
cionamento de um organismo pa
rece ser orientado para um fim, ao 
invés de ser apenas o resultado de 
fenômenos físico-químicos. A bio
logia moderna, entretanto, esfor
ça-se para adotar os métodos que 
tiveram êxito nas ciências da maté
ria: a linguagem matemática e o 
determinismo físico-químico.

Explicações nas 
ciências humanas

As ciências humanas — sociolo
gia, antropologia, história, psicolo
gia, etc. — encontram dificuldades 
particulares, devidas à natureza de 
seu objeto, que as impedem de dar 
a suas investigações o mesmo rigor 
que tem a pesquisa nas ciências da 
natureza.

Uma das principais dificuldades 
seria a complexidade dos fatores 
envolvidos. Embora os fenômenos 
naturais também sejam extrema
mente complexos, as ciências que 
deles se ocupam já estabeleceram 
uma terminologia precisa, onde 
cada termo designa uma classe de 
objetos homogêneos, enquanto nas 
ciências humanas a terminologia 
ainda é algo imprecisa.

Outra dificuldade dessas ciên
cias estaria na impossibilidade de 
praticar a experimentação, de in
troduzir modificações para verifi
car os efeitos das variações, a não 
ser em casos excepcionais. Mas, na 
verdade, a ausência de experimen
tação pode ser suprida pela análise 
das ocorrências espontâneas dos fe
nômenos. Além disso, a experimen
tação é, em certa medida, praticá
vel : já  foram criadas situações de 
grupo em laboratório, constituindo 
miniaturas de sistemas sociais: gru
pos de escolares, de operários de 
uma fábrica, etc.

A maior dificuldade encontrada 
pelas ciências humanas seria, entre

tanto, o problema da subjetividade. 
O investigador, sobretudo em psi
cologia, é, ele mesmo, um elemento 
da investigação e, inevitavelmente, 
transporta para seu estudo do ho
mem um ponto de vista cultural 
particular.

Émile Durkheim* pretendia fa
zer da sociologia uma disciplina 
positiva, como as ciências da natu
reza, e considerar os fatos sociais 
do exterior como coisas. O método 
estatístico, que ele aplica em seu es
tudo do suicídio*, seria o mais 
apropriado para revelar o fato so
cial, que seria, numa comunidade 
determinada, aquilo que permanece 
constante. Mas essa posição é 
atualmente bastante criticada. Mui
tos afirmam que os fatos humanos 
precisam ser compreendidos, e não 
explicados como os eventos físicos. 
Compreender seria apreender uma 
significação do interior. As insti
tuições, os comportamentos* não 
poderiam ser explicados como coi
sas, mas deveriam ser compreendi
dos como significações. Propõe-se, 
dessa forma, a substituição da so
ciologia positiva por uma fenome- 
nologia*. Entretanto, mesmo admi
tindo a possibilidade de o 
investigador participar do “vivido 
social’ , sua compreensão da signi
ficação de um fato social é, até 
certo ponto, uma interpretação ar
bitrária. A apreensão fenomenoló- 
gica deveria, então, para alguns au
tores, ser completada por uma 
análise objetiva; a sociologia seria 
ao mesmo tempo compreensiva e 
explicativa.

Em psicologia parece que é 
igualmente impossível prever o 
comportamento do indivíduo, de
vido à complexidade extremamente 
grande dos fatores envolvidos. O 
homem é afetado por variáveis que 
o psicólogo não está em condiçoes 
de controlar nem de prever inte
gralmente. Não parece possível, 
também, formular previsões condi

cionais (as que poderiam ser feitas 
se todos os fatores fossem conheci
dos). As previsões, em grande nú
mero de casos, podem ser contradi
tas. As leis capazes de preverão 
comportamento do indivíduo não 
existem ou não podem ser conheci
das. Isso, aliás, não implica rejeitar 
o princípio do determinismo* (que 
defende a existência de leis gover
nando o comportamento, mas não 
que essas leis possam, necessaria
mente, ser conhecidas).

Por outro lado, embora não haja 
condições de prever o comporta 
mento humano, pode-se explicá-lo. 
A psicologia precisa ter um objeto 
observável, que é o comportamento 
diante de determinada situação. 
Esse comportamento é concebido, 
segundo o esquema behaviorista, 
como estímulo*-resposta. Mas o 
estímulo não é simplesmente um 
dado objetivo, mas algo que tem 
uma significação ou um valor dife
rente segundo o indivíduo. E a res
posta nao é apenas um resultado 
mecânico do estímulo, mas uma 
síntese criadora, uma espécie de in
venção na qual o sujeito reage 
como um todo em função do con
junto de suas necessidades. A psi
cologia encontra, portanto, enor
mes dificuldades devidas à grande 
complexidade do fato psíquico e à 
necessidade de recorrjsr à com
preensão, à gênese das significa
ções (como em sociologia).

Explicações genéticas

Nem todos os fenômenos são in
dependentes das circunstâncias 
temporais; poucos podem ser expli
cados em termos de dado instantâ
neo. A história, em particular, ocu
pa-se de ações que se desenvolvem 
no tempo, o que deve ser levado em 
consideração numa explicação que 
pretenda dar conta das característi
cas específicas dos fenômenos. As 
explicações genéticas (ou históri
cas) consistem em mostrar justa
mente que determinado fenômeno 
deve suas características à sua evo
lução a partir de um estado ante
rior. Esses fenômenos podem ser 
apresentados sob a forma de uma 
narrativa que se decompõe numa 
seqüência finita de acontecimentos, 
alguns deles simultâneos, e os ou
tros apresentando-se numa ordem 
de sucessão temporal. Tem-se as
sim uma série de eventos sucessi
vos (El, E2, E3, etc.) ou contempo
râneos (E2,, E22, E23); e a 
seqüência poderá ser ordenada: E l, 
E2 , E2,, E2j, E3, E23, etc.

Não ná; aparentemente, conexão 
entre o inicio e o fim da narrativa.
A explicação consiste em mostrar 
a transição intercalando uma série 
de acontecimentos que preenchem 
a lacuna temporal entre os aconte
cimentos iniciais e o fato a explicar. 
Não há generalização capaz de ex
plicar a passagem de E2 para E3, 

ue tem de ser considerada a título 
e pressuposto; em outros casos, 

um evento pode ser legitimamente 
previsto a partir de informações an
teriores.

VEJA TAMBÉM: Causalidade; 
Ciência; Lei Científica; Método 
Científico.
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Exploratório, 
Comportamento

Encontrando-se em um meio di
verso daquele ao qual estão habi
tuados, muitos animais exibem um 
comportamento cuja tônica é o 
exame de tudo o que os rodeia. Ou 
seja: entram em contato com seu 
novo ambiente através de um com
portamento exploratório.

Esse comportamento não é pa
dronizado; varia desde o simples 
cheirar, olhar, manipular, até loco- 
mover-se em direção a alguma 
coisa. Essa diversidade de atitudes 
impede uma definição geral; po
de-se dizer apenas que tais açoes 
familiarizam o animal com o am
biente.

Permitindo o conhecimento do 
meio, o comportamento explorató
rio garante a sobrevivência do ani
mal, já  que lhe facilita a busca de 
alimento, abrigo, etc., além de ensi
ná-lo a lidar com os fenômenos do 
ambiente. Isso é particularmente 
visível em certas espécies, como o 
homem — ser extraordinariamente 
exploratório: grande parte do co
nhecimento que a criança adquire 
advém de sua curiosidade e contí
nua investigação do meio.

A exploração e suas causas

Vários são os fatores que levam 
o organismo animal a explorar o 
meio. Durante muito tempo, os in
vestigadores divergiam quanto à

prioridade de uns ou de outros. 
Para alguns, o comportamento ex
ploratório era basicamente deter
minado por qualquer necessidade 
biológica fundamental: um orga
nismo necessitado (de alimento, 
água ou sexo) exibiria um aumento 
de atividade* geral, que se expres
saria, entre outras formas, em ex
ploração do ambiente.

Por outro lado, é forte a tendên
cia a fundamentar o comporta
mento exploratório nos estímulos 
do próprio meio, reservando um 
papel secundário às necessidades 
orgânicas. Ele deve ocorrer, por
tanto, mesmo quando o organismo 
não está com nenhuma necessidade 
interna relevante. Sabe-se, por 
exemplo, que ratos saciados de 
água e alimento submetem-se a um 
choque elétrico, se este for o obstá
culo que os separa de um ambiente 
novo — um labirinto complexo, 
por exemplo. A observação mos
trou que macacos aprendem a de
sempenhar várias tarefas, aguar
dando como única recompensa a 
possibilidade de olhar através de 
uma janela que lhes revele um ou
tro ambiente — povoado por ou
tros animais, pessoas, figuras e ob
jetos novos.

Também as crianças se entretém 
durante horas e horas com quebra- 
cabeças e outros jogos, e aprendem 
a manipulá-los independentemente 
de qualquer recompensa relacio
nada com necessidades básicas.

Entre o curioso e o necessário

Qualquer “mudança” ou “novi
dade” introduzida no ambiente ani
mal produz exploração. Compro- 
va-o a atitude de uma criança

Os mapacos podem aprender a realizar algumas tarefas tendo como única 
recompensa a possibilidade de entrar em contato com um ambiente novo.

frente a brinquedos novos, ou 
mesmo a simples objetos que assu
mem cores e formas diversas a 
cad^ instante.

Essa reação encontra um para
lelo em outras classes animais. 
Exemplificando: um rato que já  vi
sitou ou apenas viu um labirinto 
com .duas entradas, ambas da 
mesma cor, posteriormente prefe
rirá explorar a entrada cuja cor te
nha sido modificada.

A exploração de novos aspectos 
de um mesmo ambiente chega a 
competir com outros comporta
mentos ligados a necessidades bási
cas. O mesmo ratinho pode preferir 
o lado do labirinto que apresente 
algo diferente, àquele que contém 
alimento. Pode também interrom
per sua busca de alimento a fim de 
investigar um aspecto novo com o 
qual se depara no caminho.

Estímulos complexos, contras
tantes ou incongruentes revelam-se 
também muitoeficientes para pro
vocar exploração.

Fugir ou aproximar-se?

Sendo a novidade um dos ele
mentos do estímulo capaz de pro
vocar exploração, um aspecto 
típico do comportamento explora
tório é que ele decresce em intensi
dade à medida que o organismo se

familiariza com o agente estimu- 
lan te.

Um outro aspecto é que ele fre
qüentemente aparece junto com ou
tros comportamentos aparente
mente competitivos, o que cria 
conflitos* para o organismo. Uma 
nova situação estimuladora muitas 
vezes coloca o animal entre duas 
tendências opostas: a de fugir, te
mendo a situação desconhecida, e 
a de explorar. Esse conflito entre 
duas atitudes permanece até que 
uma das correntes se estabeleça, 
em definitivo, como predominante.

Caracteriza ainda o comporta- 
mente exploratório sua incidência 
muito maior em organismos jo
vens, em fase de desenvolvimento. 
Em algumas espécies, porém, ele 
persiste, ainda que modificado, na 
fasg adulta.

E o que ocorre, por exemplo, na 
espécie humana, em que a explora- 
çao modificada se apresenta sob as 
mais variadas formas — a própria 
curiosidade intelectual é conside
rada, por certos autores, uma mani- 
festaçao especial de comporta
mento exploratório.

VEJA TAMBEM: Aprendizagem; 
Condicionamento; Estímulo e Res
posta.

O comportamento exploratório incide principalmente nos organismos jo
vens. Na espécie humana, ele pode persistir, modificado, na fase adulta.
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Explosivos

O explosivo é uma substância 
(ou uma mistura) capaz de decom
posição rápida e auto-propagante, 
com simultânea liberação de 
grande quantidade de calor*. As 
substâncias podem ser gasosas, 
líquidas ou sólidas. A explosão 
desse material de alto conteúdo 
energético nada mais é do que sua 
passagem para um nível de energia 
mais baixo, ou seja, a formação de 
substâncias mais estáveis, com 
forte desprendimento de calor. Os 
materiais fósseis e empregados em 
explosões nucleares não sao consi
derados explosivos, no sentido 
clássico.

O poder explosivo de uma mis
tura e medido pelo calor de explo
são, isto é, a diferença entre o calor- 
de formação dos produtos resultan
tes da explosão e o calor de forma
ção das substâncias que formam a 
mistura explosiva. Para o TNT, 
por exemplo, calcula-se o calor de 
explosão da seguinte maneira: 
237,3 kcal (calor de formação dos 
produtos da explosão) menos 113,5 
kcal/moi (calor de formação do 
TNT) igual a 123,8 kcal/mol ou 
0,987 kcal/g.

Outro processo de avaliação do 
poder explosivo, de caráter experi
mental, consiste em medi-lo no 
bloco de Trauzl. Num orifício 
desse bloco de chumbo, coloca-se 
uma carga de 10 gramas; depois da 
explosão, mede-se o alargamento 
do orifício, usando-se como padrão 
o poder de explosão do ácido 
pícrico, considerado igual a 100. A 
fim de comparar os dois métodos, 
multiplica-se o calor de explosão 
(em calorias por grama) pelo vo
lume (em centímetros cúbicos) do 
gás que é desprendido por 1 grama 
do explosivo e pelo coeficiente 
1,48.IO-4 . Sabendo que o calor de 
explosão (em caloria por grama) do 
TNT é 987, e que o volume de gás 
produzido por 1 grama é 728 cm3, 
consegue-se chegar ao resultado 
98 7:728.1,48.10-4 = 106, aproxi
mação considerada boa (na prova 
experimental, o resultado e 95).

Do calor de explosão deve ser 
subtraída a perda de energia* ne
cessária ao rompimento das liga
ções internas da molécula do explo
sivo, tornando-se evidente que o 
poder de explosão será tanto maior 
quanto menores forem as forças de 
ligação. Uma vez que, normal
mente, a explosão é uma reação de 
oxidação, também é de grande im
portância averiguar se a molécula 
do explosivo contém oxigênio em 
quantidade suficiente, deficiente ou 
excessiva.

Num aspecto geral e imperfeito, 
os explosivos são divididos, con
forme o caráter da explosão, em 
dois tipos: deflagrantes e detonan- 
tes. Contudo, sob certas condições, 
o que pertence a um tipo pode apre
sentar as características do outro 
tipo.

Deflagrantes são caracterizados 
por pequena velocidade de propa 
gação, com a onda descolocan- 
do-se de 1-5 cm/s e desenvolvendo

Com uma explosão deflagrante, ou seja, com pequena velocidade de propa
gação, a pólvora negra era o único explosivo usado no inicio do século XIX.

Século XVII: técnicas primitivas de fabricação de armas- e pólvora negra.

pressões de aproximadamente 
2 000 a 4 000 atm.

São detonantes aqueles em que a 
velocidade de propagação da onda 
vai até 10 km/s, desenvolvendo 
pressões da ordem de 200 000 atm. 
Subdividem-se em primários ou de
tonadores, que detonam ao choque, 
e secundários, cuja detonação exige 
a intervenção de um detonante pri
mário. Explosivos detonantes pri
mários são o fulminato de mercú
rio, o estifnato de chumbo, o 
diazodinitrofenol, a nitromanita, 
etc. Explosivos secundários são a 
nitroglicerina, a nitrocelulose, o 
T4, o TNT, o ácido pícrico, o pi- 
crato de amónio.

Numa classificação de caráter 
mais descritivo, os explosivos são 
também divididos em simples 
(quando formados de uma única 
substância) e compostos (quando 
formados por uma mistura de ex
plosivos simples e, às vezes, subs
tâncias não explosivas).

Os explosivos simples

O mais conhecido entre os ex
plosivos simples, a nitroglicerina 
ou éster trinítrico da glicerina, tem 
a fórmula:

CH jONO j

CHONOj
I

CHiONO;

A nitroglicerina — a base das 
dinamites — resulta da ação do 
ácido nítrico e do ácido sulfúrico 
sobre a glicerina, a uma tempera
tura nunca superior a 18° C. 
Líquida à temperatura ambiente 
(ponto de fusão a 13,5° C), a nitro
glicerina decompõe-se com facili
dade a temperaturas acima dos 
50° C e detona aos 200° C. Tem o 
maior calor de explosão depois do 
nitfoglicol. Como é muito instável, 
costuma-se misturá-la, por motivos 
de segurança, com substâncias es- 
tabilizantes. Em doses muito pe
quenas, da ordem de alguns mili
gramas, é usada em medicina como 
hipotensor.

O nitroglicol ou dinitrato de gli- 
col etilênico é preparado pela nitra- 
ção do glicol etilênico, num pro
cesso semelhante ao da 
nitroglicerina. Mais volátil ainda 
do que esta, o nitroglicol funde a 
— 22,8°C , sendo empregado como 
dinamite gelatinosa, puro ou em 
misturas com nitroglicerina 
(quando se torna incongelável). 
Tem a seguinte fórmula:

CHsONO,
I

CHjONO,
Por nitração da celulose ob

tém-se uma mistura de ésteres* 
com várias oxidrilas livres. Num 
grau de nitração elevado, a nitroce 
lulose é utilizada para a fabricação 
de pólvoras. Num grau inferior de 
nitração, serve para a fabricação de 
colódios e de vernizes-lacas.

O composto 2, 4, 6 — trinitrofe- 
nol é chamado de ácido pícrico. 
Pode ser obtido do fenol, através de 
derivados sulfonados e sucessivas 
nitrações. Funde-se a 122° C, quei
mando por aquecimento, mas só 
explode a 300° C. Usado como
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Na abertura do túnel de St. Gotthard, nos Alpes, foi usado o primeiro explosivo à base de nitroglicerina.

carga de projéteis diversos, em ge
ral é misturado com o trinitrocer- 
sol. Com metais pesados, forma 
sais extremamente sensíveis a cho
ques.

O TNT ou 2, 4, 6 — trinitroto- 
lueno é obtido pela ação de uma 
mistura sulfonítrica sobre o to-, 
lueno, a 55,85°C e a 110°C. Tem’ 
a seguinte fórmula:

c h 3
0 2N v I . n o 2

0
I

n o 2
O TNT funde a 82° C e tem uma 

velocidade de detonação de 7 600 
m/s. Apresentando baixo ponto de 
fusão, um simples aquecimento 
com vapor facilita sua colocação 
nos projéteis. Devido à pequena 
quantidade de oxigênio na molé
cula, geralmente é misturado com 
nitrato de amônio; com pentrite e 
com T4. O TNT é um dos princi
pais explosivos militares.

A pentrite ou tetranitropentaeri- 
trita, obtida pela nitração da pen- 
taeritrita, é um sólido cristalino, 
com ponto de fusão a 242,3° C. 
Muito estável, com grande poder 
explosivo, detona facilmente, sendo 
empregada em mistura com explo
sivos detonantes secundários em 
cápsulas ou detonadores. Torna-se 
menos sensível mediante adição de 
cera.

A tetrila ou trinitrofenilmetilni- 
troamina é obtida pela ação de 
uma mistura solfomtrica sobre o 
metil ou a dimetilanilina. Explode 
a 180° C, mas é bastante estàvcK 
apesar de muito sensível a choques. 
A tetrila é usada como explosivo 
secundário e em mistura com o 
TNT.

A hexite ou 2, 4, 4’, 6 — hexani- 
trodifenilamina é uma pólvora cin- 
za-amarelada, que funde a 
243-244° C. Muito menos sensível 
aos choques que a tetrila, o poder 
explosivo da hexite representa 
1 1 1 %  do TNT, sendo igualmente 
estável.

T4 é um explosivo também co
nhecido por outros três nomes: 
RDX, ciclonita e trimetiltrinitroa- 
mina. Pode ser obtido pela nitração 
da urotropina (hexametilenatetra- 
mina). Pouco solúvel nos solventes, 
funde a 202° C e detona a 260° C, 
sendo empregado somente como 
detonador ou misturado com TNT.

Serve para explosivo de minas e 
nas bombas aereas. Adicionan- 
do-se pó de alumínio, ganha muito 
maior energia devido a reação en

tre o alumínio e a água da combus
tão.

A nitração da guanidina forma a 
nitroguanidina, explosivo pouco 
sensível aos choques, muito usado 
como carga de projéteis e, quando 
misturado com alumínio, como 
carga submarina.

O fulminato de mercúrio, prepa
rado pela reação do ácido nítrico 
com o mercúrio, em presença do ál
cool, é particularmente sensível ao 
atrito, sendo bastante usado em 
cápsulas de detonadores, não raro 
em mistura com clorato de potás
sio. Sua velocidade de detonação é 
de 4 500 m/s.

O fulminato de prata não é 
muito usado porque, além de muito 
caro, é mais sensível ainda e, por
tanto, muito perigoso.

O estifnato de chumbo ou 2, 4,
6 — trinitroresorcinato de 
chumbo, muito sensível ao atrito e 
à descarga elétrica, com uma velo
cidade de detonação de 4 900 m/s, 
nunca é usado sozinho.

O nitrato de amónio é produzido 
a partir do ácido nítrico e do amo
níaco de síntese, como resultado da 
fixação do nitrogênio atmosférico. 
Praticamente insensível ao choque 
e atrito, explode somente com 
grande quantidades de TNT. Por 
suas qualidades e por seu baixo 
cusfo, é um explosivo bastante útil, 
em mistura com outros ou com 
substâncias orgânicas.

Os explosivos 
compostos

Os explosivos simples, rara
mente usados isoladamente, são 
quase sempre associados a outros 
produtos, originando explosivos 
compostos, dos quais os principais 
são:

PÓLVORA NEGRA — Consti
tuída de 75 partes de nitrato de po
tássio, quinze de carvão e dez de 
enxofre, a pólvora negra é um ex: 
plosivo que não detona, mas 
cjueima com rapidez. Seu uso, hoje, 
e muito reduzido.

DINAMITE — Invento de No- 
bel, resulta de uma mistura de três 
partes de nitroglicerina com uma 
base inerte. Em virtude dos incon
venientes desta fórmula (entre os 
quais a extrema sensibilidade aos 
choques), a nitroglicerina começou 
a ser misturada com outras bases, 
ativas do ponto de vista químíco. 
Mediante adição de substâncias re
dutoras e estabilizantes, a dinamite 
tem grande emprego nas minas, pe
dreiras, construçoes de estradas, 
etc.

PÓLVORA SEM FUMAÇA — 
Também inventada por Nobel, é 
uma mistura de 93 partes de nitro
glicerina e sete de algodão colódio. 
A nitroglicerina gelatiniza o coló
dio, resultando da mistura um pro
duto bastante estável.

EXPLQSIVOS DE NITRATO 
DE AMONIO — Resultam de 
misturas de nitrato de amónio (nas 
quais representa cerca de 70%) 
com substâncias redutoras, hidro- 
carbonetos, óleos, carvão, nitrode- 
rivados. Oferecem boa segurança, 
com baixa velocidade de detona
ção, variável entre 2 000 e 2 500 
m/s.

EXPLOSIVOS DE CLORATO
— Contêm clorato de potássio ou 
sódio (70-80%) e uma substância 
redutora.

Também são explosivos compos
tos os de plástico, que, mediante 
modelagem, adquirem forma ade
quada para inserção em cavidades. 
São produzidos principalmente và 
base de ciclonite (75-90%), óleos 
lubrificantes, massa cerosa e, even
tualmente, pequenas quantidades 
de compostos nitroaromáticos e 
nitrocelulose.

VEJA TAMBÉM: Bomba.
Um alto nlvel de automação caracteriza as modernas instalações para a pro
dução industrial da nitroglicerina, o éster trinltrico da glicerina.
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Em "Sob a Insígnia de Gersaint”, do francês Antoine Watteau (1684-1721), inverte-se o processo usual: o quadro passa a acolher toda a exposição.

Exposição

Os pintores e escultores da Idade 
Média (então considerados arte
sãos) trabalhavam vinculados a sua 
comuna*, em ateliers ligados à 
Igreja. Entretanto, com o renasci
mento das cidades* e o desenvolvi
mento da economia monetária — 
fenômenos que marcam o término 
do período medieval — , a burgue
sia ascende socialmente e passa a 
constituir uma nova clientela regu
lar para a produção artística, per
mitindo ao artista estabelecer-se 
como mestre independente. Inicial
mente, contudo, ele ainda se aco
moda ao desejo do cliente, o que dá 
a suas obras um caráter extrema
mente utilitário: uma estátua espe
cial para uma capela, um quadro 
para determinado ambiente, etc.

Somente no século XV, durante 
a Renascença*, a oferta começa a 
determinar o mercado. É quando o 
consumo passa a ser feito pelo ad
mirador ou colecionador de arte, 
um comprador cjue seleciona entre 
as obras oferecidas. Assim, o ar
tista liberta-se das ordens do cliente 
— o supridor de encomendas 
transforma-se em produtor de mer
cadorias. Nessa nova fase, pintores 
e escultores passam a necessitar de 
um local para mostrar suas produ
ções. A exposição de arte surge, en
tão. como intermediária entre o ar
tista e seu público.

A descoberta 
do gênio

Durante o século XVI, o mer
cado artístico desenvolve-se bas-

Exposições de caráter provisório, como as bienais de São Paulo, propiciam 
o contato de artistas e "m archands" com  os possíveis consumidores.

tante, aparecendo uma demanda 
constante tanto de obras do pas
sado como de trabalhos de artistas 
notáveis da época. Cresce a impor
tância do comerciante de arte, que 
compra a produção do artista para 
vender ao público, além de reven
der obras de colecionadores. A 
grande novidade, porém, da con
cepção artística do Renascimento 
(que teria muita influência no mer
cado artístico) é a descoberta do 
gênio, o reconhecimento de que a 
obra de arte é a criação de uma 
personalidade autônoma que pode
ria se colocar acima da tradição e 
das regras convencionais. Isso 
ocorre principalmente a partir do 
século XVI, quando o artista se li
berta dos mecenas, transforman
do-se ele próprio em seu senhor.

Uma prova dessa valorização da 
arte* é o interesse crescente pelo 

' desenho, projeto ou rascunho da 
obra final, vistos como verdadeiras 
relíquias, como o trabalho inicial 
de um homem excepcional.

A arte oficial 
dos salões

Em 1664, o ministro Jean- 
Baptiste Colbert (1619-1683) funda 
na capital francesa uma academia, 
cujos estatutos submetiam as expo
sições a uma organização prévia. 
Em 1669, a Grande Galeria do 
Louvre é utilizada para uma dessas 
mostras. A partir daí, as exibições 
de arte transformam-se em eventos 
oficiais, prestigiados pela nobreza 
e, particularmente, pela alta bur
guesia. Com isso, a compra de ob
jetos de arte transforma-se em uma 
das formas preferidas de investi
mento em quase todos os países da 
Europa.

John Evelyn por exemplo, cole
cionador e mecenas ingles do sé-



86 Exposição

culo XVII, relata em suas memó
rias como o negócio de quadros e 
as mostras na feira de Rotterdam 
eram extremamente ativos. Até as 
cópias passam a ser mercadejadas 
ativamente, o que faz diminuir o 
preço do exemplar. Dessa forma, 
além da alta burguesia, os peque
nos proprietários rurais também se 
convertem em clientes de arte.

Paralelamente a esse fenômeno 
de aumento da popularidade, a 
multiplicação das obras de arte 
leva muitos pintores e escultores a 
serem marginalizados e viverem na 
miséria, uma vez que existe uma 
quantidade excessiva de obras à 
venda. Além disso, o artista perde 
seus mecenas ou uma comunidade 
que o proteja.

Arte para ser 
observada

O grupo de consumidores de ar
tes plásticas consolida-se nos sécu
los XVI e XVII; no século seguin
te, na França surge um novolpúbli- 
co,que se interessa pela obra.de ar
te mas nem pensa em adquiri-la.

No ano de 1725, por exemplo, a 
imprensa registra uma enorme fre
qüência no Salon (local das expo
sições oficiais), onde pessoas de to
das as idades e classes sociais 
aplaudem ou censuram as obras 
exibidas.

Ainda que a maioria apenas esti
vesse acompanhando a moda, o nú
mero de observadores seriamente 
interessados crescera bastante, 
como atestam as inúmeras publica
ções de arte e o aumento do nú
mero de reproduções.

Após a Revolução Francesa* e 
sobretudo durante o Romantismo* 
(finai do século XVIII e início do 
século XIX), o artista deixa de ape
lar constantemente para os interes
ses dos grupos sociais, modifi
cando seu relacionamento com o 
público. A arte abandona critérios 
objetivos e convencionais, para 
transformar-se numa expressão in
dividual, numa arte que cria e im- 

õe os critérios de seu julgamento, 
urge a idéia da “arte pela arte”, 

inicialmente uma arma de luta cpn- 
tra a rigidez das regras clássicas, 
levando os românticos a se isola-

rem do mundo, negando qualquer 
atividade prática.

Logo, entretanto, a burguesia in
corpora esse lema, que passa a 
constituir o critério de julgamento 
da obra de arte. Defendendo os in
teresses dessa classe, agora solida
mente instalada no poder e não 
mais interessada na propaganda 
política por meio da arte, a Revue 
des Deux-Mondes, por exemplo, 
exalta essa nova ideologia (mar
cante a partir de 1830), assina
lando que pintores e escultores não 
devem ter idéias políticas e sociais 
próprias. É dessa forma que nasce 
a idealização do artista como al- 
guém situado acima dos problemas 
corriqueiros.

A nova concepção de arte toma 
conta dos salões; louva-se a “ arte 
eterna”: retratos, paisagens, bata
lhas que cantam a glória da nação. 
Na pintura não há lugar para a rea
lidade cotidiana (a não ser a que te
nha úm caráter poético, simbólico, 
religioso ou humanitário). Os gran
des mestres acadêmicos passam a 
pontificar no Salon, influenciando 
o desenvolvimento da arte e limi-

tando os artistas . inovadores (que 
eram eliminados das exposições). 
Isso levaria a um grande conflito 
entre a arte oficial e o Impressio
nismo*, movimento do final do sé
culo XIX, o que libertaria as expo
sições de seu caráter insti 
tucional.

O impacto da 
arte moderna

O tipo de exposição mais co
mum na atualidade tem sua origem 
no impacto provocado pelo apare
cimento da arte moderna (Salões 
do's Independentes, Salões de Paris, 
etc.) e reflete, basicamente, o con
flito entre o artista e as instituições 
vigentes, que tem caraterizado a 
história das exposições desde o fi
nal do século XIX até hoje.

Atualmente, existem vários tipos 
de mostras de arte, porém alguns 
gêneros ocorrem com maior fre
qüência. Muitas das chamadas ex
posições permanentes (realizadas 
em museus) são organizadas de 
forma rotativa e temporária, o que 
permite a exibição de todas as 
obras.

Outro tipo de exposição é o rea
lizado por entidades oficiais, como 
as mostras temporárias, as retros
pectivas da obra de um artista, as 
exposições periódicas de arte con
temporânea (bienais de São Paulo 
e Veneza, por exemplo). Uma ter
ceira modalidade inclui as exposi
ções individuais ou coletivas, que 
são realizadas em galerias particu
lares e com objetivos marcada- 
mente comerciais.

As exposições retrospectivas, ge
ralmente organizadas por institui
ções oficiais ou fundações particu
lares de grande poder econômico, 
reúnem obras de vários países e 
mobilizam fundos consideráveis. A 
mostra costuma deslocar-se pelos 
grandes centros mundiais, desem
penhando importante papel na di
vulgação da arte. Frequentemente 
são acompanhadas de conferências 
paralelas e publicações, já  que uma 
de suas principais funções é infor
mar e instruir seu público.

Já as exposições de caráter pro
visório, como as bienais, são mos
tras de arte contemporânea que en
volvem principalmente artistas e 
comerciantes de arte. Elas promo
vem o contato desses dois grupos 
com o público, além de oferecerem 
prêmios que consagram o artista, 
garantindo-lhe admiradores e mer
cado. Entretanto, essas exibições 
têm sofrido várias modificações, 
devido às querelas entre os artistas 
e as instituições promotoras quanto 
ao critério de seleção e de prêmios. 
Além disso, ultimamente elas 
têm-se voltado cada vez mais para 
o público, acentuando seu caráter 
didático e de divulgação da arte.

Outra inovação, mais caracterís
tica das galerias particulares, tem 
sido o cuidado com o arranjo do 
espaço em que se situa a mostra, 
desenvolvendo-se técnicas de ilumi
nação* e psicologia visual que va
lorizam os aspectos das obras con
sideradas mais importantes.

V E J A  T A M B É M :  A r te ;  M u s e u ; 
Pintura: Público.Para que seu trabalho chague ao público (consumidor ou não) o artista não limita sua mostra aos salões
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Um detalhe de "A Nova Democracia", de David A. Siqueiros, um dos grandes nomes do expressionismo mexicano.

pela crise da sociedade e pela de
sarticulação moral que antecede
ram a Primeira* Guerra Mundial. 
Assim, o movimento baseou-se em 
sua imagem da condição humana e 
procurou transmitir às telas a situa
ção do homem no mundo, seus 
vícios e seus horrores. As cores tor- 
naram-se violentas e explosivas, as 
figuras, distorcidas, quase caricatu
rais, e a perspectiva foi negligen
ciada. Os artistas infundiram aos 
objetos sua própria personalidade e 
as emoções derivadas da tradição 
romântica (na qual sonho e imagi
nação eram valores essenciais). E 
isso sob uma nova forma do trá
fico, unido à angústia do século

Os temas expressionistas eram

obsessivos e dramáticos, não so
mente pela marcação das cores, 
mas também pela monumentali
dade da forma, a violência e a agu
deza do grafismo; daí uma volta à 
linha expressiva, aos modelos sim- 
plificadores da gravura* e às técni
cas de ilustração, onde contrastam 
juventude e velhice e onde os hor
rores da guerra e da decadência são 
apresentados de maneira nostálgica 
e angustiada, chegando por vezes à 
alucinação e às raízes da incons
ciência. É significativa a série de 
retratos .mergulhados no incons
ciente que Oskar Kokoschka 
(1886- ) pintou em Viena, na 
mesma cidade e ao mesmo tempo 
em que Freud* elaborava a psica
nálise*. Do mesmo modo, os artis

tas da Die Brucke mantiveram-se 
ligados à-expressão psicológica e 
simbólica, à qual acrescentaram 
um exasperado sentimento de re
volta. Já os componentes do Der 
Blaue Reuter (“Cavaleiro Azul” ; 
grupo surgido em 1910, em Muni
que) caracterizaram-se por seu ex
pressionismo abstrato, nascido do 
encontro entre o russo Kandinsky* 
e o alemão Franz Marc 
(1880-1916).

O Der Blaue Reuter não foi um 
movimento organizado como a Die 
Brücke. Distinguia-se pela procura 
de uma arte total. Chegou mesmo 
a aproximar-se do simbolismo lite
rário, quando se libertou do objeto. 
O acordo da poesia de Maeter- 
linck* com a música de Debussy*

interessou particularmente a Kan
dinsky: nesse momento, o Expres- 
■sionismo não foi apenas um movi
mento plástico, mas o encontro de 
poetas, dramaturgos e músicos.

Outros expressionistas, no en
tanto, mantiveram-se ligados ao fí- 
gurativismo. Foi o caso de Franz 
Marc, que representou animais e 
plantas com expressão mística.

O Expressionismo alemão não 
foi somente um movimento artís
tico, mas o próprio drama da Ale
manha moderna. Esse foi um dos 
motivos por que, na seqüência do 
movimento, entre as duas guerras 
mundiais, surgiu a preocuparão 
com a retomada do "realismo' e 
com os problemas imediatos da 
guerra, da miséria e da fome, atra
vés da Neue Sachlichkeit (“Nova 
Objetividade”), à qual aderiram, 
entre outros, Max Beckmann 
(1884-1950), George Grosz* e Otto 
Dix (1891 1969), um dos artistas 
mais perseguidos por Hitler* e pelo 
nazismo*, pintor de crianças e flo
res gigantescas, Cristos e terríveis 
personagens. Foi também perse
guida pelo regime nazista a grava
dora Kathe Kollwitz (1867-1945). 
que limitou propositadamente seus 
recursos técnicos para melhor de
monstrar sua capacidade de expres
são, marcada pela preocupação so
cial. Mas a permanência do fator 
emocional levou o movimento de 
volta ao Expressionismo.

Contra o espírito angustiado, 
subjetivista e individualista,, er
gueu-se a Bauhaus*, fundada em 
1919, em Weimar. Mas o nazismo 
seria fatal tanto à Bauhaus quanto 
ao Expressionismo, pois ambos 
eram animados por um espírito de
mocrático e socialista. Por isso, 
quando em 1933 Hitler subiu ao 
poder, os dois movimentos foram 
dispersados.

Ainda entre os dois conflitos 
mundiais, o Expressionismo che
gou à América Latina, fecundada 
pela tradição indígena e sufocada 
por sérios problemas sócio-econô- 
micos. No México, o movimento 
desenvolveu-se na forma monu
mental e popular da pintura mural 
de Rivera*, Orozco*, Siqueiros* e 
Tamayo (1899- ). No Brasil, 
Portinari* expressou o protesto 
contra o ■sofrimento humano: as 
cinco telas que compõem a série 
Emigrantes (1944) narram o êxodo 
da população nordestina à procura 
de água e alimento, condenada 
tambem a miséria psicológica. Des
tacam-se também o gravador. Os
valdo Goeldi (1895-1961), o pintor 
Emiliano Di Cavalcanti 
(1897- ) e Lasar Segall*, judeu 
russo nacionalizado brasileiro, que 
recebendo num impacto as imagens 
complexas do país novo, testemu
nhou os dramas do momento em O 
Navio dos Emigrantes.

A escultura que se desenvolveu 
entre as duas guerras uniu Expres
sionismo e Humanismo*, embora 
tivesse também pontos comuns 
com o Surrealismo*. Na França, 
Germaine Richier (1904-1959) 
elaborou temas selvagens e fantás
ticos, animais humanizados, forças 
demoníacas e naturais tratadas em 
bronze triturado e escavado; e Pi- 
casso construiu sua Tête de Femme 
(1932), obra que pode ser conside
rada expressionista: um rosto de fa-
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Os gestos dramáticos da mulher que ocupa o centro do "Enterro na Rede" (da série "Emigrantes") levam o expressionismo de Portinari a seu auge.

Expressionismo

Berlim, 1912. Uma vez mais, a 
galeria e iivraria de arte Der Sturm 
(A Tempestade) teve seu nome co
mentado como uma das principais 
patrocinadoras de novo movimento 
estético-literário, entre os que siste
maticamente eclodiam no início do 
século XX. Isso porque, em 1912, 
a Der Sturm resolveu reunir o tra
balho de alguns pintores por ela 
qualificados de “expressionistas”. 
Tal qualificação — explicava Her 
warth Walden (1878-?), editor da 
revista Der Sturm — surgiu da ma
neira diferente e revolucionária 
com que os expositores “expressa
vam" sua visao das .coisas, do 
mundo e da vida, que subvertia ra

dicalmente a estética* da época, 
por meio de técnica não menos re
volucionária e escandalosa.

O termo “expressionismo”, em
bora aplicado inicialmente à pin
tura, abrangia fenômeno bem mais 
amplo e complexo: batizava a in
quietação espiritual e a renovação 
cultural que se encontravam em 
marcha nao só na Alemanha, mas 
também em toda a Europa. E pas
sou, a ser aplicado também à litera
tura*, e às demais artes (cinema*, 
teatro*, arquitetura*, dança*, mú
sica* e escultura*).

Seus ideais não ficaram comple
tamente claros e definidos, mas sua 
conduta seguiu uma linha lúcida e 
decidida, impulsionada por um nú
cleo central de aspirações e metas, 
que permitiu reunir, nesse movi
mento, autores e personalidades di
ferentes e até divergentes.

Os antecedentes do Expressio
nismo, nas artes plásticas, são

encontrados em Van Gogh* 
(1853-1891): “Vejo expressão e até 
alma em toda a natureza” ; na nos
talgia da arte primitiva de Gau- 
guin* (1848-1903); na escultura ne
gra; e na obra trágica do norueguês 
Edvard Munch (1863-1944). Mas 
foi com o grupo da “Ponte” (Die 
Briicke), formado na Alemanha em 
1905, que a pintura expressionista 
começou a se impor. Desse grupo 
faziam parte Kirchner*. Heckel
1883-1970), Schmidt-Rottluff
1884- ), Max Pechstein 

(1881-1955), Emil Nolde* e Otto 
Miiller (1874-1930). Ao mesmo 
tempo, surgia na França a contri
buição decisiva de Rouault 
(1871-1958), do Fauvismo* e dos 
períodos azul e negro de Picasso*.

Os artistas alemaes escolheram a 
ponte como símbolo do grupo para 
acentuar o caráter inacabado de 
sua arte e a vontade de projetá-lo 
no futuro. Por essa razão, não pro

curaram defini-la nem pretenderam 
gue as formas propostas fossem as 
unicas válidas. Na França, onde a 
maioria dos artistas possuía forma
ção académica, a mesma preocupa
ção evidenciou-se na base do Fau
vismo, pois também esse 
movimento começou por elementos 
primitivos da pintura. No entanto, 
na Alemanha, o autodidatismo de 
grande parte dos artistas abriu ou
tro caminho ao Expressionismo: 
tecnicamente, os quadros não se
guiram as normas aceitas até en
tão; o assunto pouco importava e 
a violência da pintura relegava a 
segundo plano toda preocupação 
que fosse puramente plástica tanto 
no uso da luz como na expressão 
do espaço.

Obsessão e drama

A destruição expressionista da 
imagem tradicional foi favorecida
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A visão kafkiana do homem: encenação do "Relatório de um Acadêmico"

homem novo, completamente livre 
das justaposições burguesas e tra
dicionais, disposto a demolir a civi
lização materialista e industrial, as 
estruturas do Estado* e da Igreja*, 
os tabus da moral, do sexo e da 
família.

Até a Guerra Mundial de 
1914/18, os expressionistas forma
ram um círculo fechado. Depois, 
saíram do isolamento e começaram 
a pregar suas idéias de rebelião, de 
negação e de protesto e, ao mesmo 
tempo, a incentivar o pacifismo e 
a fraternidade.

No entanto, os expressionistas 
nunca formaram uma escola: per
maneceram os mentores indepen
dentes de convicções e de rumos a 
serem tomados, abrigando qual
quer espécie de inconformados.

Os vários e incisivos postulados 
do Expressionismo foram veicula
dos por enorme quantidade de ma
nifestos, revistas, obras líricas, dra
máticas e narrativas. Todos eles 
procuraram triturar as conquistas 
técnicas da sociedade que conside
ravam burguesa, as convenções va
zias e falsas, os múltiplos meios de 
esmagamento do indivíduo e dos 
povos.

Não foi por mero acaso que se 
intitulou Crepúsculo da Humani
dade à coleção de poemas expres
sionistas, publicada por Kurt Pint- 
hus em 1919. Ali se registravam 
desespero e sarcasmo, virulentas 
proposições de niilismo e altas ex
plosões de revolta.

O Expressionismo, mais que 
qualquer outra forma artística, en
controu no lirismo sua manifesta
ção mais apropriada. As combi
nações rítmicas, os cortes sur
preendentes, o jogo das imagens 
arriscadas permitiram-lhe a subli
mação do patético e a exaltação 
das paixões mediante um processo 
de extrema liberdade sintatica, lé
xica e métrica. Houve poetas que 
continuaram na regularidade do 
ritmo e da rima, como George 
Heym (1887-1912), mas a maioria 
quebrou os modelos tradicionais da 
linguagem e do verso — August 
Stamm (1874-1915) e os partici
pantes da revista Der Sturm, por 
exemplo.

O máximo precursor do movi
mento foi Frank Wedekind 
(1864-1918), que antecipou a temá
tica, o estilo e as estruturas do Ex
pressionismo em Friihlings erwa- 
chen (Despertar da Primavera, 
1891), balada amarga e visionária 
sobre o instinto sexual num grupo 
de jovens. Publicou sucessivamente 
Erdgeist (Espírito da Terra, 1895), 
que é considerada sua obra-prima; 
Die Büchse der Pandora (A Caixa 
de Pandora, 1902); e Der Mar quis 
von Keith (O Marquês de Keith, 
1905).

Com essas quatro obras princi
pais, Wedekind definiu os temas 
mestres que a literatura expressio- 
nista alemã desenvolveu: o sexo, 
tratado com a severa frieza de um 
moralismo novo e diferente; crítica 
áspera da sociedade em seus aspec
tos mais autoritários e falsos; parti
cular atenção e simpatia (sem, no 
entanto, deixar de ser crítica) para 
com o mundo dos miseráveis, dos 
falidos, dos injustiçados, das corte
sãs e dos marginais.

O florescimento dos liricos ex

pressionistas foi grande na Alema
nha. Entre os principais estavam 
Gottfried Benn (1866-1956), Else 
Lasker-Schiiler (1876-1946), Ernst 
Stadler (1883-1951), Georg Trakl*, 
Franz Werfel (1890-1945), Johan- 
nes R. Becker (1891-1958), Iwan 
Goll (1891-1950) e Albert Ehresn- 
tein (1886-1950).

O gênero narrativo (romance* e 
novela*) adaptou-se menos aos 
ideais do Expressionismo. Entre os 
escritores alemães que dele partici
param há grandes diferenças nos 
temas, no estilo e no tempera
mento.

Não apresentou, assim, a unifor
midade que conseguiu unir líricos 
e dramaturgos.

Os nomes dos escritores mais re
presentativos são os de Bruno 
Frank (1887-1945), que retomou o 
romance histórico (e famoso seu 
Cervantes, publicado em 1934), 
dando-lhe perspectiva completa
mente diferente da tradicional; 
Franz Werfel (1890-1945), o ro
mancista do amor universal e da 
redenção humana (O Amigo do 
Munao, 1912; Nós Somos, 1913; 
O Homem no Espelho, 1920; O

Canto de Bernadette, 1941); Hein 
rich Mann*, o escritor das paixões 
violentas; Klabund (pseudônimo 
de Alfred Henschke, 1890-1928), 
cujos romances “históricos” — 
como Moreau (1916) e Bórgia 
(1928) — são grandes paródias da 
arte expressionista.

Embora à margem do movi
mento, Franz Kafka*, o grande ro
mancista tcheco de língua alemã, 
pode ser considerado expressio
nista por sua tendência ao simbo
lismo* e por seu gosto ao fanta
sioso e estranho.

O Expressionismo desapareceu 
totalmente como movimento nos 
anos 1920, mas ainda permaneceu 
como conceito estétieo-artístico a 
indicar, fundamentalmente, aver
são ao fixo, ao estável, ao conven
cional, ao estandardizado e como 
uma como forma de expressão para 
o artista que deseja ir além da reali
dade aparente para captar e fixar o 
panorama íntimo de sua própria 
realidade — ainda que isso impli
que a deformação do aspecto geo
métrico e plástico dos objetos ma
teriais e dos contornos exteriores 
das figuras.

O advento do Expressionismo 
não podia deixar de influenciar 
tambem o cinema alemão. Muitos 
historiadores chegam mesmo a 
confundir um e outro, pois o Ex
pressionismo se constituiu numa 
forte corrente cinematográfica, à 
qual o Realismo* respondeu com 
força idêntica. Essas duas tendên
cias, aliás, determinariam a grande 
época do cinema alemão 
(1919/33).

Comparada com a de outros paí
ses, a história desse cinema princi
pia tarde. Ele praticamente inexis- 
tiu antes da Primeira Guerra 
Mundial: os desenhos animados de 
Max Skladanowsky (1863-1939), 
apesar de célebres, pouco signifi
cam quando comparados às atuali
dades de Louis Lumière*. E a pro
dução de Oskar Messter 
(1866-1943), não possui a vivaci
dade das comédias da Pathé ou da 
Gaumont, nem a poesia fantástica 
de Georges Méliès*. Os filmes não 
passam de ensaios, alguns patrióti
cos — como os de Franz Porten (A 
Rainha Luísa e Deuschlands Ruh- 
mestage, e Dias de Glória da Ale
manha, 1870-71) —, outros melo
dramáticos — como os de Max 
Mack, Joe May (1880-1954) e Ru- 
dolfMeinert.

A constante preocupação literá
ria dos alemães levou alguns escri
tores a tentar transformar o medío
cre espetáculo cinematográfico 
numa obra de arte. Surgiram então 
os chamados autorenfilm, filmes 
concebidos por um autor de quali
dade. O primeiro escritor utilizado 
foi Paul Lindau (1839-1919), que, 
entretanto, não beneficiou sensivel
mente a produção. Mas os argu 
mentos de valor literário, alguns es
critos pelos próprios realizadores, 
tornaram-se típicos da cinemato
grafia alemã, principalmente a par
tir de O Estudante de Praga ( 1913), 
feito pelo dinamarquês Stellan Rye, 
e da primeira versão de O Golem 
(1914), dirigida por Paul Wegener 
(1874-1948) com a colaboraçao de 
Henrick Geleen.

Com os temas fantásticos, o ci
nema germânico encontrou seu ca
minho. O •gosto pelos contrastes 
violentos, pelo claro-escuro e das 
sombras tiveram no cinema a 
forma ideal de expressão.

Costuma-se considerar os filmes 
A Casa sem Portas nem Janelas
(1914) de Stellan Rye e Homuncu- 
lus (1916) de Otto Rippert como os 
precursores dó Expressionismo ci
nematográfico. Em Homunculus, 
principalmente, encontram-se os 
contrastes do preto e branco, os 
choques de luz e sombra e todos os 
elementos clássicos do cinema ale
mão expressionista, que iria real
mente se afirmar em 1919, com O 
Gabinete do Doutor Caligari, de 
Robert Wiene* num momento pro
fundamente conturbado da história 
alemã.

O cinema expressionista não 
procurava reproduzir a realidade, 
mas representava a visão interior 
que dela tem o artista. Para isso, 
era preciso deformar a realidade 
exterior por meio da cenografia e 
das fortes linhas oblíquas, produzi
das pela câmara e pelos atores, 
que, estilizando seus gestos e ineli-

Vampirismo e solidão
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ces inchadas, praticamente sem 
testa, onde olhos e nariz são enor
mes protuberâncias. Já Alberto 
Gi acometi (1901-1966) criou figu
ras humanas estilizadas, tanto isola
das como em conjunto, retratando 
situações de solidão e incomunica- 
bilidade. Jean Arp (1887-1966) e o 
inglês Henry Moore (1898- ), 
cujas formas plásticas sugerem um 
antropomorfismo da natureza, 
aproximam-se do Expressionismo.

Gor e magia

“Tentei com o vermelho e com 
o verde exprimir as terríveis pai
xões dos homens”. Falando a pro
pósito de seu quadro Café à Noite, 
Van Gogh expos um dos princípios 
básicos do Expressionismo: dese
nhar diretamente cqm a cor para 
que se exprimam de maneira suges
tiva as coisas sofridas e vividas, 
por meio da deformação plástica. 
Assim, o desenho perdeu sua im
portância em favor da magia do 
que não é totalmente expresso.

Com o alemão E. Nolde*. a cor
assou a ser elemento natural,
uente, ardoroso e agitado. Suas 

paiságens de um mundo primitivo 
e visionário exprimem estados psí
quicos por meio do desenho simpli
ficado e caricatural, em estranhos 
tons violeta, laranja e amarelo: as 
personagens, em cenas sagradas ou 
profanas, são estáticas, alucinadas 
e, por vezes, frenéticas, como em 
Danse Devant le Veau d'Or (1910). 
Kirchner, companheiro de Nolde 
na Die Brücke, pintou cores violen
tas, acentuadas por pinceladas ne
gras. O rosto, em seus quadros, é 
marcado por brutais efeitos de ilu
minação até atingir a caricatura. 
Seus temas constantes são nus fe
mininos, dançarinas, mulheres no 
banho. Segundo ele próprio, seus 
quadros “ são alegorias e não có
pias”, nas quais a moderna luz das 
cidades e o movimento das ruas 
provocariam novas sugestões, 
como em Scène de Rue à Berlin 
(1913). Otto Müller também apre
senta características semelhantes: 
os nus são angulosos e rígidos, o 
rosto não sorri.

O norueguês Edward Munch, 
por outro lado, exprime o ser hu
mano com melancolia e solidão, 
constantemente atormentado pela 
doença e pela morte; são figuras do 
desvario, de olhar medroso, boca 
apagada pelo medo, como em 
L ’Angoisse (1894). E Kokoschka é 
um desenhista de linha aguda e tor
tuosa que se presta a traduzir a na
tureza sem ilusão, como em Tilla 
Durieux (1910).

Já Kandinsky cria inspiradas 
paisagens e composições, com sim
plificação na forma e independên
cia na escolha das cores. Em 1910, 
quando se formou o Der Blaue 
Reuter, decidiu renunciar ao objeto 
e iniciou a fase essencial de sua 
obra: personagens, casas e elemen
tos da paisagem são compactos 
mas apresentam dinamismo cada 
vez_ mais poderoso, enquanto se 
torna mais imprecisa a descrição 
da realidade. Cor e forma comple
tamente livres culminam em com
posições que só encontram equiva
lente na música: são telas 
intituladas Composição, Improvi
sação, Fuga. Essa fase terminou

em 1921, quando Kandinsky pas
sou a lecionar na Bauhaus.

Embora ligado a Kandinsky, 
Franz Marc aistinguiu-se tanto pe
los temas quanto pelo estilo. Consi
derando o homem um ser “falsifi
cado”, desenvolveu seu amor ao 
animal na plenitude paradisíaca. 
Pintou ovelhas e cavalos vermelhos 
e azuis, geometrizando a forma 
para melhor fragmentá-la.

De todos os adeptos da Der 
Blaue Reuter, foi Macke 
(1887-1914) quem apresentouuma 
obra menos transtornada. Não se 
desviou do homem, nem o mostrou 
oprimido por tormentos; suas per
sonagens são, freqüentemente, ca
minhantes de corpo alongado e 
rosto impassível, como em Femme 
en Jaquette Verte (1913). Sua obra 
aproximou-se muito da dos france
ses Delaunay*, Seurat* e Matisse*.

No Expressionismo francês 
Rouault não se empolgou por cores 
puras ou sensuais: viu-se como um 
cristão cercado de pecados,^misé
rias e injustiças. Seus temas são pa
lhaços e jovens de expressão em
brutecida, olhar ansioso e amargo. 
Nem mesmo seus Cristos escapam 
dessas características. Mas, ao re
presentar juizes, a imagem é outra: 
acima de suas intimidantes roupas 
vermelhas, há cabeças maciças e 
grotescas, que mais se assemelham 
a feras.

A corrente expressionista fran
cesa caracterizou-se pelo predomí
nio de imagens sombrias, tristes, 
estilizadas, onde a influência do 
Cubismo* aparece como caminho 
à deformaçao expressiva e não 
como lição de intelectualismo. Le 
Fauconnier (1881-1946) participou 
do movimento cubista ao mesmo 
tempo em que transcreveu seu 
mundo interior; Édouard Goerg 
1893-1969) e La Patellière 
1890-1932) deformaram os dados 

do mundo, cobrindo-os de trevas e 
cinza; e Gromaire (1892- ) re
tratou figuras quadradas, lenhosas, 
esmagadas por certa realidade so
cial, como se pode ver em Os Bebe
dores de Cerveja.

Embora o Expressionismo seja, 
em geral, caracterizado como uma 
arte figurativa, este movimento foi 
também um dos precursores do 
abstracionismo, ao defender a li
berdade de expressão em termos de 
cor e matéria. Artistas abstratos ou 
semi-abstratos, como Jackson Pol- 
lock*, Wols, Sculages, Hartung, 
Rautier, Dubeffet e outros (além de 
alguns integrantes da pop-art ou 
arte povera), apresentam elementos 
nitidamente expressionistas em 
seus trabalhos.

Protesto e lirismo

O Expressionismo pode ser con
siderado um grande movimento de 
protesto, pois recusou veemente- 
menfe qualquer espécie de arte que 
fixasse passivamente o mundo exte
rior ou que se perdesse em deva
neios estetizantes. Afirmou que a 
arte havia de ser “expressão” com
pleta do “eu” subjetivo, operando 
de dentro para fora, do centro para 
a periferia, do sentido íntimo das 
coisas e dos fatos para a superfície, 
a fim de recriar o mundo. O obje
tivo fundamental declarado por 
seus integrantes era a formação do

"O Gabinete do Dr. Caligari": força do Expressionismo no cinema alemão.

"M . o Maldito", cena do julgamento: reflexo do fascismo em ascensão.

"Nosferatu, o Vampiro": um terrível retrato cinematográfico da solidão.
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nando o corpo para a frente, dobra
vam-se diante da composição plás
tica. Werner Klauss e Conrad 
Veidt (1893-1943) foram os mais 
destacados intérpretes dessa ten
dência, em que o mundo se reduzia 
a uma faixa indefinida entre reali
dade e fantasia: penumbra e fu
maça, escadas para acentuar o es
tado constante de transição, janelas 
deformantes, espelhos a denunciar 
beijos secretos, etc. Enganosos jo
gos de sombra como em O Mostra
dor de Sombras (1923), de Arthur 
Robinson (1888- ), almas ven
didas ao diabo em O Estudante de 
Praga, dupla personalidade, obje
tos quê tomam o papel das pessoas 
em A Boneca (1918), de Ernst Lu- 
bitsch* e robôs que perturbam a 
vida dos homens de Metrópolis 
(1926), de Fritz Lang*, compu
nham uma dramaturgia da fatali
dade, em que as personagens não 
tinham nome e eram signos abstra
tos nas mãos do destino — impla
cável mas, às vezes, desinteressado 
— , como em A Morte Cansado 
(1921), título original de As Três 
Luzes, de Fritz Lang.

Mas outras artes já  haviam ex

plorado essa mitologia: faltou ino
vação ao Expressionismo cinema
tográfico, que enveredou 
freqüentemente para o decorativo e 
para uma codificação do fantás
tico. Nosferatu, o Vampiro (de 
Murnau*. 1922) costuma ser consi
derado o único filme profunda
mente criador, justamente por rom
per a codificação ritual: Murnau 
lançou seu vampiro, sua terrível so
lidão e seus objetos macabros (cai
xões, carroça fantasmagórica) na 
paisagem natural e à luz do dia — 
aspectos até então desprezados pe
los expressionistas, que preferiam 
reproduzir artificialmente a natu
reza. Assim, Nosferatu corres
ponde a uma das melhores imagens 
da solidão apresentadas pelo ci
nema. Outros filmes expressionis
tas ficaram como documentos, em
bora tivessem perdido sua 
primitiva magia: Raskolnikov 
(19 23), de Robert Wiene, O Gabi
nete das Figuras de Cera (1924) de 
Paul Leni (1885-1929) e Os Niebe- 
lungos ( 1923) de Fritz Lang.

Em 1923, o filme A Noite de 
São Silvestre indica uma nova ten
dência dentro do cinema alemão,

denominada kammerspielfilm, por 
se originar no kammerspiel (teatro 
de câmara) criado por Max Rei
nhardt*. Lulu Pick (1886-1931), di
retor de A Noite de São Silvestre, 
é tido como o criador do filme psi
cológico por excelência, em que um 
número limitado de personagens 
move-se num ambiente cotidiano. 
Deliberadamente, Pick colocou-se 
contra os princípios expressionistas 
que condenavam a psicologia expli
cativa e a análise íntima do drama 
individual. Uma das características 
do kammerspielfilm foi a supressão 
dos subtítulos, mas o Expressio
nismo ainda se fazia presente nas 
luzes, nos objetos obcecantes, nos 
símbolos metafísicos e nas perso
nagens pouco individualizadas. 
Um ano depois, o Expressionismo 
e o kammerspiel encaminharam-se 
para o Realismo. Um exemplo é o 
filme O Último dos Homens
(1924), de Murnau: a personagem- 
título é o porteiro de um hotel de 
luxo, cujo rico uniforme lhe vale o 
prestígio de um general no subúr
bio onde mora. Até que se vê irre
mediavelmente degradado, quando, 
por velhice, é transferido para

guardar o banheiro, vestindo um 
simples paletó branco.

Em 1924, Pabst (1885-1967) 
lança A Rua sem Alegria com 
Greta Garbo (1905- ) e Asta 
Nielsen, início do filão realista 
que se prolongará até 1932 e cujos 
pontos altos são Lulu (1923), Três 
Páginas de um Diário (1929) e A 
Tragédia da Mina (1931), de Pabst; 
e Ventos Gelados (1932), com ro
teiro de Brecht*, M, o Maldito 
(1931) e O Testamento do Doutor 
Mabuse (1932),,de Fritz Lang.

Um expressionismo atualizado, 
abordando ainda a temática da de
gradação e da fatalidade, esteve 
presente em Variedades (1925), de 
Dupont (1891-1956) e O Anjo 
A zul (1930), de Sternberg*, com 
Marlene Dietrich. Elementos es
tilísticos expressionistas (contrastes 
de luz, ângulo de câmara acen
tuado, enquadrações fortemente es
truturadas) marcaram também os 
filmes realistas alemães e o fim da 
carreira de Eisenstein* além de te
rem influenciado o cinema norte- 
americano, principalmente o de Or- 
son Welles*.

G. W. Pabst,'segundo Lotte Eis-
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ner, descreveu em seus filmes “o 
mundo hediondo nascido da infla
ção” : a miséria, as filas para com
prar carne, as desigualdades so
ciais, os operários oprimidos. E 
Fritz Lang, no filme M, o Maldito, 
mostrou a pequena burguesia ater
rorizada, que procura encontrar 
sua salvaçao apoiando-se num re
gime de força. A propósito desse 
cinema violento, Raymond Borde 
afirmou que ele “testemunha a as
censão do fascismo num grande 
país industrial”.

Em 1933, o nazismo* liquidou o 
cinema alemão: a nova ordem não 
aceitou a arte “degenerada” e mui
tos diretores e atores foram obriga
dos a transferir-se para Holly
wood* (Murnau, Lang, Greta 
Garbo e Marlene Dietrich, entre 
outros). Passados os anos do ci
nema racista (O Judeu Süss, 1942), 
da exaltação fascista sob forma de 
documentário* (Os Deuses do Es
tádio, 1938) e do filme histórico 
considerado “o espelho do pas
sado, o sustentáculo do presente, o 
guia do futuro”, o cinema alemão 
renasceu com nova corrente rea
lista, em que se destacam diretores 
como Kautner (1908- ) com 
General do Diabo (1955), Wick 
(19 19- ), com A Ponte (1959), 
Straub (Não Reconciliados), Klu- 
ger*, com Os Artistas na Cúpula 
do Circo (1932) e Perplexos e

Fleschmann (1937- ), com Ce
nas de Caça na Baixa Baviera.

Ego e abstração

No teafro, o Expressionismo di
rigiu-se contra o positivismo* e as 
concepções naturalistas da segunda 
metade do século XIX, modifi
cando assim a representação deta
lhada da realidade. Fundamental
mente subjetivo, o teatro 
expressionista valorizou ao ex
tremo a imaginação. Essa acen
tuada subjetivação contradisse al
gumas regras fundamentais ,do 
teatro tradicional, em que muitas 
personagens tinham um mesmo 
peso real. Já na dramaturgia ex
pressionista as diversas figuras gi
ram em torno de uma personagem 
principal, o herói, como projeção 
de uma consciência central.

Foi com o sueco August Strind
berg* (O Caminho de Damasco, 
1898) que nasceu a subjetivação 
radical na dramaturgia. Sua con
cepção negou não apenas a drama
turgia tradicional, mas também 
toda a literatura de ficção. Para 
ele, só é possível conhecer o pró
prio íntimo, sendo inútil fingir o co 
nhecimento do próximo. Assim, o 
texto dramático serve para revelar 
mistérios da própria alma. através 
da qual se projetam as outras per
sonagens, sem autonomia, vivendo

apenas em função do ego central.
Colocando-se contra o teatro ilu

sionista, o Expressionismo deixou 
de reproduzir a realidade exterior, 
opondo ao drama tradicional um 
outro, pleno de emoções, com uma 
sequência livre de imagens simbóli
cas, uma espécie de revista com 
pano de fundo musical, coro, 
dança, etc. Essa revolução cênica, 
cujo maior representante foi Max 
Reinhardt, corresponde à revolu
ção que eclodiu paralelamente nas 
demais artes.

Com isso, numerosas experiên
cias foram feitas para superar a 
distinção entre palco e platéia e 
muitas pesquisas sucederam-se na 
arte da interpretação, influenciadas 
pelo teatro asiático, procurando as
similar pantomima e máscara da 
Commedia* dell’Arte, o estilo gro
tesco e o ritmo musical. Ao mesmo 
tempo, desenvolveu-se a tendência 
para a cenografia* estilizada, com 
fortes elementos de abstração sim
bólica: o décor passou a ser cons
truído em três dimensões, substi
tuindo o antigo bastidor, consi
derado de mau gosto. A teatrali
dade pura foi exaltada: o ator* já 
não teme revelar que atua para o 
público e o teatro não receia con
fessar que é disfarce e fingimento.

Além de Strindberg, inspirador 
da dramaturgia expressionista, o 
nome de Frank Wedekind

(1864-1918) ficou entre os precur
sores desse teatro. Um desafio à so
ciedade burguesa da época foi lan
çado em suas obras principais: 
Despertar d i Primavera ( 1891), Es
pírito da Terra (1895) e A Caixa de 
Pandora (1902).

Também se destacaram, como 
expressionistas, os autores Ernst 
Barlach (1870-1938), Cari Ster- 
nheim (1881-1943) e Georg Kaiser 
(1878-1945). O primeiro colocou 
em seus dramas (O Primo Pobre, 
1918; Os Autênticos; Sedemunds, 
1920) o conflito do misticismo pro
testante com a época, que ele 
achava vazia d í  valores. Já Ster- 
nheim é considerado grande sa
tírico e comediógrafo, tendo ironi
camente dedicado suas peças à 
“vida heróica da burguesia” ; entre 
elas estão Burguês Schippal (1912) 
e a trilogia composta de A Calci
nha (1911). O Esnobe (1914) e 
1913 (1914). Georg Kaiser, por 
sua vez, empenhou-se em mostrar 
a fragilidade das aparências: para 
ele, basta um estímulo atingir além 
da superfície para que todas as for
ças repousadas no subconsciente 
venham à tona e levem o indíviduo 
ao aniquilamento, como acontece 
em Do Meio-Dia à Meia-Noite (es
crita em 1912, publicada em 1916).

Numa segunda geração de dra
maturgos expressionistas são cita
dos como os mais importantes
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Fritz von Unruh (1885- ), Rei- 
nhard Goering (1887-1936), Wal
ter Hasenclever (1890-1940), Rei- 
nhold Johannes Sorge (1892-1916) 
e Ernst Toller(1893-1939).

Apesar de atenuado, o estilo ex- 
pressionista permaneceu como 
força ativa dentro do teatro mo
derno. Famosos dramaturgos como 
Eugene O’Neill*, Arthur Miller 
(1915- ) Max Frisch 
(1911- ) e Friedrich Düerren- 
matt (1921- ), no Brasil, Os
wald de Andrade* e Nélson Rodri
gues (1912- ) receberam sua 
influência. As primeiras peças de 
Bertolt Brecht* também sao incluí- 
das na escola expressionista e até 
mesmo sua dramaturgia revolucio
nária da maturidade absorveu mui
tos elementos desse estilo.

Salto e contraste

O movimento expressionista re
sulta de uma última abertura do 
Romantismo alemão do século 
XIX. Na música sua principal ca
racterística foi estabelecer um ca
minho para a prática e a teoria da 
atonalidade*, raiz de toda a refor
mulação da linguagem musical no 
século XX.

No período que antecedeu à Pri
meira Guerra Mundial, enquanto o 
quadro das artes plásticas euro
péias era tumultuado pelos expres- 
sionistas, Arnold Schõnberg* 
busca uma nova forma de expres
são musical. Apoiando-se no cro
matismo, encontrou na sua análise 
as bases de uma completa renova
ção da linguagem, musical: o dode- 
cafonismo . Em Viena, onde ensi
nava composição, encontrou 
Anton Webern* e Alban Berg*, os 
dois discípulos que se firmaram 
como seus continuadores, embora 
cada um tenha escolhido um cami
nho diferente.

Apoiando-se na amizade que 
unia Schõnberg e o pintor Oskar 
Kokoschka, os críticos logo vis
lumbraram acentuado parentesco 
entre som e cor, estendendo tam
bém aos músicos o rótulo “expres-

Na música expressionista, os no
mes de Alban Berg e W ebern.

sionista”, já  amplamente utilizado 
para definir os artistas plásticos. 
Tal definição era usada principal
mente para as composições de 
Schõnberg (anteriores a 1920): 
Guerre-Lieder (1900), no sexteto 
Noite Transfigurada (1906), nos 
quartetos, canções e peças para 
piano. Seu Pierrot Lunaire (1913), 
conjunto de poemas para canto e 
declamação, para voz feminina e 
instrumentos, é a obra-prima do 
Expressionismo musical. Hoje, os 
historiadores reconhecem nessas 
composições a presença de acen
tuada dramaticidade e a busca total 
da expressão. Para tal fim, presta- 
va-se o idioma atonal — melodia 
angulosa, repleta de saltos, vaga 
deslinearidade, harmonia e cores 
soturnas, forte contraste de sonori
dade, etc. Foram praticamente as
sim concebidas todas as obras de 
Berg, sobretudo as óperas Wovzeck 
(1920) e Lulu (1934), a Suíte Lírica
(1925), o Concerto para Violino e 
a Sonata para Piano.

Webern é o experimentador mais 
sistemático; mais exigente do sis
tema cromático. Preocupado com a 
perfeição da sintaxe em seu traba
lho, é considerado mesmo um ex
tremista do construtivismo* musi
cal. Renuncia ao que se poderia 
chamar o adorno da música, para 
adotar uma linguagem estritamente 
serial e fortemente intelectualizada.

Homem e matéria

Na arquitetura, o Expressio
nismo foi representado por diversas 
tendências, com características na
cionais e regionais. Não chegou a 
constituir-se num estilo típico. 
Como expressão de individualida
des em choque com a organização 
social, assumiu maior importância 
nos países onde eram mais sensí
veis as aspirações de unidade na
cional — Alemanha, Holanda, paí
ses escandinavos.

Na Alemanha anterior à Pri
meira Guerra, os núcleos expres- 
sionistas apresentavam a carac
terística comum de tentar superar o 
naturalismo e o academismo renas
centista, através de uma defesa te
naz da expressão individual, recu
sando a identificação entre 
realidade e racionalidade. A lin
guagem artística torna-se um pro
testo ante a falta de alternativas 
para alguns grupos, principalmente 
artistas e intelectuais, que procura
vam simbolizar a ânsia vitalista e 
anti-sistemática do pensamento da 
época. Nessa linha, destacam-se ar
quitetos como Hans Poelzig 
(1869-1936), Max Berg 
(1870-1947), Peter Behrens 
(1868-1940). Este último, também 
precursor de movimentos raciona- 
listas, acentua dramaticamente for
mas cúbicas e cilíndricas, como no

edifício do Frankfurter Gas Ge- 
sellschaft (1913). Nesse mesmo 
ano, Max Berg constrói aJahrhun- 
derthalle, edifício para exposições, 
com uma estrutura de cimento ar
mado que sustenta uma cúpula cen
tral de 65 metros de diâmetro: a 
torção plástica dos elementos vi
suais, sua ordem complexa e intrin
cada e as dimensões impressio
nantes reforçam a linguagem 
expressionista. Na obra de Hans 
Poelzig, como no complexo indus
trial de Luban (1910/12), o con
junto é organizado de maneira ex
tremamente original, utilizando os 
elementos figurativos amadureci
dos pelos pintores expressionistas, 
compondo os volumes em uma sé
rie de corpos assimétricos. Após a 
Guerra, é possível distinguir duas 
fases importantes no Expressio
nismo alemão. Na primeira, entre 
1919 e 1924, constroem-se muitas 
obras importantes, nas quais é co
mum o uso de paredes onduladas 
ou recortadas, com inspiração na 
arquitetura popular e empírica, 
enobrecida através de um trata
mento volumétrico e especial com
plexo. São dessa fase várias resi
dências não racionalistas de Walter 
Gropius (1883-1969), seu monu
mento de Weimar, bem como os 
edifícios imaginados por Mies van* 
der Rohe, em vidro e aço.

A seguir, o expressionismo evo
luiu para duas tendências distintas. 
Por um lado, a completa renovação 
dos meios expressivos passa a or
ganizar-se de um modo positivo, 
para fins políticos precisos: o reer- 
guimento da Alemanha e o desejo 
de participação das camadas urba
nas e democráticas nesse processo. 
Numerosos elementos vindos do 
Expressionismo organizam-se em 
torno da Bauhaus, desenvolvendo 
experiências mais racionalistas, 
vistas como instrumento para ela
borar um rigoroso método sintático 

ue garantisse a vitória da objetivi- 
ade contra os excessos do senti

mento. Apesar disso, a influência 
expressionista permanece em obras 
como Monumento Rosa Luxem
burgo e Karl Liebknecht (1926), de 
Mies van der Rohe.

Por outro lado, o interesse pelas 
tradições germânicas e pela arqui
tetura nacionalista degenera numa 
arquitetura neo-clássica, cenográ- 
fica, pretensamente baseada no 
classicismo* grego, mas revestida 
dos efeitos visuais mais impressio
nantes da linguagem expressio
nista. Como exemplos típicos dessa 
fase merecem destaque a sede do 
Partido Nazista, em Nuremberg, e 
o Pavilhão da Alemanha na Expo
sição de Paris (1937), ambos de Al- 
bert Speer (1905- ).

Depois de 1930, o movimento 
racionalista europeu torna-se o 
novo símbolo da oposição demo
crática; e o Expressionismo, na ar
quitetura alema, passa então para 
segundo plano.

VEJA TAMBÉM: Abstracio- 
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Expressiva, 
Dança

Nos ritos animistas (que consi
deram os seres da natureza como 
possuidores de alma), nas cerimô
nias do fetichismo* (onde se cul
tuam objetos vistos como interme
diários entre o homem e os 
espíritos) e nos rituais simbólicos, 
o homem primitivo sempre utilizou 
o movimento como uma forma de 
comunicação direta com seu meio 
ambiente. Essa valorização dos 
gestos como método de exteriorizar 
as emoções — alegria, tristeza, 
raiva, medo, etc., sentimentos co
muns a todos os homens — é justa
mente o que busca a dança expres
siva.

Durante o século XX, quase to
dos os meios artísticos procuram 
readquirir essa autenticidade per
dida, numa especcie de reação ao 
moralismo da era vitoriana*. Na 
dança*, cabe a Isadora Duncan* o 
papel de precursora desse movi
mento, efetivamente iniciado em 
1913, na Alemanha (e por isso de
nominado dança alemã). Sua divul
gação atingiu todo o mundo, inclu
sive Estados Unidos e OrientÈ, 
tendo influído até no balé* clássico 
tradicional.

Contudo a dança de Isadora 
ainda não pode ser considerada ex
pressiva, pois os sentimentos pes
soais que ela transmite sofrem um 
processo de racionalização e sele
ção: apenas as idéias líricas e poéti
cas são apresentadas. Do ponto de 
vista da coreografia*, Isadora não
procura criar nenhuma regra fixa, "Carta ao Mundo" (1940): Martha Graham conseguiu transpor ao balé o drama e a poesia de Emily Dickinson.

Buscando constantemente melhores formas de transmitir as emoções hu- Essa experiência baseou-se na integração de movimentos corporais com ob- 
manas, a dança expressiva caracteriza-se pela contínua pesquisa. No Brasil. jetos móveis e efeitos luminosos, o que possibilitou aos bailarinos a criação 
um exemplo disso foi o Espetáculo Cinético (Grupo Maria Duchenes, 1971). de uma nova seqüência de ritmos e formas esculturais.
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improvisando suas danças numa 
espécie de imitação da natureza, 
dos movimentos das ondas, das fo
lhas, etc. Duncan recria a movi
mentação da Antiguidade grega 
(sua fonte de inspiração), chegando 
a fundar escolas que tentam copiar 
os ambientes e desenvolver o con
ceito do ideal grego antigo. Por 
isso, os historiadores conside- 
ram-na uma impressionista (ao 
lado de Jacques Dalcroze, outro 
precursor da dança expressiva) que 
realça a estreita ligação existente 
entre ritmo musical e movimentos 
de dança. Essas duas personalida
des contribuíram enormemente 
para o advento da dança expres
siva, na medida em que libertaram 
o movimento de toda a artificiali
dade, abrindo o caminho para o 
abandono total do formalismo inte
lectualizado.

Assim, o século XX redescobre 
a dança como uma forma de mer
gulhar nas emoções, uma maneira 
de conscientizar o que sente 
quando se movimenta. Tudo isso, 
entretanto, passà a ser realizado 
com uma espontaneidade bem 
maior que nas sociedades primiti
vas, nas quais os homens e seus ri
tuais eram dirigidos por conven
ções rígidas.

Dança o bailarino, 
dança o homem comum

Para alcançar seu objetivo, o 
dançarino expressivo deve fazer 
uma pesquisa pfofunda sobre a ori
gem do movimento, para que, atra
vés da linguagem viva e comunica
tiva da dança, possa expressar 
todas as emoçoes humanas.

Entretanto, como os sentimentos

e a forma de exprimi-los estão inti
mamente relacionados com o meio 
sócio-cultural do indivíduo, a 
dança expressiva passou por várias 
fases (conforme indica o quadro 
desta página), líricas ou dramáti
cas. Com os alemães Kurt Joos 
1901- ), e Mary Wigman 
1886-1973), o russo Alexander Sa- 

karoff (1884-1963), o tcheço Ha- 
rald Kreutzberg (1902- ) e o 
austríaco Rudolf von Laban 
(1879-1958), a dança exprime sen
timentos pessoais e universais; com 
o russo Balanchine (1904- ), o 
escritor francês Jean Cocteau 
(1889-1963) e os pintores Oskar 
Schlemmer (1888-1943), com seu 
balé triádico, e o norte-americano 
Robert Rauschenberg (1925- ), 
há uma rejeição do emocionalismo 
e uma coreografia baseada no Abs- 
tracionismo* e no Surrealismo*; e

finalmente, com o francês Maurice 
Béjart (1927- ), a alemã Lisa 
Ulmann e ainda Rudolf von Laban, 
a preocupação é com a comunica
ção* de massa. Nos Estados Uni
dos, ela segue outros rumos, mais 
religiosos, ligados às filosofias 
orientais — baseadas na teoria do 
psiquiatra suíço Cari Gustav Jung 
(1875-1961).

O novo gênero de dança pode ser 
raticado por qualquer pessoa. Ao 
ailarino profissional e ao coreó

grafo da dança cênica cabe comu
nicar ao público suas vivências vi
tais, idéias e pensamento; ao 
homem comum cabe exprimir suas 
próprias experiências.

Essa renascença da comunica
ção através da dança fez surgir, em 
toda a Europa, grupos de dança co
ral, onde os indivíduos buscam 
atingir um equilíbrio físico-mental.

A técnica da dança expressiva é 
fundamentalmente diversa da 
dança* clássica. Ela não ensina um 
estilo específico, mas baseia-se nos 
princípios universais do movi
mento. Movimenta o corpo inteiro, 
sem restrições, utilizando o espaço 
total à disposição e aproveitando 
todas as possibilidades de relacio
namento entre força muscular e 
peso do indivíduo — desde a forte 
concentração até o mais completo 
relaxamento.

Essa técnica também emprega as 
posições básicas do balé clássico, 
utilizadas como ponto inicial de 
elevação do solo e de locomoção 
pelo espaço. Os treinamentos são 
compostos por etapas jnter-relacio- 
nadas, que colocam a ênfase ora no 
ritmo, ora na dinâmica; umas vezes 
nas formas, outras no fluir do 
corpo no espaço. Além disso, a 
força muscular, a elasticidade e a 
flexibilidade, quando deficientes, 
são treinadas em separado.

O papel dessa técnica é justa
mente obter o máximo rendimento 
do corpo, instrumento de trabalho 
dos bailados. Os leigos levam esse 
domínio até os limites do movi
mento natural; mas, no caso dos 
profissionais, ele deve ir muito 
além, possibilitando ao bailarino 
compor qualquer posição, já  que a 
coreografia da dança expressiva é 
bastante mais rica que a do balé 
clássico

Neste último, os dois bailarinos 
principais praticamente solam à 
frente de um corpo de danças; na 
dança expressiva, ao contrário, as 
coreografias utilizam os grupos, 
com destaque especial para alguns 
bailarinos apenas em certas passa
gens — não há solistas, cada mem
bro funciona como se fosse um ins
trumento de orquestra, onde cada 
movimento, por menor que seja, é 
importante para o resultado final. 
Outra inovação que não existe no 
balé clássico é o recital de dança 
para um só bailarino. Essa modali
dade de dança expressiva, no en
tanto, torna-se cada vez menos po
pular com a valorização do traba
lho em equipe, bem como da 
comunicação de massa.

VEJA TAMBÉM: Balé; Clássica, 
Dança; Coreografia; Dança; Ex- 
pressionismo; Happening; Impres
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O processo de extrusão é usado, por exemplo, na fabricação de cestos de 
polietileno (acima, à direita), a partir de pó de estampagem (no alto). Tam
bém na preparação de "tubos sem costura" recorre-se a esse método, to
mando como ponto de partida os "billets", blocos metálicos (à esquerda).

Extrusão

No laboratório químico ou na 
indústria, na usina termelétrica ou 
na construção civil, é constante a 
presença dos chamados tubos sem 
costura. Ao contrário dos tubos co
muns — feitos com chapa de aço 
soldada —, eles oferecem igual re
sistência em todos os pontos. Sua 
obtenção, iniciada com o aqueci
mento de um bloco metálico (billet) 
em grandes fornos, prossegue com 
a elaboração do “esboço' — um 
cilindro grosso e curto, furado no 
centro.

Na fabricação do “esboço”, um 
método relativamente novo vem 
ganhando crescente aceitação. É o 
processo de extrusão, que consiste 
em submeter a massa metálica, 
dentro de uma matriz especial, a 
uma força superior ao seu limite 
elástico. Nessas condições, ela é 
forçada a escoar, adquirindo a 
forma da abertura por onde sair.

Realizada a quente ou a frio, de
pendendo do metal, a extrusão é 
um processo bastante rápido, de
senvolvido em poucas etapas e com 
ferramentaria reduzida. Seus limi
tes de tolerância são bem precisos, 
e o custo, relativamente baixo. 
Suas limitações dizem respeito à 
natureza do material: trabalha ape
nas com metais razoavelmente 
“moles”, obtendo economicamente 
apenas formas simples. Outra des
vantagem da extrusão é o grande 
desgaste do equipamento utilizado.

Perfis, barras e vergalhões

O processo de extrusão a quente
— o mais rápido e difundido — 
explora a plasticidade do material, 
quando submetido a temperaturas 
mais ou menos elevadas.

Consiste em introduzir o mate
rial, já  aquecido, em uma câmara 
cilíndrica munida de um êmbolo hi
draulicamente acionado. Ao ser 
comprimido, o metal é forçado a 
sair pela extremidade oposta do ci
lindro, onde o aguardam as matri
zes — placas munidas de orifícios, 
feitos segundo a secção desejada 
para o produto final.

A velocidade do processo é de
terminada, em parte, pelas dimen
sões e formas do material que está 
sendo trabalhado. Respondem tam
bém pelo andamento da extrusão 
as características físicas do bloco 
metálico.

Alguns metais só podem ser ex- 
trudados a velocidades relativa
mente baixas, da ordem de 1 metro 
por minuto. Outros, pelo contrário, 
exigem velocidades de 300 metro^ 
por minuto, ou mesmo mais. É 
nesta categoria que se encaixam, 

or exemplo, algumas ligas de co
re, chumbo e o aço.

A temperatura da extrusão de
pende também da natureza da liga 
metálica: 345-425 graus centígra
dos para o magnésio; 425;480 
graus centígrados para o alumínio; 
650-900 graus centígrados para as 
ligas de cobre; e uma media de 
1315 graus centígrados para os 
aços.

O resultado do processo de ex
trusão a quente são pecas de secção 
quase sempre simétrica — perfis 
estruturais, barras, tubos e verga
lhões são alguns exemplos.

Um dos fatores responsáveis 
pela forma do produto final é a 
própria natureza do metal ou liga 
metálica. Exemplificando: secções 
que são contidas em um só círculo, 
de até 17 polegadas de diâmetro, 
podem ser extrudadas em alumínio; 
mas, para secções que ficam em 
diâmetros não superiores a 6 pole
gadas, recorre-se ao aço.

No que se refere ao compri
mento das peças, também a extru
são a quente impõe certas restri
ções: em geral, ela não fornece 
peças de comprimento superior a 6 
metros (só em casos especiais po- 
de-se chegar a 15 metros).

A extrusão a quente trabalha 
com tolerâncias muito pequenas, 
da ordem de ±  0,005 milímetro 
por polegada (precisão que se pode 
considerar como um tanto exage
rada, já  que acabamentos superfi
ciais não exigem mais que 0,037 
milímetro).

Outra desvantagem da extrusão 
a quente é seu custo bastante ele
vado, só compensado quando a 
produção atinge cifras considerá
veis. Além disso, pesa também a 
preservação do equipamento, que, 
sujeito a altas temperaturas, revela 
forte tendência a desgastar-se. 
Também as altas pressões em que 
o processo se desenvolve — que 
variam de cerca de 3 000 a mais de 
10 000 atmosferas — dão sua con
tribuição negativa.

Os efeitos sobre o êmbolo, câ

mara e matrizes, tanto da pressão 
quanto da temperatura, só podem 
ser anulados mediante uma lubrifi
cação* especial dessas partes. Es- 
fregá-las com uma mistura de óleo 
e grafite é suficiente quando a tem
peratura é baixa, o que não ocorre 
quando a peça a ser extrudada é 
constituída de aço, material que 
exige altíssimas temperaturas e, 
consequentemente, um lubrificante 
especial (vidro líquido é um dos 
mais usados).

Evita-se ainda o superaqueci
mento e o desgaste das peças 
usando água fria nos intervalos da 
operação. Outro fator que em 
muito ajuda a preservação de todo 
o equipamento é o controle rigo
roso da velocidade do processo. A 
extrusão de um tubo de aço com 6 
polegadas de diâmetro e 15 metros 
de comprimento, por exemplo, deve 
ser executada em aproximada
mente nove segundos.

Um método competitivo

O processo de extrusão a frio foi 
desenvolvido na Alemanha por 
volta de 1930, expandindo-se pelo 
resto do mundo depois da Se- 
gu.ida* Guerra Mundial. Restrito 
no inicio à produção de tubos para 
dentifrícios, rapidamente conquis
tou os mais diversos campos. 
Atualmente é usado na fabricação 
de carcaças para extintores de in
cêndio, |uarniçõe_s e braçadeiras 
para avioes, pistões de alumínio 
para automóveis, cápsulas para 
projéteis, motores e cabeçotes para 
foguetes, pinos de êmbolos.

A expansão do método deve-se, 
sobretudo, à resistência que ele 
confere ao produto final. Uma liga 
de alumínio, com um limite de es
coamento de aproximadamente 
420 kg/cm2 e resistência à tração 
de cerca de 1 050 kg/cm2, pode ad
quirir, com a extrusão a frio, úma 
resistência à tração de 2 800 
kg/cm2 e um limite de escoamento 
de 2 100 kg/cm2.

Alia-se a isso a economia de 
mão-de-obra que o método propor-

Usa-se a extrusão para revesti
m ento de fios e cabos elétricos.
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ciona, decorrente, em parte, do re
duzido número de operações que 
envolve. Por exemplo, uma lata de
2 polegadas de diâmetro e 16 de 
profundidade é extrudada em uma 
única etapa (ao passo que sua es
tampagem exigiria, no mínimo, seis 
estágios).

Dois outros fatores contribuíram 
grandemente para a consagração 
definitiva da extrusão a frio. Um 
deles é a leveza do produto extru- 
dado; o outro, a efetiva melhoria 
das qualidades do metal (sobretudo 
da resistência). Nesse terreno, a ex
trusão compete — com reais van
tagens — com a laminaçâo, a fun
dição e o forjamento.

Um processo:
duas variações

Em linhas gerais, o sistema de 
extrusão a frio aproxima-se do pro
cesso a quente. Conta com um pun
ção acionado por prensas hidrauli- 
cas. dispostas verticalmente. Essa 
posição assegura um movimento 
mais rápido e simples: na fabrica
ção de tubos para dentifrício, por 
exemplo, quando o punção baixa 
atinge o material colocado (sob a 
forma de disco) no fundo de um ci
lindro, obrigando o metal a escoar 
pelo espaço entre ele e um orifício 
no fundo do cilindro. Quando o 
punção recua, o tubo solta-se rapi
damente.

A velocidade da produção — da 
ordem de quarenta a oitenta tubos 
por minuto — é função da natu
reza do material.

Uma variante desse processo — 
preferido na confecção de cartu
chos pequenos e tubos sem costura
— é o método de Hooker. Por esse 
sistema, o metal ou liga-metálica, 
ao invés de ser colocado sobre uma 
matriz plana, é disposto no fundo 
de um tubo cilíndrico. Um pun
ção, de diâmetro inferior ao do 
tubo cilíndrico, obriga o metal a re
cuar; forma-se, assim, um tubo ao 
redor do punção.

Durante o processo, a tempera
tura do metal pode ultrapassar o 
ponto de recristalização, o que per
mite conferir ao metal melhores 
qualidades estruturais.

As pressões usadas normalmente 
na extrusão a frio variam entre 
uma e três vezes o limite de escoa
mento do metal acabado: de 25 a 
50 toneladas para metais moles, e 
até 200 toneladas para alguns tipos 
de aços ao carbono; para ligas de 
titânio e outros tipos de aço, esses 
valores são mais altos.

Assim como no caso da extrusão 
a quente, também no processo a 
frio é absolutamente fundamental 
que haja uma lubrificação eficiente. 
E esta é determinada pela escolha 
adequada do lubrificante. A extru
são do aço, por exemplo, só pôde 
desenvolver-se depois que se desco
briu um aditivo particular — um 
revestimento de fosfato de zinco ou 
de cobre — que, aplicado à superfí
cie das partes que estão em atrito, 
absorve o lubrificante, impedindo 
assim o desgaste excessivo dessas 
áreas atritantes.

Fábrica

Em uma empresa industrial, 
cabe à fábrica — um sistema cons
tituído por pessoas, equipamentos e 
edificações — transformar as ma- 
térias-primas em produtos acaba
dos.

Esses estabelecimento^ fabris 
podem ser de dois tipos: de proces
samento ou de montagem. Os pri
meiros obtêm o produto por trans
formação mecanica (usinagem, 
prensagem, etc.), química ou físico- 
química (como na refinação do pe
tróleo e de produtos químicos, iais 
como ácido sulfúrico, amónio ou 
pjástico, bem como na indústria 
têxtil, etc.). Os produtos das indús
trias de montagem resultam da 
união de peças e subconjuntos pro
duzidos- nas fábricas de processa
mento. Numa terceira categoria es
tariam as fábricas que possuem 
tanto as seções de processamento 
como as de montagem.

Depois de resolver todos os pro
blemas jurídicos que envolvem o 
funcionamento de uma firma, a pri
meira informação necessária para 
o início das atividades de uma fá
brica são os cálculos de previsão 
da quantidade de produto que de
verá ser fabricada. Para tanto, rea
liza-se uma análise de mercado*, 
visando ao conhecimento da atual 
demanda do produto, da possível 
demanda futura (tanto para os mo
delos existentes como para novos 
objetos do mesmo tipo), da influên
cia de eventuais inovações tecnoló
gicas ou legais sobre o mercado, da 
ocorrência de mudanças nos hábi
tos dos consumidores, da situação 
dos concorrentes nacionais e tam
bém internacionais e à previsão de 
suas reações ao lançamento do 
novo produto.

Com base na análise de mer
cado, a empresa pode fazer uma 
avaliação de suas vendas, a qual, 
aliada a uma estimativa inicial dos 
custos de produção (que pode ser 
alterada quando da seleção defini
tiva do equipamento), permitirá a 
escolha dos tipos e da quantidade 
de produtos a serem fabricados. 
Essa estimativa dos custos será ba
seada na experiência da própria 
empresa ou na de outras empresas 
do ramo.

Depois de escolhido o objeto a 
ser fabricado, o departamento de 
projetos da empresa cria um mo
delo com as características deseja
das, com protótipos testados e 
aprovados em condições diversas 
de trabalho. Uma vez aceito o pro
jeto, passa-se à construção da fá
brica.

A escolha do local em que ela 
será erguida baseia-se na proximi
dade dos principais centros de for
necimento das matérias-primas, pe
ças e subconjuntos necessários à

produção, bem como nas possibili
dades de abastecimento de água e 
energia elétrica, transporte e teleco
municações na área, e na existência 
de pessoal qualificado ou com pos
sibilidade de ser treinado. Da 
mesma forma, antes da escolha de
finitiva do terreno, devem-se locali
zar os principais centros consumi
dores do produto.

A área escolhida para a constru
ção deverá conter tanto o espaço 
para o projeto inicial como ainda 
um local para futuras ampliações 
da fábrica. Também deve estar lo
calizada nas proximidades de estra
das* de ferro ou de rodagem, em lo
cal livre de inundações e des
moronamentos.

A elaboração do projeto das ins
talações deve considerar as necessi
dades das várias etapas do pro
cesso de produção. Antes de tudo, 
são estudados a finalidade e o pro
cesso de fabricação de cada peça, 
para que se decida quais deverão 
ser adquiridas em outras empresas 
e quais deverão ser fabricadas na 
própria firma. Essa decisão* ba- 
seia-se principalmente na compara
ção entre o custo da peça com
prada fora ou feita na própria 
fábrica. Com esses dados, os enge
nheiros industriais escolhem os mé
todos de fabricação e montagem 
convenientes a cada etapa, para o 
cálculo da quantidade e da quali
dade do equipamento necessário. A 
determinação qualitativa baseia-se 
nos processos e na escala de produ
ção. Para uma escala reduzida, por 
exemplo, são usados equipamentos 
manuais; caso contrário, pode-se 
até construir um equipamento intei
ramente automático, de alta com
plexidade, para a produção de ape
nas um tipo de peça. Depois de 
efetuada a escolha das máquinas os 
engenheiros industriais calculam o
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