
Fábrica 97

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 á 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 
serã 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 guais 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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Na indústria aeronáutica, o tamanho das instalações, em particular da seção de montagem, é um fator básico.

etc.). Em alguns casos podem-se 
utilizar gases ou líquidos quentes. 
O vapor, normalmente empregado 
para o aquecimento ou para acio
nar turbinas que geram energia elé
trica, também pode ser usado no 
processo de fabricação.

O sistema de esgoto de uma fá
brica deve atender ao tipo de 
liquido a ser eliminado, preparan
do-o para que possa ser entregue à 
rede pública. Torna-se cada vez 
mais necessário um tratamento 
adequado desses resíduos, a fim de 
que se evite a poluição ambiental.

Além disso, quase todas as fábri
cas possuem instalações de ar com
primido, que servem para acionar 
máquinas e instrumentos — como 
furadeiras, apertadores de para
fuso, rebitadoras, grampeadoras e 
controladores de temperatura — 
ou para a limpeza de objetos.

O sistema de transporte interno 
da çmpresa e os processos de carga 
e descarga dos caminhões (bem 
como as conexões com o sistema 
ferroviário ou com os portos) de-

tempo de produção, o que lhes per
mite determinar a quantidade de 
equipamento necessária.

A disposição física do material e 
equipamento dentro da fábrica 
também é considerada um fator 
muito importante, pois deve facili
tar o fluxo da produção, permi
tindo maior eficiência. A realiza
ção do lay-out (nome que designa 
esse trabalho de disposição) deve 
incluir a localizaçao geral dos 
edifícios da fábrica e das diversas 
seções dentro do edifício, a disposi
ção do equipamento dentro das vá
rias seções e o arranjo do posto de 
trabalho de cada operário.

A confecção do lay-out constitui 
um trabalho altamente especiali
zado e de difícil execução, uma vez 
que não existe um modelo ideal ou 
perfeito e cada solução é um caso 
específico, intimamente relacio
nado com a empresa em questão. 
Além disso, esse trabalho deve con
siderar não apenas a hipótese de 
construção de um novo prédio 
como também a do possível apro
veitamento de instalações já  exis
tentes. Neste último caso, torna-se 
ainda mais complexo, pois precisa 
servir-se de um esquema preexis
tente para atender a seu compro
misso com objetivos diversificados 
e, inclusive, conflitantes.

O conjunto de utilidades

Ao mesmo tempo que se ergue o 
prédio, são planejadas e construí
das as instalações de água, eletrici
dade, vapor, esgoto, iluminação, 
gás, combustível, ar comprimido, 
líquidos térmicos para aqueci
mento ou resfriamento, ar condi
cionado ou ventilação, bem como 
os serviços de transportes (esteiras 
rolantes, elevadores, etc.). Essas 
instalações, denominadas utilida
des, podem representar grande 
parte do investimento. .

A água, por exemplo, deve ser 
tratada antes de ser consumida, o 
que requer tanques, filtros e instala
ções de bombas e de tratamento es
peciais. Além disso, sua distribui
ção por-todas as dependências da

fábrica exige pelo menos um reser
vatório elevado ou sob pressão 
(além dos canos). Quando a água 
não pode ser obtida na rede ur
bana, é preciso captá-la em nascen
tes, rios, lagos ou no subsolo. Esta 
última hipótese, apesar de exigir 
grandes investimentos e envolver 
riscos, é bastante empregada de
vido à falta de capacidade das re
des urbanas e à poluição das águas 
de superfície.

A energia* elétrica no Brasil é 
geralmente fornecida em alta ten
são (3 800 V ou 13 200 V na região 
do Grande São Paulo, por exem
plo), obrigando a fábrica a possuir 
uma estação com transformadores 
que a reduzam para os valores nor
malmente usados no acionamento 
das máquinas (220 V, 380 V, 440 
V, corrente trifásica). Na cabina 
elétrica são colocadas chaves que 
permitem desligar (manual ou au
tomaticamente) o fornecimento de 
uma seção ou de toda a fábrica, em 
caso de curto-circuito ou de sobre
carga do sistema. A energia elétrica 
é distribuída por cabos, geralmente 
de cobre ou alumínio, e sua instala
ção sempre obedece a normas espe
ciais de segurança.

Conforme o tamanho da fábrica 
e a distribuição do consumo de 
energia elétrica por suas dependên
cias, pode ser mais econômico ins
talar várias estações transformado
ras, pois a transmissão em alta 
tensão exige cabos mais finos (mais 
baratos), com rendimento superior 
aos de baixa tensão.

Devido aos requisitos de segu
rança, as instalações elétricas in
dustriais são de custo muito ele
vado. Os sistemas que utilizam 
vapor (com pressões e temperatu
ras elevadas) costumam ser bas
tante complexos, podendo absorver 
uma grande parte do investimento. 
Eles exigem um gerador de vapor 
(em geral uma caldeira), alimen
tado por algum tipo de combustível 
— na maioria dos casos óleo tipo 
APF ou GPF, ou então, óleo diesel, 
lenha, carvão, ou resíduos com
bustíveis (como por exemplo apa
ras de madeira, bagaço de cana, E s c o lh a  d o  lo c a l :  f a to r  d e  g r a n d e  p e s o  n a  in s ta la ç ã o  d e  u m a  s id e r-ú rg ica .



vem ser muito bem estudados, uma 
vez que costumam absorver de 
25% a 40% da mão-de-obra empre
gada.

Instalações de ar condicionado 
são indispensáveis, em inúmeras 
empresas, para atender às necessi
dades de prccessos de fabricação 
(por exemplo, produtos farmacêuti
cos, aparelhos de precisão) e de 
be.m-estar do pessoal. Esses siste
mas —  constituídos por compres
sores, equipámentos de lavagem e 
filtração, duetos de distribuição e 
retorno do ar —  consomem grande 
quantidade de energia e seu custo 
e parcela ponderável do investi
mento total.

O elemento humano

O local de trabalho em uma fá
brica precisa atender^ a dois ele
mentos básicos, que são: as condi
ções de segurança e a criação de 
um ambiente agradável, que permi
tirão um aumento da produtividade 
dentro da empresa.

Além do máximo de garantia 
contra acidentes e incêndio, o pes
soal necessita de boas condições 
psicológicas e fisiológicas em seu 
local de trabalho. Por isso, a ilumi
nação, ventilação, purificação e de- 
sodorização do ar devem ser as me
lhores possiveis. Além disso, o 
ruído e a vibração precisam ser ate
nuados, e devem-se empregar cores 
funcionais para os equipamentos, 
prédios e uniformes. Em certos ca
sos, convém instalar música am
biental.

O pessoal da fábrica deve ser 
contratado de acordo com as ne
cessidades de cada seção e treinado 
de forma a executar sua função da 
mejhor maneira possível.

É preciso, no entanto, que cada 
um saiba exatamente o que deve fa
bricar e em que quantidade. Essa é 
a função do departamento de pro
gramação e controle de produção. 
Além de especificar as varias tare
fas a'serem executadas, essa seção 
as controla e supervisiona, e admi
nistra os estoques de matéria-prima 
e dos produtos fabricados, de ma
neira a evitar a falta de peças na 
linha de montagem, bem como a 
má utilização do equipamento e do 
pessoal empregado. Nesse sentido, 
também é criado um sistema de 
controle de qualidade, que fiscaliza 
cada etapa de fabricação, para que 
se possa garantir a perfeição do 
produto.

Completa a empresa o serviço de 
manutenção, encarregado dos 
eventuais consertos no equipa
mento, e que executa, principal
mente, um programa de manuten
ção preventiva de toda a 
aparelhagem, das diversas instala
ções e dos edifícios, evitando uma 
falha eventual durante o processo 
de produção, o que prejudicaria se
riamente a produtividade.

Nesse sentido, por exemplo, mui
tas fábricas costumam instalar uma 
central geradora de energia elé
trica, que passa a suprir automati
camente o estabelecimento quando 
falta energia.
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Fadiga e 
Monotonia

Quando executado durante um 
tempo mais ou menos longo, o tra
balho* causa fadiga orgânica. A re
petição constante de uma mesma 
tarefa provoca, além do cansaço 
físico, a perda de motivação para 
o trabalho, que se torna monótono, 
acarretando desinteresse e queda de 
produtividade.

Essa situação caracteriza-se so
bretudo na moderna divisão* do 
trabalho, que leva o operário a con
centrar seus esforços numa única 
etapa da produção. Assim, ele 
perde praticamente toda a cons
ciência do processo global em que 
está inserido.

Na análise dos problemas surgi- 
áos na indústria, _o termo “fadiga” 
é utilizado em três acepções inter
relacionadas: sensação de cansaço 
e mudança fisiológica, fatores que 
conduzem à terceira — diminuição 
da capacidade de execução do tra
balho.

A sensação de cansaço é comu- 
mente associada a longos períodos 
de trabalho. É um aspecto de natu
reza subjetiva —  relaciona-se com 
o que o trabalhador sente e, por 
isso, não pode ser medido por um 
observador. A sensação de cansaço 
protege ou previne a exaustao 
física. Mas, freqüentemente, não 
apresenta correlação djreta com a 
fadiga fisiológica, que se manifesta 
como um decréscimo na habilidade 
para execução de um trabalho. 
Uma pessoa pode sentir-se cansada 
e, mesmo assim, trabalhar com a 
eficiência costumeira, ou sentir-se 
normal e, na realidade, apresentar 
baixo rendimento, devido à fadiga 
fisiológica. Assim, a sensação de 
cansaço não é uma base válida 
para julgar o efeito do trabalho 
sobre o indivíduo.

Outra perspectiva de análise

toma em consideração as mudan
ças físicas resultantes do trabalho. 
Do ponto de vista fisiológico, o 
corpo humano pode ser conside
rado uma máquina que consome 
combustível e produz energia útil. 
Nesse processo estão envolvidos os 
sistemas circulatório, digestivo, 
muscular, nervoso e respiratório. O 
trabalho afeta coletiva e individual
mente esses sistemas. Encarada sob 
esse aspecto, a fadiga é resultante 
de certos produtos depositados nos 
músculos e no fluxo sanguíneo, que 
reduzem a, capacidade de ação 
muscular. E bastante provável que 
os terminais dos nervos e o sistema 
nervoso central sejam também in
fluenciados pelo trabalho, fazendo 
com que se despenda menos es
forço quando se está cansado.

O gasto fisiológico devido à rea
lização de um trabalho é afetado 
pelo meio ambiente: temperatura, 
umidade, correntes de ar, poluição 
atmosférica, etc. Assim, se um 
operário realizar um trabalho a 
30° C, necessitará de muito mais 
energia do que se a temperatura for 
de 21° C.

Alguns estudiosos acreditam que 
se pode medir a fadiga em termos 
da redução do trabalho executado. 
Entretanto, não se pode afirmar 
com certeza que a queda na produ
ção resulte de fadiga. Muitos ou
tros fatores podem ser responsabili
zados pelo fenômeno, entre eles a 
monotonia, que aparece normal- 
menje em tarefas repetitivas, le
vando à perda de motivação e 
queda da produtividade. Problemas 
de ordem particular também po
dem ter esse resultado.

Em certas condições de trabalho, 
e de acordo com o tipo de equipa
mento, a quantidade de trabalho 
depende da velocidade e da habili
dade do operário. Nesse caso, a fa
diga resultante de certo nível de ati
vidade vai depender de fatores 
como: hora de trabalho; número, 
localização e duração dos períodos 
de descanso; condições ambientais 
(tais como iluminaçao, temperatura, 
ventilação e ruído); e, finalmente, o 
próprio tipo de trabalho.

Muitas experiências (feitas so
bretudo nos Estados Unidos) indi
cam que a maior parte dos traba
lhos, executada num período de 
seis horas, incrementa tanto a pro
dução horária quanto a diária — 
excetuadas as operações em que a 
produção depende principalmente 
da velocidade da máquina.

Os períodos de descanso estão 
intimamente relacionados com o 
trabalho executado. No caso de es
forços pesados, há necessidade de 
descanso inclusive durante a jo r
nada de trabalho.

Mesmo para certos trabalhos 
considerados leves, principalmente 
os de atividade repetitiva, períodos 
de descanso em meio à jornada são 
desejáveis: aumentam o rendi
mento do trabalho diário e tendem 
a estimular os trabalhadores a 
manter um nível máximo de produ
ção, reduzem sua fadiga física e di
minuem a perda de tempo devida 
às necessidades pessoais do operá
rio durante o período de trabalho.

Esses momentos de descanso são 
normalmente colocados no meio da 
manhã e da tarde, em períodos que 
variam de cinco a dez minutos.

A iluminação, a temperatura e a 
ventilação também influem, não 
apenas sóbre o conforto físico, 
como também sobre a produção, a 
atitude mental e o nível de fadiga 
do trabalhador.

Os efeitos psicológicos e fisioló
gicos do ruído não são tão sérios 
quanto se imagina, a não ser que 
este ultrapasse os limites mundial
mente aceitos como suportáveis. Se 
estes limites não forem respeitados, 
podem inclusive levar à surdez. A 
vibração, por sua vez, quando 
muito intensa, também pode causar 
danos fisiológicos. Mas, de qual
quer forma, esses fatores prejudi
cam o operário, e deve-se fazer o 
possível para reduzi-los ao mínimo 
ou eliminá-los.

VEJA TAM BÉM : Administração; 
Divisão do Trabalho; Mão-de- 
Obra; Produção.

Fadiga e Monotonia 99

A monotonia —  talvez tanto quanto a fadiga —  pode levar à perda da motivação e à queda da produtividade.
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Fagundes Varela

“ Não sirvo para doutor” , ex
clama o herói do poema sertanejo 
Mimosa, que se confunde com o 
próprio autor, Fagundes Varela.

Sonhador, boêmio, extravagante, 
irresponsável: todos esses qualifi
cativos acompanharam o estudante 
que não passou do quarto ano de 
direito, mas que carregou por todo 
um decênio —  de 1860 a 1870 — 
a responsabilidade da poesia brasi
leira, quando as aparências o desa
creditavam para tanto brilho inte
lectual.

Temperamento; instável, ora 
atraído pelo convívio social nas ci
dades, ora entediado de tudo e de 
todos, buscando refúgio no campo 
e na  bebida, Fagundes Varela per
tence à terceira geração romântica, 
ou seja, à dos poetas nascidos por 
volta de 1840. Mas, em linhas ge- 
rais; apresenta-se como um retar- 
datario da geração anterior, mar
cada pelo pessimismo mórbido da 
“escola paulista” , sob a influência 
de Byron* e Musset*.

O próprio Varela batizou a de 
“escola de morrer moço”, alusão a 
Álvares de Azevedo*, Casimiro de 
Abreu*, e à atitude passiva diante 
da vida, clamando pela morte pre
coce. Apesar dessa afirmação, Va
rela viveu de maneira semelhante 
aos poetas românticos, sobrepondo 
o sentimento à razão, a impulsivi
dade à lucidez. Essa identidade 
também é clara em sua poesia, de 
cunho predominantemente rom ân
tico, versando sobre temas sertanis- 
tas, bucólicos, religiosos, satíricos 
e patrióticos.

A cilada no “curral”

Fazia um mês que Dom Pedro II 
fora coroado, quando Luís Nicolau 
Fagundes Varela nasceu, a 17 de 
agosto de 1841, na fazenda Santa 
Rita, município de Rio Claro, na 
então província do Rio de Janeiro. 
Era o segundo filho do Dr. Emi- 
liano Fagundes Varela e de Dona 
Emília Carolina de Andrade, am
bos de famílias bem situadas.

Na paisagem fluminense, entre a 
serra de Rio Claro e a beira do rio 
Piraí, o menino criou desde logo 
um a identificação muitb grande 
com a natureza. Mas a profissão 
paterna — juiz de carreira —  não 
permitia residências fixas. Catalão, 
no distante Goiás (1851), e Angra 
dos Reis (1852), no Rio de Janeiro, 
foram os lugares que viram Luís — 
único acompanhante do pai — 
transformar-se num garoto espi
gado, cabelos loiros, olhos azuis, 
alegre ou triste, quase sem transi
ção.

Em 1855, a família cada vez 
mais numerosa — pois não pas
sava ano sem que Dona Emília ti
vesse um filho (foram dezessete, ao 
todo} —  reúne-se finalmente em 
Petrópolis. Naquele centro da vida 
social da corte, refúgio predileto do 
imperador, o adolescente de ca
torze anos toma gosto pelo lado 
atraente das cidades, e (em sua pri
meira e misteriosa namorada, que

chama de Inah em alguns versos.
Eleito deputado provincial, o Dr. 

Emiliano muda-se para Niterói. E 
é nessa cidade que Varela começa 
a estudar para os vestibulares da 
Faculdade de Direito de São Paulo
— o “curral dos bichos”, na gíria 
acadêmica. Na época, a poesia já  
aparece entre seus apontamentos, 
provocando censuras do velho mes
tre José Cândido, amigo da família, 
que não crê nessa vocação. O ra
paz arma-lhe uma cilada. Copia 
duas estrofes de Camões e assina 
Luís Varela. Compõe duas outras 
e assina Camões. Mostra então o 
resultado ao professor, que quali
fica as primeiras de ruins e as ou
tras de excelentes.

Com dezoito anos, em agosto de 
1859, vem para São Paulo, então 
com poucos e pacatos habitantes. 
Embora hóspede de um tio, que lhe 
controla a mesada, sente-se livre. 
Alguns versos bons, algumas bebe
deiras — e logo está popularíssimo 
entre os estudantes que pareciam 
mais dispostos a sacudir a monoto
nia provinciana do que a preocu- 
par-se com os seis “preparatórios” 
exigidos pela escola do Largo de 
São Francisco. Varela prestou três 
deles no início de 1860, deixando 
os outros para mais tarde. Mas seu 
romance com a elegantíssima me
retriz Ritinha de Sorocaba ou Riti- 
nha Sorocabana (Rita Maria Cle
mentina de Oliveira), aue por 
algum tempo lhe jurou fidelidade, 
só reforçou os argumentos daque
les que viam na academia um 1 an
tro de perdição”, chegando mesmo 
a pedir sua mudança para longe da 
capital.

Poesia, no circo e na dor

Em 1861, voltando de férias na 
terra natal, Varela encontra São 

Olhos azuis, cegos a qualquer regra social, em tudo Varela via poesia. Paulo cativada pelos artistas portu-

Fagundes dedicaria mais tempo aos versos e à bebida que à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco.
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gueses Furtado Coelho e Eugênia 
Câmara. Todo estudante sonha 
agora em escrever-lhes uma peça 
teatral, e Varela lhes dedica um 
poema. Nesse mesmo ano, publica 
seu primeiro opúsculo, Noturnas, e 
apaixona-se perdidamente por 
Alice, jovem amazona de circo (de
zessete anos), filha do empresário 
Alexandre Loande, que então pro
movia concorridos espetáculos 
num teatro inacabado, o São José.

Menor de idade também, o poeta 
precisa de autorização do pai para 
casar-se. Pensa em buscá-la no Rio 
de Janeiro, desiste, trata do assunto 
por carta, e enfim reencontra Alice 
em Sorocaba, onde a desposa em
28 de maio de 1862. Apesar de já  
matriculado na faculdade, acompa
nha o circo nas excursões pelo inte
rior, declamando versos ou con
tando histórias macabras e lendas 
populares, iguais no gênero (e na 
ma qualidade) às que andava publi
cando no jornal Correio Paulis
tano. Assim, perde o ano por faltas.

Quando o casal resolve fixar re
sidência em São Paulo, no começo 
do ano de seu 22.° aniversário, Va
rela estuda e escreve com regulari
dade. No entanto, a penúria finan
ceira o reconduz ao álcool. E na 
noite de 4 de setembro de 1863, en
quanto vagava bêbado pelas ruas, 
nascia seu filho Emiliano, tão dese
jado. As circunstâncias que cerca
ram o parto de Alice —  sem recur- 
sos médicos, numa pensão de 
estudantes — não ajudaram a 
fraca saúde do menino, que morreu 
com pouco mais de três meses. Em 
sua homenagem, roído de remor
sos, o poeta compõe os versos 
brancos do Cântico do Calvário. 
um dos momentos mais altos do ro
mantismo brasileiro.

Vida errante, poeta maior

Esperança é o que não falta a 
Varela durante o ano seguinte: 
mantém vida calma, estudando se
riamente e preparando a edição de 
Vozes da América, livro em que in
cluiu poesias de cunho social 
(Mauro, o Escravo, Gualter, o Pes
cador e Ecos do Cárcere). A obra 
é impressa nas oficinas do Correio 
Paulistano. Decidido a prosseguir 
o curso em Pernambuco, embarca 
em fevereiro de 1865, mas um en
calhe do navio nas costas da Bahia 
leva-o até Salvador, onde se de
mora quase um mês e faz amizade 
com Castro* Alves, a quem muito 
influenciaria.

Viajam juntos para Recife, a fim 
de matricular-se na Faculdade de 
Direito (Varela no terceiro, Castro 
Alyes no primeiro). No dia em que 
chegam — 18 de março de 1865 
— , a cidade comemora duas vitó
rias brasileiras na Guerra do Para 
guai. (Curiosamente, Varela ignora 
o assunto: prefere consagrar dois 
poemas ao herói mexicano Benito 
Juarez, então batido pelos exércitos 
de Napoleão* III.)

Quando, em 1865, grandes títu
los anunciam no Diario de Per
nambuco a luxuosa edição de Can
tos e Fantasias, impressa em Paris, 
Fagundes Varela pode ser conside
rado o maior poeta do Brasil. 
Nessa ocasião, contudo, morre sua 
mulher, que ficara no sul, com a 
família. Mas ele só regressa após o

Rita de Sorocaba, meretriz e musa.

término do ano letivo, matriculan
do-se de novo, em São Paulo, no 
quarto ano jurídico —  que jam ais 
concluiria. Cronista do Correio 
Paulistano sob o pseudônimo 
“ Smarra” , não se sente muito bem 
numa cidade que crescera e mu
dara, afastando também seus ami
gos já  formados.

Recolhe-se pois à vila natal, e 
Rio Claro recebe-o com hostili
dade, que ele devolve em poemas 
violentamente satíricos. Em 1869, 
publica Cantos Meridionais e Can
tos do Ermo e da Cidade. Pressio
nado pela família, casa-se em Barra 
M ansa (RJ) com uma prima, Maria 
Belisária de Brito Lambert; o casal 
tem duas filhas —  Lília (1872) e 
Ruth (1873) —  e mais um menino 
(1874), falecido prematuramente. 
Varela mora com o pai em Niterói, 
mas não muda em nada: passa 
grande parte de seu tempo a peram
bular pelas estradas e fazendas, 
munido da inseparável garrafa de 
cachaça.

Uma breve passagem pelo Rio, 
onde Castro Alves brilha, já  fa
moso, talvez o tenha animado a es
crever, a partir de 1870, seu poema 
definitivo: Anchieta ou O  Evange
lho das Selvas —  a vida de Jesus 
narrada em dez longos cantos, pelo 
catequista, a um grupo de índios. 
Cada vez mais abatido, pressente o 
fim próximo, que chega, afinal, no 
dia 18 de fevereiro de 1875, em de
corrência de uma congestão cere
bral. O poeta ainda não completara 
34 anos.

Deixou inéditos, além de A n 
chieta (1875) e Diário de Lázaro  
(poemeto, 1880), alguns versos que 
foram reunidos aos de sua irmã Er- 
nestina Fagundes Varela, a única 
com vocaçao literária, e publicados 
em 1878 sob o título Cantos Reli
giosos. Ao todo, oito volumes fo
ram legados à literatura brasileira 
pelo mais velho entre os poetas que 
morreram moços.

VEJA TAM BÉM : Brasil — Lite
ratura; Romantismo.
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A diferenciação mais sensível 
entre o homem e o animal estabele
ceu-se com o surgimento da lingua
gem simbólica — primeiro falada, 
depóis escrita. Enquanto sinais di
versos, gritos e mesmo algumas in
venções resumem o “desordenado” 
sistema de comunicação* em gru
pos animais, um ordenado e com 
plexo encadeamento de fonemas 
concretiza a fala humana — isto é, 
a articulação da idéia.

Mas, embora a linguagem faci
lite a comunicação humana, ela 
também cria seus problemas, esta
belecendo, por exemplo, barrejras 
para indivíduos cuja verbalização é 
“defeituosa”. Equipes de médicos, 
lingüistas e fonoaudiólogos ocu- 
pam-se desse tipo de problema. De
senvolvendo um trabalho inte
grado, eles permitem conduzir, 
entre outros, os gagos e os portado
res de disfasia ou taquifemia à 
maior capacitação possível em ter
mos de comunicação.

Um elo: o som

A fala é constituída de voz modi
ficada e enriquecida nas cavidades 
de ressonância e nos articuladores
—  palato, língua, dentes, lábios. 
Ela se apresentará alterada nos ca
sos de disfonia, e quando o produto 
do trabalho total ao sistema produ
tor de sons se revelar falho.

Esse resultado depende, apenas 
em parte (como ato final), do movi
mento labial, lingual e mandibular, 
já  que a fala é o último elo de uma 
cadeia de comunicação, na qual o 
indivíduo é receptor (ainda que da

própria fala) e também emissor.
Alguns eventos que ocorrem na 

cadeia são passíveis de observação 
direta, ou podem ser avaliados com 
instrumental especificamente ela
borado. Sobre outros, porém, só há 
condições de formular hipóteses. 
Quando uma pessoa é atingida por 
uma pergunta, um observador ex
terno pode perceber apenas sua res
posta — uma frase oral, por exem
plo. Mas, antes que a verbalização 
da resposta se processe, é necessá
rio que, a partir da pergunta, tenha 
ocorrido uma série de eventos, ba
seados em integridades sensorial, 
perceptual, mnemónica, vocativa e 
elaborativa.

A partir do momento em que a 
idéia-resposta esteja elaborada, e 
para que a resposta-ato a concre
tize corretamente, todo um sistema 
lingüístico de regras e elementos e 
uma programação dos movimentos 
orais que os exteriorizarão são pos
tos a funcionar. No entanto, tais 
movimentos representam apenas a 
última etapa do processo. Assim, 

uando um indivíduo apresenta um 
istúrbio de fala,_é bem provável 

que o problema não se localize es
pecificamente na periferia (lábios, 
língua), mas que esteja atuando em 
outros elos da cadeia.

Um estudo bem complexo

Por outro lado, a comunicação 
humana assenta-se em bases fisio
lógicas, psicológicas e culturais. 
Por isso, atualmente, os distúrbios 
da fala não sâo encarados de forma 
isolada pelos especialistas. A fala 
alterada, por processos ocorridos 
no período em que ela está se de
senvolvendo, ou por afecções que 
atingem o adulto, é avaliada no 
coqtexto amplo em que se situa.

E muito raro que foniatras e fo
noaudiólogos se deparem com ca-

Diáiogo com a criança: forte estimulo no desenvolvimento da linguagem.
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A produção de cada som, a simples emissão da vogal "a" exige correta colo
cação da língua, do véu palatino, dos lábios, em posições definidas, bem 
como a exata tensão das cordas vocais. Finalmente, é necessário que a cor- 
rente de ar que sobe dos pulmões apresente uma intensidade adequada.

Por exemplo, a perfeita produção de um som do tipo nasal só pode ser con
seguida a partir de uma posição efetivamente correta do palato mole, de 
tal forma que possibilite —  como mostra, esquematicamente, a ilustração 
—  a comunicação das cavidades nasais com a boca e com a faringe.

sos de pessoas com perturbações de 
fala isoladas, estritamente referen
tes a dificuldades para produzir de
terminados sons, por exemplo. As 
antigas e rígidas classificações dos 
problemas de fala —  em alterações 
da articulação, do ritmo e da sim- 
bolização —  deixaram alguns con
ceitos úteis e certas vantagens didá
ticas, mas também alguns 
empecilhos para o avanço do es
tudo científico nessa área.

Os estudos abrangentes da co
municação patológica envolvem, 
entre outros campos, os da medi
cina*, lingüística* e fonoaudiolo
gia*. E reforçam a hipótese de que, 
na maioria das vezes, os indivíduos 
com problemas de articulação 
apresentam falhas em vários outros 
aspectos da comunicação.

Deformação em dois estágios

Os distúrbios da comunicação 
oral podem ocorrer em dois está
gios: durante um período evolutivo, 
isto é, de desenvolvimento da lin
guagem, ou então quando a fala já  
se encontra estabelecida. No pri
meiro caso, referem-se a alterações 
na capacidade de compreender a 
fala ou na possibilidade de expres
são oral, podendo resultar pertu r
bados o vocabulário, a sintaxe, a 
prosódia e a produção de fonemas.

Embora as causas dos distúrbios 
no desenvolvimento da fala não se
jam  necessariamente únicas, é 
possível isolar um fator, conside
rado preponderante, e, com base

nele, proceder a uma classificação 
de seus sintomas. Esse aspecto de
terminante pode estar associado a 
razões orgânicas, como lesões bila
terais do aparelho auditivo, que Je- 
vam à deficiência auditiva; lesões 
do sistema nervoso* central, origi
nando quadros de paralisia cere
bral, deficiência mental, distúrbios 
específicos de linguagem; malfor
mações dos órgãos da articulação.

Fatores ambientais —  como ca
rência de estimulação, modelos 
inadequados (é o caso de um adulto 
que, ao comunicar-se com uma 
criança, força uma fala infantil, ou 
comete erros) —  também levam à 
criação de um quadro de lingua
gem alterado e muito pobre.

Razões afetivo-emocionais (ima
turidade emocional, tendências re
gressivas ou negativistas, ansieda
des) são decisivas na elaboração de 
quadros de dislalia, mutismo e ga
gueira. Os distúrbios adquiridos em 
um a fase já  avançada ou mesmo 
definitiva da linguagem têm suas 
raízes em bases emocionais ou, o 
que é mais freqüente, estão associa
dos à patologia orgânica: lesões ce
rebrais provenientes de tumores, 
acidentes vasculares cerebrais, 
doenças degenerativas, traumas 
cranianos, e alguns outros.

Quadros e termos

Na patologia da comunicação 
oral, depara-se com termos.dotados 
de múltiplos significados. E o caso 
da palavra dislalia, que pode indi

car a existência de distúrbios na  ar
ticulação, não ligados a lesões do 
sistema nervoso, ou que não decor
rem de lesões ou malformações evi
dentes; há, porém, outro signifi
cado —  talvez mais preciso — 
para o termo: um quadro de fala 
em que há alterações da articula
ção e, às vezes, da entonação, de
vido a fatores ambientais ou afeti- 
vo-emocionais.

O termo disfasia também as
sume conotações diversas: para al
guns especialistas significa perda 
parcial de linguagem; para outros, 
indica haver distúrbios de simboli- 
zação, caracterizados por dificul
dades de retenção e evocação de 
elementos da linguagem e por fa
lhas sintáticas. Suas causas são de 
origem cerebral. Algumas expres
sões da patologia da comunicação 
referem-se somente ao fenômeno, 
não apontando suas causas —  por 
exemplo, mutismo  ou mudez indica 
apenas a total ausência de fala. Já 
o mutismo eletivo indica um qua
dro mais definido, ligado a fatores 
emocionais: caracteriza o compor
tamento de crianças que só não fa
lam em certas situações, ou com 
determinadas pessoas.

Se a emissão de sons isolados e 
seu encadeamento se apresentam 
alterados, em indivíduos com lesão 
dos sistemas motores cerebrais, o 
quadro é chamado disartria.

Sempre que a articulação dos fo
nemas (e, muitas vezes, também a 
voz) está alterada devido a distúr
bios anatômicos dos órgãos fo-

noarticulatórios, ou por lesões dos 
nervos responsáveis por seus movi
mentos, o paciente está atacado de 
disglossia.

O termo gagueira refere-se a difi
culdades para iniciar as emissões 
do som, decorrentes de contrações 
indevidas da musculatura (blo
queios ou hesitações). Mas pode in
dicar, também, a dificuldade na 
passagem de uma emissão à se
guinte, com repetição de sons.

Caracterizam o quadro da ga
gueira alguns elementos que podem 
ser revelados com observaçao cui
dadosa: evitar palavras; utilizar 
movimentos que, supostamente, fa
cilitam a emissão e, principal
mente, a ansiedade perante a neces
sidade de falar.

Para indicar a existência de fala 
atropelada, isto é, na qual não são 
respeitadas as pausas necessárias 
entre palavras e frases, recorre-se 
ao termo taquifemia. Os vocábulos 
formam conjuntos pouco inteligí
veis, em virtude de omissões de al
gumas de suas partes ou de impre
cisões na articulação das demais. 
Isso resulta em um quadro de lin
guagem muito deficiente —  há ten
dência ao uso inadequado do voca
bulário, e dificuldades em 
organizar as idéias em forma de 
linguagem correta.

VEJA TAM BEM : Audição; Fona 
ção. Distúrbios da; Foniatria; Fo
noaudiologia.
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Falência

Denomina-se falência a situação 
jurídica a que é levado, por força 
de decisão judicial, um comer
ciante insolvente —  real ou presu- 
midamente incapaz de saldar com 
regularidade seus débitos. Os dois 
requisitos básicos para a decreta
ção de uma falência são o caráter 
de comerciante do devedor e sua si
tuação de insolvência.

O primeiro requisito refere-se a 
“comerciante” no sentido técnico 
que o direito comercial dá a esse 
termo: aquele que, individualmente 
ou como sociedade comercial, de- 
dica-se à mercancia ou aos atos 
que a teoria jurídica considera 
como “de comércio*”.

O segundo requisito é a insolvên
cia. Para caracterizá-la, não é ne
cessário haver uma real situação de 
desequilíbrio entre ativo e passivo 
do devedor. Isso porque a insolvên
cia pode ser presumida: a simples 
impontualidade no pagamento de 
uma obrigação basta para defini-la.

A presunção de insolvência

No Brasil, segundo o artigo 1.° 
da Lei de Falências (Decreto-Lei 
7 661/45), é considerado falido o 
comerciante que, “ sem relevante 
razão de direito, não paga no ven 
cimento obrigação liquida, cons
tante de título que legitime a ação 
executiva” . Os títulos que legiti
mam uma ação executiva são todos 
aqueles a que o direito confere con
dição de certeza e liquidez, ou seja, 
são certos quanto à sua existência 
jurídica e determinados quanto ao 
montante a ser pago: letras de câm 
bio, duplicatas, notas promissórias, 
cheques, etc.

No artigo 2.“ da Lei de Falências 
são relacionadas outras circunstân
cias que também_ podem fazer pre
sumir a insolvência do comer
ciante: a) se, ao sofrer uma 
execução judicial qualquer, ele não 
pagar, não depositar a quantia ne
cessária ou nao nomear bens à pe
nhora que bastem para satisfazer a 
obrigaçao; b) se, na iminência de 
vencimento de suas obrigações, ele 
liquidar precipitadamente seu 
ativo, ou o estoque de mercadorias 
a preço inferior ao custo, ou então 
lançar mão de meios ruinosos 
(como o empréstimo de dinheiro a 
juros elevados), ou ainda se utilizar 
de meios fraudulentos para conse
guir o dinheiro suficiente para o pa
gamento de suas dívidas; c) se ele 
convocar os credores, solicitando 
prazo maior para pagamento de 
obrigações a vencerem, pedindo re
missão (desistência) de créditos, ou 
propondo-lhes a cessão de bens. 
Ainda há várias outras situações 
que podem originar presunção de 
insolvência, e legitimar pedido de 
falência.

Decretada judicialmente a falên
cia —  que poderá ser a pedido do 
próprio comerciante (é sua obriga 
ção legal, se estiver em insolvência) 
ou de credor munido de título de 
dívida líquida e certa, com prazo 
de vencimento ultrapassado — , ini

cia-se o processo de execução uni
versal dos bens do falido. Consiste 
tal processo na arrecadação de to
dos os bens do falido, para que, 
uma vez liquidados (isto e, conver
tidos em dinheiro), sejam reparti
dos proporcionalmente e segundo 
certa ordem de prioridade, entre to
dos os credores.

Habilitação e rateio

A massa falida — expressão que 
indica o conjunto dos bens levados 
à execução —  é administrada, sob 
direção e supervisão do juiz da  fa
lência, pelo síndico, normalmente 
escolhido entre os credores. Além 
de perder totalmente a administra
ção dos bens, o falido é obrigado 
a cessar atividade: o estabeleci
mento mercantil é fechado e la
crado, e os livros contábeis e bens 
ali existentes são arrecadados.

Todos os credores devem ser sa
tisfeitos, na medida das possibilida
des da massa falida. Mas para isso 
eles têm de se apresentar em juízo, 
provando sua condição de credo
res: é a chamada habilitação de 
crédito, que só tem eficácia se exer
cida dentro dos prazos que a lei 
prevê. O síndico (ou qualquer cre
dor da massa) pode impugnar uma 
ou mais habilitações, caso em que 
o juiz se pronuncia, impugnando-as 
ou mantendo-as, segundo o que 
concluir do exame das provas.

Nem todos os créditos são pagos 
em igualdade de condições. Alguns 
deles gozam de prerrogativas espe
ciais, que lhes garantem prioridade 
sobre os demais. Essa hierarquia 
deve ser obedecida na ordem esti
pulada no artigo 102 da Lei de Fa
lências:

I — créditos com direitos reais* 
de garantia (por exemplo, garanti
dos por hipoteca);

II —  créditos com privilégio es
pecial sobre determinado bem (por 
exemplo, credor garantido por cau
ção, até o valor do título caucio
nado);

III —  créditos com privilégio ge
ral (por exemplo, os relativos a in
denização por acidente de traba
lho; os do INPS; os dos 
empregados, em conformidade com 
decisão proferida na Justiça doTra- 
balho; dividas fiscais, etc.);

IV —  créditos quirografários 
(são considerados todos os demais 
créditos, não privilegiados, e por
tanto os últimos na ordem do rateio 
de pagamentos).

Os crimes falimentares

Durante o processo de falência, 
desenvolve-se uma investigação so
bre o procedimento do devedor, 
para verificar a existência, ou não, 
de atos que a lei prevê como cri
mes* falimentares. Considera-se 
criminosa a falência se, para que 
ela ocorresse, o comerciante tiver 
agido dolosamente — isto é, com 
intenção deliberada de prejudicar 
credores — ou culposamente (se 
ele dirigiu seus negócios com omis
são ou imperícia).

Diversos artigos da Lei de Fa
lências dispõem a respeito desses 
crimes. Assim, o artigo 186 prevê 
a pena de detenção, de seis meses 
a três anos, para o falido que tiver 
realizado, por exemplo, excessivos

Através da família, uma significativa parte do patrimônio cultural é transmi
tida às novas gerações. "Família de Saltimbancos'', de Picasso.)

gastos pessoais ou de família; ou ti
ver sofrido vultosos prejuízos em 
operações arriscadas, inclusive os 
jogos de Bolsa, etc. Nos dois arti
gos seguintes estão discriminados 
os crimes falimentares dolosos, en
tre os quais a prática de ato fraudu
lento de que resultem ou possam 
resultar prejuízos aos credores 
(com o fim de criar ou assegurar in
justa  vantagem para o proprio co
merciante ou para outra pessoa, o 
pagamento antecipado de uns cre
dores em prejuízo de outros, etc.). 
Para tais crimes, a pena prevista é 
a de reclusão, de um a quatro anos.

A reabilitação do falido

Pode o falido voltar a comer
ciar? A própria lei falimentar prevê 
essa possibilidade, chamada tecni
camente de “reabilitarão do fa
lido”. Ele terá permissão para vol
tar ao comércio, desde que se 
cumpram certas condições: o paga
mento de suas obrigações; o rateio 

•de mais de 40%, depois de reali
zado todo o ativo; e o decurso do 
prazo de cinco anos, após o encer
ramento da falência.

O comerciante que é condenado 
por crime falimentar só pode voltar 
ao comércio se, além da reabilita
ção civil, conseguir a reabilitação 
criminal, no juízo competente, por 
intermédio de processo regulamen
tado nos artigos 197 e 198 da Lei 
de Falências.

VEJA TAM BÉM : Concordata.

Família

Na maioria das sociedades mo
dernas, o conceito de família de
signa o grupo constituído por ma
rido, mulher e filhos. Esse grupo 
geralmente forma uma unidade do
méstica, isto é, partilha a mesma 
residência, cooperando economica
mente na manutenção do lar, e seus 
membros estão ligados por fortes 
laços afetivos. Nesse esquema, as 
pessoas casadas participam de 
duas famílias: aquela onde nasce
ram , ou família de origem e aquela

?[ue constituíram ao casar, ou a 
amília de procriação. Como as 

famílias se relacionam desse modo 
umas com outras através do paren
tesco*, o significado do termo 
família freqüentemente se amplia 
para abranger todos os parentes 
próximos.

Uma criação cultural

Os indivíduos criados nesse tipo 
de família tendem a considerá-la 
como um grupo natural e universal. 
Entretanto, embora seja possível 
reconhecçr, em todas as socieda
des, unidades residenciais e repro
dutivas com obrigações definidas 
de cooperação econômica e sociali
zação das crianças, esses grupos 
podem estar organizados de modo 
totalmente diverso da família con
jugal monogâmica. Por outro lado.
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F a m ília  d e  re i h i t i ta .  (M . A n c a ra .)

se é verdade que as famílias, consti
tuindo fundamentalmente unidades 
sociais de reprodução e socializa
ção, estão fundadas em imperativos 
biológicos, é necessário reconhecer 
que não são, de modo algum, gru
pos “naturais”.

A organização da família, tal 
como ocorre nas sociedades huma
nas, está baseada no reconheci
mento e diferenciação de três tipos 
básicos de relações sociais: as de 
descendência (entre pais e filhos); 
as relações de consangüinidade, 
criadas entre pessoas que possuem 
ascendentes comuns, como os ir
mãos; e as relações de afinidade, 
determinadas pelo casamento*, en
volvendo marido e mulher, sogro e 
nora, etc.

Por outro lado, a constituição da 
família é sempre regulada pela 
proibição do in cesto , isto e, a 
proibição de acasalamento entre 
certos tipos de parentes. De modo 
geral, o tabu do incesto determina 
que o casamento deve ocorrer entre 
membros de famílias diversas. Por 
isso mesmo é que não se pode con
ceber a família como a origem da 
sociedade humana. A proibição do 
incesto estabelece justamente a 
prioridade da sociedade, pois pres
supõe, para que haja casamento, 
uma pluralidade de famílias pre
existentes.

Estando baseada no reconheci
mento do parentesco e na proibição 
do incesto, a família humana cons
titui, de certa forma, a própria ne
gação das relações naturais de aca
salamento e procriação, tais como 
existem entre os animais. Estes são 
incapazes de reconhecer relações 
de parentesco e, desconhecendo a 
diferença entre mãe, irmãs, primas 
ou tias, acasalam-se sem problemas 
com qualquer uma delas. A perma
nência ou transitoriedade dos gru
pos de acasalamento, assim como 
sua organização varia de espécie 
para espécie, mas é uniforme em 
cada ump delas. Na espécie hu
mana, ao contrário há uma extraor
dinária diversidade nos tipos de 
agrupamento criados por cada so
ciedade; as regras que os produzem 
constituem uma criação cultural, 
podendo ser alteradas no decurso 
da história.

Como as famílias constituem 
grupos residenciais reprodutivos 
que incluem parentes consangüí- 
neos e afins, as variações no tipo

de família podem ser consideradas 
decorrência dos modos diversos 
através dos quais é possível regular 
o casamento, a descendência e a re
sidência.

Embora existam tipos diferentes 
de casamento, não existe sociedade 
alguma que não distinga entre 
uniões legitimas e uniões livres, isto 
é, entre casamento e uniões que re
sultam apenas do consentimento ou 
violência. O casamento constitui 
uma condição para o reconheci
mento da legitimidade da prole da 
própria família como grupo repro- 
Butivo.

A universalidade do casamento 
prende-se, de modo muito intimo, a 
divisão sexual do trabalho, isto é, 
à distinção que se faz, em qualquer 
sociedade, entre tarefas masculinas 
e tarefas femininas. Nesse caso 
também, embora se deva reconhe
cer uma certa base biológica para 
o fenômeno, é impossível interpre
tá-lo como um fato natural. A 
grande maioria das tarefas executa
das pelos seres humanos pode ser 
realizada de modo totalmente ade
quado tanto por um como por ou
tro sexo. A divisão sexual do traba
lho deve ser considerada como um 
mecanismo social que promove a 
dependência recíproca entre ho
mens e mulheres. Família, unidade de socialização. (Rendeira de São Luís, no Maranhão.)

Jamais foi definitivamente com
provada a existência de casamentos 
grupais, isto é, diversos homens 
com diversas mulheres, mas todas 
as outras formas possíveis de ca
samento foram constatadas empiri
camente.

Freqüentemente existe, no meio 
de uma sociedade, mais de um tipo 
de casamento e a monogamia é cer
tamente encontrada em todas elas. 
A própria distribuição relativa
mente equilibrada entre os sexos 
impede que se generalize qualquer 
forma de casamento plural para 
toda uma sociedade, a nao ser que 
outros fatores, como, por exemplo, 
infanticídio ou guerras, produzam 
uma enorme subversão do equilí
brio demográfico.

Très gerações: família, unidade de reprodução. (Família de japoneses.) A consangüinidade

P a i, m ã e  e  f i lh o s  f a z e m  a  s e s t a ,  a p ó s  a  r e f e iç ã o :  u m  c o s tu m e  d o s  in d íg e n a s  
nhambiquaras. (Da obra "Tristes Trópicos", de Claude Lévi-Strauss.)

Entretanto, é necessário conside
rar que o tipo de família varia não 
apenas conforme o tipo de casa
mento, mas inclusive pela própria 
importância do casamento na cons
tituição da família. Em muitos lu
gares, os jovens não abandonam a 
família depois do casamento, mas 
çontinuam a residir com os pais. 
Às vezes são os filhos que trazem 
as esposas para a casa do pai. Em 
outros casos, são os jovens que se 
mudam para a casa da família da 
mulher. Nesses casos, o casamento 
não gera uma nova família: apenas 
aumenta e perpetua uma família já  
existente, onde os vínculos funda
mentais são os de consangüinidade 
e não os de casamento: é a família 
consangüínea. Como essas famílias 
são em geral bastante grandes, 
abrangendo diversas gerações e 
muitos casais, são também cham a
das famílias extensas.

Nesses casos, a regra de residên
cia assume importância fundamen
tal. Quando e' o homem que sc
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Com o filho às costas, a mulher hutu trabalha o campo. (Burundi. África.)

muda para a casa da mulher, a 
família se diz matrilocal ou uxori- 
local. Na hipótese contrária, a 
família se diz patrilocal^ ou virilo- 
cal. As regras de residência tam 
bém são importantes mesmo 
quando não se trata de família con- 
sangüínea, nos casos em que o ca
samento se dá entre pessoas de lu
gares diferentes. É possível também 

ue haja liberdade para a escolha 
a residência, junto a uma ou outra 

família e, nesse caso, a residência 
se diz ambilocal. No caso das famí
lias conjugais, onde o casamento 
constitui obrigatoriamente uma 
nova unidade residencial, a família 
é denominada neolocal.

Relações de descendência

A forma de equilíbrio estabele
cida entre as relações de consan
güinidade e casamento, aliada ao 
tipo de residência adotado, define 
em grande parte a organização in
terna da família. Entretanto, é pre
ciso considerar que a estrutura fa
miliar também depende da 
natureza dos vínculos que unem as 
famílias dentro de grupos mais am
plos de parentesco, o que é feito 
através aas relações de descendên
cia.

N a atualidade, a maioria dos po
vos está habituada a traçar a des
cendência bilateralmente, conside
rando equivalentes os familiares do 
lado materno e do paterno. Entre
tanto, em muitas sociedades a des
cendência é unilateral, traçando-se 
o parentesco apenas na linha pa
terna, só na materna, ou ainda atri
buindo-se importância e funções di
versas a cada uma das linhas.

Nos casos de parentesco matrila- 
teral, a família liga-se intimamente 
aos parentes maternos (sobretudo 
os irmãos da mãe), que podem in
fluir de forma decisiva em todas as 
atividades familiares. O contrário 
ocorre na descendência patrilateral, 
em que se pode notar o maior pre-

A jovem carrega o irmão: a típica 
solidariedade da família chinesa.

domínio dos parentes paternos.
O modo de traçar a descendên

cia, aliado à forma de estabelecer 
residência, pode influir decisiva 
mente na dinâmica interna d as 're 
lações familiares. Assim, quando a 
residência é patrilocal e a descen
dência patrilinear, em geral todo o 
poder fica investido na figura do 
pai e as mulheres ocupam uma po
sição de extrema subordinação: é o 
caso da família patriarcal. Entre
tanto, não se conhece nenhum caso 
inverso, o da família exclusiva
mente matriarcal, onde todo o po
der familiar caiba à mãe. Mesmo 
quando a descendência é matrili- 
near e a residência matrilocal — 
caso em que as mulheres podem 
gozar de grande autonomia — , o 
poder de decisão tende a ficar com 
o tio materno.

Porém, as regras de descendên
cia e as de residência nem sempre 
se encontram em harmonia. Exis
tem várias combinações de matrili- 
nearidade e patrilocalidade, ou vi- 
ce-versa, estabelecendo assim 
equilíbrios mais dinâmicos entre 
homens e mulheres, famílias de ori
gem e de procriação, parentes ma
ternos e paternos.

Diversas funções sociais

As diferenças entre as famílias 
não derivam apenas dessas diversi- 
dades estruturais, mas também se 
relacionam com as funções sociais 
que a instituição deve preencher em 
cada sociedade. Além de ser uma 
unidade reprodutiva, sua própria 
existência como grupo residencial 
exige que possua funções econômi
cas. Por outro lado, pode também 
desempenhar um papel, de maior 
ou menor importância, nas ativida
des religiosas e políticas da socie
dade.

De modo geral, porém, eviden

cia-se que, nas sociedades moder
na?, as diversas funções que antiga
mente cabiam à família tendem, 
cada vez mais, a ser desempenha
das por outras instituições especia
lizadas. Grande parte da tarefa de 
socialização das crianças, por 
exemplo, foi transferida para a es
cola* ou para a igreja; com exce
ção das zonas rurais, a família dei
xou de ser uma unidade de 
produção, embora constitua uma 
unidade de consumo*.

As transformações sofridas, en
tretanto, não indicam necessaria
mente o fim da instituição familiar. 
Ela apenas reflete as modificações 
mais amplas da sociedade como 
um todo, as quais exigem, necessa
riamente, ajustamentos e mudanças 
em todas as instituições sociais 
particulares —  diminuição de ta
manho e transformação de função 
não significam desaparecimento. 
Na moderna sociedade de con
sumo, por exemplo, a família cons
titui a unidade consumidora por ex
celência. Na sociedade urbano- 
industrial onde a grande maioria 
das relações sociais é de natureza 
impessoal, a família é o núcleo de 
relações pessoais e afetivas, centro 
da vida íntima, um grupo do qual 
se espera, essencialmente, simpatia 
e auxílio mútuo. Isso não quer di
zer que essas relações sejam sem
pre harmoniosas ou sem conffito*: 
qualquer que seja o tipo de família, 
trata-se sempre de um grupo social 
onde as pessoas vivem em estreita 
intimidade e onde, por isso mesmo, 
tensões e conflitos são inevitáveis. 
A própria estrutura familiar, 
opondo família de procriação a 
família de origem, baseando-se 
num equilíbrio instável entre con
sangüinidade e aliança, estabelece 
oposições e gera conflitos, cuja na
tureza varia conforme a estrutura 
de cada um dos grupos. Nas famf-

lias poligínicas (casamento de um 
homem com diversas mulheres), 
por exemplo, quase sempre se de
senvolve a oposição entre filhos de 
mães diferentes; nas poliândricas 
(uma mulher com vários maridos, 
em geral dois ou três irmãos), a 
competição ocorre entre os diver
sos maridos. Quando a_família é 
uma unidade de produção, a sub
missão do filho ao pai tende a ser 
maior e o conflito costuma envol
ver disputas entre irmãos, freqüen
temente após a morte do chefe da 
família.

Na maioria dos países, a família 
monogâmica vem mudando rapida
mente e a própria mudança gera 
conflitos: as relações recíprocas en
tre marido e mulher e entre pais e 
filhos vêm sofrendo alterações em 
virtude das mudanças no papel das 
mulheres e dos jovens na socie
dade. Esses novos aspectos fazem 
nascer conflitos que assumem 
enorme importância justamente 
porque a família continua a desem
penhar funções essenciais. Nesse 
sentido, eles podem ser interpreta
dos como um sintoma não de deca
dência, mas de força que representa 
essa instituição. O estudo da orga
nização familiar em várias socieda
des demonstra que a famíjia pode 
persistir como unidade social bá
sica, mesmo quando exista enorme 
instabilidade matrimonial. Aliás, 
essa instabilidade tende a ocorrer 
com mais freqüência auando os 
cônjuges possuem grande autono
mia econômica entre si, permitindo 
que as alianças sejam desfeitas com 
maior facilidade. Isso não significa 
que as pessoas deixem de casar ou 
que a família desapareça como ins
tituição. Ao contrário, quando os 
casamentos são desfeitos, em geral 
os parceiros tendem a casar-se no
vamente.

Contudo, existem certas formas 
de contestação que poderiam atin
gir a sobrevivência da família. A 
primeira delas é a que levaria a 
aceitar a reprodução fora do m atri
mônio.

A tentativa atual mais impor
tante nesse sentido é a de certas co
munidades hippies que promovem 
o sexo grupai e a responsabilidade 
coletiva pelos filhos. Entretanto, es
sas tentativas não têm encontrado 
condições sociais propícias para 
sua generalização. As unicas expe
riências vitoriosas de transform a
ção da família mantendo o casa
mento como unidade de 
reprodução são as que têm buscado 
diminuir — e não eliminar — seu 
papel socializador, aumentando a 
responsabilidade comunitária. Da 
mesma forma, as tentativas de 
transferir a importância da família 
como unidade consumidora para 
um consumo individual ou comuni
tário não têm sido bem sucedidas. 
A tendência moderna parece ser 
exatamente a de reforçar a função 
da família como unidade de con
sumo, mantendo seu papel de 
agente socializador inicial da 
criança, embora permita maior au
tonomia da esposa e dos filhos.

VEJA TAM BÉM : Casamento; 
Cultura; Linhagem; Organização 
Social; Parentesco.
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A prole elevada é uma constante nas camadas mais pobres e menos esclarecidas da população ("Segunda Classe" —  tela de Tarsila do Amaral.)

Familiar, 
Planejamento

Entende-se por planejamento 
familiar o esforço deliberado por 
parte do casal para controlar o nú
mero de seus filhos. Nessa preocu
pação está em jogo uma decisão 
mais ou menos consciente sobre o 
tamanho de família* desejável ou 
conveniente. Já nos séculos XVII e 
XVIII debatiam-se, na Europa, os 
aspectos positivos e negativos do 
crescimento da população* hu
mana.

Entretanto, até o século XVII, o 
crescimento populacional m anti
nha-se equilibrado pela alta m orta
lidade infantil. Porém, a melhoria 
do nível de vida em geral e o desen
volvimento de técnicas médico-sa-

nitârias provocaram, de imediato, 
uma redução sensível da m ortali
dade infantil. Prevendo um dese
quilíbrio entre a quantidade de ali
mentos disponíveis e o contingente 
populacional em expansão, foi 
Malthus* um dos primeiros teóri
cos a chamar a atenção para possí
veis desvantagens de um cresci
mento populacional descontrolado. 
Em oposição a Malthus, outros au
tores afirmavam que a tendência 
para a prosperidade iria por si 
mesma atuar no comportamento 
reprodutivo das pessoas. A medida 
que o bem-estar material se genera
lizasse, o controle da natalidade 
surgiria automaticamente, quase 
como uma lei natural. Outros ainda 
afirmavam que o excesso de popu
lação representava, por um lado, 
um produto do desenvolvimento do 
sistema industrial capitalista e, por 
outro lado, a condiçaq de preserva
ção do próprio sistema. Mais re
centemente, alguns estudiosos do 
assunto vêm declarando que o cres

cimento populacional assumiu pro
porções alarmantes, pois o excesso 
de pessoas é bastante prejudicial ao 
desenvolvimento* econômico e so
cial (os recursos disponíveis seriam 
limitados e dificilmente poderiam 
acompanhar o ritmo de cresci
mento acelerado da população).

Essa preocupação com o fenô
meno da “superpopulação” deu 
origem a diversas propostas de 
controle do aumento da população. 
O planejamento familiar passou a 
ser uma prática universal. No en
tanto, tem diferentes graus de acei
tação em âmbito internacional e 
mesmo em diferentes regiões de um 
mesmo país. Foi aceito, primeira
mente, nas classes sociais mais al
tas. A restrição voluntária do nú
mero de filhos significou, 
historicamente, uma importante 
mudança de atitudes face ao com
portamento reprodutivo; e sua ex
plicação não se prende a fatores 
isolados; várias causas_, em con
junto, explicam essa mudança.

A prática do planejamento fami
liar, apesar de universal, tem sua 
aceitação bastante condicionada ao 
nível de instrução das pessoas. As 
pesquisas de fertilidade são unâni
mes em concluir que, quanto mais 
elevado for o nível de instrução, 
maior é a difusão do uso de meios 
anticoncepcionais*. O planeja
mento supõe, de um lado, a von
tade de eliminar realmente a prole, 
no decorrer de determinado pe
ríodo de temDO.

Implica importante mudança na 
atitude do casal em relação aos va
lores tradicionais que orientavam o 
comportamento de gerações passa
das, p o is  envolve uma decisão de 
interferir no processo fisiológico de 
reprodução. Por outro lado, o êxito 
em adequar o número de filhos ao 
tamanho planejado de família de
pende do acesso aos meios de infor
mação sobre, a possibilidade do 
controle e, também, escolha e utili
zação de meios anticoncepcionais 
eficazes.
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0  problema da definição de um 
tamanho ideal de família pode ser 
visto como um aspecto do_ estilo de 
vida atual, ou conseqüência da 
alteração das aspirações indivi
duais ou da família. Sob esse ponto 
de vista, o problema adquire cono
tação ética ou moral, uma vez que 
a limitação do número de filhos 
passa a ser um direito humano uni
versal, e, como tal, algo voluntaria
mente decidido. No entanto, isso 
não implica, necessariamente, a 
adoção de um modelo pequeno de 
família. A opção por determinado 
número de filhosse  faz, em geral, 
com base em critérios inteiramente 
pessoais, segundo desejos e/ou con
veniências de cada um.

Campanhas de planejamento

Com o intuito de informar sobre 
as necessidades do planejamento 
familiar, bem como de difundir e 
fornecer os meios de controle ne
cessários à concretização desse ob 
jetivo, várias entidades têm-se dedi
cado ao financiamento ou à 
implantação e execução de progra
mas de planejamento familiar, prin
cipalmente nos países onde a popu
lação aumenta em ritmo acelerado. 
A proliferação desses programas 
em vários jjaíses é decorrência da 
preocupaçao com a iminente super
população do globo —  questão po
lêmica e, sob alguns aspectos, bas
tante discutível. Advogam alguns a 
necessidade de controlar os nasci
mentos em certas regiões a fim de 
que se obtenha um equilíbrio entre 
o ritmo de desenvolvimento econô
mico e a população (ou seja, a 
quantidade de consumidores dos 
bens a serem produzidos). E esse 
equilíbrio só seria alcançado na 
medida em que se atuasse direta
mente no sentido de alterar os cha
mados padrões tradicionais de 
família: levando as famílias a limi
tar o número de filhos para que se 
reduzisse o ritmo de crescimento 
da população.

Essa proposição —  que tem pro
fundas implicações de natureza 
ética, moral e também política — 
vem provocando amplos debates de 
âmbito mundial. Isso porque, na 
medida em que o planejamento fa
miliar ultrapassa os limites da op
ção individual e passa a ser incen
tivado ou promovido em grande 
escala, tendo por objetivo implícito 
ou explício controlar o ritmo de 
crescimento da população em ge
ral, adquire o caráter de uma polí
tica de população de âmbito nacio
nal ou internacional.

Observa-se, ainda, a situação in 
versa em países como a África do 
Sul, a França, Israel e Tchecoslo- 
váquia. Preocupados com suas ta
xas de crescimento demográfico 
quase nulas e algumas vezes até ne 
gativas, os programas de planeja
mento familiar existentes nessas re
giões incentivam um padrão de 
família maior. Essa preocupação 
pode ser explicada por fatores de 
ordem política (instabilidade jover- 
namental), militar (dominaçao ter
ritorial), étnica (competição racial) 
e demográfica —  razões que certa
mente significam um mecanismo de 
defesa por parte de populações que 
se sentem ameaçadas de alguma 
forma.

POLÍTICA g o v e r n a m e n t a l  d e  p l a n e j a m e n t o
FAM ILIAR NOS PAISES EM DESENVOLVIMENTO

População 
(em milhões)

Política 
ou programas

Apoio, 
nenhuma política

Nenhum apoio, 
nenhuma política

400 e mais
China (1962)
India
(1952, reorganizado em 1965)

100 —  400
Paquistão
(1960, reorganizado em 1965) 
Indenésia (1966)

25 —  100
Filipinas (1969) 
Tailândia (1970) 
Turquia (1965)
RAU (1965)
Coréia do Sul (1961) 
Irã (1967)

Nigéria (1969) Brasil
México
Birmânia

15 —  25 Marrocos (1965) Colômbia (1967)
Etiópia
Vietnã do Norte
Vietnã do Sul
Congo, Rep. Democrática
Afeganistão
Sudão

10 — 15
Formosa (1964) 
Ceilão (1965) 
Nepal (1966) 
Quênia (1966) 
Malásia (1966)

Venezuela (1965) Argélia
Peru
Coréia do Norte 
Tanzânia

menos de 10

-

Gana (1969)
Tunísia (1964)
Pôrto Rico (1969) 
Cingapura (1965)
Jamaica (1966)
Trinidad e Tobago (1967) 
Mauritius (1965)

Chile (1965)
Cuba (?)
Equador (1968)
Rep. Dominicana (1967) 
Hong Kong (1956)
El Salvador (1967) 
Daomé (1969)
Honduras (1965) 
Nicarágua (?)
Costa Rica (1968) 
Panamá (1969)
Gâmbia (1969)
Barbados (1967)

Á frica —  26 países 
Ásia — 19 países 
América Latina —  7 países

Fonte: Berelson, B. —  The Present State of Family Planning Programs, in Studies in Family Planning, n.° 57,
Population Council's Pub., setembro, 1970.

ESTIMATIVA
DA CAPACIDADE DOS

PROGRAMAS
DE PLANEJAMENTO

FAMILIAR

País % (*)

Ceilão 95
Cingapura 95
Formosa 95
Coréia do Sul 90
Paquistão 75
RAU 75
Quênia 70
índia 65
Malásia 50
Irã 40
Tailândia 40
Tunísia 40
Colômbia 35
Rep. Dominicana 30
Chile 25
Salvador 25
Venezuela 25
Turquia 15
Indonésia 10
Marrocos 5

(*) — Porcentagem aproxima
da da população atingida
(100% =  população visada)

índia, o primeiro país a adotar oficialmente o controle da natalidade
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Informar e orientar: forma de diminuir a taxa cfe natalidade. (Associação de Planejamento Familiar —  Paquistão.)

O planejamento familiar ao nível 
individual não traz grandes polêmi
cas, já  que ele só se verifica quando 
o casal decide, por livre e espontâ
nea vontade, limitar o número de 
seus filhos e, para tanto utilizar-se 
de meios anticoncepcionais. Mas 
sua prática em grande escala só 
pode ser propagada em curto prazo 
através da implantação de progra
mas de planejamento familiar, o 
que requer, além do apoio governa
mental, o interesse e o esforço cole
tivos.

Os adeptos de uma política ofi
cial de controle dos nascimentos 
afirmam que a redução desses nas
cimentos traz maior bem-estar eco
nômico para a população em geral, 
o que é discutível, já  que, em certas 
circunstâncias, o crescimento da 
população favorece o desenvolvi
mento. Além disso, a idéia de bem- 
estar econômico é bastante subje
tiva, uma vez que está permeada de 
elementos extra-economicos. Do 
ponto de vista social, não existe um 
único tamanho de família conside
rado ótimo, pois os padrões de fer
tilidade são avaliados subjetiva
mente* por cada casal. 
Conseqüentemente, ao nível de 
um a iniciativa governamental, são 
inúmeros os obstáculos para a con
secução dos objetivos propostos 
pelos programas de planejamento 
familiar. Dificuldades políticas, bu
rocráticas, de recursos humanos e 
técnicos, econômicos, culturais 
(como valores e tradições), religio
sos e pessoais (como motivaçoes, 
pressões sociais, etc.) constituem 
verdadeiras barreiras para qual
quer medida tomada no sentido de 
controlar o crescimento da pojjula- 
ção. Mesmo assim, várias sao as 
entidades que, de alguma forma, 
dão apoio aos programas de plane

jamento familiar em vários países: 
Organização das Nações Unidas 
(internacional), USAID, Fundação 
Ford e Population Council (ameri
canas), SIDA (sueca), IPPF ou In
ternational Planed Parenthood Fe- 
deration (inglesa) e muitas outras. 
No Brasil destacam-se a BENFAM 
(Sociedade Brasileira para o Bem- 
Estar da Família) e a SOF (Socie
dade de Orientação Familiar) — 
esta última atuando principalmente 
em São Paulo. As metas propostas 
e alcançadas pelos programas de 
planejamento familiar refletem-se 
na comparação entre a população 
visada e a que é de fato atingida. 
Segundo Berelson, aproximada
mente 66% da população do 
mundo em desenvolvimento está 
sob efeito de uma política antinata- 
lista oficial.

A índia, em 1965, foi o primeiro 
país a adotar uma política oficial 
de controle dos nascimentos como 
parte de seu programa de desenvol
vimento.

Sua meta inicial —  de viabili
dade discutível —  era reduzir a 
taxa de natalidade de 41% o (41 
por mil) para 23°/oo até o final da 
década de 1970. Os contraceptivos 
são distribuídos gratuitamente, 
sendo o DIU e a esterilização os 
meios mais utilizados. Homens ê 
mulheres que procuram os serviços 
das clínicas especializadas recebem 
incentivos econômicos do governo. 
A mulher que se dispõe a usar o 
DIU  recebe 67 centavos de dólar; 
a esterilização masculina é gratifi
cada com 1,38 dólar e a esteriliza
ção feminina com 5,33 dólares. A 
esterilização costuma ser feita nas

pessoas com mais de três filhos. 
Outros países que incentivam o 
planejamento familiar no continen
te asiático são o Paquistão, a Co
réia do Sul e Formosa. No entanto, 
uma avaliação dos resultados dos 
programas em funcionamento nes
ses países mostrou que as metas 
propostas estão longe de serem al
cançadas:

Estimativa dos nascimentos 
(por mil habitantes)

PAIS 1966 1969

India 45 43-45
Paquistão 50 50-52
C oréia 40 40-41
Form osa 35 33

Na América Latina são poucos 
os países com programas em escala 
nacional. No Chile, por exemplo, 
os programas são incentivados ofi
cialmente, ao passo que em outros 
países, como o Brasil, não há apoio 
governamental. Os programas de 
planejamento familiar na América 
Latina costumam ser dirigidos por 
clínicas particulares.

Afirma Berelson que 98% da po
pulação da Ásia oriental já  estão 
sob efeito dos programas de plane
jamento familiar, enquanto na Asia 
ocidental 81% da população j á  fo
ram atingidos. Em termos de ten
dências, ainda segundo Berelson, 
Chile, Tailândia e Turquia são os 
países que parecem estar realmente 
construindo um programa ade
quado. Em outras regiões, como 
Ceilão, Hong Kong, Coréia do Sul, 
Formosa, Tunísia é Cingapura, os 
programas começam a atingir certo 
nível de aceitação.

A situação do planejamento fa
miliar como um todo, quanto aos 
resultados obtidos, parece ser duvi
dosa ou desconhecida. As estatísti
cas são divergentes, o que dificulta 
uma noção exata do estado dos 
programas. Em algumas regiões, os 
resultados são relativamente signi
ficativos, levando-se em conta a pe
quena disponibilidade de recursos 
humanos e materiais. Em outras, os 
resultados são frustrantes aos que 
incentivam ou patrocinam os pro
gramas, pois não se adequam às 
metas propostas.

A s técnicas de 
controle

Os contraceptivos existem em di
versas formas, variando bastante 
seu grau de eficácia e aceitação. 
Quase todos são de uso feminino. 
Com exceção da esterilização, que 
pode ser feminina ou masculina, 
nenhum deles apresenta segurança 
perfeita. O método da esterilização, 
por ser irreversível, não é o mais 
usual (sobretudo a masculina, que
— por uma série de tabus e tam 
bém pela má informação a respeito 
de suas conseqüências — provoca 
injustificado medo de perda da po
tência sexual).

VEJA TAM BEM : Anticoncepcio
nais; Estatísticas Vitais; M ortali
dade; Natalidade; Neo-malthusia- 
nismo; População.
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Farmacêutica,
Indústria

O homem sempre procurou eli
minar as doenças, mas algumas de
las, ainda no século XX, resistiam 
a esses esforços. Hoje, contudo, fe
bre* amarela, peste* bubônica, po
liomielite*, tuberculose* e_ dezenas 
de outras enfermidades* não fazem 
mais os milhares de vítimas que fa
ziam. Os responsáveis por essas vi
tórias foram a medicina* científica, 
a farmacologia* e seu comple
mento essencial: a indústria farma- 
oêutica.

O homem montou um verda
deiro exército de fábricas, com 
enorme arsenal de equipamentos e 
milhares de investigadores, todos 
procurando novos subsídios para a 
total erradicação das enfermidades. 
Os resultados são visíveis na dimi
nuição do internamento nos hospi
tais, no aumento da vida média e 
na eliminação de dóenças trans 
missíveis que antes dizimavam po
pulações inteiras.

Cada parte desse grupo de fábri
cas é um vasto complexo, singulari
zado entre todas as demais indús
trias pelo papel principal que nela 
exerce o trabalho de pesquisa. 
Grandes recursos intelectuais e ma
teriais são empregados na investi
gação, antes que o produto final 
seja comercializado. Na Alema
nha, por exemplo, estimou-se em 
58 000 horas o tempo necessário 
para o desenvolvimento de um re
médio novo, o que corresponde a 
31 anos da vida de um cientista.

Pesquisa básica

Todo esse trabalho começa com 
a chamada pesquisa básica, ou 
seja, a procura de novas substân
cias. A partir das substâncias en
contradas na natureza, orienta-se a 
investigação no sentido do isola
mento de seu princípio ativo e do 
conhecimento de sua composição 
química. A seguir, vem a fase de 
sintetização.

Numa indústria farmacêutica 
típica, a pesquisa básica representa 
cerca de 12% do total das verbas 
de estudos, sendo a mais alta por
centagem que qualquer ramo in
dustrial dedica a esse campo.

Pesquisa aplicada

A segunda etapa consiste na 
aplicação da nova substância em 
animais, pois o simples conheci
mento de sua estrutura química, 
após a sintetização, não é suficiente 
para conhecimento dos efeitos tera
pêuticos. Esta fase é denominada 
pesquisa aplicada ou farmacoló
gica e é a que vai determinar a ação 
principal do fármaco e seus efeitos 
colaterais, alguns possivelmente 
nocivos.

Trata-se de tarefa demorada e 
cheia de dificuldades, com inúme
ras experimentações e rigoroso 
controle estatístico. Administran
do-se a nova droga em cobaias, no 
mínimo de duas espécies diferentes, Inoculando-se novas drogas em cobaias, obtém-se uma avaliação de seus efeitos sobre o organismo do homem.

No laboratório de pesquisas, descobrem-se e aperfeiçoam-se os produtos.

podem-se avaliar os resultados fu
turos no organismo humano e de
terminar as doses convenientes. Es
tas definem-se em função do peso 
do individuo e das margens de se
gurança referentes aos possíveis 
efeitos prejudiciais, visto que quase 
todos os fármaco? são toxicos, a 
partir de certa quantidade.

Na maior parte das indústrias 
farmacêuticas, a verba que^é desti
nada à fase de investigação apli
cada consome aproximadamente 
30% do montante destinado à pes
quisa em geral, envolvendo milha
res de horas de serviço e centenas 
de especialistas.

A pesquisa clínica

Concluída a experimentação dos 
fármacos em animais e definidos 
assim os limites dentro dos quais 
poderão ser utilizados, passa-se à 
última fase do trabalho de investi
gação: a pesquisa clínica. Trata-se 
de etapa crucial, constituída pela 
aplicação da droga* em pacientes.

As pesquisas clínicas são feitas 
inicialmente com uma quantidade 
reduzida de pacientes, progressiva
mente aumentada até chegar àquele 
número que constitua uma boa 
amostra estatística. Cuidados es
peciais precisam ser tomados em 
vista dos fatores éticos envolvidos, 
pois é inadmissível que seres huma
nos corram riscos inerentes à falta 
de conhecimentos a respeito de al
guma particularidade da droga em 
questão.

Esse problema é de tal relevân
cia que a assembléia da Associação 
Médica Mundial estabeleceu rígi
das normas destinadas às experi
mentações clínicas. Fixou-se a 
obrigatoriedade de o paciente- 
cobaia estar totalmente informado 
da natureza da experiência e dos 
riscos a ela inerentes, de modo a 
tornar possível a opção consciente. 
Estabeleceu também a necessidade 
de exames clínicos do paciente, que
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A indústria farmacêutica vem se beneficiando dos avanços da tecnologia.

possibilitem a interrupção da expe
riência a qualquer momento.

O índice de produção final das 
substâncias pesquisadas em uma 
indústria é extremamente baixo: 
para cada cem substâncias pesqui
sadas, cerca de apenas duas são 
produzidas e comercializadas, pos
teriormente.

Além desse setor aparentemente 
improdutivo existe outro que não 
apresenta nenhum fruto visível e é 
totalmente desconhecido do pú
blico. No entanto, ele consome 
cerca de 16% do total de verbas de 
pesquisa. Trata-se do serviço buro
crático de informações, que está 
constantemente atualizando os mé
dicos e farmacêuticos a respeito de 
outros trabalhos feitos no mesmo 
setor e que são publicados em re
vistas especializadas.

Comercialização e 
regulamentação

O papel desempenhado pelas ati
vidades de pesquisa faz da indús
tria farmacêutica uma empresa sin
gular. A comercialização do 
produto também apresenta aspec
tos próprios.

A primeira peculiaridade reside 
na impossibilidade de produzir seu 
mercado consumidor, pois as von
tades e estruturas que o compõem, 
resultàm simplesmente do estado 
de saúde dos compradores. Não é 
possível um aumento de consumo 
através da publicidade, exceto para 
produtos relacionados com modas, 
como o emagrecimento das mulhe
res, por exemplo. Contudo, os labo
ratórios precisam estar constante
mente informados do estado de 
saúde da população a fim de pro
vê-la dos medicamentos que se fa
çam necessários e, ao mesmo

tempo, diminuir ou mesmo elimi
nar a fabricação daqueles que te
nham sido superados ou sejam 
comprovadamente nocivos.

Outra peculiaridade da comer
cialização está no público que pre
cisa ser informado a respeito das 
novas drogas. Não se trata  do con
sumidor, mas dos médicos e farm a
cêuticos, principalmente os primei
ros. Finalmente, e característica ex
clusiva da indústria farmacêutica a 
distribuição de amostras. Além de 
atender simplesmente à finalidade 
de melhor informar os médicos, 
também tem, em parte, um objetivo 
social, especialmente nos países 
subdesenvolvidos.

A atividade farmacêutica en
volve problemas éticos, como pou
cas profissões. Em decorrência 
disso, antes de se permitir gue uma 
pessoa exerça essas funções, exi
ge-se qualificação em uma escola 
reconhecida oficialment-e e que for
neça abundantes subsídios experi
mentais e práticos. Além desse re
quisito básico, as leis ou códigos 
correspondentes incluem todas as 
regulamentações para o exercício 
da farmácia, tais como as que di
zem respeito ao manuseio de vene
nos e uso de narcóticos e drogas 
perigosas.

Entre as principais regulamenta
ções está o reconhecimento da far- 
macopéia brasileira como fonte de 
uniformização das drogas. Assim, 
todas as farmacopéias dos diferen
tes países são compiladas e publi
cadas em rigoroso acordo com os 
procedimentos legais. A British 
Pharmacopoeia, por exemplo, está 
regulada conforme as leis médicas 
de 1956, e a Pharmacopoeia o f  the 
United States foi preparada e edi
tada segundo as especificações da 
convenção das U. S. Pharmaco

poeia. A Liga das Nações, em 
1925, pretendeu a criação de uma 
farmacopéia internacional, o que 
foi realizado pela ONU, em 1951. 
O propósito fundamental era a uni
formização dos medicamentos e 
drogas em todo o mundo.

Áo lado das regulamentações 
por parte do Estado, inúmeras or
ganizações nacionais e internacio
nais cuidam do melhor desempe
nho das tarefas de seus associados. 
Na Inglaterra, por exemplo, a So
ciedade Farmacêutica da Grã-Bre
tanha, estabelecida em 1841, é con
siderada uma modelar instituição 
nesse sentido. Outra muito atuante 
é a American Pharmaceutical As
sociation, fundada em 1852. Entre 
as sociedades de âmbito mundial, 
destaca-se a Fédération Internatio
nale, criada em 1912 e sustentada 
por 35 países.

VEJA TAM BÉM : Farmacologia.

Farmacologia

Farmacologia é o nome dado a 
um ramo das ciências biológicas 
que tem como objetivo os fármacos 
(palavra de origem grega que signi
fica veneno ou remédio). Em sen
tido mais amplo, a farmacologia 
estuda qualquer substância capaz 
de causar variações funcionais nos 
organismos, através de suas pro
priedades físicas e químicas. Às ve
zes, o termo é usado referindo-se 
apenas ao estudo das substâncias 
benéficas, isto é, remédios (em sen
tido distinto dos tóxicos, cuja ciên
cia correspondente seria a toxicolo- 
gia). As fronteiras, no entanto, não 
são precisas, pois um remédio ad
ministrado em quantidade exces
siva pode apresentar efeitos tóxicos 
e, reciprocamente, um tóxico pode

F a r m á c ia  d o  B ra s il im p é r io . C a s a  G r a n a d o  h o m e n a g e ia  a  f a m íl ia  im p e r ia l .
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um ou dois ingredientes apenas.
Com os trabalhos realizados por 

Francesco Redi (1626-1698) e 
Marcello Malpighi* inaugurou-se a 
época da farmacologia experimen
tal, dando-se uma importância 
muito grande ao isolamento dos 
princípios ativos das drogas. Nos 
começos do século XVIII, isolou-se 
a morfina* (a partir do ópio}, se
guida logo depois pela obtenção de 
outros alcalóides , derivados de 
plantas ou substâncias de origem 
vegetal, até que chegou a vez dos 
glucosídeos.

Durante o século XIX, desenvol 
veu-se o método de observação em
pírica estatística, possibilitando o 
relacionamento dos efeitos das dro
gas, primeiro em organismos doen
tes e, posteriormente, nos organis
mos sadios. E, do corpo como um 
todo, passou-se à pesquisa de cada 
um dos órgãos em separado.

O progresso alcançado pela quí
mica* teve a maior importância 
para a farmacologia. Criou-se a 
quimioterapia, deaicada especial
mente à investigação das substân 
cias venenosas ou prejudiciais aos 
agentes infecciosos, como por 
exemplo os arsenobenzóis, sulfamí- 
dicos e antibióticos* em geral. Por 
outro lado, a químico-física tornou 
fácil o estudo dos efeitos das dro
gas sobre a célula simples, unindo 
cada vez mais a farmacologia e a 
fisiologia*.

Hoje, estudam-se as concentra
ções dos remédios e começa-se a 
falar da termodinâmica* dos pro
cessos farmacológicos, criando-se 
uma disciplina que se propõe a in
vestigar a estrutura química dos 
fármacos em relação à sua ação 
biológica.

Absorção

Uma substância qualquer, para 
fazer efeito sobre o organismo, pre
cisa ser conduzida ate o local atin
gido. Dessa função encarregam-se 
algumas partes cio corpo. Na maio
ria dos casos, a absorção da droga 
é feita pelo intestino. Usam-se para 
isso formas terapêuticas como as 
cápsulas, onde o fármaco fica en
volto numa camada protetora, não 
solúvel no suco gástrico, mas tão- 
somente no intestino; isso porque, 
ao ser ingerida oralmente, tem de 
passar pelo estômago antes de che 
gar ao órgão pelo qual deve ser ab
sorvida. Não fosse a camada prote
tora, o fármaco seria transformado 
antes de agir para o fim estabele
cido, podendo ser prejudicial a ou
tras partes do corpo.

Pastilhas, drágeas ou comprimi
dos são variações das cápsulas, to
dos eles compostos por princípios 
ativos misturados a substâncias 
inócuas, mas de sabor agradável, a 
fim de facilitar a ingestão. Para 
crianças isso é especialmente im
portante.

Os xaropes constituem também 
uma outra form aportadora de fár
macos; são soluçoes aquosas, agre
gadas a substâncias agradáveis ao 
paladar.

Cápsulas, comprimidos, drá
geas, pastilhas e xaropes são todos 
de administração oral, a mais 
usada por ser mais cômoda e de fá
cil aceitação. Todavia, existem nu
merosas limitações ao emprego da

O farmacêutico deve estar informado sobre a farmacopéia brasileira.

as conseqüências práticas e expon
do-as numa prolífica obra de quase 
uma centena de volumes. Seus es
critos foram aceitos como autori
dade absoluta por mais de mil 
anos, o que prejudicou o desenvol 
vimento da medicina e da farmaco
logia. Essas matérias só voltaram a 
ser discutidas durante a Idade Mé
dia, acompanhando o nascimento 
das ciências naturais.

A farmacologia científica

O prim eiro contestador de Cláu 
dio Galeno foi Theophrastus Bom- 
bastus von Hohenheim, conhecido 
principalmente como Paracelso*, 
verdadeiro iconoclasta sempre às 
voltas com as autoridades, inova
dor ousado e pensador original. Ele 
e Lemery (1645-1715) fizeram da 
farmacologia uma rigorosa ciência. 
Inovaram tecnicamente, combate
ram  o empirismo* e diminuíram os 
remédios de origem animal, substi- 
tuindo-os pelos vegetais, mais ho
mogêneos, constantes, conserváveis 
e de fácil produção.

Paracelso criou novos medica
mentos e defendeu a adoção de re
ceitas mais simples que contivessem

ser utilizado como remédio, em 
certos casos.

Um pouco de história

As origens da farmacologia per
dem-se nos tempos. O papiro de 
Ebers, que data do século XVI 
a.C., fornece um amplo panorama 
da farmacologia egípcia, relacio
nando inclusive remédios utiliza
dos até os dias de hoje. Da mesma 
forma, o código de Hamurabi, da
tado de cerca de 2500 a.C., contém 
receitas e listas de medicamentos 
empregados pelos assírios*; e o 
A yu r Veda, livro sagrado dos hin
dus, constitui um testemunho da te
rapêutica desse povo. Todos esses 
documentos, no entanto, muitas ve
zes revelam uma farmacologia e 
uma medicina* que não se consti
tuem como ciências, mas como 
práticas mágicas, Jigadas ao sobre
natural e ao sagrado.

Esse panoram a sofreu modifica
ções com o surgimento do espírito 
lógico dos gregos, os quais nao ad
mitiam como válido o que não con
tivesse racionalidade interna. Eles 
continuaram a usar as mesmas dro
gas*, igualmente misturadas, e mé
todos idênticos de aplicação — 
m as submeteram tudo ao crivo da 
lógica, eliminando aquilo que não 
se enquadrasse no novo espirito.

Hipócrates*, considerado como 
o pai da medicina, formulou a pri
meira teoria objetiva a respeito da 
ação farmacológica, supondo que a 
saúde fosse resultado do equilíbrio 
existente entre os chamados quatro 
humores do corpo: sangue, bílis, 
linfa e suco digestivo. As substân
cias terapêuticas seriam elementos 
capazes de agir sobre os humores, 
restabelecendo o equilíbrio per
dido.

Ós romanos seguiram o caminho 
aberto pelos gregos e o maior dos 
médicos que viveram na época do 
império, Cláudio Galeno*, compi
lou as idéias de Hipócrates, tirando A farmacologia progrediu com a utilização de vegetais como a mandrágora.
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Por serem mais cômodas, drogas de administração oral são muito usadas.

via oral em virtude da possibilidade 
de o fármaco ser destruído pelo 
suco digestivo ou causar irritação 
nas mucosas gástricas. Nesse caso, 
emprega-se a absorção pelo ultimo 
trato de mucosa retal. A adminis
tração se faz por meio de supositó
rios, isto é, drogas misturadas a 
substâncias que fundem à tempera
tura média do corpo ou um pouco 
acima. A fusão processa-se aos 
poucos e permite absorção da 
droga “in loco”. Depois de reco
lhida pelo intestino, o processo se
guinte é a passagem para o fígado* 
e deste para a circulação sanguí
nea, encarregada da entrega final à 
parte doente do organismo.

O intestino é o principal órgão 
de absorção, mas existem outros. O 
aparelho respiratório, constituído 
por mucosas bastante permeáveis à 
agua e aos gases, realiza o trabalho 
de maneira notável com relação a 
alguns fármacos; a narcose cirúr
gica constitui um bom exemplo. Os 
pulmões absorvem particularmente 
dispersões finíssimas que se encon
tram  pelo ar e as suspensões mais 
grossas e pesadas sao recolhidas 
pelas mucosas dos brônquios, nariz 
e laringe. Ao contrário do intestino, 
os fármacos absorvidos pelo apare
lho respiratório encaminham-se di
retamente para a circulação sem 
haver passado, antes pelo fígado.

Além do intestino e do trato res
piratório, funcionam como tecidos 
absorventes a mucosa ocular, a va 
ginal e a pele; esta é muito pouco 
absorvente, razão pela qual só é 
utilizada nos casos em que as dro
gas devam agir apenasjocalm ente, 
na própria afecçao. São em geral 
pomadas e unguentos.

Intestino, aparelho respiratório, 
mucosas vaginal e ocular consti
tuem vias naturais de absorção dos 
fármacos; há, por outro lado, pro
cessos artificiais muito importantes 
nos casos de urgência. Uma de 
suas formas consiste na direta apli
cação através de corte produzido 
superficialmente no ectoderma. 
Essa técnica já  foi ultrapassada, 
sendo empregada atualmente ape
nas para as vacinas antivariólicas. 
Outra via artificial é a injeção, cjue 
se divide em quatro categorias: 
subcutânea, intramuscular, endove
nosa e intracardíaca. Na subcutâ
nea, a substância é injetada direta
mente sob a pele, usando-se apenas 
pequena quantidade de líquido, que 
não ultrapassa poucos centímetros 
cúbicos. Na segunda categoria, o 
fármaco é introduzido na profundi
dade da massa muscular, geral
mente nos músculos glúteos. As in
jeções endovenosas servem-se de 
uma veia, na maioria dos casos na 
prega do cotovelo. A intracardíaca, 
finalmente, é técnica extremamente 
especializada, só praticada pelo 
próprio médico e apenas em casos 
de urgência.

Concentração e metabolismo

Uma vez absorvidos, os fárm a
cos passam à corrente sanguínea e 
distribuem-se por todo o corpo 
concentrando-se em diferentes 
quantidades nas mais diversas par
tes. No entanto, isso não quer dizer 
que as maiores concentrações ocor
ram  onde a droga deva agir. Inú
meros e complexos fatores de or

dem bioquímica são-_ os 
responsáveis pela distribuição di
versificada. O iodo, por exemplo, 
um elemento encontrado sempre, 
em grande quantidade, na glândula 
tireóide. Os lipossolúveis, por outro 
lado, distribuem-se em quantidades 
muito maiores nos tecidos adipo
sos. O fígado está sempre carre
gado devido ao fato de ser o pri
meiro elaborador químico, além de 
ser o segundo órgão com as fun
ções de eliminação das substâncias 
inúteis, ao lado dos rins.

Absorvidos e distribuídos por to
das as partes do corpo, os fárm a
cos, como as demais substâncias, 
sofrem a ação do metabolismo or
gânico, isto é, do conjunto de pro
cessos físico-químicos através dos 
quais se mantém a vida. São pou
quíssimas as substâncias não elimi
nadas, pelo menos em parte como 
produtos metabolizados. Mesmo as 
insolúveis são parcialmente modifi
cadas. As drogas não constituem 
exceções.

Eliminação
Absorvidos, metabolizados e 

tendo cumprido sua missão tera
pêutica, os fármacos, ou seus resí
duos, devem ser eliminados. De 
acordo com seu tipo, isso se faz pe
las fezes, urina ou pelo ar expirado.

Em muitos casos, a eliminação se 
faz muito lentamente, o que traz 
como conseqüência a possibilidade 
de acumulação, quando o paciente 
necessitar de uma constante absor
ção da droga para  resolver o seu 
problema médico. Isso representa 
grande perigo, pois a dose terapêu
tica aproxima-se demasiadamente 
da dose tóxica. O contrário ocorre 
também: absorção muito lenta e 
eliminação rápida. Para resolver a 
dificuldade, a via escolhida é a das 
injeções.

Por essas razões é fundamental 
em farmacologia o conceito de 
dose, ou seja, a exata quantidade de 
medicamento necessária para seu 
princípio ativo executar a ação ca
racterística sem provocar efeitos 
colaterais perniciosos. Como quase 
todos os farmacos são tóxidos eles 
são tanto mais seguros quanto mais 
distantes estiverem as doses tera
pêutica e tóxica. Em alguns, elas se 
aproximam tanto que se confun
dem, enquanto em outros afas- 
tam-se muitíssimo.

Farmacognosia

Usado pela primeira vez em 
1815, no livro Analecta Pharma- 
cognostica, o conceito “farmacog
nosia” designa, atualmente, o es
tudo dos fármacos de origem

natural (quase todos são vegetais).
A_ farmacognosia inclui algumas 

noções de botânica*, sistematica e 
morfologia macro e microscópica, 
as quais possibilitam o reconheci
mento das estruturas celulares típi
cas dos tecidos componentes das 
drogas. Utiliza também a fisiolo
gia para saber quais são as condi
ções mais favoraveis ao pleno de
senvolvimento da planta, assim 
como as épocas de plantio e co
lheita.

Com a finalidade de assegurar a 
genuinidade e a composição cons
tan te 'das drogas, as farmacopéias 
de todos os países caracterizam-se 
por descrições detalhadas de todos 
esses vegetais, anatôm ica e morfo- 
log icamente.

O exame microscópico é sempre 
um auxiliar indispensável, mas 
nunca suficiente para o reconheci
mento da pureza do fármaco e, 
conseqüentemente, de sua ativi
dade. Esta pode ser diminuída pelo 
envelhecimento do produto, sua má 
preparaçjio ou conservação inade
quada. E possível tambem gue a 
perda de valor terapêutico seja de
vida ao uso de um a temperatu
ra  relativamente baixa, o que per 
mite o ataque de enzimas*, sempre 
presentes nos tecidos vegetais e 
animais.

Pode-se tomar como exemplo o 
caso das hidrolases. transformado
ras dos glicosídios nos correspon
dentes aglicônios, muito menos ati
vos. A exposição à luz, mesmo 
deixando mteira a molécula de 
certo princípio ativo, pode transfor- 
má-lo em um isômero farmacologi- 
fcamente inativo.

O melhor metodo para-determi
nar com precisão a real atividade 
de uma droga é a prova biológica, 
feita por animais de laboratório. Os 
fármacos, por terem origem em 
animais ou vegetais, seguem todas 
as variações individuais dos orga
nismos vivos. Nas folhas de bela- 
dona, por exemplo, a quantidade 
do princípio ativo, a atropina, pode 
variar de 0,1 a 1,7%. Por outro 
lado, o conteúdo de morfina que 
pode ser retirado do ópio oscila en
tre 3 e 12%.

Essas variações na composição 
são muito maiores quando as plan
tas nascem espontaneamente na na
tureza, o que tem feito os laborató
rios preferirem fazer plantações 
sistemáticas, em grandes extensões. 
Nesse caso, torna-se possível o 
controle da rentabilidade do vege
tal, através de métodos vários de 
seleção, hibridização e cruzamento. 
E o que ocorre nas enormes planta
ções de chinchona feitas na Amé
rica Central e do Sul, onde se con
seguiu obter uma concentração de 
15% de quinino.

Muitos remédios são atualmente 
produzidos sinteticamente, mas o 
reino vegetal representa ainda a 
principal fonte fornecedora. Desde 
os fungos* até as enormes plantas 
de origem tropical, produtoras de 
uma grande quantidade de alcalói
des, os vegetais constituem o nú
cleo da ciência farmacológica.

VEJA TAM BÉM : Drogas; Enve
nenamento; Farmacêutica, Indus- 
tria.
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Farrapos, 
Guerra dos

Entre as várias rebeliões que 
ocorreram no Brasil no período das 
regências*, destacou-se a Guerra 
dos Farrapos ou Revolução Far
roupilha, que se estendeu de 1835 
a 1845, no Rio Grande do Sul e em 
Santa Catarina.

As origens desse movimento da
tam da epoca colonial. Nesse pe
ríodo, o Rio Grande do Sul estivera 
sob domínio direto da Coroa portu
guesa, que considerava a região im
portante do ponto de vista estraté
gico, dada a proximidade das 
colônias espanholas. As autorida
des portuguesas só reconheciam o 
prestígio de alguns chefes de ban
dos armados gaúchos, pilhadores 
do gado de além-fronteira. Os cau
dilhos locais freqüentemente refor
çavam as tropas da Coroa e, assim, 
as relações entre eles e a adminis
tração colonial dependiam de inte: 
resses momentâneos.

No decorrer do século XVIII, o

fianorama modificou-se: os caudi- 
hos fortaleceram-se e formou-se 

uma camada social bem definida 
de fazendeiros enriquecidos pela 
pecuária e pela exportação de 
carne.

Essa sociedade ligada à pecuária 
foi acrescida pelos próprios funcio
nários da metrópole: militares e co
lonos que recebiam terras, a fim de 
instalar fazendas de gado. Aumen
tando sua fortuna pessoal, esses no
vos fazendeiros passaram a agir de 
forma independente, saqueando os 
proprietários locais ou aliando-se a Os farrapos foram liderados política 
eles, conforme as circunstâncias do 
momento. Durante os primeiros 25 
anos do século XIX, organizou-se 
definitivamente a sociedade rio- 
grandense, girando toda ela em 
torno do charque e do couro, com 
interesses próprios bem distintos 
dos da Coroa portuguesa e, conse
qüentemente, com grande senti
mento de autonomia.

Autonomia e charque

Depois da independência*, a 
política do governo central pouco 
mudou. O sul do país era encarado 
apenas do ponto de vista estraté
gico e como fornecedor de carne 
preparada —  o charque — , desti
nada sobretudo aos escravos do 
norte, que a tinham como alimento 
básico. Além disso, exportava 
couro para as m anufaturas de se
las, arreios e outros utensílios. Ao 
governo central, composto de ele
mentos economicamente mais po
derosos do norte e do centro do 
país, interessava a manutenção de 
preços baixos. Para atingir esse ob
jetivo, facilitavam a importação do 
charque estrangeiro, com taxas 
iguais ou inferiores às dos produtos 
sulinos. Como conseqüencia, a 
carne proveniente do Prata entrava 
no pais a preços inferiores aos da 
carne produzida pelos gaúchos, 
pois o sistema de trabalho assala
riado existente entre os platinos era 
mais econômico que o trabalho es

cravo de que se valiam os estanciei- 
ros do Rio Grande do Sul.

Somavam-se aos problemas eco
nômicos divergências políticas — 
o governo central nomeava os pre 
sidentes da província e os destituía 
segundo seus desígnios, sem aten
tar para os interesses dos fazendei 
ros. Tudo isso criou um clima de 
revolta e os descontentes manifes
taram seu pensamento, em 1838, 
no Manifesto Republicano, que se 
voltava principalmente contra os 
impostos com que o governo impe
rial onerava a indústria gaúcha.

A situação era explosiva e a 
idéia de autonomia política vi
nha-se formulando desde 1820. Di
versas facções surgiram e entraram 
em oposição, na Assembléia, con
tra o presidente da província, Fer
nandes Braga, que passou a perse
guir os liberais através de 
confiscos, taxas e impostos, além 
de manifestar o desejo de formar 
um corpo de tropas diretamente su
bordinado a ele. Ao lado de dispên
dios para os contribuintes, isso sig
nificava um fortalecimento militar 
de suas posições contra as milícias 
dos estancieiros. Era mais do que 
os sulistas estavam dispostos a su
portar.

A rebelião armada

Em 10 de setembro de 1835, as 
facções de oposição abandonaram 
a Assembléia e pegaram em armas, 
instalando duzentos homens em 
Azenha, perto da  capital. O go
verno central não deu maior impor
tância ao fato e destacou uma pe
quena força para dispersar os 
rebeldes — que facilmente conse
guiram vencê-la. O Presidente 
Braga foi obrigado a fugir e insta
lar nova sede do governo em Rio 

e militarmente por Bento Gonçalves. Grande. No dia seguinte, Bento

A guerra entre farrapos e imperiais, durante a qual houve sangrentos combates, durou dez anos.
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Num lenço farroupilha, o brasão de armas da República Riograndense.

Gonçalves*, líder do movimento, 
entrou com suas forças em Porto 
Alegre; o vice-presidente Marciano 
Pereira Ribeiro foi colocado à testa 
do governo e Bento Manuel Ri
beiro (178311855) tornou-se co
mandante militar.

O Regente Diogo Feijó* nomeou 
um novo presidente para o Rio 
Grande do Sul, José de Araújo Ri 
beiro (futuro visconde do Rio 
Grande), aceito pelos elementos 
mais moderados entre os revoltosos
—  supondo que ele conseguiria fa
cilidades econômicas para a 
província. Os mais radicais, no en
tanto, lutavam por outro objetivo: 
um a república independente. A 
dualidade de presidente persistiu: 
Araújo Ribeiro em Rio Grande e 
Marciano Pereira Ribeiro em Porto 
Alegre. As hostilidades militares 
reiniciaram-se quando os farrapos 
(denominação pejorativa) tomaram 
de assalto a cidade de Pelotas e 
aprisionaram o Major Marques de 
Sousa, comandante das tropas im
periais, no interior de um navio. 
M as ele conseguiu fugir e, juntan
do-se ao Marechal Mena Barreto, 
conquistou Porto Alegre, fortale 
cendo o poder legal (dominando a 
capital, controlou a saida para o 
mar). Além disso, recebeu a adesão 
de Bento Manuel Ribeiro, ex-co
mandante militar dos farrapos.

Bento Gonçalves tentou recon
quistar Porto Alegre e começou o 
sítio da cidade em 19 de abril de 
1836, quando se defrontou pela pri
meira vez com as tropas do antigo 
aliado, Bento Manuel Ribeiro. O 
cerco foi demorado. Quase dois 
meses depois, em 12 de junho, os 
revolucionários conseguiram ven
cer os legalistas, obrigando seu 
chefe a fugir. Vitória mais signifi
cativa ainda seria obtida em 10 de 
setembro, no Seival.

A República de Piratini

Em 11 de setembro, Antônio de 
Sousa Neto proclamou a República 
Riograndense, depois de vencer as 
forças de Silva Tavares. A Câmara 
Municipal de Jaguarão aceitou a 
proclamação e o Rio Grande do 
Sul declarou-se separado do impé
rio, até que as outras províncias 
aceitassem formar uma grande re
pública federativa.

As lutas prosseguiram. Os repu
blicanos transpunham o rio Jacuí, 
na altura da ilha do Fanfa, quando 
foram surpreendidos pelas forças 
comandadas p o r  Bento Manuel. 
Depois de tres dias de combate, 
Bento Gonçalves aceitou a capitu
lação com garantia de liberdade 
para ele e seus comandados. Mas 
Bento Manuel não cumpriu o pro
metido; mandou prendê-lo e en
viou-o à corte, no Rio de Janeiro.

A despeito disso, a luta conti
nuou e os revoltosos conseguiram 
ampliar seus domínios. A vila de 
Piratini foi escolhida para sede da 
República Riograndense ou de Pi
ratini, com Bento Gonçalves como 
presidente (em sua ausência, José 
Gomes de Vasconcelos Jardim o 
substituiria).

Em 1837, a regência nomeou 
novo presidente, o General Antero 
Ferreira de Brito. Este não conse
guiu entender se com Bento Ma 
nuel, que mudou mais uma vez de

lado, passando para as fileiras re
volucionárias. No mesmo ano, o 
chefe farroupilha Antônio de Sousa 
Neto tentou recuperar Porto Ale
gre, mas foi repelido. A guerra con- 
tinou pelos anos de 1837 e 1838, 
sendo bem sucedida para os revol
tosos, que dominaram grande parte 
do território gaúcho, estendendo 
suas fronteiras até Santa Catarina. 
O comandante Davi Canabarro

conquistou Laguna e proclamou a 
Republica Juliana, confederada à 
República Riograndense. Nesse 
episódio destacou-se o aventureiro 
italiano Garibaldi*. Nesse meio 
tempo Bento Gonçalves conseguiu 
escapar da prisão na Bahia.

O governo central procurou o 
caminho das negociações de outro 
presidente da província, Álvares 
Machado, nomeado por Dom Pe

dro II*. Contudo as promessas de 
anistia para todos os revolucioná
rios do período regencial não fo
ram suficientes, e a República de 
Piratini continuou a levar a cabo as 
diretrizes econômicas tomadas 
desde sua fundação. Adotou medi
das para melhoria dos rebanhos e 
protegeu a exportação, com o con
trole direto sobre os direitos alfan
degários. As cifras atingiram 4 000 
contos, quantia não conseguida no 
decênio anterior nem no que se se
guiu à revolução.

A sede da nova República foi 
transferida para Caçapava e logo 
depois para Alegrete, onde se reu
niu uma Assembléia Constituinte 
com 36 deputados, para elaborar 
uma Constituição, que ficaria 

ronta em 1843, fortemente in- 
uenciada pelas constituições da 

França e dos Estados Unidos.

A pacificação

Não obtendo a rendição dos far
rapos com promessas de anistia, o 
governo central nomeou outro co
mandante de armas, o marechal-de- 
campo Luís Alves de Lima e Silva, 
Barao de Caxias*, que já  se notabi
lizara por debelar as revoltas do 
M aranhão, São Paulo e Minas. Sua 
primeira medida estratégica foi 
cortar as linhas de abastecimento 
mantidas pelos farrapos com o 
Uruguai, de onde recebiam armas 
e cavalos. Conseguiu o apoio de 
Bento Manuel —  que tornara a 
mudar de lado —  e, em março de 
1843, rompeu as posições do ini
migo em Sao Lourenço, Alegrete e 
na fronteira do Uruguai.

Os farrapos refugiaram-se no 
país vizinho e depois voltaram à 
luta, mas foram vencidos em Pon
cho Verde, não conseguindo recon
quistar as localidades antes domi
nadas. O mesmo destino teriam em 
Piratini, onde foram vencidos por 
Marques de Souza. Na nova der
rota, em Canguçu, caiu o próprio 
Bento Gonçalves, gue já  tinha re
nunciado à presidência da Repú
blica Riograndense. No desfecho 
final, as tropas de Francisco Pedro
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surpreenderam Davi Canabarro na 
batalha de Porongos e em Arroio 
Grande travou-se a última batalha
—  com vitória dos legalistas.

Não havia mais esperanças. 
Bento Gonçalves já  iniciara enten
dimentos secretos com Caxias. A 
colaboração do goyerno liberal do 
imperador e do próprio presidente 
da província e comandante de ar
mas teve como conseqüência uma 
paz honrosa.

A ata de pacificação foi assi
nada em 25 de fevereiro de I 845, 
estabelecendo anistia geral e isen
ção de serviço militar para os revo
lucionários; os chefes conserva
riam seus postos e os escravos 
engajados no exército dos farroupi
lhas seriam entregues ao Estado.

O ânimo dos revolucionários foi 
aplacado, em grande parte, pela 
perspectiva de guerra contra o cau
dilho argentino Rosas e seu aliado 
uruguaio, Manuel Oribe.

VEJA TAM BÉM : Brasil —  Histó
ria; Regências no Brasil; Segundo 
Reinado no Brasil.

Farsa

A farsa é um gênero teatral me
nos exigente que a alta comédia*, 
uma vez que tem por objetivo pri
mordial divertir o público. Para 
atingir esse fim, todos os recursos 
são válidos: os assuntos da tram a 
são introduzidos com rapidez, evi- 
tando-se qualquer interrupção do 
fio da ação ou análises psicológicas 
mais profundas; as açoes são exa
geradas e as situações podem ser 
absolutamente improváveis; procu
ra-se descartar qualquer recurso 
mais elaborado. A farsa sistemati
camente utiliza estereótipos em 
suas personagens (a alcoviteira, o 
amante, a donzela, o pai feroz, etc.) 
e nas ações (o amante no armário, 
gêmeos trocados, reconhecimentos 
inesperados). Com tais procedi
mentos, dada a situação inicial, o 
restante segue-se automaticamente, 
até o final invariavelmente feliz.

A farsa distingue-se da sátira*

por não estar preocupada com uma 
mensagem, sendo freqüentemente a- 
moral, enquanto a sátira visa a um 
alvo. Ao contrário da comédia, a 
farsa busca o humor pelo humor.

Origens

É possível afirmar que o teatro 
grego não conheceu a farsa pro
priamente dita. Alguns elementos 
dela estão presentes em Aristófa- 
nes*, onde, contudo, encontram-se 
objetivos morais e políticos mais 
sérios. Já o teatro* comico romano, 
dirigido à plebe, tende a utilizar re
cursos da farsa, sobretudo com 
Plauto*, cujo objetivo era, confes- 
sad amente, divert ir.

Em sentido estrito, a farsa origi
nou-se dos mimos representados 
em feiras e cidades por troupes am
bulantes, durante a Idade Média. 
Seu estilo era em geral circense e 
acrobático, e daí surgiu a comme- 
dia deli'arte italiana.

Mas é no século XV que esses 
elementos se conjugam na farsa 
propriamente dita. Na França, ela 
nasceu com as sociétés joyeuses, 
associações desligadas da estrutura

eclesiástica e de caráter puramente 
recreativo. Entre as peças desses 
grupos, destaca-se a Farce de Mâi- 
tre Pathelin (Farsa do Mestre Pa- 
thelin), de fins do século XV : nela, 
contrariamente às peças moralizan- 
tes do medievo, é o “vilão” que ga
nha, ou o esperto que triunfa sobre 
o mais estúpido. Destacam-se 
ainda a Farce Nouvelle du Pâté et 
de la Tarte (Farsa do Pastelão e da 
Torta) e Le Garçon et l ’aveugle (O 
Menino e o Cego).

Na Alemanha, as festas carnava
lescas inspiram ao poeta Hans 
Sachs (1494-1576) Schwänke (Far
sas) e Fastnachtspiele (Jogos car
navalescos).

No final desse período surge, em 
Portugal, Gil Vicente*, que, além 
de obras de inspiração religiosa e 
tragicomédias, escreveu comédias e 
oito farsas típicas.

Nesse momento, porém, o clima 
renascentista começa a impor sig
nificativas mudanças ao teatro, e a 
farsa passa a um plano secundário. 
No novo contexto, em que o teatro 
começa a exprimir uma visão de 
mundo mais complexa que a dico
tomia medieval entre o Bem e o



Becket: a farsa do impossível. (Cacilda Becker em "Esperando Godot".)

Farsa

Mal, a farsa torna-se apenas um in
terlúdio nos entreatos, o entremez, 
cultivado em Portugal, por exem
plo, por José Daniel Rodrigues da 
Costa (1757-1832).

Na França, onde a tragédia* ad
quire cunho aristocrático com o 
neoclassicismo, a farsa sobreviveu, 
diluída ou amalgamada, nas peças 
de Molière*. Apenas no século 
XIX , porém, ela volta a ser um gê
nero autônomo, ressurgindo na Eu 
ropa através do vaudeville e do mu
s/c hall. É talvez nesse momento 
que o gênero atinge o apogeu, nas 
peças de Hugéne Labiche 
(1815-1887) e Georges Feydeau 
(1862-1921). De Feydeau, temos A  
Falecida Senhora Sua Mãe, O 
Peru, A  Dama do M axim 's e 
Tome Conta de Amèlie; de Labiche 
é a obra-prima do período, O Cha
péu de Palha da Itália, na qual a 
perda de um chapéu provoca uma 
correria interminável através de 
Paris.

Na Alemanha, Christian Die- 
trich Grabbe (1801 1836) apre
senta peças de cenas caóticas, que 
mais tarde inspirariam os surrealis
tas e o teatro do absurdo*.

Na linha de incorporação da lin
guagem da farsa ao mundo da fan
tasia está Jean Tardieu, que apre
senta em 1951 Um Gesto por

Outro. Em 1959, a peça de N. F. 
Simpson, One Way Pendulum, 
abre novos rumos para o gênero.

O teatro inglês do século XX co
nheceu duas notáveis séries de far
sas representadas nos teatros Aid 
wich, em 1920/30, e Whitehall, nas 
décadas de 50 e 60: são as Farsas 
Aldwich  e as Farsas Whitehall. En
tre as primeiras, uma grande parte 
foi escrita por Ben Travers 
(1886- ). Entre as farsas repre
sentadas no Whitehall, figuram R e
luctant Heroes, Dryrot, One fo r  
the Pot e Chase me Comrade, que 
permaneceram em cartaz de dois a 
quatro anos, atestando dessa forma 
a existência de um grande público 
para o  gênero.

No Brasil, Ariano Suassuna 
(1927- ) combinou elementos 
do teatro de Gil Vicente, da comé
dia latina e da literatura popular do 
nordeste (incluindo o mamulengo, 
teatro de fantoches característico 
da região) em peças onde a lingua 
gem farsesca une-se ao tom morali- 
zante. Um exemplo é a Farsa da 
Boa Preguiça, estreada em 1961. 
em Recife.

VEJA TAM BÉM : Comédia; M e
dieval, Arte; Teatro. S ím b o lo  q u e  M u s s o lin i a p ro v o u  p a r a  s u a  p o lí t ic a  d e  te r r o r  e  v io lê n c ia .

Fascismo

Em sentido amplo, o termo fas
cismo designa determinados movi
mentos e regimes políticos, cujas 
denominações variaram de país 
para país: nacional-socialismo ou 
nazismo* na Alemanha, integra- 
lismo* no Brasil, etc. No sentido 
histórico mais estrito, fascismo é o 
regime político que dominou a Itá
lia entre as duas guerras mundiais.

A palavra “fascismo” deriva de 
faseio, que em italiano significa 
feixe: os fascistas usavam um em
blema do qual fazia parte um feixe 
de varas em torno do machado, 
símbolo da autoridade do litor ro
mano. Embora as idéias gerais que 
embasavam essa nova concepção 
política estivessem assistematica- 
mente difundidas em determinados 
setores das sociedades italiana,fran
cesa e alemã, foi na Itália que o fas
cismo se materializou num corpo

doutrinário relativamente sistema
tizado, que serviu de modelo para 
todos os congêneres que a ele se se
guiram.

Na linguagem política usual, o 
conceito de fascismo costuma ser 
confundido com os de totalita
rismo* e autoritarismo*. No en
tanto, fascismo é apenas um tipo de 
totalitarismo e nao se identifica 
com o autoritarismo, na acepção 
tradicional.

Histórico de uma ditadura

A Primeira* Guerra Mundial 
(1914-18) havia terminado e a Itá
lia era uma das potências vitorio
sas. Mas com a guerra sofrera in
tenso âbalo econômico-social. 
Destituído de grande poderio mili
tar, o governo italiano não obteve, 
no tratado de paz de Versalhes, as 
anexações coloniais que reivindi
cava. A indústria italiana, apesar 
do surto desenvolvimentista ante
rior à guerra, ainda possuía estru
tura fragil; e mergulhou em difícil 
depressão, já  em 1920. Inspirados 
na Revolução Russa* de 1917 e di-



Fascismo 117

Aliança fascismo-lgreja: o resuJtado de um acordo estabelecido em 1929.

rigidos pela facção radical do par
tido socialista, operários do norte 
industrializado iniciaram um 
processo revolucionário, ocupando 
fábricas, onde instalavam seus con
selhos. Nos quadros do regime mo
nárquico parlamentarista, o go
verno do primeiro-ministro liberal 
Giovanni Giolitti (1842-1928) 
viu-se cada vez mais impotente 
para controlar a situação.

Nessas circunstâncias de ruina 
capitalista e de ameaça revolucio
nária crescente, irrompeu no cená
rio político um movimento de for
mação recente. Seu chefe, até então 
político obscuro, era Benito Mus
solini*.

Mussolini havia iniciado sua 
carreira política como militante so
cialista, sofrendo a influência de 
Georges Sorei*, um dos teóricos 
do anarco-sindicalismo. Tendo 
apoiado a participação da Itália no 
conflito bélico, ao contrário dos so
cialistas de tendência marxista, 
Mussolini, após a Guerra, surgiu à 
frente de bandos armados que, em 
nome de confusa mistura de sindi
calismo e nacionalismo exacer
bado, atacavam as organizações 
operárias. A cúpula financeira e in
dustrial não tardou a perceber que 
a ameaça socialista seria mais bem 
combatida pelos bardos fascistas 
do que pelo governo liberal. O 
acordo com a alta finança alimen
tou o movimento fascista com re
cursos materiais e estimulou a au
dácia de seus ataques, admitidos 
com benevolência tanto pelo Rei 
Vítor* Manuel III como pelos cír
culos superiores da hierarquia ca
tólica e das Forças Armadas. Já 
em fins.de 1921, o componente sin
dicalista desaparecera da pregação 
de Mussolini, que passou a se fir
mar num nacionalismo franca
mente expansionista, prometendo à 
Itália a reconquista de sua gran-

deza imperial. Rapidamente, ga
nhou a adesão de milhares de ele
mentos das camadas médias, base 
principal do fascismo, de jovens de 
todas as classes sociais e de áreas 
importantes da classe operária (so
bretudo após a liquidação dos sin
dicatos independentes), que viram 
uma perspectiva de saída para a 
crise economica e o desemprego.

Em outubro de 1922, Mussolini 
liderou a célebre marcha sobre 
Roma, onde foi triunfalmente re
cepcionado pelos círculos políticos 
oficiais. E recebeu do rei a incum
bência de organizar o governo. Se
guiu-se, de 1922 a 1925, um pro

cesso de repressão paulatina, em 
que os órgãos do Estado agiram as
sociados aos camisas negras fa sc is
tas. Sucederam-se alguns assassi
natos, entre os quais o do deputado 
socialista Giacomo Matteotti 
(1885-1924) e as prisões de líderes 
contrários ao regime. Toda a oposi
ção, seja liberal, democrata-cristã, 
socialista ou comunista, foi afinal 
eliminada, no Parlamento e na im
prensa.

Em 1927, Mussolini, já  dotado 
de poder ditatorial, promulgou a 
Carta dei Lavoro, base da legisla
ção trabalhista de tipo fascista. A 
sindicalização tornou-se obrigató
ria, uma disciplina rígida foi im
posta às fábricas. As greves foram 
proibidas. Quatro anos depois, ini
ciou-se a reestruturação dos órgãos 
do Estado* em moldes corporati- 
vistas, implantando-se, em 1934, as 
corporaçoes. Ao mesmo tempo, a 
doutrina fascista adquire uma ela
boração mais definida, nos discur
sos de Mussolini; da teoria do Es
tado pesadamente autoritário, de 
Alfredo Roco (1875-1935); e da  fi
losofia neo-hegeliana de Giovanni 
Gentile*, contrário ao neo-hegelia- 
nismo de Benedetto Croce*, que se 
opôs ao fascismo.

Em 1933, com a subida de Adolf 
Hitler* ao poder, na Alemanha, o 
fascismo italiano ganhou poderoso 
aliado, o que estimulou seu expan- 
sionismo militarista, altamente lu
crativo para a grande indústria e 
saída conveniente para as dificul
dades econômicas, bastante agra
vadas pela crise de 1929/33. O 
jogo de interesses em comum con
duziu à constituição do Eixo 
(aliança entre os governos da Ale 
m anha, Itália e Japão). Em 1935, 
as tropas de Mussolini ocuparam a 
Etiópia. De 1936 a 1938, contin
gentes militares italianos e alemães 
intervieram na Guerra Civil Espa
nhola*, contra o governo republi
cano legal. Na sexta-feira santa de 
1938, o Exército italiano invadiu e 
ocupou a Albânia. E, por fim, ce
d e n d o  à p re ssã o  h itle ris ta , B en ito

Mussolini, a partir de 1937, pro
mulga sucessivas leis contra os ju 
deus (apesar de o antisemitismo 
não contar com raízes tradicionais 
entre o povo italiano).

Em setembro de 1939, começou 
a Segunda* Guerra Mundial e, em 
junho de 1940, com a França pres
tes a cair, Mussolini oficializou a 
posição da Itália no conflito, inva
dindo, pouco depois, a Grécia. Mas 
a guerra trouxe uma seqüência de 
derrotas para o fascismo italiano, 
cujo belicismo não encontrou 
apoio popular. Em meados de 
1943, com a Itália já  invadida pe
los exércitos anglo-americanos, 
Mussolini foi destituído do governo 
e detido numa fortaleza. Libertado 
da prisão por um comando nazista, 
estabeleceu, no território ocupado 
pelos alemães, a República Social 
Italiana, prometendo reformas que 
não encontraram eco na popula
ção. O fim estava próximo. Em 
maio de 1945, as últimas tropas na- 
zifascistas renderam-se aos exérci
tos aliados.

Ocupando as grandes cidades do 
norte, os partigiani conseguem

Íirender Mussolini e o fuzilam, ao 
ado de sua amante, C lara Petacci, 

e de alguns dos ministros de seu úl
timo governo.

Ativismo irracional e mito 
nacionalista

A doutrina fascista teve na so
ciologia de Vilfredo Pareto* uma 
de suas primeiras fontes de inspira
ção. Pareto concebia a sociedade 
sob a forma invariável de pirâmide, 
com a base constituída pelas mas
sas, por ele classificadas como ce
gas e passíveis de manipulação e 
repressão por uma elite governante, 
situada no ápice. O movimento his
tórico se resumiria à “circulação 
das elites”, à substituição de uma

A e l i te  f in a n c e i r a  a p o io u  o  " d u c e " .Outubro de 1922: Mussolini lidera a marcha dos camisas negras para Roma.
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elite decadente por outra nova e 
mais vigorosa, apta a continuar su
jeitando as massas. As idéias políti
cas seriam, assim, “derivações” ou 
racionalizações de “resíduos irra
cionais” que não se poderiam extir
par do psiquismo romano.

Seguindo o fio dessa sociologia, 
a doutrina fascista fez a apologia 
do “putschismo” (ação golpista) de 
minorias praticantes da açao direta 
e violenta, sob a liderança de um 
duce (em italiano, guia, chefe), um 
condutor predestinado, a quem 
cumpria prestar obediência incon
dicional. O golpe se convertia num 
fim justificado por si mesmo, não 
carecendo de programas previa
mente definidos, mas de mitos irra
cionais. Mussolini foi muito franco 
a respeito, ao declarar desafiadora- 
mente: “ O nosso programa é muito 
simples, desejamos governar a Itá
lia Ç. . .) Já  existem programas de
mais. A salvação da Itália não de
pende de programas, mas de 
homens de vontade vigorosa”.

Enquanto Hitler fez da “ raça 
ariana pura” o mito do nazismo, 
Mussolini, precedendo-o, converteu 
a idéia racional de nação* no mito 
irracional, numa “derivação”, na 
acepção de Pareto. Em outro dis
curso, o duce proclamou: “ Cria
mos um mito. Esse mito é um a fé, 
um nobre entusiasmo. Não neces
sita ser uma realidade, é um im
pulso e uma esperança, crença e 
coragem. O nosso mito é a nação, 
a grande nação que deveríamos for
m ar numa realidade concreta”. 
Esse mito servia ao objetivo de 
m ascarar os contrastes sociais exis
tentes dentro da nação real, e de 
exigir de todos os cidadãos a obe
diência sem reservas ao chefe, que 
encarnaria misticamente a vontade 
nacional unificada. O fascismo sur
gia como adversário irredutível do 
marxismo*, para o qual a história 
teria na luta de classes o motor de 
seu desenvolvimento.

Além disso, enquanto a ideolo
gia de Karl Marx* pretendia desco
brir na história um determinismo

racional e coerente, o fascismo des
prezava qualquer explicação racio
nal e via na história o resultado ca
sual do entrechoque de minorias 
ativistas. “ Tudo é possível” —  afir
mava Mussolini — , “ mesmo o 
mais impossível e absurdo ( .  . .) 
Não cremos que a história se re
pita, nem que siga um caminho pre
viamente traçado.”

Mas o fascismo atacava também 
o liberalismo*, característico do 
capitalismo* do século XIX. Em 
sua curta fase inicial, quando ainda 
sofria a influência do sindicalismo 
de Sorel, a posição antiliberal do 
movimento fascista manifestava-se 
num vago e generalizado anticapi- 
talismo. A partir de fins de 1921, 
já  aliado à alta finança, Mussolini 
passou a combater especificamente 
o velho capitalismo da livre con

corrência, em que tinha sua base o 
Estado liberal, e proclamou-se o 
arauto de um novo capitalismo: 
“( . . : )  A verdadeira historia do ca
pitalismo vai começar agora. O ca
pitalismo não é precisamente ura 
sistema de opressão — ao contrá
rio, representa a seleção do mais 
apto, aá  oportunidades iguais aos 
mais dotados, um senso de respon
sabilidade individual mais agudo”.

Com esse novo capitalismo o Es
tado liberal devia ceder lugar ao 
Estado totalitário.

O Estado totalitário e seus 
instrumentos

O Estado democrático liberal re
conhecia explicitamente a existên
cia da pluralidade de interesses so
ciais divergentes e propunha-se a 
instituir regras para o jogo, que 
permitissem legitimar interesses di
vergentes. O Estado fascista, de 
tipo totalitário, declarou fora da lei 
o pluralismo de interesses sociais e 
só reconheceu como legítimo seu 
próprio interesse: tornou-se, assim, 
o fim supremo da sociedade, identi
ficado com a própria comunidade 
nacional. Entidade de caráter 
“ético”, o Estado fascista apresen- 
tou-se como absoluto e, diante dele, 
indivíduos e grupos são admissíveis 
apenas enquanto seus servidores ou 
harmonizados pelo próprio Estado. 
Todos os controles sociais, normal
mente exercidos por organizações 
autônomas (escola, sindicatos, par
tidos políticos, confissões religio
sas, entidades culturais, etc.), são 
absorvidos pelo Estado ou submeti
dos a sua interferência direta e in
contestável. Toda a esfera do pri
vado subordina-se à razão de 
Estado, que se identifica, por um 
lado, com os interesses de setores 
económicos hegemônicos e, por ou
tro lado, com a política de poder do 
ducee  seu partido.

A ditadura fascista repudiou a 
teoria da divisão entre os três pode
res, oriunda de Montesquieu*, e 
substituiu o Parlamento democrá-

O fascismo caiu, a Itália festeja.

tico concebido como órgão de ma
nifestação da disputa entre partidos 
divergentes, pela C âm ara das Cor
porações. Estas se constituíram 
mediante representação paritária 
de patrões e empregados nas várias 
categorias sócio-econômicas: agri
cultura, transportes, ramos da in
dústria, etc. Ò princípio corpora
tivo consistia em que patrões e 
empregados não tinham interesses 
próprios, carentes de representação 
distinta, mas tinham interesses co
muns de natureza harmônica. 
Dessa maneira, o princípio corpo
rativo tinha por objetivo superar, 
simultaneamente, o liberalismo e o 
marxismo.

O Estado fascista utilizou três 
instrumentos principais para impor 
seu domínio totalitário: o partido 
fascista, o terror policial e os con
troles econômicos.

Único partido legal depois de 
1925, era constituído, no ápice, 
pelo Grande Conselho do Fas
cismo e, na base, por milhares de 
organizações de camisas negras, 
cobrindo as menores unidades ter
ritoriais. Com o fim específico de 
preparar ideologicamente a jovem 
geração, criaram-se organizações 
de meninos e adolescentes. As or
ganizações fascistas exerciam qua
tro tipos de atividades: a propa
ganda das palavras de ordem do 
partido; a mobilização da massa de 
fora do partido; a fiscalização de 
todas as atividades sociais, sobre
tudo para a filtragem dos candida
tos a cargos públicos; e a penetra
ção nos meios mais variados, com 
o objetivo de vigilância contra 
qualquer espécie de oposição. Pri
vilégio, a princípio, dos veteranos 
da marcha de 1922, a filiação ao 
partido fascista acabou acessível á 
ilimitado número de adesistas e 
carreiristas. Na fase final, consoli
dada a forma totalitária, privile
giou-se o fanatismo dos “cidadãos 
perfeitos”, já  preparados pelas or
ganizações da juventude.

O  te rro r ism o  rep re ssiv o , e x e r
c id o  de  1920 a  1925 p e la s  o rg an i-
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zações de choque do próprio par
tido fascista, adquiriu, de 1925 a 
1943, expressão oficial na polícia 
secreta do Ministério do Interior e 
no Tribunal Especial para a_ Segu
rança do Estado. A repressão fas
cista, com o seu discricionarismo e 
sua prática de torturas, atingiu o 
máximo de violência entre 1943 e 
1945, quando teve de enfrentar a 
resistência antifascista, ao lado da 
qual se colocou, então, a grande 
maioria do povo italiano. Em cola
boração com a Gestapo e os SS na
zistas, as brigadas negras mussoli- 
nianas massacraram milhares de 
guerrilheiros e de militantes da 
causa da libertação da Itália.

O Estado fascista realizava os 
controles econômicos por intermé
dio das corporações profissionais e 
do Instituto de Reconstrução In 
dustrial (IRI). Esse instituto foi 
criado em 1931 e orientado, a par
tir de 1935, para servir ao beli- 
cismo expansionista da política ex
terna de Mussolini. Dentro do país, 
a vida econômica foi avassalada 
pelo dirigismo* estatal, que preten
dia impor uma disciplina rígida aos 
interesses privados. Como, no en
tanto, não podia ser completamente 
eliminada a concorrência entre tais 
interesses, os particulares recor
riam aos intermediários, isto é, aos 
elementos influentes do partido fas
cista, que colocavam a força dos 
órgãos ditatoriais a serviço dos in
teresses privados mais poderosos. 
Segundo alguns comentaristas da 
época, a função de intermediário 
abriu caminho ao rápido enriqueci 
mento dos dirigentes fascistas. Es
tes se originariam, em sua grande 
maioria, da pequena burguesia: em 
1937, três quartos dos secretários 
provinciais e uma proporção esma 
gadora dos dirigentes dos demais 
escalões procediam dessa camada. 
Um grande número desses dirigen
tes enriquecidos devia toda sua car
reira à capacidade de violência” , 
não tendo tido qualquer outra habi
litação antes do ingresso no partido 
fascista.

Totalitarismo 
e autoritarismo

O totalitarismo fascista distin
guiu-se, como tipo, do totalitarismo 
stalinista, em virtude da grande di
ferença entre as respectivas bases 
sociais e ideológicas. Eles são in
cluídos, entretanto, pela terminolo
gia política, na mesma categoria 
geral de totalitarismo, porque em 
ambos, houve a mesma pretensão 
ao exercício total e absoluto dos 
controles sociais e à subordinação 
completa da esfera privada dos ci- 
dadaos à razão de Estado. O totali
tarismo fascista, observou Luigi Ei- 
naudi (1874-1961), manifestou se 
“num intento tão completo de con
trole sobre os indivíduos que nada 

' à parte, nenhum sistema jurídico, 
nenhum grupo e nenhuma vida as
sociativa poderiam sobreviver com 
existência autônoma”.

Regime essencialmente autocrá
tico, o fascismo adotou formas tra
dicionais de controle social, incor
porando-lhes novos elementos: o 
princípio corporativo da organiza
ção estatal, a manipulaçao das 
massas pelo partido único e pela 
propaganda com os modernos 
meios de comunicação, a ênfase na 
burocratização. Por outro lado, os 
regimes autoritários de tipo tradi
cional, surgidos nos países subde
senvolvidos depois da ascensão do 
fascismo, inspiraram-se nele e pro
curaram imitar algumas das suas 
características peculiares, embora 
nascidos em contextos sociais dife
rentes, obedecendo a diferentes mo
tivações e sem contar com os recur
sos técnicos modernos de que 
dispôs o fascismo nos países euro
peus desenvolvidos, a começar pela 
própria Itália.

VEJA TAM BÉM : Autoritarismo; 
Corporativismo; Dirigismo; Es
tado; Ideologia; Integralismo; N a
cionalismo; Nazismo; Partido Polí
tico; Regime; Totalitarismo.

Faulkner

William, filho mais velho de 
Murray e Maud Falkner (o_ u de 
Faulkner é uma incorporação vo
luntária na década de 1920, e não, 
como se acreditou por muito 
tempo, conseqüência de um erro de 
impressão), nasceu a 25 de agosto 
de 1897 em New Albany, Mis
sissipi, passados trinta anos da der
rota do sul na Guerra de Secessão* 
americana.

Antes, toda a região apresentava 
uma rígida estrutura social, cons
truída sob a supremacia dos bran
cos de origem inglesa e religião 
protestante; assim sendo, a tradi
ção puritana e colonial marcou-a, 
em todos seus aspectos econômi
cos, políticos e religiosos.

Em 1861, com a Guerra de Se
cessão, desmorona todo um uni
verso familiar a negros e brancos. 
Durante quatro anos, o sul é devas

tado, desfazem-se a delicadeza e as 
maneiras gentis e instaura-se a de
generação moral e física dos poor 
white (brancos pobres) e das velhas 
famílias arruinadas pela abolição.

Faulkner descendia de antiga e 
ilustre família sulina à qual perten
ceram diversos governadores do 
Estado. Cresceu em meio a todo 
esse ambiente, que se refletiu mar- 
cadamente em sua obra. Não ten
tou descrever nem reproduzir a si
tuação do sul decadente. Ao 
contrário, procurou refazê-la, re
construí-la. Através de uma incan
sável reconstituição de fatos e pes
soas, trabalhou em busca das 
raízes profundas.

As raízes do mal
Segundo Faulkner, a miséria e a 

violência características do sul dos 
Estados Unidos decorriam da im
plantação e valorização do traba
lho escravo, que teria determinado 
um afastamento entre o homem e 
a natureza; nesse distanciamento 
estaria a fonte de todo o mal. Os 
pecados dos pais recaem sobre os

W illia m  F a u lk n e r  n o  e s tá b u lo  d e  s u a  f a z e n d a .  (F o to  d e  M a rtin  J .  D a in .)
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Os personagens de Faulkner movimentam-se no sul dos Estados Unidos, num ambiente de degradação e miséria.

filhos, que devem expiá-los por su
cessivas gerações. Os crimes prati
cados na luta pela sobrevivência 
num meio hostil despertam o de
sejo de vingança; esta gera novos 
crimes, numa cadeia que não pode 
ser quebrada.

Assim, a natureza do mal, a 
culpa e a expiação se apresentam 
como temas fundamentais em 
Faulkner. E preciso reencontrar o 
passado e libertá-lo da fatalidade. 
A supressão da cronologia — 
pensa o autor —  faz esquecer o pe
cado inicial, a degradação do país, 
revivendo o antigo paraíso natural, 
o sul cavalheiresco e nobre. “ A pa
la v ra /o / não existe; existe apenas 
a palavra é. Se f o i  existisse, nao ha
veria dor ou tristeza.”

O “deep south”

Desde 1900 Faulkner passa a vi
ver em Oxford, Mississipi, desen
volvendo seu conhecimento do 
campo e das pessoas que nele vi
vem. Abandona a região pela pri
meira vez durante a Guerra de 
1914/18, quando é enviado a To
ronto, após inscrever-se na aviação 
canadense. Não chegou a ir à Eu
ropa como seus compatriotas; po
rém a lembrança da guerra perma
neceria viva em sua memória: 35 
anos mais tarde, Faulkner ainda re
tomaria o assunto em A Fable 
(Uma Fábula).

Em. 1919, entra para a Universi
dade do Mississipi, mais conhecida 
por “Ole Miss” . Distinguindo-se na 
vida estudantil como poeta e dese
nhista, publica seu primeiro poema 
em 1919 — L Après M iai d ’un 
Faune (Entardecer de um Fauno), 
inspirado no célebre poema de 
Mallarmé*. Reprovado em inglês, 
renuncia ao estudo universitário 
em 1920. Nesse mesmo ano casa se 
com Estelle Oldhan e experimenta 
todo tipo de ofício, como a maior 
parte dos escritores americanos en
tre as duas guerras mundiais.

Em 1924 publica, sem sucesso, 
suas poesias na obra The Marble 
Faun (O Fauno de Mármore).

No ano seguinte, antes de partir 
para a Europa, passa alguns meses

A geografia literária de Faulkner.

em New Orleans, onde vem a co
nhecer o romancista Sherwood An
derson*, a única influência literária 
que reconhece ter sofrido. Entre 
1932/33 publica ainda algumas 
poesias, mas a recepção que 
têm desencoraja-o definitivamente. 
“Quando compreendi que a poesia 
não convinha ao que eu tinha a di 
zer”, diz Faulkner, “mudei o meio 
de expressão (. . . ) Aliás, o que é 
a prosa senão poesia?”

Em prosa publica Soldiers’ Pay 
(Soldo de Soldado —  1926) e M os
quitoes (Mosquitos —  1927), nove
las que se mantêm na tradição de 
pós-guerra e nas quais Faulkner 
permanece prisioneiro, da herança 
da geração perdida. É então, que, 
seguindo um conselho de Ander
son, passa a relatar o nequeno 
mundo do Mississipi, que tão bem 
conhecia. E encontra, assim, o ver
dadeiro rumo de sua obra.

O nascimento de 
Yoknapatawpha

População de 15 611 habitantes; 
6 298 brancos, 9 313 negros. Essa 
superioridade numérica é indício 
da diferenciação racial, social e 
moral dos habitantes das 2 400 mi
lhas quadradas de terras de Yokna
patawpha. Cultivam-se escassa
mente o trigo, o algodão e o milho; 
em seus bosques caçam-se o urso 
e a raposa. A área é limitada pelos 
rios Tallahatchie e Oknapatawpha. 
Pouco mais distante está o “Velho 
Pai” , o grande Mississipi, que en
volve a vida e o destino de todo um 
povo.

Yoknapatawpha é um distrito 
imaginário do Estado do Mississipi 
(ao qual Faulkner virá a incorporar

o distrito de Jefferson). Deve seu 
nome aos índios Chickasaw, que o 
definiram como “terra plana atra
vessada pelas águas” . A medida 
que o tempo passa, Faulkner ex
plora cada vez mais os elementos 
desse espaço mítico, que aparece 
pela primeira vez no romance Sar- 
toris.

Não somente a atmosfera, o ce
nário e a topografia do município 
permaneceriam elementos comuns 
a dois terços de sua obra, como 
também nomes e pessoas que se 
vão confrontando, completando e 
aperfeiçoando. Os acontecimentos 
terríveis que aí ocorrem têm sua 
fonte na vida e costumes do sul, 
onde a terra é possuída por usurpa
ção, onde os escravos libertados 
morrem de miséria, vítimas do 
ódio dos brancos. Ao envolvê-los 
num a “lenda”, Faulkner cria uma 
alegoria* de significação universal, 
na qual o sul e a raça negra são os 
símbolos da humanidade. '

Faulkner dá o mesmo nome a 
personagens diferentes e vários no
mes à mesma personagem. Além 
disso, os dados do romance são 
fornecidos de maneira fragmentá
ria, em permanente violação da 
cronologia. A narração é feita, por 
vezes, de diferentes pontos de vista, 
como em The Sound and the Fury 
(O Rum or e a Fúria — 1927), no 
qual a estória é vista diferente
mente por três personagens, além 
de um narrador intermediário de
mente —  um idiota. Nesse estilo, 
Faulkner denuncia um mundo de
generado pelo lucro.

As desgraças causadas pela 
usura, o culto da máquina, a ascen 
são do racismo —  traços esparsos 
por diversas obras — , Faulkner

une para fazer um monstro: o “ sno- 
pesismo”. A família Snope é a en
carnação desse mundo mercantil e 
de exploração e acabará destruin- 
do-se a si mesma. Faulkner a apre
senta numa trilogia: The Hamlet 
(A Aldeia  — 1940), The Town (A  
Cidade — 1957) e The Mansion (A 
Propriedade —  1959). Morrendo a 
personagem central, tem fim o 
reino dos Snopes, que é a imagem 
de todo o século XX: guerras e per
seguições ao lado de prosperidade 
economica. Passa-se, assim da es
cala provincial à escala mundial. A 
obra está terminada.

Em 1950, Faulkner recebera o 
prêmio Nobel. Em seu discurso 
(dramatizado, em 1954, em A Fa- 
ble), retomara seu puritanismo de 
sulista. E, no romance, Cristo é 
apresentado como um cabo francês 
da Primeira Guerra; palavras de 
terror e violência cedem às de pie
dade e sofrimento. Longe de Yok
napatawpha, nos campos de bata
lha de 1917, a parábola da Paixão 
é o testamento espiritual do autor
—  pelo qual, aliás, recebe o prêmio 
Pulitzer. Mesclando ainda uma vez 
a ironia à fé e a comédia ao drama, 
Faulkner busca a essência da hu
manidade e propõe como missão 
do escritor “ajudar o homem a su
portar o sofrimento, através da ele
vação de seu coração, lembrando- 
lhe a coragem, a honra, a espe
rança, o orgulho, a compaixão e o 
sacrifício que constituíram a glória 
de seu passado”. Em 6 de julho de 
1962, morre no Mississipi, onde 
sempre vivera.

VEJA TAM BÉM : Estados Unidos.
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Fauvismo

Fauvismo

Impulsos e emoções em formas simplificadas e cores puras: "Retrato de Femand Fleuret", de Émile O. Frissz.

Com a irrupção do movimento 
impressionista, em meados do sé
culo XIX, a França torna-se o cen
tro de uma revolução permanente 
na pintura e nas artes plásticas em 
geral. O academicismo* tradicional 
e rejeitado, mas as novas concep
ções, após um período de floresci
mento, também são abandonadas e 
substituídas por outras, mais avan
çadas ainda. A princípio hostiliza
das pela crítica e pelo público, as 
novas concepções pictóricas, ga
nham terreno. Impõem suas reali
zações — que desafiam o conven
cional —  e provocam acesa 
discussão estética. Para isso contri
bui a modificação profunda do am
biente visual em que os homens vi
vem nos países adiantados, 
conseqüência dos objetos e dos es
tilos criados pela produção indus
trial. Outra das muitas causas 
dessa reviravolta é a revelação da 
arte da África e do Extremo 
Oriente (sobretudo japonesa e chi
nesa), que leva os europeus a des
cobrirem outras maneiras de criar 
beleza. O entrelaçamento da sensi
bilidade ocidental, moderna, com a 
afro-oriental, mais próxima do pri
mitivo, transtorna o mundo da pin
tura*, particularmente na França.

Um dos reflexos desse fenômeno 
é a transformação do papel desem
penhado pelo salão de exposição* 
de artes plásticas. Surgem, em Pa
ris, outros salões —  o dos Indepen
dentes e o de Outono — , ao redor 
dos quais se constituem novos gru
pos de vanguarda.

Em 1905, o Salão de Outono ex
põe, numa sala especial, obras de 
Henri Matisse*, Raoul Dufy 
(1877-1953), Albert Marquet 
(1875-1947), André Dérain 
(1880-1954), Maurice Vlaminck 
(1876-1958) e Emile Othon Friesz 
(1879-1949). A exposição, provoca 
escândalo. No outono seguinte, o 
crítico Louis Vauxcelles, ao entrar 
na sala onde se expunham as obras 
de Matisse e de seus companheiros, 
descobre, perdidos naquela vio
lenta confusão de cores, alguns dis
cretos bronzes do escultor Marque. 
Isso levou-o a exclamar: “Dona
tello no meio das fe ras!” Ao cha
mar os pintores de feras (em fran
cês,. fauves), o critico, sem querer, 
batizaria o movimento. Entretanto, 
sua observação irônica só se apro
xima acidentalmente da verdade, 
na medida em que os fauvistas bus
caram criar uma pintura orientada 
pelos instintos e revoltada contra 
as convenções da época.

Impulsos vitais e cores puras

Inspirados no elementarismo de 
Gauguin*, no emocionalismo de 
Van Gogh*, nas artes primitivas, 
populares e infantis, os fauvistas

fiartiram do j>rincípio de que a 
ònte da criaçao artística reside nas 

zonas mais profundas e elementa
res da sensibilidade humana, sem 
intervenção das camadas intelecti- 
vas. O artista deve expressar seus 
impulsos e sensações vitais através

de formas simplificadas e de cores 
puras, com uma espontaneidade 
igual à dos selvagens e à das crian
ças. “As minhas cores” —  dizia 
Vlaminck —  “são gritos dos meus 
instintos. É preciso mais heroísmo 
para obedecer aos nossos instintos 
do que para morrer num campo de 
batalha. Com os meus azuis e ver
melhos puros, quero incendiar a 
Escola de Belas-Artes, para criar 
um mundo inteiramente novo, livre 
e puro.”

Em beneficio da cor* pura, sua 
maior característica, mais osten
siva, os fauvistas negaram os recur

sos intelectuais até então consagra
dos na pintura: o realismo visual 
para imitar as aparências da natu
reza; o claro-escuro e as cores ma
tizadas para induzir a sensação de 
volume; a perspectiva, linear ou aé
rea, para criar a ilusão de distân
cia, de profundidade ou de terceira 
dimensão; e o desenho de detalhe 
para obter uma representação ve
rossímil. O artista não deve mais se 
preocupar com pormenores, pois a 
fotografia*, dá perfeita conta deles.

Sem terem chegado a constituir 
uma escola de todo organizada, os 
fa u v is ta s  tiv e ram  u m a  in te n ç ão  co-

mum bem definida: a pintura deve 
transmitir sensações profundas, e 
não apenas passageiras, como pre
tendia o Impressionismo*. Nesse 
sentido, por seu desprezo ao rea: 
lismo imediato, e pelas relações 
cromáticas que estabelecem, os 
fauvistas prenunciam os abstracio- 
nistas. Kandinsky*, o fundador do 
abstracionismo, foi um autêntico 
fauvista em suas obras de 1909.

Os grupos ferozes

Em sua breve duração, entre 
1905 e  1907 , trê s  g ru p o s  de  o rig en s
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diferentes impulsionaram o estilo 
fau vista.

No primeiro grupo, que traba
lhava no atelier de Gustave Mo- 
reau* e na Academia Carrière, fi
guraram Matisse, Marquet,
C harles C am oin (1879- )  e 
H enri M anguim  (1874-1943).
Chefe mais prestigioso do movi
mento fauvista, Matisse começou 
como pintor de estilo conservador, 
passando depois para o Impressio
nismo. Em 1905, integrou-se deci
didamente no Fauvismo, sendo 
dessa fase os quadros Luxo, N atu
reza Morta com Tapete Vermelho 
e Luxo, Calma e Volúpia. A partir 
dai, encaminhou-se para simplifica
ção crescente, principalmente no 
uso das cores. Se o contraste con
tribui para exaltá-las, o pintor as 
aproxima, obtendo efeitos vibran
tes com o choque de tons. Quando, 
ao contrário, sente que é preciso di
luir o contraste, contorna as formas 
com um traço negro, aparando-as.
Em 1907, seus recursos básicos são 
a cor e as linhas tendendo para o 
arabesco. A essa altura, Matisse 
afasta-se do Fauvismo; mas não se 
volta para o Cubismo*, como vá
rios de seus companheiros.

O segundo grupo, representado 
por Dérain e Vlaminck, fundou a 
escola de Chatou. Apesar de apai
xonado pela arte dos mestres do sé
culo XV, Dérain pretendeu conden
sar tudo o que aprendeu com 
Gauguin, Van Gogh e Matisse, ma
nifestando total adesão ao presente 
em suas paisagens, naturezas mor
tas e retratos, que pintou em estilo 
fauvista. Sob influência de seu 
amigo Dérain, Vlaminck emprega
violentamente a cor. Radicalmente Duas expressões do Fauvismo: "Luxo. Calma e Volúpia", de Matisse (acima), e "Jardins de Chatou", de Vlaminck.
antiacadêmico, achava que, “em 
arte, as teorias têm a mesma utili
dade que as receitas da medicina: 
é preciso estar doente para acredi
tar nelas. Saber mata o instinto” .

Paralelamente ao grupo de Ma
tisse e à escola de Chatou, o Fau
vismo é ainda engrossado por um 
terceiro grupo, o do Havre, no qual 
figuram Friesz e Dufy. O primeiro, 
depois de fixar-se em Paris, pinta, 
em 1907, uma tela célebre: Retrato 
de Fernand Fleuret. Tendo se 
transferido aos catorze anos para 
Paris, Dufy torna-se amigo de 
Friesz e sofre a influência de Ma
tisse, aderindo à pintura das cores 
puras.

Com obras tão antitradicionais, 
os fauvistas foram, no início, consi
derados inimigos da beleza e cha
mados de loucos. Mas seu mérito 
foi o de anunciar o gosto pela cor 
pura, uma das características da 
sensibilidade estética da atuali
dade. As pessoas vivem hoje cerca
das por cores puras, que se apre
sentam nos utensílios domésticos, 
no vestuário, na decoração, no au
tomóvel, nos cartazes publicitá
rios, etc. Contribuiu ainda o Fau
vismo para despertar o interesse 
pelas artes primitivas, populares, 
infantis, artesanais e autodidáticas, 
onde o espontâneo prevalece sem
pre sobre o convencional e o inte- 
iectualista.

VEJA TAM BÉM : Arte; Chinesa, 
Arte; Cor; Impressionismo; Japo
nesa, Arte; Primitiva, Arte.
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Por maiores que sejam as altera
ções no meio exterior, a tempera
tura corporal dos animais ditos ho- 
meotérmicos permanece constante. 
Essa constância é obtida através de 
uma série de mecanismos —  não 
exatamente conhecidos — coorde
nados por um centro regulador lo
calizado no hipotálamo, região do 
cérebro responsável por várias fun
ções orgânicas vegetativas. O ca
lor* é resultado da oxidação dos 
alimentos e de discretas variações 
no tônus muscular. A perda caló- 
rica ocorre através de diversas vias, 
principalmente da pele*.

Os mecanismos termo-regulado
res agem de tal maneira que, 
quando há necessidade de baixar a 
temperatura, o sistema nervoso* 
para-simpático (autônomo) é exci
tado e determina vasodilatação pe
riférica e sudorese. Há um maior 
fluxo de sangue para a periferia, 
que se resfria ao liberar calor para 
evaporar a água (sudorese).

Ó mediador da  reação contrária 
é o sistema nervoso simpático. 
Quando chamado a intervir, deter
mina uma vasoconstrição perifé
rica, diminuindo muito a quanti
dade de sangue na pele e no tecido 
subcutâneo, fazendo-os funcionar 
como isolante térmico.

Sintomas e controle

O termo febre, em geral, é usado 
para designar elevações anormais 
da temperatura corporal causadas 
por doença e acompanhadas de sin
tomas que atingem os diversos sis
temas orgânicos. Trata-se de uma 
das mais importantes reações do 
organismo, tanto por sua freqüên
cia como por seu significado.

Geralmente, quando um indiví
duo apresenta febre, sofre também 
os sintomas de cefaléia, mal-estar, 
dores musculares, taquicardia, ta- 
quipnéia, sudorese, palidez e cala
frios. Particularmente em velhos e 
crianças, a febre pode provocar 
manifestações neurológicas como 
convulsão, delírio e coma.

Julgava-se que toxinas bacteria- 
nas teriam uma ação direta sobre 
os mecanismos termo-reguladores. 
No entanto, alguns fatos desmen
tem essa tese: numerosas doenças 
não infecciosas, como enfarte* do 
miocárdio e determinados traum a
tismos, também produzem febre. 
Ao que tudo indica, o único deno
minador comum é a destruição de 
tecidos; esse tipo de alteração pro
voca a liberaçao de uma ou váriás 
substâncias que, por sua vez, agi 
riam sobre o centro de regulaçao 
térmica.

Discute-se muito a função da fe
bre como mecanismo protetor. Al
gumas infecções, como a sífilis* e 
a gonorréia, podem ser debeladas 
mais facilmente com sua ocorrên
cia. No entanto, outras infecções, 
como as causadas por pneumoco- 
cos, são facilitadas por ela. Além 
disso, aumentando o metabo
lismo*, a febre acentua a perda de
peso, sobrecarrega o coraçao e pro-

voca sensações desagradáveis.
No homem, a temperatura axilar 

pode ser considerada patológica 
acima de 37 graus, em repouso, ou 
37,5 graus, após exercício. No en
tanto, há variações de indivíduo 
para indivíduo, de um estado fisio
lógico para outro. Por outro lado, 
a percepção subjetiva da febre va
ria muito: há pessoas que não a 
percebem abaixo de 40 graus; ou
tras perturbam-se com uma varia
ção de meio grau.

As causas mais comuns de febre 
são as doenças infecciosas das vias 
respiratórias (amigdalites, bronqui
tes, pneumonias, etc.); das vias uri
nárias; do aparelho digestivo (di
senterias*, hepatites*, etc.); do 
sistema nervoso (encefalites*, me- 
ningites*, etc.); cardíacas (endocar
dites*, miocardites e pericardites); 
otites; infecções generalizadas (m a
lária*, toxoplasmose*, etc.); doen
ças eruptivas em geral (sarampo*, 
catapora*, escarlatina*, etc.); doen
ças localizadas (abscessos, etc.); 
além do câncer* e das doenças de 
hipersensibilidade (artrite reuma- 
tóide e outras).

Nos adultos, a febre deve ser 
combatida quando extremamente 
incômoda, ou quando provoca ou
tros distúrbios, como delírios e 
convulsões. Nas crianças, as eleva
ções excessivas da temperatura pre
cisam ser sempre controladas, pois 
podem provocar conseqüências 
neurológicas irreversíveis. Os re
cursos usados são as drogas antipi
réticas (aspirina, etc.), massagens 
para aumentar o fluxo sanguíneo 
periférico, e aplicação de compres
sas frias na pele.

VEJA TAM BÉM : Calor; Homeo- 
termo e Poiquilotermo; M etabo
lismo; Sensibilidade.

Febre Amarela

A febre amarela é uma enfermi
dade* infecciosa aguda, endêmica 
ou epidêmica, causada por vírus* 
filtrável cujos transmissores são os 
mosquitos pertencentes aos gêneros 
Aedes e Haemagogus. Uma vez 
contraída a moléstia, o paciente ad
quire imunidade sólida e dura
doura.

As principais regiões de multi- 
plicaçao dos vírus no homem são 
os tecidos hematopoéticos, forma
dores do sangue*; no entanto, tam 
bém ocorrem alterações no fígado*, 
rins, baço e coração.

Os agentes causadores penetram 
no organismo através da pele, 
quando ela sofre a picada dos inse
tos transmissores. Três a seis dias 
depois, começam a aparecer as pri
meiras manifestações; é o chamado 
período de invasão, que dura em 
média três dias.

O calafrio é intenso, a febre vai "Haemagogus". mosquitos transmissores da febre amarela.



isolam as pessoas nào vacinadas, 
provenientes da região onde tenha 
havido um surto da moléstia, du 
rante um período igual ao de incu
bação. No fim desse período, cons
tata-se quais as pessoas infectadas. 
Todas essas medidas fazem parte 
do regulamento da Organização 
Mundial de Saúde.

Ocorrência

A febre amarela constitui um 
grave problema de saúde* pública, 
porque representa perigo em poten
cial, podendo dar origem a epide
mias nas zonas mais densamente 
povoadas. E bastante conhecida a 
atuação de Oswaldo Cruz*, que 
conseguiu exterminar os focos de 
contaminação nos principais cen
tros urbanos do pais. No entanto, 
ela ainda é endêmica em zonas flo
restais.

Os estudos epidemiológicos per
mitiram a descoberta de dois tipos 
bem definidos: a forma urbana e a 
forma silvestre. Ambas são idênti
cas dos pontos de vista clínico, 
imunológico e patológico.

A forma urbana está relacio
nada, epidemiologicamente, com a 
presença do Aedes aegypti, e não 
existe mais no Brasil, desde 1955. 
A forma silvestre relaciona-se com 
outras ejpécies do gênero Haema- 
gogus. E um grave problema de 
saude pública em certas áreas, 
como a bacia hidrográfica do 
Amazonas e Orenoco, além de apa 
recer numa pequena área costeira 
de Ilhéus, no Estado da Bahia. Nes
sas regiões encontram-se mosqui-

À esquerda, pernilongo comum ("Culex fatigans"). À direita, "Aedes aegypti", transmissor da febre amarela. tos naturalmente infectados pelo

de 39 a 40°C, surgem dor de ca
beça e prostração, vômitos biliosos 
e ruborização de todo o corpo por 
vasodilatação periférica. As con
juntivas ficam congestionadas. Ao 
lado disso, o paciente sofre dores 
musculares e nas articulações, além 
de queda da pulsação. Inicia-se a 
seguir o período de viremia, 
quando o vírus se encontra em 
maior quantidade no sangue circu
lante.

O período seguinte é precedido, 
habitualmente, por um curto inter
valo enganador, com remissão da 
febre, desaparecimento dos vômi
tos e bem-estar geral. Sobrevêm en
tão a toxemia ou fase de intoxica
ção, a mais grave de todas. 
Manifesta-se a icterícia, reapare
cem os vômitos, às vezes com san
gue: os chamados vômitos negros. 
Hemorragias e fenômenos uriná
rios diminuem a quantidade de 
urina até a ausência total, enquanto 
o fígado pode estar sofrendo um 
processo de intumescimento.

Se essa fase for vencida, o pa
ciente começa a convalescer, entre 
o sexto e o oitavo dia a partir da 
invasão do vírus. Durante esta úl
tima fase, há fraqueza geral e lenta 
recuperação da normalidade, com 
uma série de alterações que podem 
ser constatadas por exames labora
toriais.

Esse é o quadro da forma clás
sica de febre amarela, a mais grave,

3ue chega a atingir um alto índice 
e mortalidade (por volta dos 

30%). Com base nos controles so

rológicos, constatou-se, além da 
forma clássica, a gripal, a mode
rada e a inaparente, que somadas 
não chegam a ultrapassar o índice 
de 5% de mortalidade.

Tratamento e profilaxia

O combate à febre amarela é 
um problema que exige mais medi
das preventivas do que terapêuticas 
em casos individuais. O tratamento 
específico resume-se na manuten- 
çao do estado geral do paciente, 
com a hidratação e o emprego de 
vitaminas.

A profilaxia consiste, em pri
meiro lugar, no controle do inseto 
vetor naquelas áreas que consti
tuem seu habitat natural. O com
bate é relativamente fácil na forma 
urbana, uma vez que os insetos (Ae
des), altamente domésticos, são eli
minados pelos inseticidas*. Já para 
a febre amarela silvestre, o com
bate ao v.etor {Haemagogus) é ex
tremamente difícil, devido ao vasto 
habitat. Nesse caso, recorre-se a 
uma secunda medida profilática: a 
vacinaçao*, particularmente útil no 
caso de populações permanente
mente expostas ao ciclo florestal. A 
imunidade induzida pela vacina 
surge entre o sétimo e o nono dia 
após a inoculação e dura mais de 
dezessete anos.

Em alguns casos, a profilaxia 
consiste em isolar as pessoas enfer
mas, evitando a contaminação de 
outros mosquitos. Em determina
das circunstancias, os sanitaristas
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Principais fases do reumatismo infeccioso: dores de garganta (infecção por estreptococos); dores difusas nas articulações e músculos; dor e inflamaçao 
nas articulações dos pulsos, cotovelos, joelhos e tornozelos; coração atacado. A linha vermelha indica febre: a azul, temperatura normal.

amígdala

vírus amarílico, que transmite a 
doença ao homem, geralmente nas 
ocasioes de derrubada de mata, 
quando é contaminado facilmente. 
Nessas regiões, os casos não são 
numerosos mas acontecem em to
das as estações do ano. Em geral, 
há vários macacos hospedeiros do 
vírus. Trata-se, portanto, de uma 
doença de animais transmitida ao 
homem.

A forma urbana existe apenas 
em parte do continente africano, 
onde o homem é o único hospe
deiro do vírus. Além das zonas tro
pical e subtropical das Américas e 
África, não existe febre amarela no 
mundo.

VEJA TAM BÉM : Epidemia; 
Saúde Pública.

Febre Reumática

A febre reumática é uma doença 
sistêmica, incluída no chamado 
grupo das colagenoses* e provo
cada por reação alérgica a infec
ções estreptocócicas. Ãtinge princi
palmente crianças de quatro a doze 
anos e adultos jovens, acometendo 
ambos os sexos. Sua etiologia não 
é absolutamente conhecida, mas sa- 
be-se, entretanto, gue sempre surge 
após uma infecção por estrepto- 
coco B hemolítico, grupo A.

Entre a infecção e o apareci
mento da doença, existe um pe
ríodo de latência que varia em 
torno de dezenove dias. Ao contrá
rio do que se observa com a glome-

rulonefrite, não são apenas algu
m as cepas do estreptococo os cau
sadores da doença, mas sim qual
quer estreptococo B hemolítico, 
grupo A.

Existe uma predisposição gené
tica para a moléstia: ocorre em pes
soas que apresentam resposta imu
nitária aberrante ao estreptococo.

Patologia e patogenia

As alterações atingem o tecido 
conjuntivo e a parede dos vasos 
sanguíneos; portanto, é uma enfer
midade sistêmica, embora predo
mine o comprometimento de deter
minados órgãos. As primeiras 
alterações surgem nos vasos de pe
queno calibre, de onde caminham

f iara o tecido conjuntivo perivascu- 
ar, e caracterizam-se por exsudato 

inflamatório com predomínio de 
neutrófilos. Esse exsudato é substi
tuído, com o evoluir da lesão, por 
um infiltrado linfoplasmocitário. 
Junto com o exsudato há deposição 
de fibrina, que sofre degeneração, 
tornando-se uma substância hialina 
com características tintoriais da  fi
brina; recebe o nome de degenera
ção ou necrose fibrinóide. Esta é o 
denominador comum das colage
noses e parece ser determinada por 
anticorpos antifibrina.

O comprometimento atinge tam 
bém as artérias. A afecção dos va
sos parece iniciar-se por uma lesão 
do endotélio vascular, que se torna 
mais permeável do que o normal, 
permitindo passagem de plasma 
para a camada mais interna, cha
mada íntima, da parede vascular. O 
contato entre plasma e íntima de
termina a formação de um infil
trado e deposição de substância fi
brinóide, tal como ocorre no tecido 
conjuntivo. Um dos locais freqüen
temente afetados por essa enfermi
dade são as válvulas cardíacas, que 
se comportam da mesma maneira 
que a íntima vascular. Um outro 
ponto freqüente de comportamento 
são as articulações*.

Manifestações clínicas

A febre reumática é uma afecção 
importante por causa de sua fre
qüência e pelo comprometimento 
cardíaco que pode determinar. Seu 
curso clínico inicia-se após infec
ção das amígdalas por estrepto
coco, de maneira súbita, com febre, 
epistaxes e dor e inchaço nas arti
culações de duração variável. O 
comprometimento articular é mi- 
gratorio.

A miocardite reumatismal é a 
principal responsável pela morte na 
fase açuda da doença pois o pro
cesso inflamatório atinge o cora
ção, podendo afetar o pericárdio, 
miocardio e endocárdio. Manifes
ta-se por insuficiência cardíaca 
congestiva, aumento de volume do 
coração, pericardite e sopros valvu
lar es.

A pericardite é reconhecida por 
alterações eletrocardiográficas, dor 
precordial e pelo atrito do pericár
dio. Na fase aguda, podem apare
cer diversos tipos de erupções cutâ
neas, sendo a mais característica 
um eritema em forma de anel, com 
a região central deprimida. Outro 
comprometimento comum é o de 
pleura, com inflamarão, dor 
quando o paciente respira e der
rame pleural.

Uma das manifestações mais im
portantes da febre reumática é a 
coréia, caracterizada por inquieta
ção, movimentos bruscos e desne
cessários, caretas e hipotonia mus
cular generalizada. Manifestação 
tardia da doença, ocorre em 50% 
das, crianças com febre reumática.

E característico da febre reumá
tica o aparecimento de ataques re
correntes. Cerca de 75% das crian
ças apresentam pelo menos uma 
recidiva.

Na fase aguda, ocorre uma leu- 
cocitose moderada que raramente 
ultrapassa 15 000 células por milí
metro cúbico. A velocidade da eri- 
trossedimentação quase invariavel
mente é aumentada nessa fase e é

um bom índice para avaliar a re
gressão da doença. Dois outros si
nais inespecíficos estão sempre pre
sentes: aparecimento de proteína C 
reativa no soro e aumento de sero- 
mucóide. O teor de antiestreptoli- 
sina também aumenta, indicando 
infecção por estreptococos do 
grupo A, em passado recente.

Terapêutica e profilaxia

Em virtude do comprometi
mento cardíaco, 4% dos pacientes 
morrem na fase aguda. Nos que re
sistem, a febre reumática regride, 
geralmente, em seis semanas. A 
ocorrência de ataques repetidos 
agrava bastante o prognóstico, por
que aumenta a incidência de lesões 
valvulares.

Repouso, principalmente nos ca
sos de cardite grave, é indispensá
vel até que ocorra o desapareci
mento da atividade inflamatória. 
Penicilinoterapia é indicada para 
erradicar/ a infecção por estrepto
coco. Além dessas medidas; a sin
tomatologia pode ser tambem me
lhorada pela administração, de 
ácido acetilsalicílico (aspirina) em 
doses variáveis, necessárias apenas 
para aliviar os sintomas. Os corti- 
costeróides em doses altas (1-2 
m g/kg/dia) são indicados durante 
toda a fase de atividade da doença.

Como medida profilática, de- 
ve-se procurar erradicar o foco in
feccioso, quando rebelde ao trata
mento por meio de antibióticos, e 
periodicamente examinar o pa
ciente para surpreender uma reci
diva precoce, até que a pessoa che
gue a idade adulta, quando então 
esse perigo é bem menor.

Alguns médicos advogam o uso 
de penicilinas de liberação lenta, 
em doses profiláticas, durante todo 
o crescimento da criança.

VEJA TAM BÉM : A  rticulações;
Colagenoses; Febre; Reumatismo.
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Fecundidade

O volume de protoplasma de um 
paramécio parece insignificante, 
pois suas dimensões aproximadas 
são de 250 x 60 mícrons. Numa 
cultura em laboratório, o paramé
cio divide-se em dois novos indiví
duos num período que varia de 
vinte a 22 horas. Se toda a descen
dência de um só paramécio sobre
vivesse, ocorreria o seguinte: no dia 
1.® de janeiro haveria 0,001048 
cm 3 de protoplasm a; no dia 7 _de 
março, a altura da 72.a geração, 
1,57 km3; no dia 12 de abril, na 
112.“ geração, um volume de pro
toplasma igual ao da Terra; e um 
volume maior do que o de todo o 
Universo, antes do Natal.

Em todas as espécies de plantas 
e animais, existe tendência_ idêntica 
ao incremento de população. A fa
cilidade de reprodução* constitui 
característica inerente à vida. O po
tencial biótico das espécies consiste 
na taxa mais alta de reprodução 
possível, em condições ambientais 
favoráveis.

Reprodução entre vertebrados

Uma população de animais ver
tebrados* compõe-se de grupos dis
tribuídos segundo as idades. Cada 
grupo de indivíduos da mesma 
idade apresenta valores particula
res de proliferação. Na grande 
maioria dos casos, a multiplicação 
vincula-se às estações do ano e, 
portanto, a ciclos anuais. No caso 
de determinadas populações, po
dem-se encontrar, na primavera, 
após o acasalamento das crias, os 
seguintes grupos etários: 1) grupos 
de indivíduos jovens, nascidos re
centemente ou ainda imaturos do 
ponto de vista sexual; 2) um grupo 
de machos e fêmeas já  fecundos, 
de cujo número depende a produti
vidade anual da populaçao, for
mando sua massa fundamental; e 
3) um grupo senil, integrado por in
divíduos já  destituídos de capaci
dade reprodutora.

O conhecimento da correlação 
entre esses três grupos etários é in
dispensável para a avaliação da fe
cundidade de determinada espécie. 
Durante a multiplicação em pro
gressão geométrica —  que consti
tui regra gera] — , também tem 
grande importância saber a idade 
em que é alcançada a maturação 
sexual e qual a freqüência de par
tos. A produtividade da população 
depende, a cada ano, da quantidade 
de fêmeas próximas do parto e do 
ritmo de crescimento dessas fê
meas. Quanto menor o prazo em 
que as femeas alcançam a idade fe
cunda, tanto mais rápido será o 
crescimento da parte geneticamente 
produtiva da populaçao da espécie. 
A idade da primeira prenhez e o pe
ríodo entre as gestações consecuti
vas não constituem valores tempo
rários ou acidentais: são os 
coeficientes determinantes do au
mento numérico da parte produtiva 
da população.

0  sexo do nascitu ro , determ i
n ado  geneticam ente por intermédio

dos cromossomos*, já  é estabele
cido no ovo fecundado. Sendo de 
50% a probabilidade de formação 
de cada sexo, é igual o número de 
machos e de fêmeas em cada gera
ção. Mas tal proporção, no curso 
do desenvolvimento, pode ser per
turbada pela mortalidade diferente 
entre os dois sexos. A desigualdade 
entre o número de machos e o de 
fêmeas é uma conseqüência da ma
turação sexual mais demorada dos 
machos (embora fenómeno inverso 
possa também ser observado no 
caso de algumas espécies de pei
xes* e répteis*). Assim, quando do 
acasalamento, eles são menos nu
merosos; além disso, nessa época, 
aumenta a mortalidade dos machos 
aptos, em virtude do costume de lu
tar pelas fêmeas. Tudo isso pro
voca a poligamia entre as espécies
—  e a fecundidade é mais alta 
numa espécie poligâmica do que 
numa monogâmica. Isso significa 
que a idade da maturação sexual 
do macho e a da femea encerram 
valores diferentes para fins de ca
racterização da fecundidade da es
pécie considerada.

Como o crescimento efetivo da

população depende do número, ge
ralmente anual, de nascimentos, 
uma das técnicas de previsão exige 
o cálculo da quantidade média de 
indivíduos gerados por uma fêmea, 
em cada parto. Os ictiólogos, por 
exemplo, determinam o número de 
ovos na postura das fêmeas de 
m aior porte na espécie. Os peixes 
crescem durante toda a vida e os 
indivíduos mais velhos são mais 
numerosos, comumente, do que os 
restantes. As vezes, determina-se a 
fecundidade relativa, isto é, a quan
tidade de ovos por quilograma de 
peso do peixe, conforme a espécie. 
Nenhuma técnica fornece idéia 
exata sobre a fecundidade da popu
lação, pois a enorme quantidade de 
ovos, em cada postura, dificulta a 
obtenção de dados precisos. A de
terminação exata da fecundidade 
de uma espécie de peixe exigiria os 
seguintes dados: número de ovos 
na postura de cada grupo etário, 
peso específico de cada um desses 
grupos no conjunto da população, 
idade da primeira postura e período 
entre duas posturas consecutivas.

Conquanto determinada geneti
camente para cada espécie, a quan

tidade de indivíduos sofre varia
ções, em função de condições 
geográficas e de tempo. As oscila
ções oriundas de fatores exteriores 
são maiores nas espécies mais fe
cundas do que nas espécies menos 
prolíficas. Por esse motivo é neces
sário estabelecer o valor médio do 
aumento da população e determi
nar, em diversos anos e diferentes 
regiões, os limites dentro dos quais 
varia cada um dos parâmetros da 
multiplicação.

Conclui-se que a fecundidade de 
cada população de uma espécie re
sulta dos fatores hereditários de 
multiplicação, como: número mé
dio de indivíduos gerados por um 
casal durante o ciclo anual; valor 
médio da idade no primeiro parto 
ou postura da fêmea; intervalo en
tre dois partos ou posturas da 
mesma fêmea; e composição sexual 
relativa da população.

VEJA TAM BÉM : Desenvolvi
mento e Crescimento Biológico; 
Embriologia; Genética; Reprodu
ção.

A produtividade anual depende da maturação sexual de um grupo em determinada estação do ano. Nos "polichinelos 
do mar" esse grupo se diferencia por possuir, nessa época, o bico coberto por uma crosta colorida.
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Federalismo

Todo governo* enfrenta um di
lema entre, de um lado, a necessi
dade de concentrar atividades e re
cursos na realização de objetivos 
considerados mais importantes 
para a nação e, de outro, a necessi
dade de atender interesses mais es
pecíficos de caráter regional ou lo
cal. A compatibilidade sempre 
relativa entre essas duas funções 
depende basicamente do grau de 
desenvolvimento* do país, ou seja, 
da existência ou não de recursos; 
mas, quer estes recursos existam ou 
não na escala desejada, a forma ou 
organização do Estado é também 
fundamental, sob esse aspecto.

Quanto mais diversificada a po
pulação e quanto mais extensa a 
área geográfica, tanto mais diferen
ciadas deverão ser suas atividades 
e necessidades; e tanto menor, por 
conseguinte, a possibilidade de 
atende-las ou facilitá-las com uma 
organização unitária e centralizada 
de governo. Assim, ao lado dos Es
tados unitários há  os federais, po
dendo-se distinguir entre os últimos 
as confederações e as federações 
propriamente ditas.

O Estado confederai (ou confe
derado) compõe-se de unidades di
versas, que se articulam no ápice 
mediante pacto ou tratado. Porém, 
a união ou articulação entre as uni
dades assim “confederadas” per
manece frouxa e superficial. A con
federação suíça, por exemplo, 
permaneceu quase totalmente des
centralizada por mais de quinhen
tos anos. Genebra, uma de suas 
unidades, era ao tempo de Rous- 
seau, uma cidade-Estado similar às 
da antiga Grécia, quase inteira
mente autônoma e auto-suficiente.

Quando os colonos norte-ameri- 
canos declararam sua independên
cia, preocuparam-se, ao elaborar 
sua Constituição*, em combinar 
elementos das diversas formas de 
Estado então existentes; o federa
lismo é uma invenção sua. Os Esta
dos Unidos começaram, em 1776, 
como uma aliança; sete anos mais 
tarde ela foi transformada numa 
confederação algo mais forte que o 
modelo usual. Em 1787, começou 
a elaboração da Constituição fede
ral, ratificada em 1791, e que per
manece até hoje.

Uma federação distingue-se de 
uma simples confederação em qua
tro pontos principais. Primeiro, o 
governo federal (aquele que repre
senta a União) é mais forte que as 
unidades federadas em todos os 
sentidos; organização, funciona
lismo, orçamento e jurisdição. Se
gundo, o governo federal atua dire
tamente em relação aos cidadãos, 
ao passo que numa confederação 
somente através dos Estados-mem- 
bros é que se pode, em princípio, 
fazê-lo.

Em terceiro lugar, os Estados- 
membros de uma confederação po
dem separar-se, conforme a von
tade dos cidadãos ou de seu 
governo, mas a secessão não é per
mitida na união de tipo federal. 
Nos Estados Unidos, a guerra civil,

A união federalista das treze colônias inglesas conduz á Declaração da Independência dos Estados Unidos.

sentação numa das câm aras legis
lativas (Senado); isso significa, na 
prática, uma sobre-representação 
(nesta câmara) dos “ Estados” me
nores. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, se todos os senadores dos 
pequenos “Estados” votarem em 
conjunto numa determinada ques
tão, eles terão maioria, embora re
presentem menos de um quinto da 
população do país. Naturalmente, 
essa sobre-representação é compen
sada, em geral através do princípio 
de representação* proporcionai 
para a outra câmara. Na República 
Federal da  Alemanha, embora sem 
chegar a estrita proporcionalidade, 
os Länder (“ Estados”) maiores têm 
maior representação também na 
câm ara alta (Conselho Federal).

O segundo mecanismo formal 
para a garantia da igualdade polí
tica é a não interferência do go
verno federal, a não ser em emer
gências e situações previamente 
especificadas na Constituição. 
Além disso, em Estados genuina
mente federais, o governo da União 
não tem o direito de demitir ou re
mover representantes, juizes ou 
funcionários do governo estadual.

Ao_ contrário do que comumente 
se crê, a tecnologia moderna e as 
grandes concentrações econômicas 
não estão provocando o desapare
cimento da federação nos países 
em que este sistema se instituciona
lizou efetivamente no passado. Em
bora menores em termos relativos, 
o orçamento dos governos esta
duais e locais tem crescido conti
nuamente. Com o crescimento do 
setor público (não somente no fede
ral, mas em todos os níveis), a des
centralização tem se mostrado 
mais adaptável às variadas necessi
dades locais.

V E JA  T A M B É M : E sta d o .

ou Guerra de Secessão*, afirmou 
definitivamente a interpretação 
“federal” sobre a “confederaçao” 
(sulista). Teoricamente, as repubji- 
cas que'compõem a confederação 
soviética (URSS) têm o direito de 
secessão, mas na prática, em vir
tude da estrutura interna de poder*, 
trata-se de uma federação (senão de 
um Estado unitário).

Finalmente, numa federação as 
leis e diretrizes do governo federal 
normalmente prevalecem sobre as 
das unidades (que às vezes se deno
minam “ Estados” , como no Brasil 
e nos EUA; às vezes, “províncias”, 
etc.), ao passo que numa confedera
ção elas somente têm validade após 
a ratificação pelos Estados-mem- 
bros, que, em princípio, podem ve- 
tá-las.

Na realidade, existem bem me
nos federações (e confederações) do 
que se poderia imaginar em termos 
abstratos. A própria formação polí
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tica, e a estrutura real do poder, de
pendente da distribuição da popu
lação e dos recursos econômicos, 
transformam com freqüência as es
truturas federais em Estados unitá
rios ou quase unitários. A concen
tração de poderes no executivo* 
moderno também fortalece o cará
ter unitário, na prática. E esse, cer
tamente, o caso das federações 
existentes na América Latina. Veri
fica-se, contudo, que a permanên
cia do equilíbrio federal não de
pende apenas de equilíbrios 
econômicos regionais, mas também 
de características ligadas à form a
ção política.

Em Estados genuinamente fede
rais, é fundamental o equilíbrio 
político — a doutrina da “igual
dade soberana” — entre as partes 
(entre os “ Estados” ou províncias 
e destes em relação ao governo da 
União). Um dos mecanismos que o 
asseguram é a igualdade de repre

Na Guerra de Secessão, esteve em 
jogo a tese do federalismo, que vi
gorava desde a emancipação. (Car
taz de alistamento nortista e ban
deira dos confederados.)
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O feijão resiste e se adapta a condições adversas de clima e solo. Por isso, desenvolve-se com facilidade.

porção menor, o branco, o 
manteiga, o jalo  e o cavalo —  to
das espécies anãs.

O feijão mulatinho, também co
nhecido como feijão paulista, é lar
gamente cultivado em São Paulo, 
Minas Gerais, Goiás e Estados 
nordestinos. Costuma dar duas co
lheitas por ano: as chamadas co
lheitas das águas e da seca. Esta úl
tim a tem rendimento bem inferior; 
por isso, o feijão das águas é muito 
mais cultivado (em 1968, 72% da 
área foi plantada nas águas). De 
acordo com o Instituto de Econo
mia Agrícola, os custos de produ
ção em São Paulo, na safra das 
aguas de 1970, foram de CrS 
414,00 para uma produtividade 
média de 365 kg/ha. Mas tanto o 
custo quanto a produtividade va
riam muito no Brasil, em especial 
nas regiões Norte e Nordeste.

Apesar de não exigir terrenos 
extremamente preparados, as me-

Feijão

Base da alimentação popular no 
Brasil, onde o consumo per capita 
foi calculado (1970) em 27 quilos 
por ano, o feijão — tanto o comum 
(Phaseolus vulgaris) quanto o ma- 
cassar (Vigna sinensis) também 
chamado feijao-de-corda, feijão- 
macassa, feijão-pardo ou feijão- 
caupi —  é uma planta leguminosa 
da família das papilionáceas. Origi
nou-se na Ásia tropical e na Amé
rica Latina (altiplanos do México e 
da Guatemala, montanhas do norte 
ocidental da Árgentina e pantanal 
do Mato Grosso, no Brasil).

Durante muito tempo pensou-se 
que o feijão (nome derivado de uma 
antiga embarcação grega, de forma 
emelhante) originava-se apenas da 
ndia, pois sua introdução na Eu

ropa seguiu-se à época dos grandes 
descobrimentos marítimos do sé
culo XV. Mas pesquisas arqueoló
gicas realizadas nos túmulos incas 
proporcionaram, entre seus resulta
dos, a descoberta de sementes, a 
partir das quais se pode calcular 
que há 7 000 anos, o cultivo do fei
jão  já  era conhecido na América.

Inclusive no Brasil o plantio do 
feijão era familiar aos indígenas, 
revelando-se, nos séculos XVIII e 
XIX , valiosa fonte de renda aos co
fres de Portugal: de 1785 a J834, 
os plantadores de feijão eram obri
gados a pagar um imposto de 20 
réis por alqueire. O interesse de 
Portugal pelo cultivo de feijão no 
Brasil ficou evidenciado principal
mente com a introdução do ma- 
cassar, variedade oriunda de antiga 
possessão _ (hoje Indonésia) do 
reino, na Ásia. Essa variedade, por 
suas qualidades de resistência e 
adaptação às condições adversas 
do Norte e Nordeste brasileiros, 
predomina até hoje nessas regiões.

Atualmente, o Brasil é o pri
meiro produtor mundial de feijão. 
Segundo a Equipe Técnica de Es
tatística Agropecuária, em 1970 o 
país atingiu uma colheita de 2,6 
milhões de t, com uma área culti

vada de 3,8 milhões de hectares e 
um rendimento de 590 kg/ha. E, de 
acordo com o anuário da FAO, em 
1967 o Brasil produziu 2 554 000 
t, ou seja, 23% da produ
ção mundial, vindo a seguir as sa
fras da índia (2 042 000 t), da 
China continental (1 370 000 t), do 
México (1 008 000 t) ,d o s Estados 
Unidos (708 000 t) do Japão 
(264 000 t)e  de Uganda (252 0 0 0 1).

O Estado brasileiro que mais fei
jão produziu em 1973 foi o Paraná, 
com 21,2% da produção nacional 
(472 079 t), seguido por Minas Ge
rais (282 073 t), Bahia (243 169 t), 
Rio Grande do Sul (176 5 7 6 1), São 
Paulo (147 543 t), Ceará (146 957 
t), Pernambuco (135 928 t) e Pa
raíba (93 852 t). As demais unida
des da Federação produziram jun
tas 530 763 toneladas.

Uma planta, duzentas espécies

O feijoeiro tem raiz curta, pouco 
aprofundada no solo, e uma haste 
aerea, ramificada, cujas folhas são 
compostas por três folíolos. As flo
res são formadas por cinco pétalas 
brancas, amareladas ou rosadas. 
Seu fruto é uma vagem estreita de 
10 a 20 centímetros de compri
mento, que, uma vez madura, cos
tuma assumir um tom amarelo-pa- 
lha. Dentro da vagem encontram-se 
as sementes (os feijões), em geral 
reniformes, isto é, com forma de 
rim, de tamanho e coloração variá
veis.

Existem cerca de duzentas espé
cies de feijão tropical e subtropical, 
com inúmeras variedades. Essas es
pécies são divididas em dois grupos 
considerados principais: feijões tre
padores (ou de corda) e feijões 
anões (ou de arrancar).

No Brasil, centenas de experiên
cias foram realizadas para aperfei
çoar a produção e a qualidade. Es
tudos de campo tem revelado 
técnicas racionais de cultivo que já  
propiciaram um aumento de produ
ção que variou de 40% a mais de 
100%. Assim, puderam-se obter 
variedades precoces, resistentes a 
moléstias e pragas, e aclimatadas a 
diferentes regiões do país. Entre es
sas variedades, destacam-se o fei
jão mulatinho, o preto e, em pro-

Germinação do feijão, cujo ciclo vegetativo varia de 9 0  a 120 dias.

Ramo do "Phaseolus multiflorus". Suas flores podem tambóm ser brancas.
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lhores safras do feijão mulatinho 
são conseguidas somente em terra 
fértil e sob condições climáticas 
normais. Desse modo, tanto a au
sência quanto o excesso de chuva, 
por exemplo, são prejudiciais à sua 
cultura.

Por sua vez, o feijão preto (igual
mente denominado porto alegre e 
rio grande) tem grande importancia

ara a pecuária do Rio Grande do
ul, onde é intensamente cultivado.

Todos os tipos de feijão podem 
ter variedades precoces ou tardias, 
e variedades de horta ou de campo. 
As variedades de horta são colhi
das quando a vagem ainda se en
contra imatura (verde e sem mem
branas). As variedades de campo 
são cultivadas em maior escala, 
pois delas depende a produção dos 
grãos secos.

Na Bahia e nos Estados do Nor
deste, o feijão de trepar presta-se 
admiravelmente para ser cultivado 
junto com milho, trigo, cana-de- 
açúcar, algodão ou, de modo geral, 
com todas as gramíneas forragei
ras*. A plantaçao de uma fileira de 
feijão desse tipo entre um milharal 
serve para fertilizar o solo e benefi
ciar as futuras plantações.

Plantio e colheita

Nada influi mais na plantação 
de feijão que a época do ano. Con
dições climáticas, como seca, ex
cesso de chuvas, temperaturas 
muito elevadas ou muito baixas, 
além de luminosidade intensa, afe
tam o rendimento das culturas, que 
variam segundo as regiões. No 
Norte e no Nordeste do Brasil, por 
exemplo, a época de semeadura va
ria de janeiro a maio; no Centro- 
Sul, há duas temporadas: uma que 
vai de janeiro a março (plantio da 
seca) e outra que se estende de se
tembro a novembro (plantio das 
águas).

O excesso de umidade e de chu
vas acarreta a deterioração dos 
grãos ou prejudica o desenvolvi
mento da planta (que é facilmente 
atacada por fungos). Água em ex
cesso favorece também a germina
ção das sementes no interior das 
vagens.

Prolongados períodos de seca

também são prejudiciais aos fei
joeiros. Seu crescimento torna-se 
anormal, com vagens que amadure
cem e secam antes que os grãos es
tejam totalmente desenvolvidos. O 
feijão assim colhido é de péssimo 
gosto, sendo por isso desvalorizado 
no mercado.

Em terrenos devidamente arados 
e gradeados, o plantio pode ser 
feito manual ou mecanicamente. 
As sementes, distanciadas entre si 
por intervalos regulares, não devem 
ser recobertas por mais de 3 centí
metros de terra. E para que o fei
joeiro não seja atacado por ervas 
daninhas bastam apenas duas 
capinas.

O ciclo vegetativo do feijão varia 
de 90 a 120 dias e a colheita é feita 
quando as vagens atingem o ponto 
certo de maturação e encontram-se 
completamente secas. Arrancadas 
e transportadas para terreiros, são 
então distribuídas em camadas. 
Após dois ou três dias, sofrem o 
processo do debulhamento a poder 
de varadas, trabalho denominado 
“bateção” . As sementes são separa
das por ventilação em peneiras, o 
que facilita a eliminação de grande 
parte das impurezas.

ta n to  as vagens verdes quanto 
os grãos secos do feijão são ricos 
em proteínas, ferro, tiamina, cálcio 
e outros nutrientes. Cinqüenta gra
mas de feijão podem fornecer 20% 
de ferro, 20% de tiamina e cerca de 
15% de cálcio.

Prato nutritivo, o feijão consti
tui, no Brasil, um dos alimentos bá
sicos da população, graças a seu 
alto teor proteico.

O Instituto Agronômico do Es
tado de São Paulo, analisando as 
propriedades vitamínicas do feijão 
preto e do feijão mulatinho, acusou
o seguinte quadro:

preto mulatinho

Proteína 16,66% 17,97%
Amido 46,99% 45,26%
Açúcar e dextrina 6,69% 8.32%
Ácido fosfórico 0,80% 0,90%

VEJA TAM BÉM : Agronomia; Le
guminosas.

Feijó

Quando o paulista Diogo Antô
nio Feijó nasceu, em 3 de agosto de 
1784, acentuava-se no Brasjl as lu
tas contra o domínio econômico e 
político do país pelos portugueses. 
Ao que tudo indica, era filho ilegí
timo de Félix Antônio Feijó e Ger- 
trudes Camargo. Não tinha mais 
de cinco anos de idade quando 
houve a tentativa de Tiradentes*, e 
de alguns intelectuais e padres, de 
acabar com o “ quinto’ sobre o 
ouro das Minas Gerais (Inconfi
dência* Mineira). Aos catorze, 
soube da sublevação dos pobres e 
escravos da Bahia, por "um go
verno livre, democrático e indepen
dente de Portugal” (Conjuração* 
Baiana).

Foi em São Carlos (atual Cam 
pinas, no Estado de São Paulo) que 
Feijó tevé seus primeiros contatos 
com a realidade do país. Estudando 
num seminário, onde se ordenaria 
padre em 1808, percebeu a impor
tância que teve para o Brasil a 
abertura dos portos aos ingleses. A 
partir daquele momento, as expor
tações da colônia poderiam ser fei
tas diretamente aos mercados euro
peus, sem passar pela metrópole, e, 
acontecendo as importaçoes, os 
preços já  não seriam acrescidos 
dos impostos cobrados pela Coroa.

Entusiasmado com as possibili

dades concretas de um Brasil livre, 
Feijó passou a dedicar mais tempo 
à observação dos fatos políticos. 
Mudou-se para Itu, onde se concen
trava grande número de liberais 
(São Carlos, pelo contrário, era 
uma província muito conserva
dora). Com o padre Jesuíno, fun
dou o Cur>o de Filosofia Raciona- 
lista e Ética, introduzindo na 
colônia o pensamento de Kant*.

Para Feijó, seria insustentável 
um recuo do Brasil à situação ante
rior à vinda da família real. Não 
acreditava que os portugueses ten
tassem manter a política do Pacto 
Colonial. Além de tudo —  pensava 
— , os movimentos liberais da bur
guesia mercantil portuguesa esta
vam em pleno avanço: logo haveria 
uma Assembléia Constituinte, da 
qual até os brasileiros participa
riam. De fato, em 1820 já  se prepa
ravam as eleições para escolher os 
representantes do Brasil à Consti
tuinte. Acreditando na solidarie
dade dos liberais portugueses à in
dependência do pais, Diogo 
Antônio Feijó apresentou-se como 
candidato por Itu. E foi eleito.

Em Portugal, os deputados bra
sileiros perceberam que a realidade 
era bem outra: raramente seus inte
resses coincidiam com os da bur
guesia mercantil da metrópole. Os 
constituintes portugueses queriam 
recobrar o monopólio do comércio 
colonial, eliminando a franquia dos 
portos. Diogo Feijó protestou vio
lentamente; os portugueses respon
deram com vaias e ofensas. Exigiu 
a independência do Brasil e rece-

Diogo A. Feijó: padre, professor, ministro, senador, regente e rebelde.
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Na Assembléia Constituinte de 1821, em Portugal, Feijó defendeu energicamente a independência do Brasil.

beu, em troca, um decreto que ex
cluía os brasileiros da Assembléia 
Constituinte. Vítima de persegui
ções e ameaças, foi obrigado a 
abandonar Portugal, viajando à In
glaterra para denunciar as inten
ções dos comerciantes da metró
pole. Voltou ao Brasil, onde foi 
mantido sob severa vigilância.

Independência à portuguesa

Como a maioria dos liberais bra
sileiros e dos interessados na agri
cultura escravista de exportaçao, 
Feijó não se convenceu totalmente 
com a independência* do Brasil. 
Após o 7 de setembro, o comércio 
direto com países estrangeiros foi 
mantido e até ampliado, mas isso 
não bastava: era ainda necessário
0 desmantelamento do aparelho es
tatal, centralizado e vinculado a in
teresses portugueses. Além do 
mais, o apoio ativo de Dom Pedro*
1 à independência não era enten
dido como um desejo de livrar o 
Brasil da situação de colônia, mas 
como uma forma de preservar o 
poder da casa de Bragança, sensi
velmente reduzido em Portugal 
pela revolução do Porto. Essa des
confiança, somada ao autorita
rismo dò imperador, fez com que 
os liberais se divorciassem do go
verno, iniciando um bloco de opo
sição que se fortaleceria a ponto de 
obrigar Dom Pedro a abdicar.

Desde 1824, Dom Pedro I en
controu em Itu um dos centros 
mais fortes de oposição a seu go
verno. Feijó assinava numerosos 
documentos denunciando arbitra
riedades do imperador. Em 1826, 
foi para o Rio de Janeiro substituir 
Fernandes Pinheiro (1774-1847) na 
Assembléia, de onde criticou a 
política oficial.

E seu inconformismo não se li
mitava ao plano político-institucio- 
n a l: Feijó foi severamente repreen
dido pelo Vaticano por haver 
questionado alguns dogmas da 
igreja. Um dos problemas que le
vantou é discutido ainda hoje pelos 
católicos do mundo inteiro: o celi
bato de padres e freiras. Seus inimi
gos políticos aproveitaram-se, mais 
tarde, de um pronunciamento do 
papa —  contrário à posição de 
Feijó —  para desmoralizá-lo ante 
a opinião pública. Mas Feijó não 
deixou de fazer oposição por causa 
de boatos: em 1830, participava 
ativamente da crescente onda de 
contestação ao regime de Dom Pe
dro I, que já  ganhara as ruas atra
vés de manifestações estudantis. O 
liberalismo antimonárquico cres
ceu tanto que naquele ano já  domi
nava 42 dos 53 jornais existentes.

A única forma encontrada pelo 
governo imperial para acabar com 
a discordância era a repressão, 
através de prisões e processos (que 
só fizeram aumentar a revolta). O

resultado da pressão popular foi a 
saída do imperador da cena polí
tica: em 7 de abril de 1831, ele ab^ 
dica em favor de seu filho.

Para Feijó — como para os inte
ressados na agricultura de exporta
ção e para alguns intelectuais liga
dos aos senhores escravistas — , os 
objetivosjá estavam alcançados: li
vre comercio internacional, inde
pendência e um novo aparelho de 
Estado que lhes garantia continui
dade dessa situaçao. Mas ainda ha
via descontentes: de um lado, os 
defensores do abolicionismo* e da 
república, e, de outro, os “restaura
dores” (portugueses que ainda 
acreditavam na volta do Brasil à 
dominação de Portugal).

Convidado a ocupar o Ministé
rio da Justiça na Regência* Provi
sória (o futuro Dom Pedro* II não 
tinha idade para governar), Feijó 
combateu severamente as duas ten
dências. Logo no começo, prome
teu “rigor e inflexibilidade na apli
cação das leis” . Nesse período, 
sufocou uma sedição do 16.° Bata
lhão de Infantaria, suspendeu as 
Cartas de Seguro (espécie de ha- 
beas corpus) e, por várias vezes, 
acabou com as garantias constitu
cionais. Para garantir militarmente 
sua política e dar maior poder ao 
seu governo, criou, em 1831, a 
Guarda Nacional, uma tropa de 
elite formada por pessoas de alta 
renda.

Em abril de 1832, centenas de 
soldados amotinaram-se e partiram 
para o Rio de Janeiro a fim de to
mar a cidade. Feijó ordenou então 
a Luís Alves de Lima e Silva (D u
que de Caxias*) que reprimisse o 
movimento “a ferro e fogo”. De
pois de apontar José Bonifácio* 
como um dos mentores do motim, 
pediu ao Senado que o destituísse 
do cargo de tutor do príncipe. Ne
gado o pedido, Feijo demitiu-se. 
Mais tarde, por hábil manobra, os 
partidários de Feijó conseguiram 
afastar tanto José Bonifácio quanto 
o Partido Restaurador da vida polí
tica. Após eliminar a oposição sau
dosista, o governo passou a centra- 
lizar-se num único regente. Feijó, 
lembrado para o cargo, foi eleito 
em outubro de 1835.

Durante a regência de Feijó, a 
oposição mais radical manifes
tou-se em duas revoluções que 
iriam abalar o prestígio de seu go
verno. No Pará, milhares de serta
nejos uniram-se ao fazendeiro Felix 
Malcher, exigindo um presidente
—  eleito por eles —  para a provín
cia. Esse movimento (cabanagem*) 
tinha, ainda, um caráter republi
cano e antiescravista.

No Rio Grande do Sul, os fazen
deiros de gado e intelectuais repu 
blicanos iniciam a Guerra dos Far
rapos*, exigindo desde maior 
autonomia (ala moderada) até to
tal separação do resto dopais.

Nos dois casos, Feijo ordenou 
pronta repressão, sem conseguir 
debelar totalmente as sedições. A 
oposição conservadora (resquícios 
de restauradores) aproveitou-se 
desses fatos para lançar uma nova 
cam panha contra o regente. Afinal, 
em 1836, os conservadores conse
guem maioria no Senado, provo
cando a demissão de Feijó.

Em nova ofensiva política, os li
berais de Feijó obtiveram maioria 
nas eleições de 1840. Mas os con
servadores resolveram anular o 
pleito, provocando imediata reação 
em São Paulo e Minas Gerais, onde 
seus adversários pegaram em ar
mas. Doente, semiparalítico, Feijó 
deslocou-se até Sorocaba, unin
do-se aos rebeldes liderados por 
Rafael Tobias de Aguiar 
(1793-1857). Preferindo ficar ao 
lado dos conservadores, o Duque 
de Caxias determinou violenta re
pressão contra os liberais, esma 
gando-os em pouco tempo. Feijó 
conseguiu chegar ao Rio, e, da tri
buna do Senado, responsabilizou o 
governo pela situaçao de guerra e 
pelas violências cometidas em São 
Paulo. Em seguida, foi preso e in
cluído num processo criminal, no 
qual apareceu como conspirador 
contra o regime. Desterrado para 
Vitória (ES), permaneceu preso de 
julho a dezembro de 1842. Liber
tado, voltou ao Rio de Janeiro, 
apresentando defesa ao senado na 
abertura da sessão dé 1843. Porém, 
antes que se encerrasse o processo, 
Feijó morreu, no dia 10 de novem
bro do mesmo ano.

VEJA TAM BÉM : Abolicionismo: 
Brasil— História *; Independência 
do Brasil; Liberalismo; Primeiro 
Reinado no Brasil; Regências no 
Brasil; Segundo Reinado no Brasil.No fim de sua vida, Feijó reuniu-se aos rebeldes de Tobias de Aguiar, em Sorocaba (acima). Logo seria preso.
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Felídeos

Classificação

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Classe: Mammalia 
Ordem: Carnivora 
Família: Felidae 
Ggneros: Lynx, Felis, Panthera 

e Acionyx

Do feroz leão ao gato doméstico, 
os felídeos constituem a família 
mais evoluída entre os fissípedes. 
Carnívoros* vorazes, são os mamí
feros* mais bem conformados para 
a caça de presas de qualquer tam a
nho, inclusive os grandes ungula- 
dos das savanas.

Dotados de força notável, senti
dos muito desenvolvidos e elegân
cia de formas, os felídeos possuem 
certos caracteres anatômicos uni
formes: cabeça mais ou menos re
donda, focinho curto e mandíbulas 
robustas, acionadas por músculos 
mastigadores potentissimos, que só 
permitem movimentos verticais.

Seus trinta dentes revelam espe
cialização acentuada: incisivos pe
quenos e cortantes, caninos agudos 
e fortes, molares reduzidos.

Os felídeos são digitígrados, isto 
é, apóiam-se no chão por meio dos 
dedos. As patas dianteiras são pen- 
tadáctilas, e as traseiras, tetradacti- 
las, armadas de unhas recurvas e 
quase sempre retráteis.

Esses animais vivem nos mais 
diversos ambientes, desde as flores
tas fechadas até as savanas e as re
giões desérticas.

Linces e gatos

As cinco espécies do gênero 
Lynx, popularmente denominadas 
linces, caracterizam-se por orelhas 
terminando em um tufo de pêlos 
rígidos, cauda curta e presença de 
dois pré-molares extras no maxilar 
superior.

A espécie mais importante é o 
lince europeu ou comum (Lynx  
lynx), de pelagem amarelada, man
chada de branco, exceto nas patas 
e no dorso, onde as manchas são 
escuras. Para um comprimento to
tal de 1,30 m, sua cauda mede ape
nas 25 cm. Vive nas florestas, nos 
terrenos rochosos e nas pradarias. 
Predador ativo e muito veloz, en
contra-se bastante espalhado pela 
Ásia. Na Europa, sua presença re
manesce apenas em limitadas re
giões da Russia, Escandinávia e re
dondezas.

O lince pardo, L ynx  pardina, 
também europeu, aparece mais fre
qüentemente na zona meridional, 
península Ibérica e nos Balcãs.

Existem duas espécies america
nas de lince: o lince do Canadá 
(Lynx canadensis) e o bobcat ou 
lince vermelho (Lynx rufus).

Embora não inclua os felídeos de 
maior porte, o gênero Felis é o

O leão é um dos típicos representantes da fauna das estepes africanas.

mais importante da família. Suas 
espécies se espalham por todo o 
globo, incluindo desde o gato do
méstico (Felis catus), ótimo modelo 
anatômico para estudo do gênero, 
até a chamada onca-parda brasi
leira (Felis concolor).

A grande maioria desses gatos 
tem pequeno ou médio porte, dis
tinguindo-se do gênero Panthera, 
entre outros motivos, pela presença 
de um aparelho, no osso hióide, 
que impede certos movimentos da 
cabeça. Todas as espécies estão 
munidas de unhas retráteis, com o 
manto variando de coloração, po
dendo ser uniforme, manchado ou 
estriado.

Os verdadeiros gatos são ani
mais de hábitos noturnos, quase 
sempre solitários, exceto nas fases 
de acasalamento. A gestação dura, 
em média, de 55 a oitenta dias, nas
cendo de cada parto de um a seis 
filhotes. A duração da vida varia 
entre dezesseis e vinte anos.

O gato selvagem europeu, Felis 
silvestris, é um pouco maior do que 
o gato doméstico (tem de 50 a 80 
cm de comprimento), possuindo 
cauda longa, grossa e anelada. Ha
bitante da Europa e Ásia Menor, 
distingue-se_a espécie Felis lybica, 
difusa pela África e Ásia, contando 
com uma subespécie — o gato 
sardo (Felis lybica sarda).

A Ásia conta com as seguintes 
espécies: Felis bieti ou gato-do-de- 
serto, peculiar à China e à Mongó
lia; Felis chaus ou gato-do-jângal, 
espalhado por vasta região, do 
Egito à China e. Indochina, pre
sente também na índia e no Ceilão; 
Felis margarita ou gato-da-areia, 
habitante das regiões desértjcas e 
semidesérticas da  África, Ásia e 
Arábia, em particular; Felis manul 
ou gato-das-estepes, muito peludo e 
macio, difundido pelas estepes e re-

Tanto na floresta como em campo aberto, o leopardo demonstra a mesma ferocidade e agilidade no ataque.
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"Panthera pardus", o leopardo.

Gato persa.

giões áridas da Ásia; Felis marmo- 
rata, ou gato-de-mármore, encon
trado no Nepal e Indochina; e o 
Felis bengalensjs ou gato-leopardo, 
habitante da Ásia oriental. Além 
desses, há também o Felis viverrina 
ou gato-pescador, encontrado na 
índia. Indochina, Sumatra e Java, 
que é um dos poucos felídeos que 
se nutrem, preferencialmente, de 
peixe.

O serval,, Felis serval, muito di
fuso pela África, distingue-se por 
sua elegância fora do comum. Pos
sui pernas compridas, que lhe per
mitem grande velocidade.

O genero Felis possui diversos 
representantes no continente ameri
cano. O de maior tamanho é o 
puma (Felis concolor), também co
nhecido pelo nome de leão-da-mon- 
tanha. Pode ser encontrado desde 
as montanhas do Canadá até o sul 
do Brasil, onde recebe a denomina
ção de suçuarana ou onça-parda. 
Tem pouco menos de 2 metros de 
comprimento e coloração uniforme 
(um amarelado escuro no dorso e 
mais claro no ventre). Os filhotes, 
entretanto, apresentam coloração 
manchada.

Uma espécie igualmente difun
dida pelas três Américas é o oce- 
lote, Felis pardalis. Outras espécies 
americanas são: Felis pajeros ou 
gato-dos-pampas, habitante da Ar
gentina, especialmente da Patagô’- 
nia; Felis tigrina ou gato-do-mato, 
ou ainda gato-leopardo. encon
trado na Amazônia; Felis •yagua- 
rondi ou jaguatirica, habitante de Ao contrário do macho, a leoa não apresenta juba —  trata-se de um caso de dimorfismo de caráter sexual.

toda a América tropical, muito co
nhecido no Brasil, onde também é 
chamado de gato-do-mato-grande.

Os mais ferozes

O gênero Panthera abrange as 
feras mais avantajadas, que, por 
sua agilidade e força excepcionais, 
constituem os predadores mais 
temíveis. Inclui seis espécies de felí
deos. todos providos de unhas re
tráteis.

A espécie mais destacada é a do 
leão, Panthera leo, que já  viveu na 
Ásia. (Hoje só se encontra nesse 
continente a subespécie Panthera 
leo pérsica, que, sobrevive na flo
resta de Gir, na índia, sob proteção 
do governo.) Atualmente, o Panthe
ra leo é um animal africano, cujo 
habitat é a região sul do Saara.

O leão é polígamo. Mede cerca 
de 2,5 metros de comprimento e 
distingue-se da fêmea — que repro
duz anualmente — pela presença 
de espessa juba (dimorfismo de ca
ráter sexual). Animal de enorme 
força nas patas e na mandíbula, e 
surpreendentemente ágil e_ veloz 
para sua envergadura, o leão vive 
nas estepes africanas, onde se ali
menta da g/ande variedade de ani
mais herbívoros, ‘abundantes na 
região.

Muito mais agressivo do que o 
leão é o tigre (Panthera tigris), es
pécie exclusivamente asiática, com 
numerosas subespécies geográficas 
dispersas desde a Sibéria até o ar
quipélago de Sonda (Sumatra e 
Java). Com um tamanho que pouco 
deve ao do leão, dotado também de 
força descomunal, o tigre prefere

"Felis concolor", o puma.

Gato angorá.

"Lynx caracal", um dos linces.

Gato siamês.
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caçar na floresta. Aí, sua pelagem 
clara, com largas estrias escuras, 
favorece um mimetismo* muito 
vantajoso para se esconder entre a 
vegetação. Tirando proveito dessa 
peculiaridade, o tigre costuma es
perar que a caça passe ao alcance 
do seu pulo, quase sempre certeiro 
e fatal.

O leopardo, Panthera pardus, é 
talvez o mais feroz entre todos os 
mamíferos. De menor porte do gue 
o leão e o tigre, distribui-se, porem, 
muito mais amplamente do que es
ses felinos. Animal próprio da Ásia 
e da África, o leopardo é elegante 
e forte, possui o manto manchado 
e vive numa grande diversidade de 
ambientes, desde as florestas tropi
cais, extremamente úmidas, até as 
regiões rochosas, de vegetação es
cassa. Com 1,50 m de compri
m en to ,movimenta-se agilmente so
bre as árvores, de onde, confundido 
com a vegetação, aguarda a oca
sião propícia para se lançar silen
ciosamente sobre a presa incauta.

Entre os leopardos, costumam 
aparecer, com freqüência, indiví
duos melânicos, ou seja, dotados de 
muita melanina, pigmento que es
curece a pele. São chamados vul
garmente de panteras ou panteras 
negras, designação destituída de 
significação do ponto de vista 
científico.

No continente americano, o ani
mal correspondente ao leopardo é 
o jaguar, também conhecido, no 
Brasil, por onça-pintada. Cientifi
camente classificado como Pan
thera uncia, o jaguar diferencia-se 
do leopardo pelo comprimento um 
tanto maior (cerca de 1,80 m), e pe
las manchas (ocelos), que apresen
tam, em seu interior, uma ou mais 
novas manchas. O jaguar ou onça- 
pintada espalha-se por quase toda 
a América, desde o sul dos Estados 
Unidos até os pampas argentinos. 
Vivç nas florestas equatoriais ou 
em regiões de pouca vegetação. 
Caça animais de médio e grande 
porte. Na vizinhança das localida
des habitadas pelo homem, alimen
ta-se de animais domésticos, como 
cavaloSj bois, carneiros, etc.

Na Ásia, existem ainda duas es
pécies do gênero Panthera. Uma 
delas é a denominada Panthera ne
bulosa, bem menor que seus paren
tes —  seu comprimento chega, no 
máximo, a 1 m, possui manto in
confundível, com desenhos poligo
nais. A outra espécie asiática e o 
leopardo-das-neves, Panthera un
cia. Vive nas montanhas, em altitu
des de mais de 3 000 m, além do 
limite da vegetação, num ambiente 
rochoso. Com um comprimento de
1.50 m, esse animal alimenta-se de 
roedores e pássaros e, havendo pos
sibilidade, de animais domésticos. 
Sabe-se que leva vida noturna, mas 
outros detalhes sobre seus hábitos 
são quase desconhecidos, em vir
tude da grande dificuldade de es
tudo in loco.

Um campeão de velocidade

O gênero A cinonyx  conta com uma 
única espécie: o guepardo, Acino
nyx jubatus. Animal de cerca de
1.50 m de comprimento, cauda 
grossa de 0.75 m, focinho curto, 
forma fina e ágil, possui, como ca
racterística distintiva,, as unhas não

retráteis. Reveste-se de pêlo claro, 
manchado de preto, com pequena 
crina na região inferior mediana do 
pescoço.

O guepardo, também conhecido 
por cheetah, é, talvez, o mais rá
pido entre os mamíferos, pois con
segue correr a uma velocidade de 
mais de 110 km/h. Graças a isso, 
pode apresar com certa facilidade 
sua caça preferida, animais tam 
bém velozes: zebras, antílopes e ou- 
tos mamíferos herbívoros que vi
vem nas savanas.

Em 1927, foi descrita outra espé
cie do gênero, o Aciononyx rex, 
comprovando-se, posteriormente, 
tratar-se de simples forma indivi
dual aberrante do guepardo dotado 
de manto estriado, e não de forma 
sistemática.

O gato doméstico

Felídeo domesticado pelo ho
mem há milênios, o Felis catus 
deve ter tido sua origem no gato 
selvagem africano da espécie Felis 
lybica. O domesticamento deu-se 
primeiramente no Egito (onde o 
gato já  foi considerado animal sa
grado). Do Egito, o gato foi levado 
para a Síria, Europa meridional e 
Ásia. Na Idade Media, crenças su
persticiosas lhe deram fama de ani
mal aparentado com o diabo. Em
bora as superstições a respeito de 
sua malignidade não tenham desa
parecido inteiramente, o gato recu
perou, na época moderna, suas re
galias de animal de estimação.

A espécie felina doméstica divi
de-se em um grupo de raças de pêlo 
curto e outro de raças de . pêlo 
longo. A raça siamesa pertence ao 
primeiro grupo, caracterizando-se 
pelo corpo fino, focinho comprido, 
olhos azuis e pelagem de cor 
creme, mais escura no focinho, ore
lhas, patas e cauda. A raça abissí
nia, pertencente ao mesmo grupo, 
distingue-se pela cor amarelo-es- 
cura de sua pelagem e por apresen
tar um tufo de pêlos na ponta da 
orelha. Também pertence ao grupo 
de pêlo curto a raça da ilha de 
Man, cuja principal característica 
consiste na ausência de cauda.

No grupo de pêlo longo, figuram 
as raças persa e birmanesa. O gato 
persa possui corpo maciço, pernas 
curtas e fortes, cabeça redonda e 
focinho curto. O. gato birmanês 
apresenta coloração muito seme
lhante à do gato siamês, mas seu 
pêlo é bem mais comprido.

Os gatos domésticos vivem, ha
bitualmente, de dez a doze anos, al
cançando um máximo de quinze 
anos. Atingem a maturidade sexual 
com um ano de vida, aproximada
mente, apresentando um ciclo se
xual de quatro a seis meses. Após 
uma gravidez de sessenta dias em 
média, cada parto produz de qua
tro a oito filhotes, que nascem de 
olhos fechados, sendo alimentados 
pela mãe durante um período de 
cerca de dois meses. Na segunda 
ou na quarta semana, começam a 
nascer os dentes dos filhotes. Á 
dentição permanente completa-se 
aos três meses de idade.

VEJA TAM BÉM : Anim ais Carní
voros; Mamíferos.

Fenícios

Para os gregos, os fenícios não 
passavam de um bando de comer
ciantes ávidos e desonestos. Mas 
foi esse povo que transmitiu para a 
Europa “semibárbara" da época os 
padrões antigos e sofisticados das 
culturas do Oriente Próximo. O al
fabeto que inventaram e difundi
ram é o antepassado de todos os al
fabetos do mundo ocidental.

Durante três séculos e meio (en
tre X e VII a.C.), os fenícios tive
ram o domínio do comércio do mar 
Mediterrâneo.

O domínio dos mares

Os fenícios atuaram como inter
mediários entre Europa e Ásia. Isso 
foi extremamente facilitado po sua 
situação geográfica: localiza- 
vam-se na porção oriental do Medi
terrâneo, onde atualmente si
tuam-se Líbano, Israel e parte da 
Síria. A leste, limitavam-se com a 
civilização do Tigre e Eufrates 
(assírios* e babilônios*), ao sul, 
com o Egito, a oeste, com C reta e 
Micenas, e, ao norte, com o Impé
rio Hitita.

Os fenícios eram um povo se

mita, cuja língua estava relacio
nada com a dos assírios e israelitas. 
Seus vizinhos do norte os cham a
vam de canaanitas (de sua terra, de 
Canaã). Caracterizavam-se pela 
dedicação às atividades marítimas, 
comerciais e de exploração. Em
bora não fossem inventivos como 
os sumérios* ou os gregos, por 
exemplo, os fenícios triunfaram pe
las adaptações — muito práticas
— que fizeram das artes, inven
ções, técnicas e filosofias de outros 
povos.

As primeiras cidades fenícias 
surgiram por volta do ano 3000 
a.C. e gradativamente evoluíram 
para cidades-Estado, cada qual go
vernada por seu rei. Mas nenhuma 
delas teve força suficiente para im
por-se às demais.

Durante longa etapa de sua his
tória, a Fenícia foi dominada pelos 
grandes impérios que a cercavam. 
De 2600 a 1200 a.C., foi submetida 
pelo Egito. Mas o comércio entre 
egípcios e fenícios permaneceu nas 
mãos destes últimos: na cidade de 
Biblos eram embarcados os cedros 
do Líbano de que o Egito dependia 
para construções. _

Por volta aos séculos XIII e XII 
a.C., o território foi invadido ao 
norte por tribos nômades —  os 
arameus* e filisteus* —  e ao sul, 
pelos israelitas.

Por volta de 1200 a.C., os fení
cios haviam perdido quase todas as

Nas ruínas da cidade fenícia de Biblos existem várias colunas romanas.
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A deusa da fecundidade.

suas terras aráveis, conservando 
apenas algumas cidades (como 
Tiro, Sidon e Biblos). Como isso 
ocasionou também o desapareci
mento de seus mercados locais, os 
fenícios lançaram-se ao comércio 
exterior.

Com os gigantescos cedros do 
Líbano construíram a mais pode
rosa frota mercante de então. Ma
nejadas por escravos remadores, as 
naves fenícias aventuraram-se p ara  
além do mar Egeu em direção a 
M alta e Sicília; e chegaram à costa 
atlântica da Espanha. Quando os 
depósitos de estanho do Oriente 
Proximo começaram a se esgotar, 
foram buscar o metal na Bretanha. 
No entanto, seu maior feito marí
timo foi j  viagem de circunavega- 
çâo da África, por volta do ano 
600 a.C., a serviço do faraó egípcio 
Necao.

Em algumas regiões, os fenícios 
desembarcavam brevemente — co
merciavam por alguns dias e levan
tavam âncora. Vendiam principal
mente pratos e tigelas de ouro, 
prata e bronze; garrafas de marfim; 
cerâmica fina com perfumes e un- 
güentos; lãs finas e linhos tingidos. 
Aos mais belicosos ofereciam escu
dos de bronze, pontas de lança e 
adagas de ferro.

Nos pontos terminais de suas 
longas rotas de comércio, os fení
cios edificaram colônias permanen
tes. De início eram pequenas vilas 
fortificadas; mais tarde cresceram e 
tornaram-se rivais de Sidon e Tiro. 
Cádiz, fundada em 950 a.C., foi 
uma delas. Cartago, a mais impor
tante, chegou a desafiar o poderio 
romano.

Em resposta a um fluxo cada vez 
maior de matéria-prima, os portos 
marítimos dos fenícios tornaram-se 
pontos de concentração de arm a
zéns e oficinas de artesanato, onde 
as matérias-primas eram transfor
madas em mercadorias e remetidas 
para outras regiões.

Apesar da freqüência com que as 
cidades fenícias eram assaltadas 
por exércitos inimigos, o povo con
seguiu manter sua hegemonia co
mercial durante cerca de trezentos 
anos. Os alimentos necessários à 
população entravam pelos portos, 
guardados pela mais poderosa ma
rinha do mundo antigo.

pictogramas que compunham a es
crita egípcia. Pouco antes de 1700 
a.C., os escribas fenícios, rejei
tando o complicado sistema de hie
róglifos do Egito, selecionaram um 
símbolo para cada som em sua lín
gua, formando o alfabeto que se 
tornou o ancestral direto de todos 
os alfabetos do mundo ocidental.

Por volta dos séculos IX e VIII 
a.C., o alfabeto de 22 símbolos pas
sou a ser adotado pelos gregos, que 
nele introduziram algumas modifi
cações.

Apesar de inicialmente os fení
cios utilizarem sua invenção ape
nas para fins comerciais, tabletes 
de argila encontrados em sítios an
tigos revelam uma literatura bas
tante desenvolvida, na maior parte 
religiosa, que exerceu profunda in
fluência sobre o Velho Testamento. 
A cultura hebraica não deve ape
nas o alfabeto aos fenícios: foi in
fluenciada também no que se refere 
a ferramentas e armas, formas mu
sicais e instrumentos, motivos reli
giosos, estilo poético, artes plásti
cas e arquitetura.

Vários estudiosos acreditam que 
os hebreus dependiam dos fenícios 
tanto para a indústria interna como 
para o comércio exterior. O palácio 
do Rei Davi* foi construído em pe
dra e cedro do Líbano por pedrei
ros e carpinteiros enviados pelo rei 
fenício Hiram de Tiro (969/936 
a.C.}. Também o filho de Davi, Sa- 
lomao*, ergueu seu palácio com a 
ajuda de artesãos fenícios.

Muito tempo depois de Salomão, 
os israelitas sofreram influência 
fenícia — o casamento do Rei 
Ahab com a princesa fenícia Jeze- 
bel, no século IX a.C., constitui um 
exemplo.

Em 842 a.C., as cidades fenícias 
rendem-se ao ataque dos assírios. 
Pouco tempo depois, recuperam 
sua independência, mas já  não con
seguem manter-se livres. A era de 
prosperidade e poder dos fenícios 
chega definitivamente ao fim em 
572 a.C., com a ocupação de Tiro 
e Sidon pelo monarca babilónico 
Nabucodonosor II*.

VEJA TAM BÉM : Grécia Antiga; 
Semíticas, Línguas.

Para o comércio, 
um alfabeto

Como mercadores e homens de 
negócios, os fenícios tinham de 
manter cuidadoso registro de todas 
as transações que efetuavam. Para 
isso usaram nova e engenhosa

forma de escrita, a mais simples até 
então criada.

Essa escrita originou-se do rudi
mentar alfabeto egípcio, de 24 si
nais. Mas no Egito esses símbolos 
nunca foram considerados elemen
tos fonéticos básicos: eram usados 
junto a centenas de ideogramas e

Guerreiro (esq.) e dama: bronzes fenícios oriundos do II milénio a.C.

Detalhe de um afresco tebano (1400 a.C.) mostrando os fenícios, então os melhores navegadores conhecidos.
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Fenomenismo

A palavra “fenômeno" provém 
do grego e significa originaria
mente “o que aparece”. Segundo a 
terminologia, kantiana, opõe-se à 
coisa em si. É, portanto, aquilo que 
o homem conhece através das im
pressões sensíveis. Dá-se o nome de 
fenomenismo à tendência filosófica 
que afirma que o homem só pode 
conhecer fenômenos (fenomenismo 
gnosiológico) ou que há apenas fe
nômenos, não se podendo falar da 
existência de coisas em si (fenome
nismo metafísico). Essa tendência 
aparece desde o pensamento grego 
antigo, como nos sofistas* e nos 
partidários do ceticismo*.

O fenomenismo na 
filosofia moderna

Também na filosofia moderna 
ela ressurge, radicalizada, no empi
rismo* inglês. Assim é que John 
Locke* elaborou uma concepção 
atomística e psicologista doconhe- 
cimento, segundo a qual todas as 
idéias são derivadas de idéias ele
mentares, externas (sensayões) ou 
internas (reflexão). Tambem Con
dillac* adota posição fenomenista. 
Mas é com David Hume* que ela 
adquire formulação mais coerente e 
permite uma crítica aguda da ciên
cia e da filosofia tradicionais, atin
gindo particularmente a noção de 
causalidade*. Radicalizando os 
postulados empiristas de Locke e 
Berkeley*. Hume defende a necessi
dade ,de se permanecer, no campo 
do conhecimento, ao nível dos da
dos sensoriais, já  que não haveria 
possibilidade de se afirmar a exis
tência de realidades em si.

A teoria dos “sense data” de 
Bertrand Russell

A teoria dos dados sensoriais 
(sense data) foi retomada por Ber
trand Russell*, que lhe deu nova 
formulação. Admite, como os em
piristas clássicos, que a fonte de 
todo conhecimento reside na expe
riência; todavia, ao contrário deles, 
afirma que ao lado do conheci
mento fatual existe um conheci
mento de verdades lógicas a priori, 
que são dotadas de existência pró
pria. Por outro lado, Russell consi
dera que as experiências elemen 
tares se combinam segundo 
princípios lógicos —  e não mecani
camente, de acordo com leis de as
sociação psicológica (semelhança, 
contiguidade), como queria o empi
rismo inglês anterior.

Para Bertrand Russell, haveria 
um nível primário da linguagem — 
que pode ser chamado de “lingua- 
gem-objeto” — , contituído por 
proposições elementares, tam bém 
chamadas variáveis. Essas proposi
ções (por exemplo: “isto é verme
lho”) referem-se a uma experiência 
sensorial, a um conhecimento di 
reto da coisa (acquaintance). Tais 
proposições de base não podem 
conter termos lógicos (como 
“todo”, “ algum”), nem o artigo de
finido, nem “verdadeiro” , “falso”,

Hume, fenomenista britânico.

etc. São independentes umas das 
outras e só existem entre elas rela
ções externas. Num segundo nível 
de linguagem, essas proposições se 
relacionam através da introdução 
das constantes lógicas “e” , “ ou”, 
“s e . . . então”. Passam a consti
tuir, assim , proposições molecula
res, que serao funções ae verdade 
das proposições elementares. A 
verdade ou falsidade das proposi
ções moleculares pode ser calcu
lada —  mas o valor de verdade 
destas últimas não pode ser objeto 
de cálculo, não pode ser deduzido. 
As proposições empíricas são ditas 
verdadeiras apenas enquanto cor
responderem a uma experiência 
(acquaintance).

Reconhece "Russell que um ob
jeto, sendo percebido por duas pes
soas, aparece diferentemente para 
cada uma delas; uma não pode ter 
a experiência da outra. Isso mostra 
que a experiência é algo complexo, 
que inclui o próprio sujeito que per
cebe. Além disso, haveria uma con
tinuidade entre o que é observável
— dado aos sentidos —  e o que 
não é. O que é percebido depende 
inclusive do grau de cultura cientí
fica da pessoa. Em razão desse tipo 
de dificuldades é que Otto Neurath 
(1882-1945) e Rudolf Carnap 
(1891-1970), representantes da filo
sofia* analítica, substituíram a no
ção de dados sensoriais pela de 
enunciados protocolares (proposi
ções que registram as experiências 
imediatas, por exemplo; “ Na sala, 
às 3h 15, Otto percebeu uma 
mesa”).

Ao fenomenismo dos sofistas 
Platão* já  se opusera, mostrando 
que a sensação nunca é apreensão 
de aspectos isolados, mas pressu
põe relações inteligíveis que abrem 
o_ caminho para a hipótese da exis
tência de realidades em si (as 
idéias). E Kant*, embora influen
ciado pelo fenomenismo de Hume, 
mostrou que a possibilidade da 
ciência dependia de não se reduzir 
todo o conhecimento à apreensão 
de dados sensíveis.

VEJA TAM BÉM : Ciência; Conhe
cimento; Filosofia Analítica: Per
cepção.

Fenomenologia

A criação do termo “fenomeno
logia” é atribuída ao pensador ale- 
mao Johann Heinrich Lambert*, 
que o empregou como título de 
uma das partes de sua obra Neues 
Organon (Novo Organon), signifi
cando “teoria das aparências”. Em 
Kant* o termo reaparece com outra 
acepção: indica o estudo “do movi
mento e do repouso em sua relação 
com a representação”. Por sua vez, 
William Hamilton*, ao estabelecer 
a distinção entre a lógica* e a psi
cologia , afirma que esta seria uma 
fenomenologia, já  que se refere ao 
que aparece, sem investigar o pen
samento enquanto tal. Bem diverso 
é o sentido que Hegel* atribui à pa
lavra; para ele, “ fenomenologia do 
espírito” representaria “a história 
das etapas sucessivas, das aproxi
mações e das oposições através das 
quais o espírito se eleva da sensa
ção individual à razão universal” .

No pensamento contemporâneo en
tende-se por fenomenologia o mé
todo e o sistema inicialmente de
senvolvidos por Edmund Husserl*.

Um novo “modo de ver”

O movimento fenomenológico 
atual, embora tendo em Husserl 
seu ponto de partida, apresenta-se 
bastante complexo e diversificado. 
Nele podem ser assinaladas duas 
fases principais: a fase  alemã — 
que inclui, além de Husserl, outros 
nomes como, por exemplo, Alexan- 
der Pfànder (1870-1941), Adolf 
Reinach (1882-1917), Moritz Gei- 
ger (1880-1937), Edith Stein 
(1891-1942), Max Scheler*, Martin 
Heidegger* e Nicolai Hartmann*; 
a fa se  francesa  —  representada por 
pénsadores diferentemente vincula
dos ao movimento ou aos temas da 
fenomenologia, como Gabriel M ar
eei*, Jean-Paul Sartre*, Maurice 
Merleau-Ponty* e Paul Ricoeur 
(1913- ). Nomes como Heideg
ger, Mareei, Sartre, Merleau-Ponty 
evidenciam as ligações entre feno
menologia e algumas das manifes
tações do existencialismo*.
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A primeira fase da obra de Sartre é marcada pelo método fenomenológico.
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Com Husserl, a fenomenologia iniciou-se no pensamento contemporâneo. Sartre: uma tentativa de conciliação entre fenomenologia e marxismo.

Em suas origens, a fenomenolo
gia husserliana foi influenciada 
pelas investigações de Cari Stumpf 
(1848-1936) e Franz Brentano*, 
bem como pela atitude antipsicolo- 
gista de Gottlob Frege* em relação 
a fundamentação da matemática.

A fenomenologia de Husserl 
apresentou-se, em grande parte, 
como uma reação ao psicologismo 
e ao pragmatismo* do final do sé
culo XIX  e começo do século XX. 
Na verdade, suas raízes históricas 
são mais vastas, pois ela surgiu 
num momento critico não apenas 
para o desenvolvimento das ciên
cias, como também para os valores 
até então consagrados na cultura 
ocidental.

Do lado da ciência, tornou-se ne
cessário recolocar a questão das 
primeiras evidências, desde que as 
geometrias não-euclidianas, a teo
ria da relatividade* e a física quân
tica romperam os quadros dentro 
dos quais vinha se desenvolvendo o 
pensamento científico. E o próprio 
Husserl que, diante dessa revolu
ção ocorrida nos conceitos básicos 
da ciência físico-matemática, reco
nhece: “Tudo o que se tem por evi
dente não é senao pré-julgamento 
(. . .) Todos os pré-julgamentos 
são apenas obscuridades prove
nientes de uma sedimentação da 
tradição”. Ele verifica, à luz das 
novas formulações científicas, que 
o mundo no qual se vive e a res

peito do qual o homem constrói 
uma imagem garantida pelos costu
mes e pela tradição nada mais é 
que um hábito — o mundo habi
tual, o habitat — , que a ciência, a 
partir daquela renovação de con
ceitos básicos, reinterpretou. Por 
outro lado, Husserl reage contra o 
“objetivismo cientificista”, ex
presso pelo positivismo*, e que ten
dia a identificar o objeto da ciência 
com fatos puros e simples, dotados 
de perfeita objetividade e portanto 
supostamente descomprometidos 
com o sujeito. Nessa atitude Hus
serl identifica não apenas um cam i
nho que acaba levando ao ceti
cismo* e ao irracionalismo*, como 
também a uma “desumanização da 
ciência”.

Para buscar novo começo para a 
ciência e nova base para os valores, 
Husserl mostra que é necessário in
verter a direção natural do pensa
mento: é preciso superar a atitude 
objetivista, tentando ir além dos 
preconceitos e dos pré-julgamentos. 
Para tanto seria imprescindível 
exercitar um “ novo modo de 
olhar”, que refizesse as evidências 
e, ao mesmo tempo, lhes desse ga
rantia. Esse o objetivo fundamental 
do método fenomenológico, que 
parte, numa primeira etapa, da epo- 
ché, ou suspensão de todo juízo so
bre o mundo natural. Com isso, 
Husserl não pretende negar a exis
tência desse mundo, mas apenas

colocá-lo “entre parênteses”., 
A conseqüência disso é que os 
conteúdos da consciência passam a 
ser considerados neles mesmos, in
dependentemente de pertencerem 
ao plano real ou imaginário, im
possível ou ideal. Suspensa qual
quer afirmativa a respeito da exis- 
tencia do objeto considerado, o su
jeito apreenderia o puro fluxo  do 
vivido, podendo, entao, descrevê-]o 
tal qual ele se apresenta à intuição 
e sem pretender “explicá-lo” redu- 
rindo-o a outro nível de realidade. 
A apreensão desse “vivido neutro” 
revelaria, de saída, seu caráter fun
damental: a intencionalidade, que 
faz com que toda a consciência seja 
consciência de. O método fenome
nológico permitiria, no parecer de 
Husserl, a captação de essências, 
entendidas nao como entidades 
abstratas e transcendentes, mas 
como “totalidades concretas” que 
fundamentam a existência das sin
gularidades. Esse o motivo pelo 
qual a fenomenologia se apresenta 
como uma ciência eidética, que se 
propõe servir de base para todas as 
ciências, já  que possibilitaria cons
trui-las a partir da certeza. Desde 
o início era este o projeto de Hus
serl: libertar dos condicionamentos 
psicológicos os fundamentos lógi
cos do conhecimento, separando 
sujeito psicológico de sujeito epis- 
têmico (sujeito do conhecimento 
científico).

A fenomenologia de Husserl vai 
deixando de ser apenas um método 
para se transformar numa dou
trina: um novo tipo de idealismo
—  fenomenologia transcendental 
— , que procura descrever a cons
ciência pura.

Com Max Scheler, as essências 
tornam-se essências-valores, alcan
çáveis por via de uma_ intuição 
emocional ou afetiva (e não intelec
tual, como em Husserl). Essas es
sências-valores não estariam djre- 
tamente ligadas a significações, 
como na lógica husserliana (por 
exemplo, na intuição do valor 
“agradável” não se intui a signifi
cação da essência “ agradavel”, 
m as — emocionalmente — a pró
pria essência “agradável”).

Com Maurice Merleau- Ponty, a 
análise fenomenológica da percep
ção conduz à afirmação de que a 
fenomenologia não é somente um 
estudo de essências: ela recoloca as 
essências na existência e procura 
compreender o homem e o mundo 
a partir de sua facticidade. Ao 
mesmo tempo sujeito pensante e eu 
corpóreo, o homem seria, para ele, 
dotado de uma ambigüidade funda
mental.

VEJA TAM BÉM : Essência; Exis
tencialismo; Heidegger; Husserl; 
Sartre.
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Fermentação

O processo de fermentação al
coólica, que consiste na transfor
mação de açúcar (glicose) em ál
cool etílico e dióxido de carbono, 
é conhecido há milhares de anos: 
documentos históricos registram 
que povos muito antigos já  o utili
zavam, por exemplo, para obter be
bidas alcoólicas a partir de caldo 
de uvas.

Os investigadores tiveram sua 
atenção despertada para o fenô
meno por volta do século XVIII, 
quando a química* começava a fir
mar-se como ciência. Entao, foi es
tabelecido o mecanismo químico 
do processo; no entanto, sua verda
deira natureza demorou mais 
tempo para ser descoberta. Sa- 
bia-se como a fermentação ocorria; 
tratava-se agora de saber por que 
ela ocorria.

Quem primeiro reconheceu a fer
mentação como um fenômeno de 
origem biológica foi o químico 
Theodor Schwann*, no inicio do 
século XIX : ele sustentava a teoria 
de que o fermento (levedura) que 
promovia a transformação de açú
car em álcool e gás carbônico era 
um microrganismo.

Essa tese foi na época contes
tada nos meios científicos, tendo 
sido ridicularizada por químicos 
notáveis como Berzelius*, Wõhler* 
e Liebig*. Segundo estes, o fer
mento seria uma matéria não viva 
e a causa da fermentação estaria 
apenas no oxigênio. Arrebatados 
por um exagero polêmico bastante 
infeliz, Liebig e Wõhler chegaram 
a escrever, argumentando contra a 
descoberta de Schwann, que “ a le
vedura tem uma tromba de sucção 
com a qual devora o açúcar; uma 
corrente de álcool jorra do ânus, ao 
mesmo tempo em que dióxido de 
carbono borbulha de enormes ór
gãos genitais” (Annalem, 29, 1839, 
p. 100).

Uma descoberta verdadeira e 
um conceito falso

Caberia a Louis Pasteur* a de
monstração convincente e defini
tiva acerca da origem biológica da 
fermentação. Nascido na França, 
país em que o vinho tinha grande 
importância econômica, Pasteur in
teressou-se pelo estudo do processo 
de fabricaçao do vinho e identifi
cou diversos microrganismos res
ponsáveis pelo desenvolvimento de 
diferentes tipos de fermentação. 
Um desses microrganismos condu
zia, na ausência de oxigênio, à for
mação de ácido butírico. Com essa 
descoberta, o cientista francês in
troduziu o conceito de organismos 
aeróbios (que utilizam diretamente 
o oxigênio do ar) e anaeróbios (que 
não utilizam), identificando as fer
mentações como associadas a estes 
últimos.

Embora inicialmente recebida 
com restrições, a tese da origem 
biológica do processo fermentativo 
seria, J,ogo depois, amplamente 
aceita. E que, entre outras razões, 
tal idéia favorecia o conceito do vi-

talismo, muito em voga na época, 
segundo o qual os compostos orgâ
nicos poderiam ser sintetizados 
pela açao de uma força vital, pre
sente apenas no tecido vivo.

No decorrer do século XIX, um 
grande número de experiências, no 
entanto, demonstrou a falsidade do 
vitalismo. Entre tais experimentos 
científicos, o mais importante foi 
talvez o de Edward Büchner*, em 
1897, que conseguiu enorme reper
cussão. Büchner observou de que 
maneira o extrato de levedura, 
onde não mais existiam células 
íntegras, promovia a transform a
ção do açúcar em álcool. Outros 
trabalhos sobre o assunto segui- 
ram-se em numerosos laboratórios, 
como, por exemplo, os de Harden 
e Young, Embden e Mayerhof, o 
que permitiu elucidar a seqüência 
completa de reações bioquímicas 
da fermentação, bem como deter
minar os biocatalisadores (enzi
mas*) responsáveis por cada uma 
dessas reações.

Energia química extraída da 
glicose

Atualmente, o termo fermenta
ção é reservado pelos bioquímicos 
para designar os processos através 
dos quais diferentes organismos qx- 
traem energia química da glicose 
ou de outra substância qualquer, 
em condições de ausência de oxigê
nio molecular.

A via típica de_ degradação da 
glicose, em condições anaeróbias, é 
denominada glicólise, processo 
pelo qual a glicose se transforma 
em ácido lático. Tipos diversos de 
fermentação seguem via glicolítica, 
apenas apresentando dessemelhan-

Pasteur, primeiro a estudar os microrganismos causadores da fermentação. ças nas partes finais do processo.

Em geral, a fermentação da cerveja é feita em enormes recipientes a uma temperatura de 5 graus Celsius.
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Placas de Petri: um recurso para acompanhar os processos fermentativos. Na fermentação do vinho, liberta-se grande quantidade de gás carbônico.
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O tipo de fermentação mais co
nhecido é a alcoólica, que tem a 
equação geral de seu processo es
crita da seguinte maneira:

i O.H u
glicose

■>2C2 H, O +  2COz 
álcool gás 
etílico carbônico

Essa reação processa-se com 
desprendimento de energia, que 
pode ser aproveitada pela célula a 
fim de formar os compostos ricos 
em energia, principalmente o trifos- 
fato de adenosina (ATP), o qual, 
mais adiante, será empregado nos 
processos que exigem energia.

Fórmula geral

O quadro geral da glicose, apre
sentado nesta página, mostra as vá
rias reações intermediárias e as en
zimas envolvidas.

Por essa fórmula geral consta
ta-se que, através de nove reações, 
catalisadas por nove enzimas dife
rentes (nomes circundados por re
tângulos), a glicose se transforma 
em ácido piruvico. Até a formação 
de frutose 1,6 — difosfato, verifi
ca-se que a molécula tem seis áto
mos de carbono. A seguir, na pre
sença de aldolase, uma molécula de 
seis carbonos dá origem a duas de 
três, que se encontram em equilí
brio entre si. Uma delas, o gliceral- 
deído-3-fosfato, prosseguira na via 
metabólica. Antes, porem, a diidro- 
xicetona fosfato terá de transfor
mar-se em gliceraldeído-3-fosfato, 
a fim de ser metabolizada. No fi
nal, a partir de uma glicose, são ob
tidos dois ácidos pirúvicos. Houve 
gasto de duas moléculas de ATP, 
que se transformam em ADP e fos
fato inorgânico (Pj), para fornecer 
energia nas reações 1 e 3. No en
tanto, verificou-se a formação de

3u atro moléculas de ATP, a partir 
e ADP e fosfato inorgânico: duas 

moléculas na reação 6 e duas na 
reação 9 (consideram-se duas_ por 
reação, uma vez que, na reação 4, 
foram obtidas duas moléculas de 
três carbonos a partir de uma de
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Fermi: um nome que assinala o início da física atômica, da era nuclear.

seis carbonos). Resulta daí um 
saldo de duas moléculas de ATP 
por molécula de glicose metaboli- 
zada, o que garante o suprimento 
de energia para a célula.

Na reaçao 5, ocorre uma oxida
ção de gliceraldeído-3-fosfato e 
ácido 1, 3 difosfato-glicérico, jun ta
mente com uma fosforilação por 
fosfato inorgânico. O agente oxi- 
dante é a nicotinamida dinucleotí- 
dio (NAD+), que passa à forma re
duzida (NADH).

Duas reduções, dois 
resultados

Nos processos anaeróbios, tudo 
se passa, no final, como se não ti
vesse havido oxirredução. Isso sig
nifica que, se ocorreu uma oxida
ção, deve processar-se, agora, uma 
redução para compensar, com re
cuperação doN A D +. Essa redução 
realiza-se principalmente de duas 
maneiras.

No caso da glicólise, o ácido pi
rúvico é reduzido a ácido lático, 
como se vê na equação n.° 1, indi
cada nesta página.

Essa é uma reação que costuma 
ocorrer nos músculos ou na fer
mentação lática do leite (coalha 
dura do leite).

A outra possibilidade de redução 
processa-se durante a fermentação 
alcoólica. Nesta, o ácido pirúvico 
perde C 0 2 e transforma-se em ace
taldeído, o qual é posteriormente 
reduzido a álcool. É o que está re
produzido na equação n.° 2, tam 
bém apresentada nesta mesma pá
gina, ao alto.

Através desses dois processos, o 
NAD+ é recuperado_para ser nova
mente usado na reaçao 5.

VEJA TAM BÉM : Alcoóis e Fe- 
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Fermi

“ ( . . . )  Esse novo fenómeno im- 
li caria também a fabricação de 
ombas, e pode-se imaginar — 

ainda que isso ofereça algumas dú
vidas — que se chegará a fabricar 
um novo tipo de bomba extrema
mente poderosa. Uma única bomba 
desse tipo, transportada por um na
vio e detonada em um porto, des
truiria não apenas o porto, mas 
uma parte do território circunvizi
nho (. . .)” Esse é um trecho da 
carta dirigida por Einstein* ao Pre
sidente Roosevelt*, a 2 de agosto 
de 1939, relacionando os últimos 
trabalhos realizados por físicos ale
mães sobre a fissão do urânio, e 
alertando-o sobre a queda, nas 
mãos de Hitler*, das minas tchecas 
de urânio*. Era necessário, pois, 
antecipar-se ao inimigo na obten
ção de uma arma baseada na ener
gia libertada na fissão do urânio.

Pouco mais tarde, Roosevelt li
berou uma verba de 2 bilhões de 
dólares para a fabricação dá 
bomba* atómica. Um program a se
creto —  o projeto Manhattan — 
foi então posto em marcha. Sua 
execução terminaria a 16 de julho 
de 1945, quando a explosão da pri
meira bomba atômica assinalou o 
início de uma nova era na história 
da humanidade. Entre os poucos 
espectadores da experiência —  rea
lizada em Alamogordo, região de
sértica do sul do Novo México, Es
tados Unidos — estava um 
homem de pouco mais de quarenta 
anos, extremamente inteligente e 
sensível, que ficaria por várias ho
ras transtornado com o que vira. 
Era Enrico Fermi, um dos físicos 
que Einstein considerava capaz de 
responder pela criação daquela 
terrível arma, que dizima, em pou
cos segundos, populações inteiras.

Fermi nascera em R om a no d ia

29 de setembro de 1901, filho de 
Alberto Fermi, funcionário pú
blico, e Ida de Gattis, professora 
primária. Os dois eram muito afe
tuosos, o que não lhes impedia de 
educar os filhos dentro de rigorosa 
disciplina espartana. Mas eram 
também muito inteligentes — Al
berto, o pai, estimulava todo o inte
resse pelas ciências. Como resul
tado, o menino Enrico, aos dez 
anos, começava a dedicar-se à me
cânica, no que era acompanhado 
pelo irmão Giulio, um pouco mais 
velho. Juntos construíram um aero
plano e outras máquinas mais com
plexas.

Mas essa atmosfera feliz dos pri
meiros tempos não durou muito. 
Giulio morreu em plena adolescên
cia e a família mergulhou em pro
funda melancolia, que deixou mar
cas por muito tempo.

Reagindo, o jovem Enrico pas
sou a freqüentar bibliotecas, a ler 
livros científicos, insatisfeito com o 
que ensinavam na escola. Nesse 
sentido, foi importante a influência 
recebida de um amigo da família, 
o engenheiro Adolfo Amidei, que, 
admirado com a inteligência do ra
paz, emprestava-lhe suas obras de 
matemática e física.

Completando aos dezessete anos 
o curso secundário, Enrico deixou 
então a cidade natal e ingressou na 
Real Escola Normal de Pisa, insti
tuição de elite, fundada por Napo- 
leão* Bonaparte. Para ser admi
tido, deveria apresentar um 
trabalho científico especial, o que 
fez tomando como tema o pro
blema das cordas vibrantes e de
monstrando conhecimentos que 
maravilharam os examinadores. 
Durante os quatro anos de duração 
do curso, chegou a dar aulas para 
os próprios professores.

Em 1922, diplomou-se com uma 
tese sobre raios Roentgen e retor
nou a Roma, para trabalhar na uni
versidade, dedicando-se ao estudo 
das partículas intra-atômicas. Logo 
depois, seguiu para a Alemanha, 
onde tomaria conhecimento das úl-"Lactobacillus bulgaricus": os responsáveis pela fermentação do leite.
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Fissão do U 236. Com ela, Fermi produziu a primeira reação em cadeia.

Em Chicago, a placa comemorativa da primeira reação nuclear em cadeia.

timas realizações no campo da 
física. Encontrou-se com Werner 
Heisenberg (1901- ) e outros 
físicos e estudou com Max Born 
(1882-1970). A mecânica* quân
tica estava nascendo, Heisenberg 
tentava enunciar o princípio da in
certeza e vários cientistas procura
vam fracionar os núcleos atômicos 
por meio de partículas provenientes 
de desintegração radiativa.

A descoberta do netúnio

De volta à Itália (em 1924), 
Fermi ocupou o cargo de professor 
na Universidade de Florença até 
1926 e desenvolveu uma teoria ex
plicativa da distribuição em ener
gia de todas as partículas elementa
res (a estatística de Fermi). De 
interesse fundamental para a física 
teórica, sua teoria valeu-lhe a ob
tenção da cátedra dessa disciplina 
na Universidade de Roma, onde 
permaneceria até 1938, dirigindo 
uma equipe de pesquisadores, de 
grande importância no desenvolvi
mento das investigações nucleares 
(iniciadas nos fins do século XIX).

Em 1897, J. J. Thomson* anun
ciou a descoberta de partículas me
nores que qualquer átomo conhe
cido, por pequeno que fosse: eram 
os elétrons. Em 1903, E. Rutherford 
formulou a primeira explicação 
para a radiatividade do urânio e, 
alguns anos depois, Marie Curie* 
isolou o elemento, o rádio. Em 
1931, os alemães Bothe e Becker 
constataram que, ao bombardear 
elementos leves — tais como berí
lio. boro e lítio —- com partículas 
alfa, produziam-se radiações p a r ti 
cularmente penetrantes que nao po
diam ser identificadas como raios 
gama. No ano seguinte, James 
Chadwick encontrou a solução 
para o problema, ao descobrir ou
tras partículas atômicas, além dos 
prótons e elétrons. As emissões de
tectadas pelos físicos alemães indi 
cavam a existência de outros cor
púsculos, de massa próxima à dos 
prótons, mas desprovidos de carga 
elétrica. Chadwick deu-lhes o nome 
de nêutrons. Por serem eletrica
mente neutros, esses corpúsculos 
não são repelidos pelo núcleo e, 
conseqüentemente, possuem poder 
de penetração 10 000 vezes supe
rior ao das partículas alfa_. Mas, 
contrariamente a elas, não são emi
tidos espontaneamente; para obtê- 
los é necessário bombardear certos 
elementos com partículas alfa.

Em todas essas descobertas es
tava implícito que o bombardeio de 
um átomo com tais partículas pro
vocaria libertação de energia. Era 
o passo a ser dado em seguida e 
quem o fez foi Fermi, decidindo 
usar os nêutrons em suas experiên
cias. A fonte de partículas empre
gada era constituída por um tubo 
contendo berílio em pó e radônio, 
porque o primeiro emite nêutrons 
quando seu núcleo é atingido por 
uma partícula alfa, fornecida pelo 
decaimento do radônio.

Após haver bombardeado vários 
elementos da tabela periódica, en
contrando em alguns casos mani
festações de radiatividade e em ou
tros não, experimentou finalmente 
o urânio. “Quando bombardeamos 
o urânio” — contou Edoardo 
Amaldi, da equipe de Fermi — ,

“produziu-se um grande número de 
substâncias radiativas. Esse fenô
meno, verdadeiramente extraordi
nário, obrigou-nos a uma série de 
reflexões.”

Sem explicação satisfatória para 
o fato, Fermi admitiu apenas que 
com a experiência tivesse obtido 
artificialmente um novo elemento 
químico, cujo número atômico se
ria 93. A confirmação disso viria 
logo em seguida, com as investiga
ções de Lise Meitner (1878-1968) e 
Otto Hahn (1879-1968), que, em 
colaboração com Fritz Strass-

mann, descobriram a real natureza 
do fenômeno.

Esses cientistas explicaram o 
que precisamente ocorria durante o 
bombardeio do urânio — na ver
dade, uma mistura isotópica de 
urânio 238 e urânio 235. Quando 
o U 236 captura um nêutron, di
vide-se em duas partes quase 
iguais, emitindo dois nêutrons e li
berando grande quantidade de 
energia; o U238, por sua vez, ao 
capturar um nêutron, origina por 
decaimento beta, um novo ele
mento, o netúnio, de número atô

mico 93 — trata-se de elemento 
radiativo que, também por decai
mento beta, forma o plutônio, de 
número atômico 94.

A pilha atômica

Antes que isso acontecesse, 
Fermi mereceu, em 1938, o prêmio 
Nobel, foi cumprimentado pelo rei 
da Suécia, e, por outro lado, rece
beu ofensas e comentários maldo
sos da imprensa fascista italiana, 
pois era um espírito independente 
e, além do mais, casado com uma 
judia, Laura Capon. Emigrou en
tão para os Estados Unidos, com a 
mulher e os dois filhos, Nella e 
Giulio. Na América trabalhou na 
Universidade de Colúmbia e na di
reção de uma equipe do rigorosa
mente secreto Metallurgical Labo- 
ratory, em Chicago. Ali retomou as 
pesquisas, orientado pela hipótese 
de que o urânio seria “ acendido”, 
se seus átomos fossem sucessiva
mente banhados com nêutrons. 
Com esse objetivo, preparou milha
res de blocos de urânio metálico 
puríssimo, que se destruíam em in
tervalos regulares dentro de uma 
construção com tijolos de grafite.

Quando um átomo de urânio se 
rompe, atingido por um nêutron, 
emite certo número de nêutrons, 
que repetem o processo numa ca
deia contínua. Para que tal 
ocorra, é necessária uma quanti
dade tal de urânio que os nêutrons 
emitidos por um átomo tenham 
tempo suficiente para atingir outro 
átomo. Os nêutrons não devem 
manter a velocidade de saída; ela 
deve ser diminuída —  e a grafite 
tem essa função, fazendo com que 
os nêutrons ricocheteiem e percam 
o impulso inicial.

Um dos problemas mais impor
tantes a serem resolvidos era o do 
controle da reação em cadeia, ou 
seja, como interrompê-la. Assim, 
Fermi fez imergir na massa urânio- 
grafite três grandes barras de cád
mio, excelente para absorção de 
nêutrons. Além disso, três auxilia
res colocaram-se numa plataforma 
superior, prontos a inundar o dis
positivo com uma solução de sais 
de cádmio, caso a experiência fa
lhasse. Não falhou. No dia se
guinte, Arthur Compton, em Chi
cago, telefonava em código secreto 
para James Conant, em Harvard: 

O navegador italiano chegou feliz
mente ao novo mundo”. Estava 
construído o primeiro reator nu
clear: a pilha atômica de Fermi.

Em 1946, o “ navegador” voltou 
a lecionar na Universidade de Chi
cago. Dedicou-se então ao estudo 
dos raios cósmicos, elaborando 
uma teoria que explicava como as 
partículas presentes nesse tipo de 
radiação poderiam ser aceleradas 
pela ação de campos elétricos.

Talvez em virtude de, durante es
sas pesquisas, ter-se exposto dema
siadamente à radiatividade, um 
câncer instalou-se em seu orga
nismo. Operado, retirou-se para vi
ver com a família seus últimos me
ses de vida. Morreu em 28 de 
novembro de 1954.

VEJA TA M B É M :Á tom o; Energia 
Nuclear; Física Nuclear.
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Vila dos Remédios, capital do Território, é o único centro residencial. Nesse núcleo urbano vivem principalmente militares e ex-presidiários.

Fernando de 
Noronha

SUM ÁRIO

Localização: Oceano Atlântico a 
cerca de 345 km a NE da costa 
do Rio Grande do Norte 

Pontos extremos: latitude:
3 48' 21 " (N); 3 52' 51 " (SI; longi
tude: 32 2 2 '4 8 "  (L); 32 2 8 '3 6 "  
( 0)

Superfície: 26 km 2
População: 1 241 hab. (est. 1970)
Cidade principal:

Vila dos Remédios (capital) 
Rodovias: 25 km

O descobrimento, e posse oficial 
do arquipélago de Fernando de No
ronha pela Coroa portuguesa da
tam de 1503; foi uma das primeiras 
porções do território brasileiro in
corporadas por Portugal. A autoria 
da descoberta é controvertida: al
guns a atribuem a Gonçalo Coelho, 
comandante da segunda expedição 
que explorou a costa do Brasil; ou
tros, ao comerciante e armador 
Fernando de Noronha*.

As ilhas que formam o arquipé
lago —  restos de uma grande base 
de origem vulcânica — elevam-se 
de uma plataforma de 5 km de lar
gura, a 4 km de profundidade.
Além da ilha que lhe dá o nome e 
da de Rata (as principais), existem 
mais dezoito ilhotas, o atol das Ro
cas e os penedos de São Pedro e 
São Paulo.

O relevo acha-se constituído por 
rochas eruptivas. Nas extremida
des, elevam-se dois maciços: o do 
sudoeste, cujo ponto mais alto é o 
morro da Bandeira (181 m), e o do 
nordeste, onde está o ponto mais 
elevado do arquipélago, o morro do 
Pico, com altitude de 321 m.

Entre esses maciços estende-se o 
planalto de Quixaba, onde está ins
talado um campo de pouso, utili
zado pelo Correio Aéreo Nacional As ilhas Fernando de Noronha e Rata (as principais), dezoito ilhotas e dois penedos compõem o arquipélago.
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e por uma conyjanhia particular de 
aviação. O aviao é o principal meio 
de acesso à ilha, porque o litoral, 
escarpado e rochoso, permite o 
aportamento apenas em dois pu 
três locais, mesmo assim em perío
dos de mar calmo.

A vegetação local apresenta res
tos de matas semicaducas, grande 
quantidade de vegetação cactácea e 
arbustos espinhosos. Nas encostas 
mais suaves do litoral escarpado há 
uma vegetação de arbustos, alter
nada com campos e macegas.

O clima do arquipélago é do tipo 
tropical. Há duas estações nitida
mente diferenciadas: a seca, que 
domina de fevereiro a julho, e a 
chuvosa, que se estende de agosto 
a janeiro. Março é o mês mais 
quente (temperatura média de 
26° C), e agosto o mais fresco (tem- 
petarura media de 24,6° C).

A ameaça estrangeira

As ilhas do arquipélago começa
ram a ter existência administrativa 
para Portugal em 1504, quando 
Dom Manuel, o Venturoso, ce- 
deu-as como capitania hereditária, 
por um período de três anos.

A situação geográfica do arqui
pélago, bem como a falta de sua 
ocupação efetiva, facilitou as inva
sões de estrangeiros: os holandeses 
ocuparam a região em 1612 e no 
período que vai de 1635 a 1654.

Em 1736,, os franceses da Compa
nhia das índias Ocidentais invadi
ram e dominaram a ilha de Fer
nando de Noronha durante um 
ano.

Após a expulsão dos franceses, 
os portugueses iniciaram efetiva
mente a ocupação da área, com a 
construção de pequenos fortes. O 
maior deles, Nossa Senhora dos 
Remédios, deu nome ao atual nú
cleo de população da ilha.

Em 1770, o arquipélago passou 
a fazer parte da capitania de Per
nambuco. Com a independência do 
Brasil, em 1822, ficou sob respon
sabilidade direta do Estado. Em 
1891, tornou a integrar-se com Per
nambuco.

Quando a Segunda Guerra Mun
dial ameaçava deslocar-se para a 
América, o governo brasileiro sen
tiu a necessidade de exercer, por ra
zões estratégicas, sua presença em 
regiões despovoadas. E, em 1942, 
foi criado o território federal de 
Fernando de Noronha, diretamente 
subordinado ao Ministério da 
Guerra. É o único território brasi
leiro sem representação política. A 
posição estratégica confere-lhe es 
tatuto particular. No ano seguinte, 
para garantir a integridade territo
rial nas despovoadas regiões da 
fronteira, foram criados os territó
rios federais do Amapá, Rio 
Branco (atualmente com o nome de 
Roraima), Guaporé (hoje dpnomi- 
nado Rondônia), Iguaçu e Ponta 
Porã. Conforme o Decreto-Lei n.° 
5 812, que os criou, a medida foi 
tomada “no interesse da defesa na
cional” . A 21/01/1957 o Brasil as
sinou acordo com os Estados Uni
dos permitindo na ilha o fun
cionamento de uma estação 
rastreadora de mísseis.

A vida nas ilhas

O arquipélago possui apenas um 
núcleo populacional, a Vila dos 
Remédios, na única ilha habitada, 
Fernando de Noronha. Além de 
militares, a população do pequeno 
centro urbano, situado a noroeste 
da ilha, é composta por operários, 
agricultores e pescadores, a maio
ria deles ex-presidiários (a ilha foi 
colônia penal).>

A agricultura praticada ali é in
cipiente, de tal forma que a produ
ção não basta para o consumo lo
cal ; por isso, o continente envia um 
suprimento regular de víveres. Cul
tivam-se o milho, o feijão, a man
dioca, a batata-doce e hortaliças. 
Existe ainda uma pequena criação 
de bovinos, praticada pela guarni
ção militar. Quanto à atividade 
pesqueira, serve para abastecer o 
arquipélago e, em parte, Recife, a 
capital de Pernambuco.

Uma pequena salina, instalada 
em 1940, produz para o consumo 
loc al.

A economia do arquipélago in
clui ainda uma pequena fábrica de 
cal, que explora os depósitos de 
fosfato de cálcio, semelhante ao 
guano, que se acumulam na ilha de 
Rata.

VEJA TAM BÉM : Brasil — Geo
grafia e Geologia; Nordeste Brasi
leiro.

A produção é insuficiente no arquipélago. Quase tudo vem do continente.
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RESERVATÓRIO DA 
GLÂNDULA MANDIBULAR

INTESTINO POSTERIOR

GLÂNDULA ANALGLÂNDULA METAPLEURAL

MANDÍBULA RESERVATÓRIO DA 
GLÂNDULA ANALGLÂNDULA LABIAL

Feromônio

Os feromônios (do grego pherein 
= transferir, e nomam  =  estimular) 
são substâncias químicas aromáti
cas secretadas por um indivíduo e 
percebidas por outro da mesma es
pécie, no cjual estimulam uma rea
ção específica. Pode provocar de
terminado comportamento ou 
apenas sensibilizar o indivíduo que 
as percebe e é por elas afetado, pre
parando-o assim para a recepção 
de certos estímulos.

As glândulas elaboradoras dos 
feromônios possuem duetos dirigi
dos para fora do organjsmo, tratan
do-se, pois, de secreções externas. 
Em conseqüência, se o organismo 
produtor do feromônio precisa pos
suir a glândula secretora especiali
zada, e necessário também que o 
organismo receptor possua outro 
órgão especializado, com capaci
dade de percepção da substancia 
secretada. Os feromônios já  foram 
encontrados em organismos supe
riores e inferiores, tanto em ani
mais como em vegetais. Em vários 
fungos, os feromonios provocam 
uma agregação das células, com a 
função de formar um organismo 
multicelular.

Os feromônios são substâncias 
voláteis, produzidas, na maioria 
dos casos, como líquidos, que se 
evaporam formando uma espécie 
de nuVem de vapor em volta do in
divíduo secretor. Do ponto de vista 
químico, foram descritos principal
mente como álcoois* insaturados e

COMPARTIMENTO DA 
GLÂNDULA METAPLEURAL

Entre mariposas, os feromônios são secretados para atrair os machos.

seus ésteres*, ácidos alifáticos, 
compostos semelhantes ao terpeno 
e aos lipídios.

Comunicação biológica

Existem, nos animais, vários ti
pos de feromônios (e de comporta
mentos por eles suscitados). Há 
substâncias secretadas que atuam 
como verdadeiras mensagens de re
crutamento, peculiares principal
mente a animais sociais, como, por 
exemplo, as abelhas*. Grande parte 
dos trabalhos sumamente organiza
dos dos indivíduos dessa espécie 
tem sua realização induzida pela 
comunicação biológica, em que os 
feromônios atuam como meio.

Outro exemplo de animal social 
que utiliza feromônios é o das for
migas*, que com eles marcam suas 
trilhas. As que vão na frente en
costam o abdome em diversos pon
tos do percurso, possibilitando as
sim a orientação das seguintes. As 
formigas também possuem feromô
nios que produzem respostas de 
alarma e defesa em suas compa
nheiras da mesma colônia.

Alguns animais produzem subs
tâncias aromáticas repelentes, cuja 
função consiste em afastar os pre
dadores inimigos da espécie. Tal
vez não seja próprio denominar 
tais substâncias de feromônios, 
uma vez que a resposta não é dada 
por um animal da mesma espécie.

Os coelhos machos possuem, na 
cabeça, uma glândula especial se
cretora de uma substância usada 
para demarcar o território que o 
animal considera privativo dele. O 
coelho esfrega a glândula em al
guns pontos limítrofes, servindo o 
cheiro como advertência a outros

RESERVATÓRIO DA 
GLÂNDULA MANDIBULAR INTESTINO

orvcxcDino GLANDULA ANAL

GLÂNDULA METAPLEURAL RESERVATÓRIO DA 
GLÂNDULA ANAL

Os feromônios responsáveis pela demarcação das trilhas das formigas são secretados continuamente pelo seu sistema glandular exócrino (visto à direita, 
sob dois ângulos). Em situações de emergência, esses insetos expelem outros tipos especiais de feromônios.
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machos, no sentido de que não se 
aproximem. A secreção tem, no en
tanto. efeito oposto nas fêmeas, 
atuando como chamariz para 
atraí-las ao território demarcado.

Mensagens de atração sexual

São bastante difundidos entre os 
animais os feromônios que atuam 
como mensagens de atração para o 
ato sexual. O fenômeno foi consta
tado em vertebrados e invertebra
dos. Em certas espécies, são os ma
chos os produtores do feromônio, o 
qual, percebido pela fêmea, fará 
com que seja atraída para o local 
onde o macho se encontra. Em ou
tras espécies, é a fêmea a produtora 
da substância destinada a atrair o 
macho. Mas há espécies de insetos 
em que os feromônios atraem am
bos os sexos, promovendo, assim, 
grandes aglomerados em meio aos 
quais ocorrem os acasalamentos, 
mediados por outros estímulos. Tal 
função dos feromônios, providen
ciando encontros ou identificações 
entre machos e fêmeas, certamente 
aumenta a probabilidade de cruza
mentos e multiplicação da espécie. 
Assim, na interação de muitas es
pécies — particularmente de inse
tos —  com seu meio ambiente, pro
vavelmente há uma dependência da 
percepção olfativa no que se refere 
a seleção dos indivíduos sexual
mente mais aptos e à sobrevivência 
da espécie como um todo'.

Entre as mariposas, as fêmeas 
exalam feromônios^ que atraem os 
machos a uma distância que chega 
a 2 quilômetros. Já as fêmeas nao 
são atraídas por essas substâncias, 
e, pelo menos em alguns casos, elas 
nem sequer dispõem da possibili
dade de receber o estímulo, pois ca
recem de receptores sensíveis aos 
feromônios sexuais.

Em muitos organismos, a produ
ção e recepção dos feromônios en
contra-se sob controle hormonal. 
Na barata fêmea existe uma glân
dula — corpora allata —  respon
sável pela produção do feromonio, 
ao passo que as antenas do macho 
possuem a aptidão de detectar o 
estímulo lançado pela fêmea. 
Quando já  têm seus ovários m adu
ros e enquanto ainda não efetua
ram a copula, as baratas fêmeas, 
em sua maioria, secretam o fero
mônio pela superfície do corpo, o 
que estimula os machos a cortejá- 
las. Uma yez postos os ovos, a fê
mea não mais secreta o feromônio, 
até que novos ovos amadureçam 
em seu organismo.

H á especies individualizadas de 
besouros, possuidores de feromô
nios diferentes, que se acasalam em 
condições de laboratório, sem que 
o façam em estado natural. Verifi- 
ca-se, dessa maneira, que os fero
mônios de atração sexual tendem a 
prevenir a hibridação natural entre 
espécies diferentes. Curiosamente,

Íielo menos em algumas espécies, o 
eromônio da fêmea atrai machos 

de diversas espécies simpátricas 
(habitantes da mesma região). Mas, 
em tais casos, outros fatores impe
dem o comportamento reprodutivo 
çgótico.

Certos feromônios modificam a 
fisiologia reprodutiva. Ratas recen
temente fecundadas têm sua pre
nhez bloqueada, se sentirem o odor

Os feromônios são próprios de ani
mais sociais como as abelhas.

de um macho estranho. Esse cheiro 
provoca na fêmea o retorno do es
tro (cio) durante uma semana. Gru
pos de ratas isoladas produzem fe
romônios que aumentam seu ciclo 
estral, enquanto os feromônios se- 
cretados pelos machos inibem se
melhante efeito, além de diminuir e 
sincronizar o ciclo estral.

De modo geral, o organismo dos 
animais só e capaz de produzir o 
feromônio de atração sexual até a 
cópula, cessando depois dela o 
odor característico da substância.

Feromônio e comunicação

Ainda continua impreciso p  co
nhecimento científico acerca da  ex
tensão do fenômeno do feromônio 
na natureza. Ignora-se, em particu
lar, se o homem dispõe de seme
lhante meio biológico de comunica
ção. Sem excluir a possibilidade de 
sua sobrevivência na espécie Homo 
sapiens, admite-se que o homem,no 
processo de sua evolução, haja per
dido a aptidão para produzir fero
mônios, em conseqüência do desen
volvimento de outros sistemas de 
comunicação.

De qualquer maneira, o assunto 
encerra grande interesse do ponto 
de vista humano. Atualmente, os 
feromônios mais bem conhecidos 
são os dos insetos, cuja pesquisa fi
cou facilitada pela síntese artificial, 
já  iniciada, de substâncias dotadas 
de efeitos muito assemelhados aos 
dos feromônios. Esses feromônios 
artificiais permitem atrair os inse
tos para armadilhas, constituindo 
um instrumento destinado à elimi
nação de pragas na agricultura.

VEJA TAM BÉM : Condiciona- 
mento; Estímulo e Resposta. O Brasil possui importantes reservas de ferro em Corumbá. Mato Grosso.

Ferro

Em automóveis e aviões, vigas e 
andaimes, escavadeiras e ferramen
tas de corte, geradores elétricos e 
pequenos utensílios de uso diário, e 
em uma infinidade de outros obje
tos, está presente o ferro em suas 
lig§s.

E um metal de cor cinza, malea- 
vel, tenacíssimo, dúctil e soldável 
consigo mesmo, um dos elementos 
mais difundidos na litosfera, vindo 
logo após o oxigênio, o silício e o 
alumínio.

Existe também, embora em pe
quenas quantidades, na hemoglo
bina e em algumas verduras, como 
por exemplo o espinafre e a alface. 
Entra ainda como componente de 
certas pedras preciosas —  safira, 
água-marinha, topázio azul, tur
quesa e espinela.

Cada tonelada de rocha da 
crosta terrestre contém, em média,
50 quilos de ferro. São as rochas de 
origem eruptiva, resultantes da so
lidificação do magma inicial. Nelas 
são comuns minerais como a oli- 
vina, o piroxênio, o anfibólio, a 
mica e a clorita.

As rochas eruptivas mais ricas 
em ferro são também as mais den
sas. E, como as camadas interiores 
da. Terra são mais densas que as 
superficiais, é muito provável que 
essa maior densidade decorra de 
uma grande abundância de ferro. O 
centro da Terra seria, portanto, 
constituído de ferro e de outros ele
mentos pesados — sobretudo 
níquel.

Outra reserva de ferro seriam os 
meteoritos; constituídos por ligas 
de ferro e níquel.

Apesar da grande difusão do 
ferro no planeta, não é vantajosa 
sua extração a partir de rochas que
o contenham em proporção inferior 
a 250 kg/t —  ela so é economica
mente compensadora usando-se 
minério com um teor superior a 
este.

Do ponto de vista industrial, o 
minério mais importante é a hema-

tita, o óxido Fe20 3, com 70% de 
ferro. Cristaliza no sistema trigo- 
nal, sendo encontrada sob a forma 
de cristais lamelares (que se asso
ciam formando a “rosa de ferro”), 
romboédricos e tabulares. Pode 
ocorrer também em grânulos redu
zidíssimos, constituindo o cha
m ado “ocre vermelho”, um pó 
usado como pigmento.

O segundo lugar em importância 
siderúrgica cabe à magnetita 
(Fe30 4), o minério mais rico em 
ferro: 72%. Seus cristais — rombo- 
decaédricos ou octaédricos —  for
maram-se tanto no processo de so
lidificação do magma quanto por 
alterações de rochas já  há muito 
solidificadas. A água, os gases nela 
dissolvidos, ou ainda os íons das 
substâncias que ela transporta res
pondem por essas transformações.

Uma parcela considerável da 
produção mundial de ferro provém 
da limonita —  o óxido Fe20 3 
.nH20 . que contém quantidades 
variaveis de água de cristalização 
em sua molécula. É encontrada sob 
a forma de massas terrosas, cuja 
cor depende do grau de hidratação; 
é também comum sua ocorrência 
em concreções arredondadas ou es- 
talactíticas; ou ainda em esférulas 
de diâmetro variável (em tom o de
1 milímetro). Mineral secundário, a 
limonita resulta da alteração de ou
tros minerais de ferro, em particu
lar de sideritas e piritas.

O ferro ocorre ainda na natureza 
sob a forma de carbonatos e sulfe- 
tos. A siderita —  F e C 0 3 — repre
senta os primeiros, com um teor de 
Fe da ordem de 48%. Cristaliza no 
sistema trigonal, em formas geral
mente romboédricas. Quando inal
terada, apresenta-se branca; oxi
dada, assume tonalidades amarelas 
ou mesmo escuras.

A pirita (FeS,), com seus 46,6% 
de ferro, é o sulfeto mais disperso 
na crosta terrestre. Quando ustu
lado — isto é, fortemente aquecido 
em corrente de ar — produz ani- 
drido sulfuroso, utilizado p ara  pre-

ftarar ácido sulfúriço, e oxidos de 
erro, adequados à produção do 

metal.
No passado, as jazidas de ferro 

contavam sua importância pela ri
queza de seus minérios em metal.



Ferro 145

além do Brasil, existem depósitos 
importantes em Pao, na Venezuela 
(um dos maiores fornecedores de 
hematita pura), e na região de Co- 
quimbo, no Chile.

O ferro no Brasil

O Brasil situa-se entre os países 
mais ricos em minérios de ferro. 
Suas reservas são calculadas em 
cerca de 50 bilhões de toneladas. 
Uma extração média de 50 milhões 
de toneladas anuais, durante cem 
anos, consumirá, portanto, apenas 
10% desse potencial.

As grandes reservas brasileiras 
são principalmente de minérios he- 
matiticos, concentrados na região 
central de Minas Gerais, no “ qua
drilátero ferrífero” . Seguem-se as 
jazidas de Mato Grosso e as do 
Pará, na serra dos Carajás.

Um elemento de transição

Do ponto de vista químico, o 
ferro é classificado como elemento 
de transição e, juntamente com o 
cobalto e o níquel*, forma a cha
mada “tríade de ferro”. Possui 
acentuadas propriedades metálicas, 
sendo facilmente oxidável pelo oxi
génio do ar quando na presença de 
agua ou vapor de água. Nessas 
condições, forma a ferrugem —  um 
óxido de ferro hidratado.

De número atômico 26 e massa 
atômica 55,85, o ferro funde a 
1-535° C e entra em ebulição a
2 700° C. Em seus compostos exibe 
os estados de oxidação + 2  e +  3. 
(O estado + 6  também pode ocor
rer, embora muito raramente.)

A valência 2 é encontrada, por 
exemplo, no sal de Mohr, um sul
fato duplo de fórmula (NH4)2 
FeÇSOJ2. 6 H jO , usado em análise 
química por via volumétrica. Entre 
os compostos que apresentam o 
ferro como trivalente situam-se o 
sulfato férrico de amónio NH4 
Fe(SO A . 12 H ,0  e o cloreto 
FeClj. 6 HjO, ambos hidratados.

Tanto o ferro como os demais 
membros da tríade são fortemente 
atraídos por um campo magnético, 
conservando a magnetizaçao mes
mo após terem sido removidos 

Vistos sob luz polarizade. os cristais de sulfato ferroso assumem formas semelhantes a pontas de flechas. desse campo.

Depósitos de pequenas dimensões, 
mas constituídos de minérios muito 
puros, eram ativamente explorados. 
Mas hoje as jazidas antes negligen
ciadas assumem grande importân
cia industrial: o tamanho relegou o 
fator “riqueza em ferro” a um 
plano secundário. Modernas técni
cas de refino do gusa permitem ex
trair metal puro a partir de miné
rios com alto teor de impurezas. 
Isso explica por que as minas da 
Lorena, na França, foram ga
nhando uma importância sempre 
crescente, até se converterem num 
dos maiores fornecedores de ferro 
da Europa.

Outro fator que determina a via
bilidade da exploração econômica 
de uma jazida é sua estrutura geo
lógica: a “céu aberto” ou “em gale
ria” . As primeiras são operacional
mente mais rentáveis, porque 
permitem o uso de simples escava
deiras, não exigindo técnicas espe

cializadas de exploração ou insta
lações auxiliares.

O ferro no mundo

O maior produtor mundial de 
ferro são os Estados Unidos. As 
principais minas americanas — si
tuadas nas proximidades do lago 
Superior —  são de origem sedi
mentar. Contêm minerais de diver
sos tipos, sendo a limonita e a he
m atita os mais comuns.

Entre os países europeus, o 
maior produtor de ferro é a União 
Soviética, com as principais jazidas 
localizadas em Crivoirog, na Ucrâ
nia, e em Pern, nos Urais. Nestas 
últimas, o ferro encontra-se asso
ciado a minérios de cromo e pla
tina. Seguem-se, em termos de im
portância, as jazidas francesas da 
Lorena.
__ Alemanha, Suécia e Inglaterra

são também fortes concorrentes na

produção de ferro. Os maiores de
pósitos alemães são encontrados 
em Vestfália. A Suécia possui ex
tensas jazidas de minerais de ferro, 
principalmente de magnetita e he
matita. As massas ae magnetita 
são de origem magmática, form a
das durante o processo de solidifi 
cação dos magmas da região.

As jazidas inglesas sâo basica
mente formadas de siderita. Como 
se localizam na parte sul da ilha, 
onde se encontra também o carvão, 
a siderita acha-se freqüentemente 
em camadas intercaladas com fi
lões de carvão. Essa associação é 
explorada no processo extrativo do 
metal, na fase de alto*-forno: ali o 
carvão é usado como combustível 
e redutor.

Outras jazidas importantes são 
encontradas na Espanha e em Lu
xemburgo. Canada, índia e África 
também possuem reservas de miné
rios de ferro. Na América do Sul,

Ocre vermelho: uma das tormas da 
hematita. um óxido de ferro.
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A "rosa de ferro", com cristais lamelares, é outro aspecto da hematita. Nos pedaços de pirita, os cristais cúbicos abrigam o ferro como sulfeto.

O ferro puro, no estado sólido, 
apresenta-se em três modificações 
cristalinas -— alfa, gama e delta. 
As temperaturas de transformação 
dessas variedades alotrópicas sao:

910°C 1 390° C

a  >  Y S

Durante muito tempo acredi- 
tou-se na existência de outra forma 
cristalina, a beta. Pesquisas recen
tes, entretanto,_ estabeleceram que 
essa modificação nada mais é que 
a forma alfa, a qual, acima de 768 
graus centígrados, muda apenas as 
características de seu magne
tismo*: passa de ferromagnética a 
paramagnética, preservando a es
trutura cristalina.

O ferro livre, elementar ou puro, 
é de difícil obtenção. Mas isso não 
chega a constituir um problema 
para a indústria, pois, ao contrário 
do que ocorre com muitos metais, 
são as “impurezas” que garantem 
ao ferro suas inúmeras aplicações. 
Em particular, quando essa impu
reza é o carbono.

Carvão ou coque

O processo de extração de ferro 
inicia-se com a coleta, britamento 
e peneiramento do minério, encer
rando-se no alto-forno. É ali que se 
produz o ferro gusa, uma liga metá
lica onde, além do ferro, estão pre
sentes: carbono (3,5 —  4,3%), silí
cio (0,3 —  2,5%), manganês (0,3
—  1,0%), fósforo (0,03 —  2,0%) e 
enxofre (0,020 —  0,10%). Estes 
teores dependem muito do tipo de 
minério e da forma de operar o al
to-forno.

Para que a redução do ferro no 
alto-forno constitua um processo 
rentável, é necessário que os peda

ná-lo a uma mistura de calcário 
(fundente) e coque (combustível).

O carvão mineral foi usado em 
larga escala até o século XIX; 
atualmente, não é mais utilizado di
retamente no alto-forno, a não ser 
em casos especiais (é_o que acon
tece em algumas siderúrgicas ingle
sas e suecas).

No Brasil, ainda hoje é larga
mente empregado o carvão de ma
deira, que foi o principal combustí
vel no início da siderurgia. No 
século XVIII, por exemplo, algu
mas regiões da Inglaterra foram 
quase devastadas para fabricá-lo. 
No entanto, a maioria das grandes 
usinas utiliza mesmo o coque, pro
duzido por destilação a seco da hu
lha ou carvão de pedra.

Antes de serem levados ao forno 
de destilação, os diversos tipos de 
hulha são fragmentados e mistura
dos. Depois disso, inicia-se a desti
lação, ao término da qual o coque 
incandescente é descarregado em 
um vagão especial e, em seguida, 
esfriado e armazenado.

Minério, coque e calcário, uma 
vez armazenados em silos, estão 
em condições de serem carregados 
no alto-forno. Começa então o pro
cesso de redução do ferro, ou sua 
conversão em ferro gusa.

Dos cowpers ou regeneradores 
(aquecedores) o ar vem sob pres
são, a uma temperatura de 
700-1 000 graus centígrados e a 
uma velocidade de 200 m/s, para 
os insufladores. O oxigênio que 
contém torna o coque incandes
cente: o monóxido de carbono, que 
então se forma, responde pela redu
ção dos óxidos de ferro e metal:

3 Fe2 O3 + CO ---- ► 2 Fe3 O4+ C O 2
Fe30 4 +  C 0  -----► 3 Fe O + C 0 2
Fe O - f CO ------► Fe -(-'CO3

Por sua vez, o dióxido de car-

ços de minério tenham um tam a
nho compreendido entre 5 e 50 
milímetros^ ou, o que é ideal, entre 
5 e 20 milímetros. Para atingir tais 
dimensões, o minério é fragmen
tado em britadores e depois “classi
ficado” em peneiras,__ de acordo 
com o tamanho dos grãos. Pedaços 
muito grandes — que não atraves
sam a rede de qualquer peneira — 
retornam aos britadores. Os peda
ços muito pequenos — um pó de 
ferro — sao pelotizados, isto é, 
aglomerados termicamente. Para

partículas um pouco maiores, re- 
corre-se à sintetização. Essa aglo
meração é indispensável, já  que a 
presença de partículas de dimen
sões ínfimas poderá comprometer o 
andamento do processo no alto- 
forno, impedindo a passagem de ar 
e de outros gases.

Após a separação granulo mé
trica, o minério é armazenado em 
silos diferentes, segundo o tamanho 
das particulas. Nessa fase, o miné
rio está quase pronto para entrar 
no alto-forno. Falta apenas adicio-

A hematita ocorre também em formas cristalinas do sistema romboédrico.
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A siderlta é um agregado de cristais romboédricos, em geral coloridos.

bono assim formado, ao entrar em 
contato com o coque, converte-se 
em monóxido, que irá reduzir nova 
quantidade de minério. O monó
xido de carbono que consegue che
gar à boca do alto-forno decom
põe-se parcialmente em gás car
bônico e carbono livre. Os gases

uentes na parte mais alta do corpo
o forno aquecem os materiais soli- 

dos frios, provocando sua secagem 
e desidratação.

O ferro gusa assim produzido 
pode ser enviado diretamente à 
aciaria. Não é muito puro e contém 
elementos indesejáveis, entre os 
quais o enxofre, que restou no me
tal fundido sob a forma de sulfeto 
de ferro. Este pode ser elimina
do lançando-se soda barrilha 
(Na2C 0 3) diretamente no ferro 
gusa líquido. Sua completa purifi
cação só se dará, no entanto, du
rante a produção do aço*.

Branco ou cinza

Ao abandonar o alto-forno, o 
gusa pode também ser submetido a 
resfriamento, obtendo-se o gusa em 
lingotes, usado na fabricação do 
ferro fundido. A velocidade de res
friamento exerce grande influência 
sobre as propriedades do ferro fun
dido. Quando ele se processa muito 
rapidamente, a maior parte do car
bono combina-se com o ferro, for 
mando a cementita (Fe3C), subs
tância dura mas quebradiça. 
Devido à cor branca que apresenta, 
nas regiões recentemente fratura
das, o ferro fundido rico em cemen
tita é também conhecido como 
ferro fundido branco.

Quando o resfriamento ocorre 
lentamente, forma-se o ferro fun
dido cinzento, no qual grande parte 
do carbono apresenta-je em estado 
livre, como grafita*. E justamente 
esta variedade alotrópica do car

bono que lhe confere a cor mais es
cura. A ausência de brilho nas re
giões de fratura do ferro fundido 
cinzento é devida, também, à pre
sença de grafita.

O ferro combina-se com outros 
elementos — metálicos ou não — 
além do carbono. Forma, assim, 
uma grande variedade de ligas in
dustrialmente importantes.

Associado ao silício, o ferro en
contra aplicação em geradores e 
outros aparelhos elétricos. Para a 
produção do ferro-silício é consu
mido um total de coque duas ou 
três vezes superior à quantidade de 
liga que se visa obter.

A produção comercial do ferro- 
silício divide-se em duas classes: 
uma delas engloba as liças cuja 
porcentagem de silício varia de 45 
a 50%; à outra pertencem ligas 
com um teor de silício entre 80 e 
90%. A proporção de 50 a 60% de
Si não é vantajosa.

Ligas duras e resistentes, com 
boas propriedades elásticas, são 
obtidas usando-se como elemento 
complementar o cromo. Encontram 
aplicação em molas de caminhões 
e automóveis.

As ligas de ferro com silício e 
manganês servem também a essa fi
nalidade.

Com o níquel (5 a 10%) e o 
cromo (10 a 20%), o ferro forma o 
aço inoxidável^ — extremamente 
resistente à ação dos ácidos e dos 
agentes atmosféricos.

Vanádio, titânio e alumínio são 
também outros elementos que fre
qüentemente se associam ao ferro, 
melhorando suas características 
mecânicas.

VEJA TAM BÉM : A ço; Alto- 
Forno; Carvão Mineral; Níquel, 
Grupo do.

Ferro, Idade do

Os gregos antigos viam de ma
neira muito pessimista o desenvol
vimento do gênero humano. Distin
guiam quatro fases na história de 
sua lenta decaída: as idades do 
ouro, da prata, do bronze e do 
ferro. Nos tempos áureos, uma pri
mavera perpétua teria reinado so
bre o mundo; os homens de então 
eram inocentes, e os costumes, pu
ros. Na idade da prata, começaram 
a perder a inocência; na do bronze, 
o mal se instalou; e na do ferro, to
dos os excessos e todos os crimes 
transbordaram.

A argueologia* moderna, con
tudo, nao é pessimista nem oti
mista: ela apenas constata fatos da 
evolução do homem, segundo mé
todos rigorosamente científicos. 
Um dos critérios empregados para 
distinguir as etapas do desenvolvi
mento é o da complexidade do ma
terial utilizado pelo homem para 
dominar a natureza. Assim, a ar
queologia distingue as idades da 
Pedra, do Bronze* e do Ferro, cada 
uma das quais correspondendo a 
estágios tecnológicos bem diferen
tes, com profundas implicações na 
vida dos povos.

A Idade do Ferro, especial
mente, constitui verdadeira revolu
ção. Em seus primeiros cinco sécu
los (na Grécia, ela se inicia no 
século XI a.C.), acarretou muito 
mais progressos do que nos 1 500 
anos anteriores da Idade do 
Bronze. Material muito mais ba
rato, abundante e resistente, o ferro 
constituiu um elemento “democra- 
tizador” entre os povos antigos. 
Qualquer camponês ou artesão po
deria adquirir implementos de ferro 
e, com isso, libertar-se, até certo

ponto, de suas vinculações com os 
senhores, reis e sacerdotes.

O bronze continuou a ser ampla
mente utilizado, mas tornou-se ma
terial aristocratico, enquanto o 
ferro passou a servir para a produ
ção em massa de instrumentos vá
rios, principalmente agrícolas. O 
comérciò cresceu, tendo como con
seqüência maior intercâmbio entre 
os povos, o que, por sua vez, acele
rou processos de uniformização 
das culturas.

Paralelamente a tudo isso, a tec
nologia do ferro produziu altera
ções radicais no equilíbrio das po
tências imperiais da Antiguidade. 
Aquelas cujos exércitos permane
ceram no estágio do bronze foram 
facilmente derrotadas por povos 
até então inferiores e que, subita
mente, revelavam um poderio in- 
suspeitado. Os poderios hitita e 
egípcio extinguiram-se. A Síria so
freu ataques de povos navegantes. 
Os gregos derrotaram os mercado
res fenícios* no Mediterrâneo 
oriental e fizeram com que se diri
gissem para o Ocidente. Os assí
rios* submeteram o Egito*, a Babi
lônia e os sírios. Do longínquo 
norte surgiram as tribos cimérias e 
citas*. Na Ásia* formou-se o impé
rio persa. Enquanto isso, a civiliza
ção micênica foi destruída pelos 
dórios e, mais tarde, a colonização 
grega chegou à Ásia Menor, ao He- 
lesponto, à Sicília e ao sul da Itália. 
Cartago e Etrúria surgiram como 
grandes potências. Finalmente, os 
ilírios, tracios, celtas* e germanos* 
relacionaram-se com os povos da 
Europa central e do Mediterrâneo, 
estabelecendo comércio entre as 
três regiões e intercâmbio de ele
mentos culturais. L

Todas essas transformações 
ocorreram em momentos diferen
tes, pois a tecnologia do ferro não 
obedece a uma cronologia única, 
tendo variado de uma região para 
outra. Tem, contudo, um ponto de



beleceram entrepostos comerçiais 
em Trebizonda e Sinope (na Ásia 
Menor), para embarque do ferro, 
ouro e cobre da Transcaucásia, no 
século VIII a.C. A Idade do Ferro 
na Grécia caracterizou-se pelo co
mércio intenso com outras regiões, 
pelo desenvolvimento da industria 
e das cidades (cada vez mais de
pendentes do comércio de ultra
mar), e pelo lançamento dos alicer
ces que permitiram erigir a cultura 
da Grécia* antiga.

Cerca de um século após ter-se 
implantado na Grécia, através dos 
dórios, o ferro fez sua entrada na 
península italiana. (Há suficientes 
testemunhos arqueológicos disso 
no vale do Pó, onde floresceu a 
chamada cultura vilanovana, ca
racterizada pelos cemitérios crema
tórios.)

A prosperidade dos vilanovanos 
deveu-se a intensa exploração dos 
recursos do metal, iniciada sob in
fluência minóica. Desenvolveu-se 
então uma rica cultura do bronze, 
posteriormente substituído pelo 
ferro.

A cultura vilanovana foi her
dada e enriquecida pelos etruscos*, 
os quais deram novo impulso eco
nômico à região, baseando sua 
prosperidade sobretudo nas jazidas 
de cobre, ferro e estanho das mon
tanhas, e na habilidade com que 
trataram  o metal. Os canais de irri
gação e drenagem conseguem mos
trar, muito claramente, sua capaci
dade na utilização do material para 
a fabricação de implementos que 
facilitavam o trabalho em terrenos 
rochosos.

Por volta de 750 a.C., os etrus
cos expandiram-se pelo norte da 
Itália* e assim difundiram os segre
dos de sua tecnologia, dando ori
gem a um novo grupo de culturas.

Hallstatt

Esse grupo abrange culturas que 
são muito semelhantes, reunidas 
sob a designação de Hallstatt, 
nome da região da Alta Áustria 
onde foi encontrado o primeiro ce
mitério pré-histórico que permite 
identifica-las. A área pela qual se 
estendem é bastante grande, abran
gendo Croácia, Bósnia, Alemanha 
Ocidental e do sul, alguns territó
rios alpinos, leste e sul da França 
e Espanha do norte.

A riqueza em minérios de ferro 
e combustível dessa região provo
cou o nascimento de uma crescente 
fundição e indústria de objetos de 
metal. Os túmulos mais ricos da 
Áustria, Baviera e Romênia con
têm restos de carroças de quatro 
rodas e uma grande variedade de 
elmos, espadas e escudos de bronze 
e ferro. Esses objetos revelam um 
desenvolvimento' surpreendente da 
técnica metalúrgica, provavelmente 
impulsionada pelos artefatos im
portados do sul. A influência vila
novana é evidente, com constante 
preocupação decorativa. O estilo é 
puramente geométrico e carregado 
de formas secundárias e adições su
pérfluas, chegando a atrapalhar a 
utilidade prática.

Pode-se considerar como a prin
cipal característica da primeira 
Idade do Ferro na Europa , ou pe
ríodo de Hallstatt, a mescla de ele
mentos oriundos do Oriente, e do
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Expressão da Idade do Ferro na península itálica, a cultura vilanovana foi assimilada pelos etruscos. Motivos funerá
rios do século IV  a.C.: uma, museu arqueológico, Palermo (à esquerda); Stele. Museu Cívico, Bolonha.

partida e uma causa imediata no 
século X II a.C., quando o império 
hitita foi destruído. Enquanto pude
ram  manter seu poderio, os hititas* 
guardaram  em segredo os proces
sos de fabricação que conheciam, 
conscientes das vantagens propor
cionadas pelas armas de ferro. Para 
os estrangeiros, limitavam-se a ex
portar adagas, ornamentos pes
soais e outros objetos destinados a 
presentear governantes de outros 
povos.

No entanto, não foram eles os 
criadores dos processos de fabrica
ção. Já no terceiro milênio antes de 
Cristo, o ferro tinha sido forjado no 
Egito e na Mesopotâmia (o que, 
contudo, não era suficiente para 
produção em massa e de boa quali
dade). O meio adequado nesse sen
tido é a fundição*, descoberta, ao 
que tudo indica, por uma tribo da 
Ármênia, de onde passou para os 
hititas. Com a queda desse império, 
o segredo foi difundido.

Grécia e Itália

Para o Ocidente, existem indí
cios de que foi da Anatólia ou da 
Síria, através de Chipre, que a nova 
tecnologia chegou até os gregos do 
período proto-geométrico. Nos sé
culos XIV e XIII a.C., a antiga so
ciedade micênica, dominada por 
um a aristocracia guerreira, tor
nou-se cada vez mais pobre e enfra
quecida, facilitando a invasão e 
domínio dos dórios. Com isso, ini
cia-se a Idade do Ferro helénica 
(século X I a.C,). Os dórios vence
ram os micênicos mas não desfru
taram  sua civilização — fundi
ram-se a ela, como evidencia a ce
râmica dessa época.

Por volta de 850 a.C., o ferro era 
considerado um metal de grande 
valor, empregado como meio de 
troca e tambem utilizado na fabri
cação de utensílios agrícolas, do
mésticos e armas. Os gregos esta-

O ferro permitiu equipar exércitos com material mais versátil e mais resis
tente do que o fabricado na Idade do Bronze.
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O domínio do ferro ajudou a Grécia a vencer a Fenícia. (Carro fenício.) A luta entre os povos da Antiguidade acompanhou toda a Idade do Ferro

norte e sul do continente. A impres
são geral que sua arte produz é pra
ticamente estéril, se comparada 
com o período de apogeu que vem 
a seguir, após a destruição da cul
tura de Hallstatt pelos celtas.

La Tène

O período que se inicia no século 
V a.C. tem sua designação deri
vada do achado votivo de La Tène, 
extremo oriental do lago Neuchâ- 
tel, na Suíça. A cultura de La Tène 
apareceu em certas regiões da Eu
ropa central, quando se extinguiu a 
civilização de Hallstatt. Em outras 
regiões, como os países alpinos, pe
netrou mais tarde, mesclando-se 
com a cultura anterior. No sudeste 
europeu a cultura de La Tène mis
turou-se a formas locais do Halls
tatt tardio e a elementos romanos. 
Ao que tudo indica, a arte de La 
Tène difundiu-se dos territórios en
tre o alto Danúbio e o Mame para 
o leste, Dinamarca, sul d á  Gália 
Cisalpina, norte e oeste da França, 
Países-Baixos e ilhas britânicas. 
Nesses territórios floresceu até ser 
substituída pela cultura romana. 
Na Irlanda e na zona alta da Grã- 
Bretanha, conseguiu sobreviver 
muito mais tarde.

A sociedade celta, sua base, es
tava aristocraticamente organizada 
e seus melhores produtos artísticos 
encontram-se nos elmos, escudos, 
lanças, arreios e guizos de rédeas 
de cavalos, e tambem nos ornamen
tos e nas roupas das mulheres. Es
ses objetos revelam um instrumen
tal de indústria e de trabalho mais 
simples e diversificado do que o da 
fase anterior de Hallstatt. Mostram 
decoração vegetal estilizada, dis
posta em zonas entrelaçadas e com 
motivos curvos, cujas terminações 
apresentam temas animais. Ao 
contrário da falta de imaginação 
característica de Hallstatt, a arte de 
La Tène é rica em figurações de 
animais fantásticos e cores vivas.

Muitos de seus elementos são expli
cados pela decomposição dos moti
vos clássicos gregos, como a gavi
nha e a palma.

A arte helénica chegou até os 
celtas através de jarros de bronze 
com bicos, fabricados nas oficinas 
etruscas do vale do Pó, mas com 
motivos gregos desenhados nas al
ças. Depois da conquista do vale 
do Pó »elos celtas e do apareci
mento da Gália Cisalpina, os con
tatos com a arte greco-romana in
tensificaram-se ainda mais. A arte 
céltica dominou toda a época cristã 
primitiva nas ilhas britânicas, rea
parecendo depois no estilo gótico.

A idade da evolução

As transformações acarretadas 
pela tecnologia do ferro foram inú
meras e profundas. No Oriente, as 
monarquias teocráticas consegui
ram preservar-se. mas, na Europa 
e no Mediterrâneo, a Idade ao 
Ferro transformou os antigos Esta
dos em repúblicas, como entre os 
gregos, fenícios e etruscos. Os 
grandes proprietários de terras fo
ram obrigados a dividir o poder 
com uma nova classe de comer
ciantes e industriais. A vitória na 
guerra já  não dependia apenas de 
um rico senhor com seu carro, mas 
de armamentos distribuídos por 
todo um exército. A escrita alfabé
tica fenícia estendeu os conheci
mentos a camadas mais amplas da 
população. Novas soluções foram 
encontradas para os problemas, 
não na revelação religiosa, mas na 
razão dos filósofos.

A Idade do Ferro, em todas as 
regiões por onde se estendeu, criou 
uma civilização mais complexa, 
cosmopolita e menos ritual que a 
da Idade do Bronze.

VEJA TAM BÉM : Bronze, Idade 
do.
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Os fenícios, que viviam na Idade do Bronze, sucumbiram também à Assíria
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Festas Populares 
no Brasil

São consideradas festas popula
res as comemorações, recorrentes 
ou esporádicas, nas quais um 
grupo ou uma comunidade expres
sam valores e sentimentos coleti
vos, com participação popular.

No Brasil, desde a época colo
nial, vêm-se cristalizando certas 
datas ou ocasiões consideradas 
apropriadas para as manifestações 
coletivas, estabelecendo, assim, o 
caráter cíclico de determinadas fes
tas (em geral anuais).

Algumas das festas populares 
brasileiras constituíram-se como 
transposição modificada de festejos 
portugueses. Outras resultaram da 
combinação de influências étnicas 
diferentes. Em muitas localidades, 
mantêm-se ainda vivas as festas 
tradicionais, embora as comemora
ções populares venham sofrendo, 
cada vez mais, modificações deter
minadas pelas transformações da 
própria sociedade.

Santos e pagãos

No Brasil, foi o catolicismo* que 
forneceu os marcos de cristalização 
das comemorações coletivas. A 
maioria das festas populares brasi
leiras atém-se ao calendário litúr- 
gico, à comemoração dos “ dias 
santos” As mais diferentes mani
festações populares —  de origem 
indígena, européia ou africana — 
surgem nos dias de festas católicas 
que frequentemente se transform a
ram, no passado, em verdadeiros 
espetáculos folclóricos.

Dois grandes ciclos marcam o 
calendário de comemorações popu 
lares. Um deles, particularmente 
significativo no Nordeste, vai do 
Natal (25 de dezembro) ao dia de 
Reis (6 de janeiro). O outro ciclo, 
mais importante no Centro-leste, é 
o das festas juninas, dedicadas a 
Santo António (13), São João (24) 
e São Pedro (29). Sem fazer parte 
desse calendário católico, mas as
sociado a ele, está o carnaval*, es 
sencialmente pagão. Além dessas 
festas, que sao comuns a quase 
todo o território nacional, existem 
outras, restritas a certas localida
des ou a certos grupos. É o caso do 
culto a padroeiros locais ou a san
tos que são objeto de veneração 
particular em algumas regiões 
(como Nosso Senhor do Bonfim). 
Outras vezes são grupos étnicos 
que manifestam sua identificação 
coletiva através do culto dos san
tos. Nossa Senhora do Rosário e 
São Benedito são tradicionalmente 
homenageados pela população ne
gra; em São Paulo, os italianos e 
seus descendentes, que moram na 
zona do Mercado, promovem fes
tas no dia de São Cosme e São Da- 
mião.

Pode ocorrer também que certas 
festas estejam associadas a grupos 
profissionais. Durante o período 
colonial, em São Paulo, as corpora
ções de ofício possuíam patronos 
próprios, cujo culto sustentavam.

além de representarem papel im
portante e independente nas outras 
festas religiosas. Na Bahia, até 
hoje, são os homens do mar que 
cultuam Nossa Senhora dos Nave
gantes.

A íntima associação de aspectos 
religiosos e profanos que caracte
riza as comemorações tradicionais 
exemplifica-se muito bem na Festa 
do Divino.

Sua preparação mobiliza fre
qüentemente toda uma comunidade 
e envolve a participação diferencial 
e complementar das diversas cam a
das da população. O caráter estra
tificado da sociedade reflete-se as
sim na própria organização da 
festa.

O “mordomo” ou festeiro, que é 
quase sempre uma pess_oa abas
tada, designada por eleição ou no
meação, preside a festa e assume os 
encargos mais importantes: guar
dar a coroa, coroar o “imperador” , 
ceder a casa para as danças, os lei
lões, os autos, etc. Complementam 
suas tarefas os “vassalos” e “fo
liões”. Chamam-se “folia do Di
vino” os pequenos grupos que an
gariam fundos pela redondeza, 
despertando o interesse do público 
com viola, rabeca, tambores e mo
dinhas alusivas. Uma pessoa car
rega, no centro do grupo, uma ban
deira ou estandarte com a imagem 
do Divino, da qual pendem fitas 
multicoloridas e flores, que o povo 
beija no cumprimento de votos e 
promessas.

No dia da festa, depois da pro
cissão, há a coroação do impera
dor, geralmente um menino vestido 
a caráter. Ao lado das comemora
ções litúr|icas, processam-se as 
manifestações profanas com leilão 
de prendas, jogos, danças e grande 
consumo de alimentos e bebidas. 
Freqüentemente a festa constitui 
ocasião p a ra  a apresentação de 
criações folclóricas, como autos ou 
folguedos, cavalhadas.

O folclore na festa popular

Essa associação de elementos 
folclóricos variáveis conforme a re
gião e a festa é que dá o colorido 
particular às comemorações popu
lares tradicionais.

Todo o ciclo das festas juninas, 
por exemplo, é caracterizado por 
um conjunto de práticas provenien
tes do folclore* europeu.

A 13 de junho, as festas de Santo 
Antônio iniciam o ciclo. A de São 
João é a mais importante: festa de 
rua, de terreiros e de quintais, coin
cide com o início do verão no he
misfério norte (e do inverno, no 
sul). Toda a Europa conheceu a 
tradição de acender fogueira e cele
brar danças em redor do fogo, para 
afastar os espíritos malignos, ao 
mesmo tempo em que se tiram 
“sortes” para prever o futuro. Era 
a época em que se festejava a pro
ximidade das colheitas, tradição 
trazida ao Brasil pelos portugueses 
e já  desvinculada de suas origens 
agrícolas. Com a urbanização cres
cente, desaparece pouco _a pouco 
seu caráter folclórico, a não ser em 
localidades mais distantes dos cen
tros urbanos.

Particularmente ricas e elabora
das são as manifestações folclóricas 
conhecidas como autos, folguedos

Festa de N. Sra. dos Navegantes: culto típico do litoral da Bahia.

Com uma trama rica e variada, o bumba-meu-boi expressa a vida local.
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ou danças dramáticas, como con- 
gada, maracatu, reisado, guerrei
ros, caboclinhos, pastoris, bumba- 
meu-boi, cheganças e cavalhadas.

Algumas vezes, estão associadas 
a certas danças do calendário litúr- 
gico, como Natal, Reis, ou Festa de 
Santa Cruz. Outras associam-se a 
qualquer comemoração local.

De influência nitidamente euro
péia, o pastoril, pastorinhas, baile 
pastoril, ou baile, é um auto de na
tividade, isto é, comemora, em mui
tas cidades brasileiras, o nasci
mento de Jesus. Geralmente le
vados à cena num palco montado 
diante de um presépio, os pastoris 
ainda mantêm muito do caráter sa
cro de que se revestiam antiga
mente, mesclado às características 
nacionais e pagãs.

Como os congos e congadas, o 
maracatu é de origem nitidamente 
africana. Sua raiz está na coroação 
dos reis negros durante o Brasil co
lonial e incorporou muitos elemen
tos de rituais africanos. O cortejo 
desfila pelas ruas do Recife, no car
naval: a frente o embaixador, que 
serve de mestre-sala; a seguir os 
“ lanternas” , encarregados da ilumi
nação. Vassalos seguram o pálio 
que cobre o rei e a rainha. Depois 
vêm a “condessa” , os “ caboclos” e 
as “baianas” , que dançam como 
nas cerimônias de candomblé*. A 
isto misturam-se os saltos e gritos 
dos caboclos malabaristas e o som 
de violões, tambores e zabumbas.

Os maracatus conservam-se, 
como os demais grupos folclóri
cos, em associações denominadas 
“companhias”, mantidas pelos pró
prios intérpretes. Em certos grupos 
já  extintos — como o Maracatu 
Elefante ou Leão Coroado — apa
reciam imagens dos animais que 
lhes emprestavam o nome, reprodu
ções estas que talvez derivem de 
antigas representações totêmicas de 
tribos africanas.

Representação folclórica típica 
de norte a sul do Brasil é o bumba- 
meu-boi; encenado em junho ou de
zembro, mostra no desenrolar de 
sua trama cenas de todos os tipos, 
revelando as mais variadas influên
cias (como, por exemplo, da impro
visação típica da Commedia* 
dell’. Arte, que pode se constatar na 
atuação do Arlequim). Nessas ce
nas, tanto se coletam tostões para 
o próximo “boi” quanto se satiriza 
a vida local, sempre cc>m um final 
feliz: depois de incontáveis peripé
cias, o boi ressuscita, todo mundo 
fica contente.

Como em todos os autos, no 
bumba-meu-boi mesclam-se inúme
ros elementos da arte popular. Rit
mos, danças, cantos; artes plásti
cas, movimentadas coreografias, 
adornos trabalhados; comidas sa
borosas; licores, cachaça (que são 
divididos entre os encenadores, no 
final das apresentações); ritos afri
canos ao lado de tradições católi
cas, costumes indígenas e reminis
cências árabes — tudo resulta num 
final comum: a alegria pela festa 
vivida, a longa espera da próxima.

resultando que poucas delas conti
nuem a suscitar festejos em que se 
expressem sentimentos populares 
profanos. Assim mesmo, isso ainda 
ocorre em certas localidades; na 
maioria das outras, o sentido popu
lar já  desapareceu por completo 
das festas religiosas.

Por outro lado, no século XX os 
centros urbanos (grandes ou peque
nos) foram invadidos por diversões 
de novo tipo, que ganharam gene
ralização social: cinema*, futebol* 
e televisão*. As festas populares as
sumem cada vez mais as caracterís
ticas dessas diversões de massa, or
ganizadas por grupos profissionais, 
como espetáculo para um público 
muito amjilo.

Isso nao quer dizer que percam 
necessariamente seu caráter popu
lar, isto é, sua capacidade de ex
pressar sentimentos coletivos. A 
paixão pelo futebol, por exemplo, 
que é basicamente um espetáculo 
realizado por jogadores profissio
nais, revelou-se como força cria
dora de festejos populares antes 
desconhecidos. A conquista de 
campeonatos enseja estrepitosas 
manifestações coletivas de milhares 
de torcedores, que promovem desfi
les e comemoraçoes na sede do 
clube vitorioso, ou mesmo nas 
ruas. A conquista do tricampeo- 
nato mundial de futebol pelo Bra
sil, em 1970, deflagrou imensa 
festa popular em todo o país, da 
qual participaram inclusive muitas 
pessoas que nunca haviam freqüen
tado um estádio.

De modo geral, porém, as festas 
populares vão sofrendo a influência 
maciça da urbanização: declina a 
participação popular espontâneá e 
acentua-se uma tendência à organi
zação de espetáculos. Dessa ma
neira, tornam-se mais um teatro 
para o povo do que a manifestação 
ativa de seus sentimentos e valores.

Exemplo desse fenômeno é o das 
comemorações cívicas, que geral
mente se limitam a desfiles de uni
dades militares e escolas, retretas e 
solenidades oficiais.

Algo um pouco diferente ocorre 
com algumas comemorações reli
giosas, que ainda conservam o sen
tido de festa popular. É o caso da 
festa de Corpus Christi, que, em 
várias cidades do interior (a exem-

O espetáculo turístico

Com a secular ização dos costu
mes, as comemoraçoes do catoli
cismo concentraram-se em seu sig
nificado litúrgico específico, daí

Embora déclinante, a participação popular ainda sobrevive no carnaval.

Muitas vezes, manifestações locais como a congada (esq.) e a cavalhada são associadas a datas religiosas.
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A religião nas festas populares: uma procissão de Semana Santa em Goiás. Para Freud, o totem representava a projeção do inconsciente do homem.

plo de Matão, no Estado de São 
Paulo), induz toda a comunidade 
católica a participar da decoração 
das fachadas das casas e, particu
larmente, do leito das ruas princi
pais (que são cobertas por um ta
pete de centenas de metros, 
pacientemente confeccionado de 
ílores, conchas, areia colorida e até 
mesmo pó de café usado). Outras 
cerimônias, como o culto umban- 
dista a Iemanjá, divindade do mar, 
também contam com ativa partici
pação popular. Mas, embora se 
mantenham a inspiração religiosa e 
a participação comunitária, vem-se 
impondo a preocupação de organi
zar um espetáculo a fim de incenti
var o turismo. A mentalidade espe
tacular com finalidades turísticas 
atinge quase todas as festas popula
res, nas quais se preserva ainda 
certo conteúdo folclorico.

O fenômeno tornou-se evidente 
no carnaval carioca, onde a intensa 
participação popular é cada vez

mais canalizada para a apreciação 
dos desfiles rigidamente organiza
dos de escolas de samba e de outras 
associações carnavalescas, desfiles 
que são apenas assistidos das ar
quibancadas pelo público pagante. 
O caráter popular da festa perma
nece, pois há uma forte identifica-

fão do públjco com os figurantes, 
ixiste também uma grande partici

pação dos setores populares na 
própria organização das escolas de 
samba. Mas declina o carnaval 
“democrático” de rua, com seus 
mascarados, blocos de “sujos” e 
batucadas, enquanto ganham ter
reno os bailes em recintos fechados
—  cada um acolhendo determi
nada classe social — , com os inevi
táveis concursos de fantasias.

VEJA TAM BÉM : Candomblé: 
Carnaval; Danças Folclóricas: 
Folclore.

Fetichismo

Inicialmente, o fetichismo foi 
visto como um ramo da magia*, 
com conotações religiosas ou não. 
Dentro de tal concepção, o feitiço 
tanto poderia ser um deus quanto 
apenas a moradia de um deus ou 
espírito. Seja como for, tratar-se-ia 
sempre de um símbolo material, ca
paz de prestar auxílio ao possuidor.

D a linguagem simples dos mari
nheiros portugueses, o termo pas
sou para a terminologia erudita dos 
sábios europeus do século XVIII. 
Eles procuravam explicar as dife
renças, tidas na época como muito 
grandes, entre as religiões civiliza
dor as e as encontradas nos povos 
que chamavam primitivos. Tais ex
plicações seriam incluídas, mais

tarde, nas teorias sobre o evolucio- 
nismo* cultural.

Segundo essas coordenadas, o 
primeiro autor a tratar do assunto 
foi Charles des Brosses 
(1709-1777), em obra publicada 
em 1760, intitulada Du Culte des 
Dieux Fétiches ou Parallèle de 
lA ncienne Réligion de l ’Egypte 
avec la Réligion Actuelle de la Ni- 
gritie. Nela encontra-se fetichismo 
(a ^palavra agora volta ao portu
guês, em forma afrancesada) defi
nido como o culto de certos objetos 
terrestres e materiais, considerados 
deuses, apenas dotados de virtudes 
divinas, como os amuletos, orácu
los e talismãs protetores.

Auguste Comte*, nas lições 52 e 
54 do Cours de Philosophie Posi
tive, retoma a linha de pensamento 
de Des Brosses, destacando o Sol, 
a Lua e a Terra como os grandes 
fetiches e conceituando o feti
chismo como adoração da natureza 
em geral. Segundo a concepção po
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No feudalismo, a autoridade dos governantes era sempre bastante limitada.

sitivista a respeito da evolução do 
espírito humano, ele constituiria o 
primeiro estágio no desenrolar do 
pensamento religioso. Os estágios 
seguintes seriam o politeísmo e o 
monoteísmo.

A antropologia clássica

A interpretação de Comte exer
ceu grande influência no desenvol
vimento das ciências sociais, mas 
dava demasiada amplitude ao con
ceito —  como salientou E. B. Tylor 
(1832-1917),na obra PrimitiveCul- 
ture (1871), um clássico da antro
pologia. Tylor sustenta que seria 
mais conveniente empregar a pala
vra “ animismo” para designar o 
pensamento religioso constituído 
pela adoração da natureza em ge
ral. O termo “fetichismo” deveria 
ser limitado a um departamento su
bordinado, ou seja, a doutrina dos 
espíritos incorporados aos objetos 
materiais, ou ligados a eles. Inclui
ria, assim, o culto de coisas inani
madas, passando disso para a ido
latria*, em gradação imperceptível. 
Esses objetos materiais seriam veí
culos, instrumentos ou canais para 
que os espíritos pudessem exercer 
influência, benéfica ou maléfica, 
sobre a vida dos homens.

A trave mestra que sustenta toda 
a teoria da origem das religiões, 
formulada por Tylor, é a interpre
tação do significado dos sonhos no 
universo mental do homem primi
tivo. Ao sonhar, o selvagem não se
ria plenamente capaz de estabele
cer diferença entre a experiência 
em vigília e a experiência onírica. 
Ver, sonhando, a alma de um 
morto, seria o mesmo que vê-la 
realmente. Essas e outras experiên
cias (visões, desmaios, transes) te
riam levado o homem primitivo a

conceber a alma como tendo exis
tência independente do corpo. Con
sequentemente, seria capaz de liga 
ção a outros corpos, de preferência 
iguais ou análogos, como os ani
mais, podendo também unir-se a 
coisas inanimadas.

Entre os diferentes povos p rim i
tivos encontram-se elaboraçoes so
bre as possibilidades de incorpora
ção anímica, algumas limitando as 
novas uniões, outras estabelecendo 
hierarquia entre os seres espirituais 
e os objetos do mundo da matéria, 
passíveis de encarnação.

A teoria psicanalítica

Com Sigmund Freud* o pro
blema ganha dimensão inteira
mente diversa. O criador da psica
nálise examina e reinterpreta toda 
a antropologia clássica no livro To
tem e Tabu. A revolução freudiana 
consistiu em destacar, em primeiro 
lugar, o papel da  linguagem como 
mecanismo pelo qual as sensações 
se transformam em representações 
abstratas. Ao poder dar um nome 
à lembrança do sonho, o homem 
projetaria no mundo exterior suas 
percepções interiores.

Na projeção encontra-se o se
gundo aspecto importante da con
tribuição de Freud. A natureza do 
homem faz com que ele tenha, ine
vitavelmente, desejos e temores in
confessáveis, inconscientes e irra
cionais, especialmente os desejos 
sexuais e o medo da morte. Como 
desde a infância a satisfação de 
muitos desejos lhe é negada, o ho
mem transfere para certos objetos 
toda essa carga inconsciente e 
passa a viver em função deles, divi
nizando-os ou atribuindo-lhes qua
lidades especiais. Assim, a sobrevi
vência adaptativa dos indivíduos e

das culturas se tornaria possível 
através dos mecanismos de p ro je 
ção, identificação e sublimaçao.

Além da contribuição essencial 
nos domínios da teoria da religião, 
a escola psicanalítica dá à palavra 
“fetichismo” um significado espe
cial no terreno da sexologia. De
signa uma forma de comporta
mento e de condição mental 
constituída pela necessidade de uso 
de um objeto não genital para ob
tenção de prazer sexual. Esses feti
ches tanto podem ser outra parte 
do corpo como uma peça de ves
tuário.

Sexologia e fetichismo

O fetichismo sexual pode ser 
considerado dentro dos limites da 
normalidade, particularmente no 
estágio pré-marital, quando a rela
ção genital é proibida. É, contudo, 
uma aberraçao patológica nos ca
sos em que o contato com o fetiche 
constitui fim em si mesmo.

Os estudos clássicos de sexolo
gia ressentem-se de certa impreci
são de linguagem e ausência de da
dos objetivos.

O próprio Freud usa a palavra 
com sentidos opostos, em diferen
tes contextos. Por outro lado, estu
dos da psiquiatria americana atual, 
bem como a literatura sobre a psi
cologia do consumidor, afirmam 
que o desejo de posse em relação 
aos mais variados produtos e arti
gos, embora constitua uma transfe
rência, substitui outras necessida
des afetivas mais profundas, que 
não as sexuais.

VEJA TAM BÉM : Idolatria; Ma 
gia; Ocultismo.

Feudalismo

No final do Império Romano, 
como consequência das inúmeras 
guerras de conquista, várias regiões 
da Europa* apresentam baixa den
sidade populacional e desenvolvi
mento urbano bastante pobre. Essa 
situação favorece sensivelmente as 
mudanças sociais que vão sendo in
troduzidas pelas invasões germâni
cas do século V, e que alteram 
completamente o sistema de p ro 
priedade — comunal e estatal — 
característico da Antiguidade.

Irradiam-se do campo as mudan
ças na estrutura da sociedade, 
transformando as terras senhoriais 
(ou feudos) na principal unidade 
econômica da sociedade. E o feu
dalismo que vai se desenvolvendo 
pelo continente europeu, consoli
dando-se definitivamente ao tér
mino do Império Carolíngio* (sé
culo X).

As obrigações mútuas

A terra é recebida pelo senhor 
em caráter hereditário. Na maioria 
dos casos, o doador é o rei, seguido 
pelos grandes nobres (duques e 
condes), que dividem seus feudos 
com os nobres inferiores (viscondes 
e barões). Nessa última camada 
também estão incluídos os mem
bros da cavalaria*, que não podem 
dividir nem conceder seus domí
nios. O doador — qualquer que 
seja sua posição na hierarquia so
cial —  transforma-se, automatica
mente, em senhor ou suserano de 
seu beneficiário, que, por sua vez,Durante muitos séculos, o fetichismo foi encarado como um ramo da magia.
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converte-se em vassalo do antigo 
proprietário. Assim, cada nobre 
(exceto o rei e os cavaleiros) tanto 
pode ser suserano como vassalo de 
outro aristocrata.

Os vassalos, além de serem obri
gados a assistir seu senhor na 
guerra, devem freqüentar seu tribu
nal e resgatar o suserano quando 
este cai prisioneiro em luta.

Na propriedade feudal, os cam 
poneses ocupam a posição de ser
vos. Entre eles e o senhor estabele
ce-se uma relação tradicional que 
define uma série de obrigações mú
tuas: em troca de proteção e assis
tência econômica do suserano, o 
camponês deve servi-lo lealmente, 
compensando-o com tributos e im
postos (pagos em dinheiro ou espé
cie). Os servos também devem hos
pedar o senhor durante sua estada 
em cada burgo, assim como reali
zar a corvéia (trabalho obrigatório 
e não remunerado no cultivo das 
terras senhoriais, na construção e 
reparação de estradas, pontes e re
presas). A melhor porção de terra 
e a explorada pelo senhor; somente 
os terrenos restantes são divididos 
com os camponeses. Habitual
mente, essa fração é repartida em 
três porções, originando o “sistema 
de três campos ’ —  um terreno 
para o plantio da primavera, outro 
para o outono e um terceiro que 
permanece em descanso. Os cam 
poneses costumam cultivar as ter
ras em conjunto, uma vez que as 
plantações ficam espalhadas pela 
propriedade, exigindo uma combi- 
naçao de esforços tanto na divisão 
das tarefas como na aquisição do 
material de trabalho.

Qualquer proprietário de feudo 
tem o direito de governar —  o feu
dalismo baseia-se no ideal da sobe
rania limitada em oposição à auto
ridade central absoluta. O regime, 
porém, não permite uma imposição 
de vontades pessoais por parte do 
suserano, que tem seus atos regula
dos pela legislação (produto do 
costume ou considerada expressão 
da vontade divina).

Os companheiros

Muitas instituições feudais têm 
sua origem nos costumes germâni
cos. Esses povos já  apresentavam 
uma espécie de vassalagem que le
vava o chefe da tribo a distribuir as 
terras conquistadas entre seus súdi
tos, em troca do comparecimento 
às festas, caçadas e guerras. Além 
disso, os membros de cada clã* de
viam obedecer às ordens de seu 
chefe, enquanto este era obrigado 
a protegê-los das outras tribos bár
baras. Os cavaleiros medievais 
também surgiram entre os germa
nos, uma evolução dos antigos 
“companheiros” dos senhores de 
terra —  meninos que, a partir dos 
quinze anos, acompanhavam os 
nobres, fazendo seus serviços do
mésticos, até que viessem a mere
cer uma doaçao de terras que os 
transformasse igualmente em aris
tocratas.

A sociedade germânica também 
conhecia o trabalho servil: os pri
sioneiros de guerra e os membros 
endividados da tribo deviam culti
var os campos de seus senhores.
Viviam em casas próprias e rece
biam pequenas extensões de terra Com apoio da Igreja feudal, Carlos Magno erigiu seu poderoso império. (Homenagem de bispos a Carlos Magno.)
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para seu cultivo pessoal; mas, para 
compensá-las, pagavam um tributo 
em produtos agrícolas e trabalha
vam alguns dias gratuitamente 
para o chefe.

A divisão dos feudos, porém, 
nasce durante o período carolíngio, 
quando os monarcas tentam re
construir um grande império, se
guindo o modelo romano. Para 
aumentar o número de seus 
administradores, Carlos* Magno 
oferece extensões de terra aos no
bres, em troca da lealdade do bene
ficiário. Assim, cada senhor jura 
obedecer ao imperador e ajudá-lo 
em caso de guerra: tornam-se vas
salos de Carlos Magno. Os grandes 
proprietários, por sua vez, doam 
parte de suas terras a outros, tor
nando-se, conseqüentemente, se
nhores dos novos donos, e exigindo 
em troca a mesma fidelidade que 
devem a Carlos Magno.

Inicia-se a descentralização do 
poder: os nobres começam a criar 
suas próprias leis, a fazer sua pró
pria justiça em caso de conflito in
terno, bem como a aumentar seus 
territórios em detrimento de outros 
senhores ou mesmo do próprio 
domínio imperial.

Da mesma forma, durante o pe
ríodo carolíngio, e mesmo anterior
mente, quando do reinado dos me- 
rovíngios (do século V ao VIIy, o 
clero transforma-se em proprietário 
de feudos. Desde o reinado de Cló- 
vis* I, os francos* tinham se cris
tianizado e, com o apoio da Igreja, 
imposto sua hegemonia na Gália. 
Por esse motivo, os reis francos fo
ram  doando uma grande extensão 
de seu território aos conventos, que 
se transformaram em feudos imen
sos e ricòs. Assim, da mesma 
forma como os nobres em suas pro
priedades, os religiosos legislavam 
por conta própria.

O poder central mantém seu 
prestigio apenas durante o reinado 
de Carlos Magno. Durante o go
verno de seu filho, a autoridade 
real fica bastante limitada, enfra
quecendo-se ainda mais quando, 
em 843, o Império Franco subdivi
de-se em França, Itália e Germâ- 
nia.

Essa descentralização do poder 
favorece bastante o desenvolvi
mento do sistema feudal. Quando, 
no século IX, as hordas escandina
vas, árabes e húngaras invadem os 
campos e as cidades, pilhando e 
matando, é junto aos castelos forti
ficados dos senhores que todos bus
cam defesa. Constituem-se peque
nas aldeias em torno da casa 
senhorial e os recém-chegados en- 
gajam-se como camponeses nos 
feudos. Sendo a moeda escassa, em 
troca de uma casa e de terras para 
cultivarem, os camponeses passam 
a prover o senhor de produtos ali
mentares. Apesar de considerados 
livres, eles sao obrigados a traba
lhar gratuitamente nas terras do 
proprietário e a participar dos exér
citos senhoriais (em constante 
atrito com os senhores vizinhos). 
Por ocasião das guerras, portanto, 
os camponeses são forçados a 
abandonar suas culturas para lutar 
— o que, entretanto, não os libera 
do pagamento de tributos ao final 
da colheita. Para quitar esses tribu
tos os camponeses são forçados a 
hipotecar suas terras e choupanas,

o que os torna ainda mais depen
dentes dos nobres.

A terra, fonte do poder

Apesar de constituírem a base 
do sistema feudal, os servos não 
possuem nenhum poder político 
nem podem reclamar contra a in
justiça senhorial. São considerados 
(pelos senhores) “coisas” e, em 
muitos casos, apesar de oficial
mente livre, o servo não pode aban
donar a propriedade, sob pena de 
morte. O poeta franco Benoît de 
Saint-Maure, literato medieval, es
creve: “ São eles (os servos) que fa
zem viver os outros (senhores), os 
quais alimentam e sustentam; eles 
próprios sofrem os maiores tor
mentos: neves, chuvas e tempesta
des. Miseráveis e famintos cavou
cam a terra com suas mãos. Levam 
uma vida rude, sofrendo e mendi
gando. E sem essa raça de homens, 
não imagino verdadeiramente co
mo os outros poderiam viver” .

Apoiando-se no trabalho servil, 
os feudos tornam-se auto-suficien
tes. Cultiva-se a terra; as roupas, 
geralmente grossas e rudimentares, 
são tecidas pelas mulheres no cas
telo. Nas aldeias, os artesãos fabri
cam os utensílios para a casa e o 
campo, bem como os armamentos 
para a guerra.

A comunicação entre os vilare
jos torna-se difícil, além de peri
gosa, por causa dos ladrões e guer
reiros, que povoam os poucos 
caminhos existentes, auxiliados 
pela ausência de um policiamento 
central que os controle. O comércio 
europeu por terra fica quase total
mente interrompido, pois, além dos 
perigos que afetam as rotas, cada 
senhor feudal cobra um tributo ele
vado à entrada de suas terras. 
Como, tanto na França como na 
Alemanha, os feudos são numero
sos, nenhum comerciante consegue 
vender o suficiente para compensar 
as taxas alfandegárias” . Nessas 
condições, são as cidades-portos 
italianas (principalmente Veneza e 
Gênova) que se desenvolvem enor
memente, transformando-se em po
tências marítimas e mercadoras. 
Fazem o comércio dos produtos de 
luxo (perfumes, especiarias, sedas, 
pedras preciosas) vindos do 
Oriente e de Bizâncio, que, no co
meço do período feudal, são conhe
cidos apenas na Itália e nas ilhas 
da rota comercial.

Portanto, na hierarquia social 
do feudalismo, especialmente na 
França, não há lugar para os co
merciantes. A única fonte de poder 
é a posse da terra. Cada vez mais 
aumentam as propriedades e o nú
mero de servos que as cultivam. Os 
feudos, independentes entre si e do 
poder central, tornam-se pequenos 

Estados”, chefiados pelo senhor 
feudal, que também aplica a jus
tiça. E contam com uma Igreja e 
assessores clericais e com policia
mento e exército próprios.

Aristocracia guerreira e inculta

A vida dos senhores, apesar de 
ricos, não é muito diferente da dos 
servos. Os castelos, que inicial
mente eram feitos de madeira e de
pois de pedra, são moradias sem 
conforto, com janelas pequenas,

As justas —  torneios de cavalaria —  refletiam o estilo de vida da aristocracia 
guerreira do mundo feudal. (Bibl. Univers. de Heidelberg.)

Reunião de um soberano com seus vassalos, segundo miniatura medieval
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O comércio dependia da autorização do senhor. (Arquivo Estatal de Siena.)
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habitantes dessas aglomerações 
ainda estão vinculados a seus 
amos: têm permissão para morar 
na cidade, mas ainda devem prestar 
serviços ao feudo, o que interfere 
na eficácia dos negócios. O senhor 
também exige dos novos habitantes 
a prestação de serviço militar e 
dias gratuitos de trabalho na la
voura, considerando-os súditos, su
jeitos a sua jurisdição.

O sistema senhorial, portanto, 
não mais atende aos interesses da 
economia urbana florescente. Por 
esse motivo, alegando a necessi
dade de guardar a paz nas cidades, 
mas visando, principalmente, a fa
zer face às exigências da nobreza, 
os burgueses foram conquistando 
as franquiai urbanas e assumindo 
o poder nas comunas*, que passa
ram a ser dirigidas pelos membros 
mais influentes do _grupo de merca
dores. Começa entao a ascensão da 
burguesia* e a decadência da aristo
cracia* rural. Nessa época também 
se inicia o processo de centraliza
ção do poder, com a instauração 
das monarquias* absolutas na Eu
ropa, o que minaria o poderio polí
tico dos nobres.

Ascensão e queda do sistema

O feudalismo europeu apresenta, 
portanto, fases bem diversas entre 
o século IX, quando os pequenos 
agricultores são impelidos a prote
ger-se dos inimigos junto aos caste
los, e o século XIII, quando o 
mundo feudal conhece seu apogeu, 
para declinar a seguir. No século 
X, o sistema ainda está em forma
ção e os laços feudais unem apenas 
os proprietários rurais e os antigos 
altos funcionários carolíngios. En
tre os camponeses ainda há nume
rosos grupos livres, com proprieda
des independentes. A hierarquia 
social não apresenta a rigidez que 
a caracterizaria posteriormente, e a 
ética feudal não está plenamente 
estabelecida.

Entretanto, a partir do ano 1000, 
até cerca de 1150, o feudalismo en
tra em ascensão. O sistema define 
seus elementos básicos. A explora

ção camponesa torna-se intensa, 
concentrada em certas regiões su- 
perpovoadas, deixando áreas exten
sas de espaços vazios. Surgem no
vas técnicas de cultivo, novas 
formas de utilização dós animais e 
das carroças. Porem, a partir do sé
culo XI, também há um renasci
mento do comércio e um aumento 
da circulação monetária, o que va
loriza a importância social das ci
dades e suas comunas. E, com as 
cruzadas, esboça-se uma abertura 
para o mundo, quebrando-se o iso
lamento do feudo. Com o restabele
cimento do comércio com o 
Oriente Próximo e o desenvolvi
mento das grandes cidades, come
çam a ser minadas as bases da or
ganização feudal, na medida em 
que aumenta a demanda de produ
tos agrícolas para o abastecimento 
da população urbana. Isso eleva o 
preço dessas mercadorias, permi
tindo aos camponeses maiores fun
dos para a compra de sua liber
dade. Paralelamente, a expansão 
do comércio e da indústria cria no
vas oportunidades de trabalho, 
atraindo os servos às cidades.

Esses acontecimentos, aliados à 
formação dos exércitos profissio
nais, a insurreição camponesa re
sultante da situação caótica criada 
pela Guerra dos Cem* Anos 
(1337/1453) entre franceses e ingle
ses, e ao aparecimento das monar
quias nacionais, contribuíram para 
o declínio do feudalismo europeu.

Na França e na Itália, o desapa
recimento do feudalismo começa a 
manifestar-se no final do século 
XIII. Na Alemanha e na Ingla
terra, entretanto, ele ainda perma
nece por mais algum tempo, extin
guindo-se totalmente na Europa 
ocidental por volta de 1500. Na 
Europa central e oriental, todavia; 
alguns remanescentes resistem ate 
meados do século XIX.

VEJA TAM BÉM : Aristocracia; 
Burguesia; Carolíngios; Cavalaria; 
Comunas; Francos; Germânicos, 
Povos; Monarquia.

poucos móveis, e sem aquecimento. 
A comida — quase sem gosto, pela 
ausência de condimentos — e a be
bida são os únicos prazeres do se
nhor. A carne é comida com as 
mãos e tanto os legumes como as 
frutas são desconhecidos. Os restos 
dos alimentos são jogados aos 
cães, que disputam os pedaços aos 
pés do amo. Além disso, há os bu
fões, súditos do feudo, que, muitas 
vezes com problemas físicos ou 
mentais, divertem os nobres e seus 
convidados durante as festas.

Grande maioria dos senhores 
não sabe ler nem escrever: trata-se 
de uma aristocracia guerreira, que 
não se interessa pelas artes e ativi
dades culturais. Esses hábitos só 
se formariam após as cruzadas, 
quando os cavaleiros trazem a civi
lização bizantina e sarracena para 
a Europa. E, com elas, maneiras 
mais finas, um pouco mais de con
forto —  tapeçarias, vestimentas 
mais quentes, peles, pimentas — e 
o gosto pelas artes.

Nesse período, as estradas to r

nam-se mais seguras com o tér
mino das invasões bárbaras* e a di
minuição das guerras entre os 
senhores, o que favorece o renasci
mento comercial. Os mercadores 
fundam, a partir do século XI, os 
burgos, onde constroem um centro 
comercial. Por razões de segu
rança, esses burgos situam-se sem
pre nas proximidades do castelo, 
devendo pagar aos senhores um tri
buto pelas terras utilizadas.

As comunas, defesa da 
burguesia

Nas cidades, os critérios de ri
queza se alteram. O importante não 
e a posse da terra: o que conta é 
o dinheiro, o ouro e a mercado
ria, que se acumulam nos cofres. 
Para vender seus produtos, enri
quecendo-se, os mercadores organi
zam um mercado semanal, freqüen
tado por senhores e servos.

Entretanto, a organização polí
tica da cidade ainda depende bas
tante do senhor feudal. Muitos dos Do castelo, o senhor controlava todos os aspectos da vida de seu feudo.
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Delirius, criação de Olaf Stapledon. na concepção de Pierre Druillet, um dos mais importantes desenhistas da ficçôo cientifica da atualidade.

Ficção Científica

A ficção científica constitui uma 
forma literária que ainda não en
controu designação apropriada, já 
que não se baseia tão-somente na 
ciência, nem é apenas fruto da cria
ção imaginativa do autor. Por esse 
motivo não existe definição com
pleta e aceitável para ela. Mais co- 
mumente, a ficção científica é in
corporada ao genero narrativo do 
romance*, onde o “fantástico” as
sume características próprias. 0  
“maravilhoso”, na ficção científi
ca contemporânea, pode ser ao 
mesmo tempo extrapolação de rea
lidades reveladas pela ciência e 
criação imaginária de um mundo 
futuro ou diferente. E isso por in
termédio de uma narrativa que não 
elimina a penetração filosófica ou 
psicológica, nem a poesia.

O termo “ficção científica” foi 
utilizado pela primeira vez por 
Hugo Gernsback comentando o li
vro A Cotovia do Espaço (The 
Skylark o f  Space — 1928) de Er- 
nest Smith. Em seu comentário ele 
empregou um neologismo —  scien- 
tifiction, mais tarde grafado Scien- 
ce-Fiction, que continua sendo 
usado até hoje.

De acordo com o crítico Francis 
Le Lionnais, essa nova forma lite
rária trouxe renovação e expansão 
da capacidade imaginativa dos es
critores e enriqueceu sobremaneira 
a emotividade do leitor. Para o crí
tico Michel Butor (1926- ), re
presenta a mitologia do século XX, 

uma forma que não somente é ca
paz de revelar temas profunda
mente novos, mas que é capaz de 
integrar a totalidade dos temas da 
literatura antiga”

Certamente o que mais influen
cia o escritor de ficção científica 
são as modificações radicais no 
modo pelo qual o homem do século 
XX encara e julga as coisas. Com 
o crescente progresso da ciência e 
da técnica, os valores e os padrões 
foram sendo reformulados, foi 
sendo revelado um novo mundo, 
mais complexo. Richard Feynman 
(1918- ), detentor do prêmio 
Nobel de física de 1965, afirmou: 
“ Não sabemos ainda o que há por 
trás das cortinas. O espírito hu
mano acorda. A era futura dos ho
mens acordados proporcionará tal
vez um meio de compreender o 
conteúdo qualitativo das equações 
( . . . ) ”•

O autor de ficção cientifica loca
liza suas estórias no presente ou no 
futuro (ou mesmo no passado). No 
espaço tridimensional ou em outras 
dimensões, em ambiente próximo 
ou distante, procurando verdades

sobre o homem, sua origem, seu 
destino e sua razão de ser. Nosso 
planeta é fotografado e examinado 
tão minuciosamente como as estre
las situadas a milhões de anos-luz, 
através de engenhos artificiais do
tados de complicados aparelhos ci
bernéticos, que transmitem estra
nhas mensagens por meio de seus 
minúsculos e complexos cérebros 
eletrônicos.

Existe uma forma de expressão 
literária que é bastante confundida 
com a ficção científica: é a cha
m ada literatura fantástica. No en
tanto, embora empregue expressões 
como “federações das galaxias” e 
“vibrações moleculares , não passa 
de criação arbitrária. Enquanto a 
ficção científica respeita esquemas
— reais ou hipotéticos — logicos, 
a literatura fantástica passa por 
cima deles, substituindo robôs, as- 
tronaves, técnicas e equações por 
fantasmas e poderes ocultos, ou 
ainda por uma lógica do absurdo. 
A ficção científica fundamenta-se 
num a descoberta, numa invenção 
ou numa teoria científica, enquanto 
a literatura fantástica trabalha com 
utopias, precedendo qualquer hipó
tese séria, sem base científica.

Viagem aos 
“celestes domínios”

Já  na Antiguidade encontram-se 
os precursores da ficção científica.

Cita-se, assim, NeFerkephta, es
criba de Ptolomeu*, que saiu pelo 
mundo à procura do livro da sabe
doria e acabou reunindo suas aven
turas numa apoteose erótico-fan- 
tástica. Ou a estória do mandarim 
chinês que ligou três foguetes a sua 
cadeira para atingir os celestes 
domínips , dali não regressando ja 
mais. E ainda o caso da lenda m e
dieval israelita sobre o monstro 
chamado Golem. Mas todas essas 
velhas narrativas estão repletas de 
crenças religiosas, metafísicas ou 
superstições.

Plutarco* pode ser apontado 
como o primeiro a escrever sobre 
um vôo espacial. Em De Facie in 
Orbe Lunare (Na Superfície do 
Disco Lunar), falou sobre o tam a
nho, a forma e a natureza da Lua 
e sobre a distância que a separa da 
Terra. Além disso, descreveu seus 
habitantes como curiosos demô
nios em constantes viagens à Terra. 
Algumas décadas depois, surgiram 
dois livros, às vezes classificados 
como de science-fiction: Icarome- 
nippu e Vera Historia, de Luciano 
de Samosata (125-200). Vera His
toria narra a aventura de um navio 
e sua tripulação, atingidos por uma 
tromba-d’água e atirados ao es
paço. Descobrem que a Lua é habi
tada e vivem inúmeras aventuras 
entre os selenitas.

Passaram-se cinco séculos para 
que a Lua se tornasse novamente
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meio ambiente em uma história. 
Em Orlando Furioso, de Ludovico 
Ariosto*, escrito em 1516, há um 
canto em que uma das personagens 
vai à Lua. Cem anos depois, 
quando a astronomia* já  conse
guira observar o planeta Mercúrio, 
aparece outra história de viagem ao 
satélite, no livro Somnium, de Jo- 
hannes Kepler*. Logo em seguida, 
Francis Godwin (1562-1633) ad
quiriu imensa popularidade com 
seu livro The M an in lhe M oone or 
A  Discourse o f  a Voyage Thither 
by Domingos Gonsales.

Os marcianos invadem a Terra

Nos séculos XVII e XVIII, Cy- 
rano de Bergerac* (1620-1655), 
Voltaire* (1694-1778) e Jonathan 
Swift* (1667-1745) também contri
buíram para o desenvolvimento 
desse tipo de literatura. Cyrano, 
autor de Viagens aos Estados e Im 
périos da Lua (1656) e Viagens aos 
Estados e Impérios do Sol (1662), 
vara o espaço num carro impulsio
nado por foguetes. Seu livro mis
tura teorias e hipóteses científicas 
audaciosas, descrevendo máquinas 
falantes, um dos primeiros pára- 
quedas, e já  se refere à força ascen
sional do ar quente. Voltaire, por 
sua vez, apresenta em Micromegas 
(1726) uma inovação: enquanto 
seus antecessores narravam via
gens a outros mundos, ele imagina 
a Terra sendo visitada por habitan
tes de Sírius e Saturno. E Swift, em 
A s Viagens de Guliver, faz a pri: 
meira referência a um satélite artifi
cial. Uma análise da obra desses 
autores mostra que tais semelhan
ças são superficiais e aparentes. 
Referem-se sempre à época em que 
esses autores viveram e têm a sátira 
social e política como o objetivo 
principal.

É na obra de Júlio Verne* que se 
encontram realmente os elementos 
que melhor caracterizam a ficção 
científica. Ao lado de Verne, o 
nome de H. G. Wells* coloca-se en 
tre os principais autores dessa linha 
liteVária. Preocupado com proble
mas sociais, Wells apresentou uma 
visão pessimista do futuro nos li
vros A Guerra dos Mundos (1898) 
e Uma Utopia Moderna (1905), 
prevendo a guerra nuclear e a dege
nerescência completa da humani
dade. Foi com a emissão de um 
programa radiofônico em 1938, 
que atingia os Estados Unidos de 
costa a costa, aue Orson Welles 
(1915- ). adaptando A  (Juerra 
dos Mundos, levou o país à histe
ria coletiva, pois os ouvintes acre
ditavam que os marcianos estavam 
invadindo a Terra.

Em 1937, surgiram os principais 
representantes da  ficção científica. 
O gênero viria a adquirir fisiono
m ia própria, completamente di
versa da chamada literatura fantás
tica. Em 1926, Gernsback havia 
lançado a primeira revista especia
lizada —  Histórias Assombrosas 
(Am azing Stories). Mais tarde, 
centenas de revistas se encarrega
riam de divulgar verdadeiras obras- 
primas do genero. assinadas por 
autores como John Campbell, 
Van Vogt, Clifford Somak 
(1904- ), Isaac Asimov 
(1920- ), Anthony Boucher, 
Alfred Bester, Stanley G. Weinbau,

Ray Bradbury (1920- ), Robert 
Heinlein, Arthur Clark, Frederic 
Brown, Theodore Sturgeon e Karel 
Capek (1890-1938).

A contínua busca de novas situa
ções levou a ficção científica à cria
ção de uma temática múltipla e 
inesgotável. Atualmente, pode-se 
notar a existência de alguns temas 
clássicos, que se repetem, embora 
com diferentes tratamentos.

Destacam-se os temas nascidos 
da consciência de que existe uma 
bomba fatal, que pode ser atirada 
a qualquer momento, destruindo 
grande parte da Terra. Assim, um 
bom número de autores de ficção 
científica apoiaram suas obras 
numa temática que se desenvolve a 
partir do temor à guerra nuclear e 
a destruição da Terra. Em Hora Fi
nal, de Nevil Shute (1899-1960), e 
Dr. Strangelove, de Peter 
George, por exemplo, a ação trans
corre num futuro próximo, onde a 
imaginação, procurando um desen
volvimento provável do que vive
mos hoje, tem realmente muito 
pouco a “ inventar” . Em ambas as 
obras, a mensagem é trágica. A 
aventura praticamente inexiste, 
sendo substituída por uma atmos
fera de pesadelo, onde bastam que 
alguns botões sejam apertados para 
que a destruição se concretize.'

As viagens espaciais e o estabe
lecimento do homem em outros 
planetas do nosso sistema ou fora 
dele; o encontro de outras civiliza
ções e outros seres também são 
tema da ficção científica. Principal
mente a partir do momento em que 
as viagens espaciais e a conquista 
da Lua passaram a fazer parte do 
nosso cotidiano. Alguns autores es
pecializados chegam mesmo a con
siderar a conquista do espaço 
como uma nova renascença. Ray 
Bradbury, em O Fim do Começo, 
apresenta a crônica perfeita de uma 
viagem espacial, a epopéia de uma 
nova idade do homem. Chad Oli
ver, em Senhores do Sonho, centra
liza sua ação no tema da com
preensão entre seres diferentes. 
Fundação (1951) de Isaac Asimov, 
narra sucessivas crises de cresci
mento da humanidade, quando o 
homem já  se estabelecera em inú
meros planetas da galáxia. Dentro 
dessa temática, a Terra é muitas 
vezes apresentada como um “ pa
raíso perdido”. Essa nostalgia do 
planeta de origem aparece em Crô
nicas Marcianas (iy50) e Homem  
Ilustrado t.1951) de Ray Brad
bury.

O medo à mecanização e coleti- 
vização é outro tema freqüente na 
ficção científica. Um dos mais co
nhecidos romances sobre o assunto 
é Admirável M undo N ovo  (1932), 
de Aldous Huxley*, onde, apesar 
das facilidades trazidas pelo pro
gresso científico, o mundo do fu
turo é visto de forma pessimista, 
como um mundo mecanizado e, es
tandardizado, onde a consciência 
humana está totalmente^ sufocada. 
As mesmas considerações podem 
ser aplicadas para 1984, de George 
Orwell*, verdadeiro libelo contra 
qualquer tipo de ditadura.

O homem, as religiões e as filo
sofias de outros planetas também 
são motivo de constantes especula
ções, constituindo temas de muitas 
obras. A formulação da existência

Antecipando futuras viagens espaciais, Júlio Veme escreveu "Da Terra à 
Lua", um dos mais significativos prenúncios da ficção científica modema.

"Astronautas" de George Tucker, no livro "Viagem a Lua." (Século XIX.)
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de seres vivos em outros sistemas 
planetários ou galáxias faz surgir a 
questão de quais os mitos, crenças 
e teorias defendidos por essas cria
turas. Chad Oliver, em sua obra ci
tada, mostra seres de outros plane
tas mentalmente superiores. W alter 
Miller (1932), autor de Cântico 
para Leibowitz (1960), especula so
bre a religião apresentando um 
mundo bárbaro, destruído quase 
que totalmente por uma guerra nu
clear, onde a Igreja assume papel 
de guardiã da cultura humana, ad
quirindo aspectos grandiosos.

A palavra “robo” foi empregada 
pela primeira vez por Karel Capek, 
em sua peça teatral R .U .R . (1924). 
De “robô” convencionou-se cha
m ar o ser mecânico, de aparência 
vagamente humana ou não, capaz 
de substituir o homem de maneira 
mais eficaz em muitas tarefas. 
Tema freqüente da ficção cienti
fica, o ̂ problema do “robô” e da au- 
tomaçao é um dos mais sérios do 
mundo contemporâneo. Isaac Asi- 
mov (Ameaça dos Robôs; Eu, 
R obô  — 1950) dedicou grande 
parte de sua obra à análise do 
tema, inventando inclusive uma sé
rie de “ leis” da robótica: 1 — Um 
robô não fará mal a qualquer ser 
humano. Ao contrário, deverá fa
zer com que o ser humano não so
fra mal algum. 2 —  Um robô deve 
ser obediente ao ser humano, desde 
que a obediência não interfira na 
primeira lei. 3 —  O robô deve pro- 
teger-se, desde que a preservação 
de sua existência não interfira na

primeira e segunda leis. Assim 
como ele, Cliflord D. Simak (Ci
dade —  1952) e Stefan Wul (M is
são em Sidar) também analisam o 
papel da maquina e do robô no 
mundo contemporâneo e no mundo 
futuro.

Além desses temas, outros ainda 
podem ser citados: a visita ou inva
são da Terra por seres de outros 
planetas; a transformação ou evo
lução do homem ou ae animais: 
mutações geralmente provocadas 
artificialmente; os temas parapsi- 
cológicos; as viagens ao tempo.

A ficção científica 
no cinema

Essas narrações fantasmagóri
cas, nas quais os elementos científi
cos se alternam para criar uma at
mosfera de pesadelo divertido e 
repleta de Visões embriagadoras, 
encontraram no filme um eficiente 
meio de expressão. O cinema, com 
seus espetaculares recursos técni
cos, soube apoderar-se dessa maté
ria, traduzindo-a em figurações 
mais eficazes. O argumento desses 
filmes é quase sempre absurdo, mas 
suficientemente verossímil para ex
citar e cativar o espectador

Foi na França, em 1901, que 
surgiu o primeiro filme de ficção 
científica: A  Conquista do A r, de 
Zecca (1864-1947). Logo depois, 
G. Méliês (1861-1938) realizava 
Viagem à Lua  (1902) e A  Con
quista do Pólo (1912). Ele aborda
ria várias vezes as cômicas viagens

de exploração, em geral interplane
tárias, elaborando um fantástico 
universo baseado nas trucagens ci
nematográficas e nas grandes má
quinas teatrais.

A partir de 1914, com o Expres- 
sionismo* alemão, começam a ser 
abordados alguns temas que in
fluenciariam bastante o cinema de 
ficção científica, que se desenvolve
ria, na verdade, após 1919. Tais fil
mes (Golem, 1914 e 1920; Homun- 
culus, 1916; A s Mãos de Orlac, 
1924) apresentavam ora o homem- 
monstro que se volta contra a pes
soa que o criou, ora o Somem 
novo, composto com pedaços de 
outros homens. São na realidade te
mas medievais em que a ciência, 
considerada concorrente da divin
dade, é punida por essa ousadia e 
se torna, ela mesma, instrumento 
de seu castigo: o cientista sempre 
acaba destruído (ou, pelo menos, 
ameaçado) por sua obra.

A cidade do futuro e os robôs 
também foram explorados pelo ci
nema expressionista alemão, sobre
tudo no filme M etrópolis{ 1926), de 
Fritz Lang*. Também na Alema
nha, em 1929, foi feito o primeiro 
filme com assistência técnica de 
um cientista, Hermann Julius 
Oberth (1894- ), que pouco de
pois inventaria os foguetes V-l. As
sim, cientificamente verossímil, A  
M ulher na Lua  (1928), que também 
foi dirigido por Fritz Lang, abor
dou pela primeira vez na história 
do cinema a preparação de uma 
viagem à Lua.

A partir de 1930, os Estados 
Unidos passaram a dominar esse 
gênero cinematográfico. Inicial
mente, com as inquietações geradas 
pela crise econômica de 1929, apa
receram os chamados filmes negros 
(Scarface, 1932) e, principalmente, 
de terror (King Kong, 1933). E, 
nesse mesmo contexto, surgem na 
tela as viagens interplanetárias ins
piradas nas histórias em quadri
nhos*, que já  haviam popularizado 
a science-Jiction. O primeiro Flash 
Gordon cinematografico foi reali
zado em 1936. Mas, na época, o ci
nema americano de ficção cientí
fica caracterizou-se principalmente 
pela criação do “cientista louco”, 
tema já  esboçado na Alemanha da 
década anterior. Frankstein (em 
Whale, 1931) tornou-se o primeiro 
monstro biológico do cinema, 
abrindo uma série quase interminá
vel, onde se destacam O Homem  
Invisível (1933) —  em que o pró
prio cientista torna-se invisível, 
sendo exterminado pela sociedade e 
A Ilha do Dr. Moreau (1933), onde 
o cientista cria uma raça de ho- 
mens-macaco e outra de mulheres- 
pantera.

No início da década de 1950, du
rante a guerra da  Coréia, a ficção 
científica tornou-se ideal para o ci
nema da guerra* fria. Viagens in
terplanetárias e populações (pacífi
cas ou não) de outros planetas 
serviam propositadamente para ex
pressar a visão do mundo dividido 
em dois blocos que se ameaçam 
mutuamente. E nas estórias desses
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Também nas artes plãsticas. a ciência serve de base ã criatividade: "Floresta Encantada", de W alter Levy.

filmes, os Estados Unidos (sobre
tudo seu exército) tinham a missão 
de assegurar a sobrevivência da de
mocracia. Em Destino à Lua (Des- 
tination Moon, 1950), uma expedi
ção militar vai a Lua para 
controlar o urânio do solo; em 
Quando os M undos se Chocam  
(ÍVhen Worlds Collide, 1951), uma 
“arca de Noé” interplanetária ga
rante a sobrevivência do mundo li
vre. Já O Dia em que a Terra Pa
rou (The Day the Earth Stood Still, 
1951) é uma espécie de advertência 
contra o uso descontrolado da 
força atômica. Tal moralidade tor- 
nou-se bastante freqüente após a 
guerra da Coréia e surge em prati
camente todos os filmes cujos “he
róis” são monstros criados ou des
pertador pela radiatividade: O 
M onstro Magnético (The Magnetic 
Monster, 1953), O M undo em Pe
rigo (Them, 1954) e Tarântula (Ta- 
rantula, 1955), entre outros. A 
mesma tendência pertencem os ro
bôs, forças inicialmente controla
das, mas que, adquirindo sensibili
dade, tornam-se autônomas e 
maléficas, como por exemplo em 
Tobor (Tobor, the Great, 1953) e 
em 2001, Uma Odisséia no Espaço 
(2001, a Space Odyssey, 1968).

Com o lançamento do primeiro 
satélite artificial soviético, o Sput- 
nik, em 1957, a literatura de ficção 
científica passou a rever sua mito
logia. Mas o cinema continuou a 
viver dos temas habituais. Uma ex
ceção foi o filme 2001 de Stanley 
tCubrick (1928- ). Esse filme,

abandonando a estrutura dram á
tica tradicional, abre-se a interro
gações sutis, que o enredo não res
ponde e que a grande maioria dos 
espectadores dificilmente pensaria 
em formular.

Os países que desenvolveram 
uma produção cinematográfica de 
ficção cientifica baseada na ameri
cana, na maior parte das vezes não 
souberam adequá-la a elementos de 
suas culturas. O resultado é sempre 
desastroso como os monstros da 
série Godzilla, produção japonesa 
que copia a americana de 1950. 
Melhores filmes e melhores obras 
realizaram-se nos países que não 
adotaram tal procedimento. Na 
França destacaram-se os clássicos 
de J. H. Rosny Ainé, René Barjavel 
(A Noite dos Tempos) e Daniel 
Drode. Na Rússia, o filme Solaris, 
baseado na obra homônima do po
lonês Stanislaw Lem. Na Ingla
terra, filmes como A  Aldeia dos 
Malditos (The Village o f  the Dam- 
ned, 1962) e roteiros de H. G. 
Wells.

No Brasil, as publicações do gê
nero são poucas, destacando-se as 
obras dos seguintes autores: Jerô- 
nimo Monteiro, André Carneiro, 
Rubens Teixeira, Fausto Cunha, 
Dinah Silveira de Queiroz e Ge- 
rardo de Mello Mourao.

VEJA TAM BÉM : Cinema; Ex- 
pressionismo; Fritz Lang; Litera
tura; Quadrinhos, Histórias em.

Fichte

Inverno de 1807-1808. O pode
rio da Prússia fora anulado pela 
paz de Tilsitt e as tropas francesas 
de Napoleão* Bonaparte ocupa
vam Berlim. Na cidade dominada 
pelas forças estrangeiras, ergue-se 
uma voz de exaltadopatriotism o. É 
Fichte, renomado filosofo, que pro
nuncia seus Discursos à Nação 
Alem ã: “ Sois vós que, entre todos 
os povos modernos, possuís mais 
nitidamente o germe da perfectibili- 
dade humana. (. . .) Se obscurecer
des, toda a humanidade entrará 
convosco na treva, sem esperança 
de restauração futura” . Naquele 
momento, era uma atitude corajosa 
a defesa do pangermanismo. Mas, 
na verdade, tratava-se de uma to
m ada de posição coerente por parte 
de quem vinha fazendo do tema da 
liberdade o centro de sua constru
ção filosófica.

Nascido em Rammenau, em 
1762, Johann Gottlieb Fichte fora 
professor na Universidade de Jena 
(1794/99), de onde foi forçado a 
sair sob acusação de ateísmo. Le
cionou depois em Erlangen e tor
nou-se finalmente professor e reitor 
da Universidade de Berlim. Ao 
morrer, em 1814, deixou vasta 
obra, na qual se destacam: Grun- 
dlage der Wissenschaftslehre (Fun

damentos de toda a Teoria da 
Ciência), Grundlage des Natur- 
rechts (Fundamentos do Direito 
Natural), Das System  der Sitten- 
lehre (O Sistema da Moral).

Como pensador, Fichte parte do 
propósito de expor e compreender 
a filosofia de Kant*, extraindo-lhe 
todas as conseqüências práticas. 
Duas questões propostas pelo kan- 
tismo ele considera fundamentais e 
procura desenvolver e aprofundar: 
a das condições de possibilidade de 
toda experiencia e a da compatibili
dade entre a causalidade do mundo 
natural com a liberdade do mundo 
moral. A primeira leva-o a afirmar 
que o fundamento da experiência é 
exclusivamente a consciência, mas 
entendida como um_princípio ante
rior à própria relação gnosiológica 
entre sujeito e objeto. Conside
rando o idealismo* como a única 
posição filosófica compatível com 
a tendência humana à libertação de 
todo jugo, mostra que o objeto de 
experiência que parecia um dado” 
é na verdade construído por uma 
consciência absoluta cuja essência 
é atividade. Fichte chama de Eu a 
esse princípio dinâmico, consti
tuído por infinito fazer-se e por 
inesgotável aspiração. A desco
berta desse princípio absoluto seria 
feita através da intuição intelectual 
movida fundamentalmente pela 
vontade — método típico da filoso
fia romântica alemã. Os princípios 
lógicos básicos —  identidade* e 
contradição —  seriam, segundo 
Fichte, resultantes do desdobra
mento do Eu que, num primeiro 
momento, põe-se a si mesmo como 
liberdade absoluta e, em_seguida, 
opõe a si próprio um Não-Eu. O 
terceiro momento seria constituído 
pela síntese das duas posições ante
riores: “no Eu se contrapõe ao Eu 
divisível um Não-Eu divisível” . A 
limitação do Eujielo Não-Eu justi
fica a constituição da realidade por 
meio de oposiçoes. No campo prá
tico, a primazia do Eu aliada à sua 
limitaçao pelo Não-Eu explica a 
necessidade de luta contra toda 
passividade e toda resistência: ex
plica o anseio de libertação que 
transparece no homem. A limita
ção, a resistência, o obstáculo se
riam indispensáveis à efetivação do 
esforço de libertação.

No campo político, porém, 
Fichte não defende a liberdade 
anárcjuica, como não considera 
possível que a liberdade resulte de 
um movimento popular. EJe consi
dera a liberdade uma exigência ra
cional que se manifesta e progride 
através'de um grupo restrito de in
divíduos excepcionalmente dota
dos. No setor econômico, Fichte 
deu combate ao mercantilismo, 
apresentando o projeto de um Es
tado fechado ao comércio exterior, 
para a obtenção de uma moeda na
cional de valor constante.

Em sua fase final, a filosofia de 
Fichte se transforma: aproximan
do-se do neoplatonismo, concebe a 
realidade como constituída por 
emanações do Absoluto, situado 
além do Eu e fonte de todos os con
trários.

VEJA TAM BÉM : idealismo;Kant; 
Liberdade.
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Fígado

Maior glândula digestiva nos 
vertebrados, o fígado e um órgão 
extremamente multivalente, dotado 
de um sistema vascular que fun
ciona como reservatório e Filtro de 
sangue*. É funcionalmente estrutu
rado para realizar parte considerá
vel do metabolismo* orgânico.

Nos vertebrados —  os únicos 
animais que têm fígado — , esse ór
gão é parte de um sistema funcio
nal integrado, envolvendo os apare
lhos digestivo e circulatório. E 
possível, contudo, estabelecer certa 
nomologia entre o fígado e o cha
mado hepatopâncreas de certos 
cordados invertebrados: o anifioxo,

3ue tem no intestino um divertículo 
otado de circulação portal hepá

tica e que secreta líquido digestivo, 
é o exemplo clássico. Em peixes e 
anfíbios, o fígado é formado de 
dois lobos, havendo uma vesícula 
biliar diferenciada. Pássaros e al
guns mamíferos (como cetáceos, 
por exemplo) nao possuem vesícula 
biliar. De modo geral, não se verifi
cam maiores diferenças morfológi
cas entre os vertebrados mais com
plexos.

No homem, o fígado é uma volu
mosa cunha de cor vermelho-es- 
curo, pesando cerca de 1 300 gra
mas e alojada na parte superior 
direita da cavidade abdominal, 
logo abaixo do diafragma. Divi
de-se em duas metades: um lobo es
querdo, pequeno, e outro direito, de 
tamanho maior.

Anatomia interna

As múltiplas funções do fígado 
são realizaaas nas células hepáti
cas. Estas acham-se dispostas ra- 
dialmente em torno de veias cen
trais, formando cilindros de poucos 
milímetros de comprimento — os 
lóbulos hepáticos —  que compõem 
o fígado e constituem, em número 
de 50 000 a 100 000, sua unidade 
funcional básica.

Nos interstícios dos lóbulos he
páticos, a veia-porta (que traz san
gue do intestino e do baço para o 
figado) e a artéria hepática (que nu
tre de sangue o orgão) ramifi
cam-se respectivamente em vênulas 
portais e arteríolas hepáticas.

O sangue flui dessas veias para 
as veias centrais,' atravessando os 
lóbulos hepáticos, por pequenos ca
nais —  os sinusóides hepáticos — , 
formados entre placas de células 
hepáticas.

As veias centrais confluem para 
veias de calibre cada vez maior, 
sendo o sangue finalmente lançado 
no coração por intermédio da veia 
cava.

Não é apenas o sangue que cir
cula entre as células hepáticas: a 
bílis por elas fabricada flui, por ca- 
nalículos biliares, do interior dos 
lóbulos hepáticos até os chamados 
canais biliares. Estes confluem 
para um canal hepático que, ao 
reunir-se com o canal cístico da 
vesícula biliar, forma o canal biliar 
comum ou colédoco. abrindo-se no 
duodeno.

Enquanto o sangue oriundo do 
intestino, após entrar no fígado 
pela veia-porta, é filtrado no con
tato com as células hepáticas, enca
minhando-se em sentido ascenden
te para o coração, a bílis, também 
produzida pelas células hepáticas, 
desce, paralelamente e em senti
do contrário, para sair do fígado 
no ponto de entrada da veia-porta.

O trabalho 
hepático

As funções do fígado podem ser 
agrupadas em três áreas: funções 
vasculares (relacionadas ao arma
zenamento e filtração de sangue), 
função secretora (liberação da bilis 
no tubo digestivo) e funções meta
bólicas (que representam a maior 
parte dos sistemas metabólicos do 
organismo).

FUNÇÕES VASCULARES — 
Como enorme esponja, o fígado ab
sorve continuamente sangue do in
testino, reenviando-o ao coração. A 
cada minuto, penetram no figado, 
pela veia-porta, cerca de 900 ml de 
sangue, além de um fluxo de cerca 
de 400 ml, procedente da artéria 
hepática.

Visto que normalmente é muito 
pequena a resistência à passagem 
dessa corrente, é suficiente um li
geiro aumento de pressão nas veias 
que drenam o figado para ocasio
nar uma considerável dilatação no 
volume de todo o órgão. Nessas 
condições, ele é capaz de armaze
nar até 400 ml de sangue, podendo, 
dessa forma, vir a suprir eventuais 
perdas — no caso de uma hemor
ragia, por exemplo.

Outra função capital do sistema 
vascular hepático e transformar e 
eliminar substâncias tóxicas, inge
ridas —  como nicotina, cafeína, 
certos barbitúricos, etc. —  ou for
madas no decurso do metabolismo.

Em sua fase interna, os sinusói
des hepáticos são revestidos por 
um grande número de células de

Faces superior (no alto) e inferior (embaixo) do figado. Na pequena ilustra
ção do centro, a exata localização dessa glândula no corpo humano.

lobo d ire ito  inserção do ligam en to

ao c o ra ç ã o ^ ------ veia cava in fe r io r do coração
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0  ffgado —  uma glândula lobular —  participa da circulação sanguínea através de numerosos capilares (è esquerda); 
à direita, relação dos condutos biliares a dos vasos arteriais e venosos com o lóbulo hepático.
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Os materiais chegam ao fígado através da veia porta e aí sofrem complexas 
transformações químicas. Delas resultam produtos finais, a serem injetados 
no organismo pela veia cava inferior (proteínas, fibrinogftnio, complexos li- 
poprotéicos), a serem armazenados (glicogénio, princípio antian&mico), ou 
produtos de refugo, expelidos através das vias biliares.

Kupffer, dotadas com a capacidade 
de fagocitose.

FUNÇÃO SECRETORA — 
Com substâncias retiradas ao san
gue, as células hepáticas produzem 
um líquido amarelo e de sabor ca
racteristicamente amargo: a bílis 
ou, mais popularmente, fel.

Secretada continuamente pelo 
fígado, é armazenada na vesícula 
biliar até o momento em que estí
mulos associados à presença do 
bolo alimentar no duodeno propi
ciem sua liberação.

As funções biliares como as de
mais ligadas à digestão espelham 
oscilaçoes emocionais.

As células hepáticas produzem 
continuamente^ sais biliares. Elimi
nados com a bílis, esses sais desem
penham duas atividades importan
tes no tubo digestivo: emulsionam 
as partículas de gordura, desinte
grando-as em minusculas gotículas, 
e facilitam a absorção de ácidos 
graxos e monogliceridios pelas pa
redes do intestino (os pintores usa- 
vam adicionar fel às tintas para as
segurar sua aderência a superfícies 
gordurosas). A bílis é também veí
culo de substâncias excretadas pe
las células hepáticas, sendo a bilir- 
rubina a principal.

FUNÇÕES METABÓLICAS
— O metabolismo glicídico en
volve o armazenamento, sob forma 
de glicogênio, dos açúcares ingeri
dos, convertidos pelo fígado em gli
cose, para posterior liberação na 
corrente sanguínea, em tempo e 
medida adequados. O metabolismo 
lipídico ou de gorduras —  que 
pode ocorrer em quase todas as cé
lulas do corpo —  processa-se no 
fígado com maior rapidez. Entre 
suas funções específicas está a sín
tese da  m aior parte  do colesterol, 
bem como sua transformação em

ácidos biliares, precursores para di
versos hormônios. Também os fos- 
folipídios são totalmente sintetiza
dos no fígado.

Poucos dias sem o metabolismo 
proteínico levariam o organismo à 
morte. As funções mais importan
tes nesse metabolismo são desami- 
nação de aminoácidos, formação 
de uréia e interconversões entre os 
diferentes aminoácidos e outros 
compostos importantes.

Ademais, o fígado armazena vi
taminas e produz diversas substân
cias de efeito coagulante, como, 
por exemplo, o fibrinogênio, além 
de armazenar também o ferro.

Doenças do 
fígado

Vários processospatológicos, es
pecíficos ou sistémicos podem 
comprometer o fígado e vias bilia
res. Dentre eles, merecem destaque 
a cirrose, neoplasias, inflamações e 
disfunções.

A cirrose caracteriza-se por fi
brose difusa com destruição do pa- 
rênquima hepático e sua substi
tuição por tecido conjuntivo. 
Progressivamente, surgem sinais de 
insuficiência hepática e obstrução 
da passagem de sangue através do 
fígado.

CIRROSE DE LAENNEC — 
E a mais comum, sendo, presumi
velmente, conseqüência de carên
cias nutritivas provocadas por al
coolismo crônico ou deficiência na 
dieta alimentar. Há uma predispo
sição genética para a doença. O iní
cio é insidioso com mal-estar inde
finido, astenia (debilidade) e perda 
de apetite, sintomas em geral atri
buídos ao estado de desnutrição. 
Com o avanço da doença, apare
cem sinais de insuficiência hepá
tica: edema nos membros inferio-

res, icterícia (derramamento de 
bílis no sangue), ascite (popular
mente chamada de barriga d  água), 
perda dos pêlos axilares e pubia- 
nos e tendência a hemorragia. Os 
pacientes exibem, além disso, sinais 
evidentes de hipertensão na circula
ção portal.

Exames de laboratório indicam 
queda do teor de albumina sérica 
(proteína sintetizada pelo fígado), 
podendo ocorrer também ligeiro 
aumento das transaminases (enzi
m as que indicam lesão das células 
hepáticas) e anemia.

O tratamento consiste de uma 
dieta bem equilibrada, proibição 
absoluta de álcool, controle da in
gestão de sal (para evitar o edema 
e aumento da ascite) e vigilância ri
gorosa das hemorragias.

CIRROSE PÓS-NECRÓTICA
—  Caracteriza-se por focos mais 
ou menos extensos de necrose 
(morte do tecido) aguda. Supõe-se 
que a maioria dos casos sejam se
qüelas de necroses subagudas pro
vocadas por hepatite* a vírus. E de 
manifestação insidiosa, asseme
lhando-se em seus aspectos clínicos 
à cirrose de Laennec.

Secção microscópica do fígado: em 
vermelho, os capilares sanguíneos.

CIRROSE BILIAR —  Tendo 
um curso benigno e silencioso du
rante muitos anos, quase nada se 
pode fazer pelo paciente quando 
ela se manifesta. £  causada por 
obstrução biliar extra-hepática ou 
intra-hepática. No segundo caso, 
pode resultar de hepatite, reações 
alérgicas ou ainda de causas igno
radas. É necessária certa predispo
sição genética para sua ocorrência.

A cirrose biliar primária é exclu
siva do sexo feminino e parece ter 
fundo alérgico.

No início, verificam-se aumento 
do fígado e do baço e icterícia, de- 
senvolvendo-se posteriormente sin
tomas de insuficiência hepática e 
hipertensão portal. O tratamento é 
o mesmo que nas demais formas de 
cirrose.

CIRROSE CA RD IO G ÊN ICA
— É provocada por insuficiência 
cardíaca, sendo clinicamemente ca
racterizada pelo aspecto do fígado, 
que se apresenta auro e indolor à 
palpação.

CÂNCER —  Ocorre geral
mente após os cinqüenta anos, 
sendo mais freqüente no homem e, 
em particular, nos portadores de 
cirrose.

O sinal clínico mais comum é o 
aparecimento de icterícia, e a 
grande maioria dos doentes morre 
no primeiro ano após o diagnóstico 
da doença.

Por ser irrigado de sangue, o fí
gado é sede freqüente de m etásta- 
ses de cânceres de outros órgãos.

CÁLCULOS BILIARES — 
Formam-se facilmente, no interior 
da vesícula biliar, precipitados co
nhecidos como cálculos biliares. 
Os cálculos podem ser únicos, ou 
isolados em número superior a du
zentos, muitas vezes sem que o por
tador apresente sintomas.

Quando existem, os sintomas 
são, principalmente, cólicas bilia
res e indisposição após a ingestão 
de alimentos gordurosos. Radio
grafias também servem como base 
para diagnóstico.

As complicações mais importan
tes são infecções das vias biliares 
e sua obstrução, provocando icterí
cia. Para os pacientes que apresen
tam cólicas biliares ou outras com
plicações conseqüentes de cálculos, 
o único tratamento é a cirurgia.

COLEGISTIRE —  Inflamação 
da vesícula biliar, em geral provo
cada por • cálculos podendo ser 
aguda ou crônica. Os sintomas, 
mais intensos no caso agudo, são 
dor no hipocôndrio' direito e febre 
alta, eventualmente acompanhada 
de icterícia. O exame laboratorial 
pode acusar leucocitose intensa, 
sendo o tratamento feito com anti
biótico e cirurgia.

COLEDOCOLITIASE — É a 
obstrução da drenagem da bílis 
para o duodeno, provocada por 
cálculos; leva à icterícia por insufi
ciência ou ausência de drenagem 
da bílis.

VEJA TAM BÉM : Digestão; Hepa
tite; Metabolismo; Sangue.
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Este desenho de E. Rubin mostra que coisas distintas podem ser percebidas numa mesma representação. Assim, 
os dois rostos e a taça que aparecem na gravura podem ser vistos alternados como figura e como fundo.

Até o século XIX, predominava 
a concepção segundo a qual os sen
tidos recebiam passivamente os 
estímulos do ambiente. As demons
trações do psicólogo dinamarquês 
Edgard Rubin, iniciadas em 1912, 
foram contribuições decisivas para 
a compreensão do papel dos pro
cessos perceptivos na construção 
da realidade-. As figuras ambíguas 
de Rubin permitem a qualquer ob
servador constatar que a percep
ção* visual divide-se normalmente 
em duas partes: a figura e o fundo.

A distinção entre figura e fundo, 
bem como algumas propriedades 
dessa dicotomia visual, sempre foi 
feita na prática pelos artistas. No 
entanto, só com o florescimento 
das artes* gráficas no século XIX 
foi possível compreender teorica
mente a importância psicológica da 
distinção.

A presença da terceira dimensão 
faz com que pareça natural a divi
são do campo visual em planos de 
profundidades diferentes.

A eficácia das demonstrações de 
Rubin está na surpresa do observa
dor ao descobrir que ele próprio in
troduz uma hierarquia perceptual 
onde, obviamente, a realidade não 
contém nenhuma: o fundo branco 
desta página, ainda que ocupe mais 
espaço que as letras, passa quase 
despercebido. Rubin descobriu, 
além disso, que, através de exercí
cios, é possível vir a separar qual
quer porção demarcada do campo 
como sendo a figura, e deixar o 
resto como fundo. O psicólogo 
suíço Jean Piaget (1896- ), um 
dos poucos a dar continuidade às 
experiências de Rubin, verificou 
que á capacidade de alterar figura 
e fundo varia tanto com a situação 
dada como com a idade do obser
vador. Quando ocorre a alternação 
ou reversibilidade figura-fundo, a 
modificação da aparência é sur
preendente, devido à grande dife
rença entre as duas partes do 
campo, que, no entanto, são sepa
rados pelo mesmo contorno.

Rubin tentou descrever as dife-

A definição de figura e fundo pode 
envolver alguns padrões subjetivos.

renças fenomênicas que acompa
nham a designação das duas partes 
do campo, respectivamente como 
figura e como fundo. Ao contrário 
do fundo, a figura seria percebida 
como tendo uma forma razoavel
mente definida; por isso, a figura

Íiarece ser “coisa” , enquanto o 
undo faz o papel de material dis

forme. Assim, depois de percebida, 
a figura tende a ganhar significado. 
Experimentos com desenhos sem 
sentido têm demonstrado que, uma 
vez destacada arbitrariamente certa 
figura, observações sucessivas ten
dem a redescobrir a mesma figura. 
Esses experimentos mostram que o 
reconhecível na percepção de um 
campo visual não é o agregado de 
estímulos, mas sim a resposta 
apreendida, chamada figura.

Embora essas descobertas se re
firam ao campo da percepcão vi
sual, as mesmas propriedades são 
comuns aos outros sentidos. Não é 
dificil distinguir, por exemplo, en
tre os estímulos acústicos que ro
deiam as pessoas, e um fundo que 
passa quase sempre despercebido e 
do qual se destacam os sons p ara  
os quais elas atentam. Na musica 
concebe-se a melodia como figura 
e os acordes e acompanhamentos 
como fundo. Em certo sentido, 
como na concepção de consciência 
de William James*, é a atenção que 
destaca, do fluxo dos conteúdos 
possíveis, o que é percebido como 
real, como figura, como consciente.

Um dos princípios fundamentais 
da organização psicológica é, pois, 
a estruturação do material dis
forme em figura e fundo. Essa es
truturação faz-se cumulativamente, 
generalizando-se as respostas ou os 
significados de um a situação para 
outra, de acordo com a história do 
organismo e com as propriedades 
da estimulação ambiente no mo
mento. É quase sempre possível, 
entretanto, provocar alteração de 
uma dada organização perceptiva

Antigo desenho geométrico que 
impossibilita definições rigorosas.

momentânea, ou seja, reestruturar 
o campo psicológico.

Só se chegou a compreensão ca
bal de que os organismos organi
zam ”, no dizer de E. Boring, após 
as duas guerras mundiais, nas 
quais asdescobertasdeRubinforam  
aplicadas às técnicas de camufla
gem (pintura ou disfarce das figu
ras bélicas no fundo da paisagem). 
Parte da demora se deve a que os 
experimentos de Rubin foram origi
nariamente publicados em dina
marquês e só traduzidos para o ale
mão em inícios da década de 1920. 
A essa altura, a escola conhecida 
como Gestaltheorie (gestaltismo*) 
incorporou as demonstrações de 
Rubin como uma das leis de orga
nização da percepção da forma. 
Essas leis variavam de cinco a mais 
de cem, segundo as preferências 
dos compiladores de manuais da 
psicologia alemã da época.

Hoje em dia a temática geral le
vantada por Rubin tende a ser tra- 
tada jio s termos da teoria da infor
mação*: sinal substitui figura e 
ruído substitui fundo. Essa transpo
sição tem geralmente permitido a 
realização de novos experimentos, 
usando computadores* que simu
lam a percepção visual ou auditiva 
de um organismo.

VEJA TAM BÉM : Gestaltismo; 
Percepção.
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O nome das ilhas homenageia Filipe II (ao lado). Acima, indigena local.

Manila deve seu progresso à condição de porto mais importante do país.

Filipinas

SUM ÁRIO

Localização: sudeste asiático 
Limites: oceano Pacífico (N); mar 

das Célebes (S): mar das Filipinas 
(L); marda China Meridional (0) 

Superfície: 299 404 km 2 
População: 40 219 000 hab. (est.

1973)
Cidades principais:

Quezon (cap. - 896 200 hab.): Ma
nila (1 435 500 hab.): Cebu...........
(384 000 hab.): Davao (463 700 
hab.)

Idiomas: inglês, espanhol, 70  diale
tos nativos 

Religião: catolicismo (84%), isla- 
mismo (5%), protestantismo 

Portos principais: Manila, Cebu.
Iloili, Davao 

Aeroporto principal: Manila

Rodovias: 71 697 km 
Ferrovias: 1 100 km 
Unidade monetária: peso

Os nomes das principais cidades, 
da moeda e das mais importantes 
personagens da vida pública fazem 
supor que a República das Filipi
nas mantenha fortes características 
de cultura espanhola. No entanto, 
esse país, constituído por 7 100 
ilhas e ilhotas, tem como idioma 
oficial (nas escolas, nas repartições 
públicas e no comércio) o mesmo 
inglês dos norte-americanos. Além 
disso, as instituições políticas e até 
mesmo a data nacional coincidem 
com o tipo de organização e com 
o hndependence Day (4 de julho) 
dos Estados Unidos. Mas, na ver
dade, as Filipinas de hoje não repe
tem traços culturais apenas da Es
panha ou dos Estados Unidos. 
Mais gue isso, seus costumes sâo 
uma síntese de estilos de vida ad
quiridos durante 1 200 anos de su
jeição a vários povos que ocupa
ram seu território. Os contrastes da 
população dão uma mostra disso: 
ao lado de negritos, que vivem 
ainda da caça e da coleta, encon- 
tram-se numerosas tribos indoné
sias que praticam cultura itine
rante, além dos visaias e tagais,
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Em certas áreas das ilhas, a habitação tfpica é a casa sobre palafitas.

grupos numericamente mais impor
tantes, considerados mais evoluí
dos.

O filipino moderno é o resultado 
de um demorado processo de acul
turação que envolveu malaios, chi
neses, indianos, asiáticos do sul, es
panhóis e norte-americanos. Há no 
país mais de cinqüenta grupos étni
cos e setenta dialetos diferentes, 
embora 80% da população se uti
lize dos oito dialetos principais.

Malaios e ianques

Muitos séculos antes da era 
cristã, imigrantes da península Ma- 
laia estabeleceram-se no atual ar
quipélago das Filipinas, ligando-se, 
entre 300 a.C. e 1400, aos impérios 
hindo-malaios, com sede na Indo
nésia e na Indochina.

No começo do século XV, algu
mas das ilhas estiveram sob o con
trole dos chineses. Na mesma 
época, grupos de indonésios muçul
manos utilizaram as ilhas meridio
nais para seu comércio de escravos 
e para uma base de pirataria. Insta- 
laram-se ali, acrescentando a suas 
atividades a agricultura e a pesca.

Quando Fernão de Magalhães* 
encontrou o arquipélago, em 1521, 
não viu senão um aglomerado de 
ilhas isoladas, habitadas por popu
lações com as mais diferentes cul
turas. Financiado pelos espanhóis, 
Magalhães procurou ouro na re
gião. Mas nao encontrou qualquer 
metal que pudesse atrair a atenção 
da Coroa, até então voltada quase 
exclusivamente para as vastas zo
nas auríferas da América. Só 22 
anos depois a Espanha resolveria 
estudar as possibilidades de explo
ração economica daquele arquipé
lago, cujo nome, a partir de 1543, 
passou a ser Filipinas, em homena-

fem ao Infante Filipe, mais tarde 
ilipe II, rei da Espanha.

Após a viagem de reconheci
mento, comandada por Ru); Lo
pes* de Vilalobos, os espanhóis ini
ciaram . a colonização das ilhas, 
confiscando as produções de ba
nana e arroz, para depois vender no 
mercado europeu.

Com  um govem ador-geral, des

tacamentos militares e um grupo de 
padres, a Coroa da Espanha obteve 
o domínio político e religioso dos 
povos filipinos. Foram impostas 
arduas condições de trabalho, que 
gerariam freqüentes revoltas dos 
nativos. Em 1872, por exemplo, du
zentos nacionalistas filipinos rebe
laram-se, matando inúmeros ofi
ciais e representantes da Metró
pole; chegaram a proclamar a in
dependência, mas o movimento 
acabou sendo sufocado.

Em 1896, eclodiu nova rebelião, 
liderada por Emílio Aguinaldo, mi
litante da Liga Filipina, fundada 
cinco anos antes por José Rizal. 
Apesar da reação dos espanhóis, os 
revolucionários conquistaram as 
províncias de Pangassinam, Lum- 
bales e Ilocos. Em junho de 1898 
declarou-se a independência e 
Aguinaldo foi escolhido para presi
dir o novo país.

Derrotada pelos Estados Uni
dos, a Espanha entregaraj em de
zembro de 1892, as colonias de 
Porto Rico, Guam e Filipinas (Tra
tado de Paris). Os novos coloniza
dores não reconheceram o governo 
de Emílio Aguinaldo; moderniza
ram a administração, desapropria
ram e venderam a particulares os 
bens da Igreja, fortaleceram a inci
piente burguesia local e procura
ram extirpar os traços culturais es
panhóis. Instalaram ainda postos 
militares e ampliaram o controle 
sobre o arquipélago, provocando o 
aparecimento de forças oposicio
nistas (fundação do Partido Comu
nista, em 1924, e de guerrilhas na
cionalistas). Tendo sido pressiona
dos os norte-americanos concede
ram maior autonomia às Filipinas 
em 1934, prometendo reconhecer 
sua independência em 1944.

Durante a Segunda* Guerra 
Mundial, os japoneses atacaram o 
arquipélago, ocupando, de 1942 a 
1945, Manila, Bataan e Corregi- 
dor. Para combater o invasor, o 
povo organizou-se em torno de um 
movimento guerrilheiro (Huks), li
derado por militantes comunistas.

A 4 de julho de 1946 foi procla
mada a Independência, mas o país 
permaneceu estreitamente vincu-

A tribo igoroti, do norte de Luzon, dedica-se a atividades artesanais.
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O arroz, um dos principais produtos de subsistência, é cultivado em "terraços" recortados nas montanhas.

lado aos Estados Unidos. Foram 
assinados acordos mútuos de prefe
rência comercial e os norte-ameri
canos foram autorizados a instalar 
23 bases aeronavais nas ilhas.

Nas primeiras eleições realiza
das nas Filipinas, foi escolhido 
como presidente o dirigente do Par
tido Nacionalista, Ramón Magsay- 
say. Ao mesmo tempo, era com 
posto um senado com 24 re
presentantes eleitos. Seguiu-se a 
Magsaysay a escolha de Carlos P. 
Garcia (também do Partido Nacio
nalista), substituído em 1962 pelo 
liberal Diosdado Macapagal. Fer- 
dinando Marcos, eleito em 1964, 
foi reeleito em 1969. Seu governo, 
alinhado com os Estados Unidos, 
sofreu forte oposição por parte dos 
guerrilheiros do Novo Exercito Po
pular, de orientação maoísta. Para 
combater esses movimentos e con
trolar os choques entre cristãos e 
muçulmanos na ilha de Mindanao, 
foi instituída rigorosa repressão em 
1972 e decretada a lei marcial.

País de muitas ilhas

Das 7 100 ilhas e ilhotas que 
constituem o arquipélago das Fili
pinas, Luzon é a mais importante: 
e onde se localiza a capital (Que- 
zon) e o porto de Manila. Também 
destacam-se as ilhas de Mindanao, 
Samar, Negros, Panay, Palawan, 
Mindoro, Leyte, Cebu, Bohol e 
Masbate. Quase todas são m onta
nhosas e de origem vulcânica. No 
território filipino encontram-se uns 
onze vulcões em atividade e inúme
ros extintos. Mayon, na província 
de Albay, é um dos que ainda

atuam: entre 1615 e 1972, entrou 
em erupção mais de trinta vezes. 
Taal é outro vulcão perigoso: nesse 
período, entrou em erupção pelo 
menos 22 vezes.

Não bastassem os vulcões, as Fi
lipinas também sofrem problemas 
devidos à natureza de seu litoral. 
Muito recortado, apresenta perigo
sos recifes coralígenos, que dificul
tam a navegação. A rede hidrográ
fica reduz-se a cursos d’água de 
regime torrencial, como o Pasig 
(Luzon) e os rios Grande e Agusan 
(Mindanao). O rio mais importante 
e o Cagayan, que escoa entre os 
mojites setentrionais de Luzon.

E tipicamente equatorial o clima 
das Filipinas. As temperaturas são 
elevadas o ano todo, oscilando a 
média entre 25 e 30° C. As chuvas 
superam em algumas áreas 3 000 
mm anuais e precipitam-se em 
ritmo monçônico (especialmente a 
oeste). A média térmica elevada e 
as chuvas abundantes favorecem a 
formação de uma vegetação equato
rial, nas porções não montanhosas.

As Filipinas são um país essen
cialmente agrícola; exportam pro
dutos primários, e importam pro
dutos como máquinas, veículos, 
petróleo, papel, seda artificial, pro
dutos químicos e até leite. Sua pro
dução industrial é muito pequena, 
e sua economia é extremamente de
pendente dos EUA, para onde_ se 
destinam 40% das exportações. 
Essa dependência dá aos norte- 
americanos uma série de privilé
gios. Os principais produtos de ex
portação são o açúcar, o abacá 
(cânhamo-de-manila), madeira, sub
produtos de coco, alguns minérios 
e o tabaco.

Para o consumo interno, os fili- 
pinos produzem arroz e milho — 
sua base alimentar — além de ba- 
tata-doce, mandioca, legumes, ba
nana e outras frutas. A agricultura 
não conta com recursos tecnológi
cos modernos, o que dificulta o 
aproveitamento das terras. De todo 
o território filipino, 25% são culti
vados, enquanto 48% são ocupa
dos pela fíoresta.

O comériio interno é bastante 
intenso. Além do porto principal de 
Manila —  base das operaçoes de 
importação e exportação —  há 
mais de duzentós portos espalha
dos pelo arquipélago. As ilhas são 
regularmente atendidas pela nave
gação costeira; contam também 
com uma rede de estradas, mas 
poucas delas oferecem fácil acesso 
a veículos motorizados.

Para incentivar a iniciativa pri
vada a aplicar na produção de bens 
de consumo, o governo desenvol
veu diversos ramos básicos. Cons
truíram-se hidrelétricas, fábricas de 
adubos, indústrias algodoeiras e de 
cimento, mas a falta de capitais di
ficultou os projetos de firmas na
cionais. Iniciou-se a criação de um 
parque industrial, dificultada pela 
deficiência das vias de comunica
ção e pela baixa produção de ener
gia elétrica. Os investimentos reali
zados na ãrea de bens de consumo 
são principalmente de grupos nor- 
te- americanos.

VEJA TAM BÉM : Indonésia; Su- 
deste Asiático.Os índios filipinos conservam quase puras algumas tradições milenares.
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série de guerrilhas de fronteira. A 
grande vitória israelita foi a con
qu ista  de G abaa , a cidade natal de 
Saul. Conseguiu-se deter o avanço 
filisteu, a tacando o m onopólio do 
ferro, retido pelos invasores.

Com a morte de Saul e a derrota 
do monte Gelboé (cerca de 1010 
a.C.), os israelitas ficaram sem 
líder e sem defesa, ao mesmo 
tempo que perdiam o vale de Jez- 
reel, principal via comercial e mili
tar entre o mar e o vale do Jordão. 
Somente Davi*, o novo monarca, 
conseguiria salvar seu povo da de
sintegração, através de uma polí
tica de coalizão.

Aceitando a vassalagem, Davi 
foi favorecido pelos filisteus e con
seguiu formar um Estado indepen
dente ao sul (composto pela tribo 
semi-israelita e semicanaanita de 
Judá e pelas populações de Caleb).

Uma vez empossado, Davi deci
diu lutar contra os invasores, sendo 
imediatamente atacado pelos filis
teus, que consideravam muito peri
gosa a união de todas as forças is
raelitas. Foi uma longa luta, 
consistindo principalmente de uma 
série de combates de/rom eira. Ter
minou com a expulsão dos invaso
res e com o declínio definitivo de 
seu poderio.

O contato com os dominados

Embora resistissem a alguns há
bitos palestinos —  como o da cir
cuncisão (cerimônia tradicional 
tanto na Síria e na Palestina como 
no Egito), o que lhes granjeou o 
apelido, dado pelos isrealitas, de 
“mcircuncisos” —  e conservassem 
certas tradições como, por exem
plo, o uso de armamentos seme
lhantes aos dos povos da Ásia Me
nor, os filisteus adotaram rápida e 
completamente os costumes cana- 
neus, em razão do intenso contato 
com a população local.

Por isso, as divindades filistéias, 
por exemplo, são autenticamente 
semitas: Dagon, o deus do trigo, foi 
adotado como divindade da cidade 
de Azot, onde já  possuía um tem
plo e uma estátua; a deusa Atarga- 
tis — Derkéto, de Ascalon, era a 
versão semítica da universal As- 
tarté; em Acaron, foi adotado o 
deus Baal Zebou “senhor das mos
cas” (a ele se atribuía o poder de 
afastar esses insetos, considerados 
demônios causadores de doenças]. 
Também os nomes próprios dos fi
listeus (após sua chegada à Pales
tina) eram, em sua maior parte, he
breus, o que indica uma adoção 
imediata da língua local.

Por outro lado, foi com os inva
sores que se divulgou o uso do 
ferro entre os cananeus, bem como 
se acentuou a influência do estilo 
da cerâmica egéia na região. De 
certa maneira, também foi devido à 
invasão filistéia que as tribos de Is
rael agruparam-se, criando uma 
unidade até então condenada pelos 
princípios religiosos, que conside
ravam o governo de um rei como 
afronta ao poder de Deus, visto 
como o único senhor das tribos — 
e do Universo.

VEJA TAM BÉM : Cananeus; He
breus.

Na luta contra os filisteus, os Israelitas tiveram vitórias sob o reinado de Saul. (Miniatura medieval.)

Os filisteus apossaram-se da Arca do Senhor depositando-a depois em Azot. no templo do deus do trigo, Dagon, 
divindade filistéia autentica mente semita.
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Filisteus

No século XII a.C., a ilha de 
Creta e as praias da Ásia Menor 
foram invadidas por grupos origi
nários do norte da Europa, entre os 
quais se destacavam os dójicos, 
que ocuparam a Grécia micênica. 
Às vítimas deSse ataque foram for
çadas a se refugiar em ilhas do Me
diterrâneo e na Ásia Menor.

Acabaram por atacar e destruir 
o Império Hitita e, finalmente, ten
taram  também invadir o Egito* 
(primeiro através da Líbia e, poste
riormente, pelas costas da Síria e 
da Palestina). Derrotados por 
Ramsés III, os filisteus (prst em 
egípcio, o que significa “povos do 
m ar”) estabeleceram-se nas planí
cies costeiras da Palestina, prova
velmente com o consentimento do 
faraó (uma vez que a região estava 
sob administração egípcia), o qual,

dessa forma, tentava afastá-los de 
seu reino.

De acordo com o Velho Testa
mento, os filisteus teriam vindo de 
Caphton, isto é, de Creta. Porém, 
é mais provável que essa ilha tenha 
sido apenas sua ultima parada, an
tes de se estabelecerem na Pales
tina.

A verdadeira terra original des
ses “povos do m ar”, entretanto, po
deria estar situada em regiões mais 
distantes. Alguns estudiosos, 
baseando-se em certos nomes filis
teus, consideram-nos descendentes 
dos ilírios (povos da região m onta
nhosa da costa setentrional do 
Adriático).

Conquista e absorção 
dos vencidos

A chegada dos filisteus à Pales
tina alterou sensivelmente a histó
ria de Israel*. Apesar de menos nu
merosos que os israelitas, eles 
apresentavam coesão interna muito 
maior e desenvolvida organização 
política e social. Viviam em centros
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Davi unificou os israelitas e expulsou o invasor filisteu. (Bibl. dos príncipes 
de Donauschingen, Alemanha; discípulo de P. Lorenzetti, séc. XIV.)

urbanos governados por um prín
cipe, com um exército permanente, 
além de contratarem guerreiros 
mercenários. Por ocasião das guer
ras, os governantes uniam-se con
tra os inimigos.

Belicosos, possuindo armamento 
forte e pesado, guerreiros grandes e 
truculentos (conforme aparecem 
nos baixos-relevos egípcios), os fi
listeus uniram-se a outros “povos 
do mar” (que ocupavam o norte da 
Palestina) e iniciaram um processo 
de absorção dos cananeus*, assim 
como a conquista das regiões habi
tadas pelos hebreus*.

As primeiras vítimas a sucumbir 
foram as tribos israelitas de Dari e 
Judá. Nessa época surgiu o mito de

Sansão, transformado em herói dos 
pequenos grupos danitas e judeus 
da fronteira, que tentavam a t o s  de 
violência contra os invasores. En
tretanto, mal armados e sendo 
constantemente traídos pelos pró
prios irmãos, os revoltosos foram 
sufocados.

A situação tornou-se tão grave 
que todas as tribos palestinas resol
veram submeter-se a uma só autori
dade central, de forma que pudes
sem organizar uma insurreição 
nacional contra os filisteus, e esco
lheram Saul (1035 a.C. — 1010 
a.C.?) como seu rei.

Na luta, o novo monarca não 
chegou a enfrentar grandes exérci
tos —  cristalizou a revolta em uma
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Exam inando-se um filme ex
posto à luz, mas não revelado, o 
que se “observa” é apenas a “ima
gem latente” — resultante da pri
meira decomposição do sal de 
prata. Depois de revelado e fixado, 
o filme mostrará a prata enegre
cida, constituída por um grande nú
mero de peguenos grãos de formato 
irregular. E nesses grãos de prata 
metalica que está registrada a ima
gem.

A forma de registro das cores do 
espectro luminoso varia de filme 
para filme. Quanto a isso, as pelí
culas preto e branco são classifica
das em ortocromáticas e pancro- 
máticas. As primeiras são sensíveis 
a todas as cores do espectro, com 
exceção do vermelho. Devem, por
tanto, ser processadas sob luz ver
melha de segurança (a tonalidade 
mais escura do vermelho). Já os fil
mes pancromáticos são revelados 
em tanques à prova de luz: reagem 
a qualquer cor do espectro menos 
ao verde (escuro) em curtas exposi
ções.

A sensibilidade dos filmes à luz 
é medida em graus, através das es
calas A S A  (American Standards 
Association); D IN  (Deutsche In
dustrie Norm); e A P E X  (Additive 
Photographic Exposure Sistem).

A escala A S A  é aritmética: um 
filme de 100° ASA tem exatamente 
o dobro de sensibilidade de um de 
50° ASA. Requer, portanto, me
tade do tempo de exposição que o 
de 100° exigiria para um registro 
correto da imagem.

A escala D IN  é logarítmica: um 
aumento de 3/10° significa duplica
ção de sensibilidade. Assim, su
pondo que para 18/10° D IN  o 
tempo de exposição seja um se
gundo, para 21/10° será de meio 
segundo.

O sistema A P E X  é a calibração 
ASA expressa em escala logarít
mica. A duplicação de sensibili-

Preparada a luz da câmara escura, a película é mergulhada em água e, tão 
logo esteja Impregnada com o liquido, imersa no banho de revelação. Termi
nada a revelação, o filme é submetido ao "interruptor", um ácido que detém 
imediatamente a ação do revelador. Só depois pode ser fixado.

dade é indicada pelo aumento nu
mérico de uma unidade. 
Comparando:

ASA 125, — 5,5° APEX 
ASA 250j —  6,5° APEX

Finalmente, 
o negativo

Depois de exposto à luz na câ
m ara fotográfica, o filme é reve
lado. O revelador aprofunda o tra
balho que a luz começou, 
determinando a completa redução 
dos sais de prata a prata metálica.

Os reveladores mais comuns são 
o metol, a hidroquinona, a glicina 
e a fenidona. A fim de evitar a oxi
dação do revelador pelo oxigênio 
do ar, recorre-se a um agente pre
servador — em geral o sulfito de 
sódio. Para que a ação do revela
dor seja eficaz, torna-se necessário, 
ainda, o acréscimo de uma substân
cia alcalina: carbonato de sódio, 
carbonato de potássio, hidró’xido 
de sódio ou bórax.

Para que o agente revelador não 
escureça as camadas de prata não 
expostas à lúz, impõe-se o uso de 
um limitador: brometo ou iodeto de 
potássio.

Terminada a revelação, o filme e 
submetido ao “interruptor” — um 
ácido (á c id o 'acético glacial) que

taralisa imediatamente o processo, 
m seguida é fixado em uma solu

ção de hipossulfito de sódio, que 
dissolve os sais de prata não atingi
dos pela luz —  isto é, não converti
dos em prata metálica.

O negativo assim obtido é la
vado em ãgua corrente, para elimi
nação de eventuais resíduos quími
cos e, finalmente, secado.

Os filmes coloridos —  cujo pro
cesso de revelação e fixação difeje 
do dos filmes preto e branco — são 
de dois tipos: emulsões positivas ou 
reversíveis e emulsões negativas.

Os filmes positivos — para

Durante o banho de fixação, dissolvem-se os sais de prata não atingidos Para assegurar um banho em toda a superfície, a revelação pode ser feita 
pela luz. Obtém-se assim o negativo, que é lavado em água corrente. em tanques cilíndricos, nos quais a película é enrolada em espiral.



A luz usada na revelação fotográfica depende da película. Os filmes ortocromóticos são processados sob luz vermelha; a verde pode iluminar emulsões 
pancromâtica8 durante curtos intervalos; para revelar cópias em papel, recorre-se à amarela. Fora da revelação, emprega-se a branca.

Filme

Final do século XIX^ as antigas 
tentativas de “reprodução da reali
dade” pareciam tornar-se inúteis, 
cedendo seu lugar a imagens mais 
autênticas, menos idealizadas — a 
fotografia* e o cinema* entravam 
em jogo, liderando a revolução no 
campo das artes figurativas.

Tanto a fotografia quanto o ci
nema se apóiam em fenômenos óp
ticos e químicos. Ao surgirem, 
constituíram notável feito técnico, 
que encontrou vertiginoso sucesso. 
Isso porque nasceram no momento 
adequado para satisfazer às exigên
cias de uma classe social em plena 
ascensão: a burguesia* do seculo 
XIX. Posar diante do fotógrafo sa
tisfazia seu gosto de imortalidade, 
colocando à sua disposição uma 
imagem mais realista que a ofere
cida por um quadro.

O cinema permitiu uma forma 
mais expressiva, inédita, destinada 
a converter-se, no curso de poucos 
decênios, no mais popular espetá
culo. Com ele criou-se um modo de 
apreciação e de deleite inteiramente 
novo: um sistema rápido de repro
dução das imagens fotográficas que 
garante a sensação de movimento 
(persistência retiniana), continui
dade e profundidade.

Com o correr do tempo, tanto a 
fotografia como o cinema —  for
mas “mecânicas” de arte* —  pro
curaram novos recursos, técnicos 
ou formais, até se afirmarem como 
expressões artísticas. Da tela 4 x 3  
ao cinerama, da ingenuidade de G. 
Méliès* ao hermetismo e ao for
malismo de Alain Resnais 
(1922- ).

A palavra “filme” assume duas 
conotações diferentes. Pode ser en
tendida, por exemplo, como reali
zação estética, manifestação de 
criatividade e de uma aplicação 
consciente ou intuitiva dos princí
pios gerais da arte. Nesta -acepção, 
o filme é considerado uma “obra de

arte” —  criação artística dotada 
do mesmo valor da poesia, da mú
sica, da pintura ou do teatro.

Na segunda acepção, entende-se 
o filme como a película de celulose 
sobre a qual as imagens — fotográ
ficas ou cinematográficas —  são 
registradas, em branco e preto ou 
em cores.

O filme fotográfico

Alguns raios luminosos, refleti
dos ou emitidos pelos objetos, pe
netram através da  objetiva da câ
mara* fotográfica. Desviam-se ou 
refratam-se, e reúnem-se de novo, 
formando sobre uma superfície 
sensível à luz* a imagem nítida des
ses objetos. Posteriormente, essa 
imagem poderá ser reproduzida, 
projetada ou ampliada. Em linhas 
gerais, esse é o esquema da técnica 
fotográfica: reprodução de imagens 
sobre uma película de triacetato de 
celulose, revestida de uma camada 
de gelatina e sais de prata (cloreto, 
brometo ou iodeto).

Para fins profissionais e científi-

Filme

cos, as “ chapas de vidro” substi
tuem, geralmente, o triacetato de 
celulose. Tentou-se gravar imagens 
sobre outros sais de prata, em par
ticular sobre o nitrato, mas o insu
cesso foi total: reagiam muito len
tamente à ação da luz.

As películas fotográficas costu
mam ser agrupadas em duas gran
des classes: filmes preto e branco 
e filmes coloridos. Para os primei
ros, o composto químico sensível à 
luz (um halogenéto de prata) é 
combinado com um aglutinante — 
uma substância transparente, iner
te, que envolve os cristais dimi
nutos ou grãos de sais de prata e 
os mantém em suspensão, unifor
memente distribuídos. Essa subs
tância deve também permitir a en
trada e eliminação dos produtos 
químicos utilizados ao longo de 
todo o processamento.

No passado, os aglutinantes usa
dos variavam desde a clara de ovo 
até o colódio. A partir de 1871, po
rém, o médico inglês R. L. Maddox 
(1816-1902) propôs o uso da gela
tina, que perdura até hoje.
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transparências coloridas (slides) — 
destinam-se à projeção. São encon
trados no comércio com rótulos di
versos: tipo S  (para fotos à luz do 
dia); e tipo B ou L  para a luz artifi
cial.

Os filmes negativos_ são usados 
quando a ampliação é positivada 
em papel.

Fotogramas 
em movimento

O processo de sensibilização do 
filme cinematográfico segue um 
esquema análogo ao do filme foto
gráfico.

A película ou fita para tinem a é 
enrolada em bobinas, que são guar
dadas em latas apropriadas. Suas 
dimensões mais usuais são: 35 mm 
(com duas perfurações latera is);J6  
mm (com uma ou duas perfurações 
laterais); e 8 mm (cort] duas perfu
rações laterais). Neste último caso, 
porém, a bitola real do filme é de 
16 mm, pois trata-se de filmes de 
8 mm que são enrolados em bobi
nas de 7,5 metros duplos. Utilizada 
a primeira metade, mvertem-se os 
carretéis e filmam-se mais 7,5 me
tros. Uma vez processado, o filme 
é cortado no sentido longitudinal, 
em duas faixas que' são colocadas 
uma após a outra.

Existem também filmes de 8 mm 
com uma perfuração lateral apenas 
no sentido longitudinal: Single 8 e 
Super 8 (este ultimo é uma versão 
melhorada do 8 mm que permite o 
acréscimo de banda sonora). Ofere
cem maior área útil, e são apresen
tados em cassetes de 15 metros.

Os filmes de 35 mm são enrola
dos em bobinas de 33 ou 360 me
tros; os de 16 mm, em bobinas de 
33, Í20, 330 ou 360 metros.

Excepcionalmente, recorre-se a 
processos patenteados para filma
gem e projeção em 70 mm (como 
o supertecnirama), o que garante

um a fidelidade de reprodução 
muito maior. Para facilitar _a co
mercialização, algumas películas 
de 70 mm são reduzidas a 35 mm: 
sua utilização no tamanho original 
exige câmara, projetor e até mesmo 
salas especiais.

Antes do uso, a tira de triacetato 
de celulose está recoberta por uma 
emulsão de gelatina e brometo de 
prata. Esse composto químico — 
sensível à luz —  pode ser negativo 
ou positivo. E o que se chama 
“filme virgem”.

A imagem e o som são impres
sos no celulóide ao mesmo tempo, 
durante a filmagem (processo co
nhecido no Brasil como “som di
reto”); ou, em etapas sucessivas: 
primeiro se filma, depois se revela 
a imagem e finalmente grava-se as 
bandas de som.

Tomando-se um pedaço da cópia 
do filme (a primeira copia é cha
m ada “copião” e é positiva) proje
tado, isto é, em movimento, o que 
se vê é uma sucessão de quadri
nhos, separados por finas faixas ne
gras.

São os fotogramas —  fotogra
fias “paradas”, cada uma delas re
presentando parte de um movi
mento completo, na seqüência de 
um filme cinematográfico.

O fotograma deve apresentar as 
mesmas qualidades que distinguem 
uma fotografia: contrastes de luz e 
sombra, disposição artística dos 
elementos que integram a imagem 
nele gravada, efeitos de ângulo sob 
o qual esses elementos foram foto
grafados, etc.

Ele só supera o nível fotográfico 
quando integrado na sucessão das 
imagens do filme projetado, isto é, 
em movimento.

VEJA TAM BÉM : Câmara; Ci
nema; Fotografia; Luz.

TAMANHO DOS FILMES FOTOGRÁFICOS

Código
Largura

Real
(bitola)

Dimensões
do

Negativo

Número
de

Poses
Observações

16 16 mm 9 x 12 mm variável

135 35 mm 24 x 36 mm 
24 x 24 mm 
18 x 24 mm

20 ou 36 
30 ou 54 
40 ou 72

em
chassis

828 35 mm 40 x 28 mm 12

126 28 mm 28 x 28 mm 12 ou 20

127 45 mm 41 x 63 mm 
41 x 30 mm

8
16

carretel 
protegido 
por papel

120 62 mm 57 x 82 mm 
57 x 57 mm 
41 x 57 mm

8
12
16

620 62 mm 57 x 82 mm 
57 x 57 mm 
41 x 57 mm

8
12
16

carretel 
com eixo fino 

protegido 
por papel

220 62 mm 57 x 82 mm 
57 x 57 mm 
41 x 57 mm

16
24
24

carretel protegido 
por papel 

nas extremidades 
(tina profissionais) Cada um dos fotogramas que integram o filme cinematográfico representa 

parte de um movimento completo. Sua sucessão dá idéia de continuidade.
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Filogenia

Toda a história da evolução* dos 
seres vivos consiste em reconstru
ções hipotéticas, baseadas em in
formações fornecidas pela paleon
tologia*, taxonomia* e morfologja 
comparada. Os biólogos não são 
unânimes quanto a essas reconstru
ções, e várias hipóteses divergentes 
têm sido levantadas, buscando cor
relacionar a analogia e a homolo- 
gia funcionais com as provas mor
fológicas concernentes aos diversos 
grupos animais.

A filogenia, que estuda os pro
cessos evolutivos dos seres vivos, 
envolve hipóteses em diversos 
níveis, mas é categórica ao tomar 
os euglenóides (algas* flageladas) 
como último estágio da indiferen- 
ciação entre os remos animal e ve
getal. A partir desse grupo de uni- 
celulares — que envolve espécies 
com características de ambos os 
reinos — , ter-se-iam diferenciado 
protozoários* verdadeiros, como o 
Trypanosoma, e algas tipicamente 
vegetais, como a Cnlamydomonas.

Os protozoários — flagelados 
ou não — teriam dado origem aos 
metazoários* (animais multicelula- 
res). Aceita esta hipótese plausível, 
a discussão passa a girar em torno 
de qual seria o ancestral mais pro
vável. Acredita-se que tenha sido o 
grupo dos protozoários flagelados, 
apontando-se como razoes sua 
grande diversificação e forte ten
dência a reunir-se em colônias de 
dimensões consideráveis.

Dois caminhos distintos podem 
ter conduzido os protozoários aos 
metazoários. Um deles corresponde 
a sucessivas divisões nucleares, 
sem partições citoplasmáticas — p  
que leva à formaçao de um plasmó- 
dio. A posterior criação de mem
branas celulares resultaria na mul- 
ticelularidade; sua diferenciação 
geraria o “verdadeiro” indivíduo 
multicelular. Foi isso o que ocor
reu, por exemplo, em alguns helio- 
zoários.

Outra hipótese —  tão defendida 
e contestada quanto a anterior — 
estabelece que a multicelularidade 
nasceu da diferenciação de proto
zoários pertencentes a uma mesma 
colônia. Com o tempo, essa dife
renciação conduziu à interdepen
dência e multicelularidade. E o 
caso do Volvox.

Nesses agrupamentos de proto
zoários, a evolução celular foi 
acompanhada de evolução do sexo. 
A reprodução é oogâmica; o esper
matozóide, semelhante a alguns 
dos mais simples flagelados não 
coloniais, aproxima-se também do 
espermatozóide típico dos meta- 
zoários. Finalmente, as colônias di- 
ferenciaram-se em “tecidos” somá
ticos e germinativos.

Representam as grandes e espe
cializadas colônias de animais fla
gelados as Proterospongias, que 
quase atingiram o nível de desen
volvimento das esponjas simples. 
Nestas, nenhum sistema de órgãos 
está presente. Suas funções são efe
tivadas, individualmente, pelos di
versos componentes celulares.

HIDRANTES
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colônia completa
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Ao se fixarem, as plânulas dào origem aos pólipos, que se agrupam em colônias. Por brotamento assexuado, os 
pólipos formam as medusas. O ciclo encerra-se quando, sexuadamente, as medusas originam novas plânulas.
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Medusa’s primitivas

Uma das hipóteses filogenéticas admite que os metazoários (animais multi 
celulares) originaram-se a partir de protozoários, flagelados ou náo.

Como as esponjas têm as larvas 
flageladas, certos zoólogos acham 
que elas derivam de algum flage
lado típico.

Um grupo particular

O grupo dos parazoários (Para- 
zoa) ■— que as esponjas* ou Pori- 
fera  representam — exibe carac
terísticas muito particulares. Difere 
de todos os outros pela ausência de 
“tecidos” unificados, pela indepen
dência fisiológica das células*, em
briologia* e anatomia. Sua origem
—  a partir dos protozoários — 
deve ter ocorrido independente
mente da dos restantes metazoá
rios. Este ramo opõe-se ao dos Eu- 
metazoa — ou metazoários verda
deiros, cuja organização ocor
re ao nível dos tecidos.

Acredita-se que o ancestral dos 
Eumetazoa tenha sido uma colônia 
de flagelados semelhante a uma 
blástula, na qual ocorreu diferen
ciação entre células somáticas e 
germinativas, como no Volvox. Em 
seguida, diferenciaram-se as células 
digestivas e locomotoras. Tal pro
tótipo originaria uma plânula ou 
um a gástrula que daria prossegui
mento aos estágios de diferencia
ção embriológica (até atingir a es
trutura de um adulto).

Os primeiros níveis 
multicelulares

A respeito dos metazoários, dois 
fatos sao indiscutíveis: atingiram 
grande difusão j á  no Cambriano 
(há cerca de 570 milhões de anos) 
e incluem, entre seus filos mais pri
mitivos, os celenterados*, meso- 
zoários e ctenóforos*.

Os celenterados, que incluem as 
medusas, anémonas e corais, ocu
pam a base (ou pelo menos estão
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Cordados e vertebrados nâo derivam diretamente dos equinodermos, que 
incluem os crinóides entre seus representantes. O corpo destes últimos, ani
mais sésseis e fixos, lembra uma taça, acima da qual se dispõe uma coroa 
de tentáculos, percorridos por faixas de cílios. São esses cflios que filtram  
as partículas que váo alimentar o animal. Tal hábito encontra paralelo nos 
pterobrânquios, ligados aos antepassados dos vertebrados.

muito próximos dela) do ramo filé- 
tico dos metazoários. A estrutura 
de seu corpo é simples: duas cam a
das de células — uma externa, a 
ectoderme, e outra interna, a gas- 
troderme.

Como a gastrulação ocorre por 
migrações sucessivas de várias cé
lulas ae todas as partes da blástula, 
a larva assemelna-se bastante a 
uma bola: uma capa externa preeiv 
chida por células endodérmicas. E 
aplânula.

Mais tarde, o maciço endoder- 
mico abre um vazio em seu inte
rior, surge a boca (blastóporo) e, 
com ela, uma gástrula típica.

Analisando-se o ciclo de vida 
dos celenterados, verifica-se que as 
plânulas (de origem sexuada) na
dam até se fixarem, dando origem 
às formas imóveis — os_ pólipos 
— , que se agrupam em colônias.

Através de brotamento asse
xuado, os pólipos formam medu
sas, seres livre-natantes. O ciclo en
cerra-se quando, por processo 
sexuado, as medusas reproduzem 
as plânulas.

Estudos feitos com hidróides — 
talvez os celenterados mais primiti
vos —  levaram à conclusão de que 
a forma “ medusa” é o ancestral se
xuado, dela derivando os pólipos
— o que contradiz todas as nipote- 
ses que até então vinham sendo for
muladas.

Os ctenóforos __ apresentam um 
grau de organização que já  superou 
o nível celular, assemelhando-se 
muito aos celenterados. Sua colo
cação em um grupo independente 
decorre de não se ter encontrado 
nada que evidenciasse sua origem 
a partir de qualquer linhagem de 
celenterados.

Sobre os Mesozoa, há dúvidas 
quanto à sua colocação filética. Sa
be-se apenas que, estruturalmente, 
lembram uma plânula; e, também, 
que todos eles levam uma vida pa
rasitária.

Distribuição em “Y”

Ultrapassado o nível dos celente
rados, encontram-se animais que 
possuem uma terceira camada de 
células. É a mesoderme, que ori
gina os sistemas muscular, circula
tório, etc.

A formação da mesoderme pode 
ocorrer segundo dois mecanismos 
embrionários. Nos equinodermos* 
(estrelas e ouriços do mar, crinói- 
des, etc.), ela é o resultado da ex
pansão, em forma de bolsas, das 
paredes externas do intestino (en- 
doderme). No adulto, essas bolsas 
formam as cavidades fechadas do 
corpo —  os celomas.

Nos anelídeos* e moluscos*, a 
mesoderme aparece sob a forma de 
m assas compactas de células evagi- 
nadas de uma região próxima ao 
extremo posterior do corpo; e os 
celomas provêm de separações no 
interior dessas massas. Esse meca
nismo caracteriza também (embora 
com algumas alterações) os artró
podes* e outros animais, como os 
platelmintos* —  vermes achata
dos.

Daí surgiu a idéia de que, depois 
dos celenterados, a árvore filetica 
dos invertebrados forma dois ra
m os principais, com o um  “ Y” . No 
e x t r e m o  de u m  dos ram os si-

tuam-se os equinodermos e, no ou
tro, muitos dos invertebrados co
nhecidos (entre eles os Chaeto- 
gnatha, animais encontrados no 
plancto).

Os dois troncos diferem também 
pelo desenvolvimento larvário: as 
faixas de cílios* distribuem-se de 
maneira diferente nos equinoder
mos e nos anelídeos ou moluscos.

Surgem os cordados

Na árvore filética, logo acima 
dos equinodermos, situam-se os 
protocordados, grupo que engloba 
três subfilos: hemicordados, tuniça
dos e cefalocordados.

Estudos realizados em diversos 
sentidos levam a crer que existem 
relações entre os dois grupos. Por 
exemplo, a formação da meso
derme no anfioxo (um cefalocor- 
dado) segue um caminho idêntico à 
dos equinodermos.

A bioquímica provou também 
que, entre o soro sanguíneo do he- 
micordado Balanoglossus (e de ou
tros cordados inferiores) e o soro 
dos equinodermos, existem muitos 
pontos em comum.

Outra prova a favor do paren
tesco equlnodermos-protocordados 
é a existência^ em ambos, de argi- 
nina —  substancia que acelera a li
beração da energia necessária às 
atividades musculares.

Cordados* e vertebrados não de
rivam diretamente dos equinoder
mos. Sabe-se, porém que a maioria 
dos equinodermos apresenta um 
certo ^grau de locomoção, e que 
seus fosseis eram sésseis, existindo 
ainda hoje um grupo fixo. São os 
crinóides, dotados de um pedún
culo que se prende ao fundo do 
substrato marinho. Seu corpo lem
bra uma taça, acima da qual se dis
põe uma coroa de tentáculos per
corridos por faixas de cílios. São

esses cílios que filtram as partículas 
de alimentos a serem utilizadas 
pelo animal. Tal hábito encontra 
um paralelo nos pterobrânquios, li
gados aos ancestrais dos vertebra
dos.

Apesar das diferenças entre e- 
quinodermos e pterobrânquios pri
mitivos, é possível relacionar am
bos com um ancestral comum. 
Surge apenas um problema, ligado 
à pequena probóscis (espécie de 
tromba) e ao colar dos pterobrân- 

uios, que mais se assemelham aos 
o Balanoglossus.

Mas, atualmente, existem muitos 
animais que captam seus alimentos 
através de tentáculos, entre ejes os 
braquiópodes e briozoários. E pro
vável, pois, que o ascendente dos 
cordados tenna pertencido a um 
tipo de animal provido de tentácu
los. A p artir dele, com a produção 
de órgãos especializados, surgiram 
os equinodermos. Depois, através 
de algumas modificaçoes, os equi
nodermos produziram os ptero
brânquios. Finalmente, o sistema 
de alimentação através dos tentá
culos foi substituído pela filtração 
branquial.

A evolução do aparelho bran
quial filtrador teria dado, em um 
ramo superior, todos os tunicados. 
Ao atingir-se esta etapa, uma nova 
adaptaçao transformaria radical
mente o quadro da evolução dos 
cordados superiores.

Por último, 
os vertebrados

Os embriões ou larvas de um or
ganismo séssil marinho precisam 
encontrar um local adequado no 
fundo do mar. Só nessas condições 
eles podem fixar-se e efetivar o de
senvolvimento da fase adulta. Mas 
de que forma esse local ideal seria 
“escolhido” ? As larvas ciliadas de 
alguns balanoglossos têm capaci
dade de locomoção bastante res
trita. Antes de alcançarem o nível 
dos tunicados, poderia ter surgido 
uma larva semelhante a um girino 
de sapo. A cauda seria musculosa, 
a notocorda sustentaria a estrutura 
do corpo, o cordão nervoso coorde
naria a locomoção. A existência de 
órgãos sensoriais orientaria o ani
mal, permitindo assim que ele na
dasse até o local ideal para sua fi
xação.

O surgimento dessa nova larva 
inaugurou um outro tipo de vida, 
permanecendo as formas arcaicas 
apenas nos tunicados. Nas demais, 
surgiu a pedogênese: reprodução 
larvar, quer por partenogênese, 
quer por gemas ou pela fecundação 
sexual diferenciada.

O animal deixou, então, de fi
xar-se, e as estruturas locomotoras 
larvais permaneceram durante toda 
a vida. Somente a alimentação por 
filtração prosseguiu ainda durante 
certo tempo.

Foi justamente o desenvolvi
mento de novas potencialidades lo
comotoras que acelerou o processo 
evolutivo, abrindo, dessa forma, o 
grande capítulo da história dos ver
tebrados*.

VEJA TAM BÉM : Embriologia; 
Esqueleto; Evolução.
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A imprensa, no século XV, facilitou o trabalho dos antigos filólogos.

Filologia

Durante muitos anos, a palavra 
“filologia” (do grego: philos =  
amigo; Jogos =  discurso, palavra, 
expressão do conhecimento) signi
ficou grande loquacidade; foi nesse 
sentido que Platão* a empregou. 
Mas o salto de “ expressão do co
nhecimento” para o próprio conhe
cimento é curto — e filologia pas
sou a ser confundida com erudição, 
estudo e conhecimento de proble
mas literários. Segundo Suetônio, o 
primeiro dos gregos a se atribuir o 
nome de filólogo foi Eratóstenes*.

Em sentido amplo, filologia pode 
ser definida como disciplina que 
visa a interpretação de textos. Estu
dando a língua*, o filólogo procura 
determinar o conteúdo de docu
mentos escritos. Interessa-se_, tam 
bém, em conhecer as condições so
ciais e culturais em que esses 
documentos foram produzidos.

Objeto de estudo da filologia, os 
textos são fontes para o restabeleci
mento de uma época, tanto do 
ponto de vista lingüístico e literá
rio, como a partir de um enfoque 
histórico. Geralmente, são obras 
antigas, mas a filologia também se 
dedica à interpretação de textos 
contemporâneos.

Ciência primordial

Embora praticada pelos gregos, 
a filologia nasceu realmente em 
Alexandria, no Egito, trezentos 
anos antes de Cristo. No Musaion, 
instituto para pesquisas científicas 
dotado de uma biblioteca com 
cerca de 800 000 “volumes”, os fi
lólogos colecionavam os melhores 
manuscritos, comparando-os e edi
tando-os. No entanto, com a des
truição da biblioteca, muito pouco 
restou desse importante trabalho.

A filologia estuda velhos textos.

Um século antes da era cristã, 
a cultura geral organizou-se em 
torno_ de disciplinas literárias — 
gramática, retórica, dialética — e 
científicas —  aritmética, geome
tria, astronomia e música. Elas for
mavam as chamadas sete artes libe
rais (pois conduziriam à libertação 
do espírito), que, apesar de vicissi
tudes políticas e religiosas, manti
veram-se durante toda a Idade Mé
dia. Nas universidades surgidas no 
século X III, as artes liberais consti
tuíam a faculdade das artes — “fa
culdade inferior” — , passagem 
obrigatória para os que se destina
vam ás “faculdades superiores” : 
teologia, direito e medicina. Ao 
mesmo tempo, nos mosteiros al
guns monges dedicavam-se à pro
cura de bòns textos com a finali
dade de copiá-los.

A renovação dos valores huma
nos proposta pela Renascença* 
suscitou mudança radical nos mé
todos de estudo. Houve então um 
retorno às fontes da cultura ociden
tal, preservadas nos textos da Anti
guidade. clássica. A filologia carac
terizou-se, assim, como ciência 
primordial, divulgando os textos 
antigos e permitindo o acesso aos 
valores culturais do passado. Com 
isso, as disciplinas “científicas” fi
caram em segundo plano.

No fim do século XV, a inven
ção da imprensa possibilitou a mul
tiplicação e a difusão desses docu
mentos. Contudo, a necessidade de 
divulgá-los impediu, nos primeiros 
tempos da Renascença, estudos 
mais demorados e minuciosos dos 
códices. Ficou conhecida como 
princeps a primeira edição im
pressa de um texto; as edições ante
riores a 1500 são chamadas incu- 
nábulos.

Arrefecido o primeiro e exaltado 
entusiasmo pela arte de imprimir, 
começaram a aparecer os textos 
críticos, principalmente na França 
e na Holanda. Consolidou-se, as
sim, a filologia clássica.

No século XIX , o estudo compa
rativo das línguas' fez desabrochar 
a lingüística* como ciência da lin
guagem, mas a filologia ganhou 
nova dimensão, principalmente na 
Alemanha.

Começou porém, a declinar no 
século XX, com o notável prestígio 
atingido pela lingüística. Ôs méto
dos lingüísticos passaram a se dife
renciar —  com nitidez — dos mé
todos puramente filológicos.

Filologia e Lingüística

Tanto na filologia quanto na lin
güística, o objeto é a língua. Toda

via, enquanto a primeira dedica-se 
à língua escrita dos textos, a se
gunda visa à língua como meio de 
expressão. Na verdade, é difícil es
tabelecer fronteiras rigorosas entre 
ambas.

A filologia, por gozar de longa 
tradição, recobriu muitas vezes a 
própria lingüística, aparecendo 
como única ciência da linguagem. 
Mas um bom editor de textos re
corre à lingüística para eliminar 
dúvidas de fonética, morfologia, 
sintaxe e semântica.

O trabalho do filólogo

Numa edição crítica pode-se ob
servar o seguinte esquema: a) intro
dução; b) texto; c) índice.

Na introdução, o editor faz a 
história dos manuscritos, porque, 
salvo raras exceções, todas as de
mais obras antigas resultam de có
pias. Dessa forma, o filólogo pro
cura fixar a origem e a historia dos 
códices, indicados por siglas ou 
abreviaturas, estabelecendo as rela
ções entre eles. Poderá, a seguir, 
traçar a árvore genealógica dos có
dices, o stemma codicum, que per
mite chçgar a um arquétipo, o mais 
antigo e o mais próximo do origi
nal.

Problema bastante delicado é. o 
das cópias, já  que o copista, quase 
sempre, via-se tentado a interferir 
no texto, “corrigindo” o original. 
As precárias condições em que efe
tuava esse trabalho provocavam 
também falhas involuntárias: troca 
de letras parecidas; omissão de le
tras; salto de linha; engano na or
dem das páginas ou folhas; etc.

Outras vezes, a autoria de um 
manuscrito era confundida pelo co
pista, que o atribuía a outro autor* 
cuja obra estava no mesmo códice. 
Essa confusão, quase sempre, é de
vida a autores homônimos. Nesses 
casos, a autoria pode ser restabele
cida pelo estudo interno do texto, 
em sua construção, nas falhas e em 
seu estilo próprio. O editor pode, 
além disso, dar informações sobre 
a época e as circunstâncias em que 
se escreveu o manilscrito.

O texto é o corpo da edição. O 
editor pode eliminar falhas obvias, 
simplificar a ortografia (desde que 
não..interfira no sistema fonológico 
da língua), fazer a pontuação e de
senvolver as abreviaturas. A leitura 
do texto cômfc>leta-se com o apa
rato crítico, constituído de notas 

ue trazem as diversas variantes 
os códices.

O índice, por último, registra em 
ordem alfabética as ocorrências pu
ramente lexicais e/ou de instrumen
tos gramaticais.

Como disciplinas auxiliares, a 
crítica textual conta, principal
mente, com a paleografia e a histo
riografia. Atualmente alia-se ao es
tudo diacrônico do texto uma visão 
sincrônica, em que a língua aí re
gistrada é estudada como um sis
tema; as técnicas de análise quanti
tativa, que são também emprega
das pela filologia contemporânea, 
dão maior segurança à elaboração 
dos índices.

VEJA TAM BÉM : Língua; L in
güística; Paleografia.



Filosofia 175

Filosofia

Todo aquele que se dispõe seria
mente a investigar o que e a filoso
fia defronta-se com uma verifica
ção desconcertante: ao contrário de 
outras formas de conhecimento ou 
de interpretação da realidade, que 
se desenvolvem segundo princípios 
e métodos aceitos com quase per
feita unanimidade por seus respec
tivos especialistas, a filosofia co
meça exatamente por tornar pro
blemática sua própria natureza 
e discutíveis seus procedimentos 
de investigação. A conseqüência 
disso é que, enquanto se pode 
acompanhar as conquistas da 
física, da química, da medicina ou 
da matematica, no domínio filosó
fico o que se encontra nunca é a fi
losofia, mas filosofias diversas. A 
filosofia contemporânea, por exem
plo, é um conjunto de variadas ten
dências de pensamento: a filosofia 
existencialista, a marxista, a neoto- 
mista, a analítica, etc. Oíhando-se 
mais detidamente para o panorama 
filosófico atual, percebe-se que, na 
verdade, aquelas designações enco

brem diversificações internas. No 
caso do existencialismo* pode-se 
distinguir o existencialismo cristão 
do existencialismo ateu, que, obser
vados mais de perto, subdividem-se 
nos existencialismos de vários pen
sadores: Sartre*, Heidegger*, M ar
eei (1889-1973), Jaspers e outros. 
Mas essa diversidade não é carac
terística apenas nu exisieiicialisniu, 
nem só se apresenta na filosofia do 
século XX. A história da filosofia 
revela que _ o esfacelamento do 
campo filosófico numa pluralidade 
de escolas, de correntes, de tendên
cias, é atributo do filosofar de to
dos os tempos. Na Grécia antiga, 
na Idade Média, no Renascimento, 
na Idade Moderna, a constante 
mais palpável do pensamento filo
sófico tem sido a divisão, o antago
nismo, a polêmica entre facções di
ferentes; não há unanimidade em 
torno das idéias filosóficas; jam ais 
se encontra uma filosofia, mas sem
pre filosofias.

Vias de acesso 
à filosofia

Pode-se verificar, entretanto, que 
o que determina essa diversificação 
no território filosófico não é a mera 
delimitação de setores de pesquisa 
ou de especialização —  como a

química orgânica se diferencia da 
uímica inorgânica, ou como a car- 
iologia se distingue da neurologia. 

No universo filosófico as divisões 
resultam dos diferentes modos de 
se conceber o que é a própria filo
sofia,__quais seus métodos 4e inves
tigação e seus objetivos. E toda a 
filosofia que estâ em questão em 
cada filúsufu, cm cada torrente fi
losófica.

Pode-se notar, porém, que a di
versidade e a disputa que caracteri
zam o campo filosófico manifes
tam-se a propósito de certos 
problemas fundamentais, que se 
têm conservado com relativa cons
tância: o problema do conheci
mento* (como o homem conhece, o 
que ele conhece, o que pode conhe
cer), o problema do alcance e do 
sentido da ação humana no mundo, 
o problema da significação da pró
pria existência humana, etc. Assim, 
enquanto do lado dos problemas 
tem havido certa constância, do 
lado das respostas dadas pelos pen
sadores surgem a diversidade e o 
desacordo. O que permite aos pró
prios filósofos concluir que aqueles 
problemas ou são dotados de uma 
“abertura” que lhes é inerente e só 
possibilita respostas aproximadas e 
provisórias, ou são problemas mal 
colocados ou mesmo pseudo-pro-

blemas, a exigir recolocação ade
quada ou simples rejeição.

A verificação de que o universo 
filosófico é permanentemente um 
universo de múltiplas forças anta
gônicas ou pelo menos divergentes
— a inexistência de um consenso 
filosófico —  propicia, muitas ve
zes, o descrédito da filosofia e pode 
dcscncorajar aquele ejue dela sc 
aproxima. Esse descredito e esse 
desalento podem manifestar-se sob a 
forma de extremado relativismo ou 
de prematuro ceticismo*, que con
clui: “Se nem os filósofos estão de 
acordo quanto ao que seja a pró
pria filosofia, não vale a pena fre
qüentar esse território instável essa 
terra de disputas, onde questões às 
vezes intrincadas desabrocham 
sempre em novas questões” .

A informação dada pela história 
do pensamento filosófico —  a de 
que este em nenhuma época al
cança a tranqüilidade e a segu
rança de um consenso — , embora 
possa propiciar aquela desistência, 
constitui um dado fundamental que 
não pode ser negligenciado quando 
se pretende discernir o que seja a 
filosofia. Se a filosofia tiver sentido 
e valor, será na medida em que seja 
levado em consideração esse seu 
modo múltiplo e instável de aconte
cer no tempo.

Representantes do pensamento filosófico grego, entre eles Platão e Aristóteles, na pintura renascentista de Rafael. ("A Escola de Atenas' .)
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"Vidas Paralelas" de Plutarco: fonte de dados sobre filósofos antigos.

Porque os próprios filósofos dis
crepam quanto à conceituação 
de filosofia e. conseqüentemente, 
quanto às formas de seu relaciona
mento com outros setores do 
“mundo da cultura” (ciência, arte, 
religião, etc.), é que se torna possí
vel falar de diferentes vias de 
acesso a ela e de diferentes modos 
de se transitar em seu interior.

A verdade intemporal

Pode-se adotar, como ponto de 
partida para a conquista do territó
rio filosófico, um  determinado con
ceito de filosofia, dentre os diversos 
já  propostos através do tempo. O 
pressuposto que está por trás dessa 
atitude é o de que a filosofia é uma 
das filosofias acontecidas na histó
ria: há apenas uma filosofia verda
deira. A partir desse conceito, toda 
a problemática filosófica pode ser 
então distribuída, organizada, hie
rarquizada. No entanto, se apenas 
um dentre tantos conceitos é o ver
dadeiro, a história da  filosofia 
tende a se transformar na “história 
dos erros” , pois apresenta exata
mente uma longa seqüência de dou
trinas que divergem daquela consi
derada como a única a conter a 
verdade. E ssa posição , além^ de 
dogm ática, subentende uma visào

pessimista dos esforços do homem 
para compreender a si mesmo e ao 
mundo em que vive, pois só numa 
ocasião a verdade teria sido plena
mente formulada, o resto da histó
ria do pensamento filosófico per
manecendo mergulhado no erro e 
no equívoco. Sob forma atenuada, 
essa mesma posição aparece nas 
concepções da história da filosofia
—  como a de Aristóteles* e a de 
Hegel* —  que admitem que as 
doutrinas anteriores àquela consi
derada verdadeira são aproxima
ções progressivas da verdade. A 
história do pensamento çassa a ser 
vista como a preparaçao do ad
vento da verdade que, eclodindo, 
torna-se juiz de seus antecedentes, 
fornecendo a explicação para o que 
havia de aproximadamente verda
deiro e de inevitavelmente incorreto 
nessas doutrinas em cujo bojo ela, 
a verdade, fora gerada. Esse es
quema interpretativo da história do 
pensamento filosófico estabelece, 
portanto, uma nítida distinção de 
nível entre o verdadeiro —  que vale 
intemporalmente, embora se for
mule num momento privilegiado da 
história das idéias — e o apenas 
aproximadamente verdadeiro (pois 
parcialmente falso), que seria a ca
racterística do que perdura com
prometido com a temporalidade.

O pensamento filosófico da Idade Média caracterizou-se pela preocupação 
de conciliar a razão com a fé. tentando harmonizar a herança da filosofia 
greco-romana com os dogmas do cristianismo. Nessa época, a conceituação 
da filosofia estava na dependência, sobretudo, das delimitações entre os ter
ritórios da religião e da especulação filosófica, o que foi feito de diversas 
maneiras. Ponto culminante da escolástica. Santo Tomás de Aquino procu
rou adaptar idéias aristotélicas à dogmática cristã. (Santo Tomás entre Aris
tóteles e Platão, pintura de Gozzoli —  Louvre.)
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Grupo de discípulos de Santo Agostinho. (Miniatura de "De Civitate Dei".)

Ou seja: o que é temporal, histó
rico, contém, na melhor das hipóte
ses, uma verdade parcial e aproxi
mada, já  que a verdade plena, uma 
vez manifestada, ultrapassaria as 
circunstâncias temporais, passando 
a brilhar como se acesa na eterni
dade. Noutras palavras, a história 
seria o habitat de verdades apenas 
relativas e incompletas, enquanto a 
verdade absoluta necessariamente 
teria uma validade intemporal, o 
que lhe permite apresentar o sen
tido absoluto da história. Desse 
modo, aquele pessimismo — que 
vê na história das idéias uma “ his
tória de erros” com uma única ex
ceção —  pode ser transmutado em 
aparente otimismo: a história das 
ideias concebida como gradativas 
aproximações da verdade, como 
que movida por úma incoercível 
“atração para a luz”. Essa visão fi
nalista acarreta, porém, uma pri
meira conseqüência: se a historia 
das idéias é a história da gestação 
de um conceito de filosofia que é 
o único verdadeiro, então os ante
cedentes desse conceito nada mais 
são que suas formulações prévias e 
insuficientes (o que leva Aristóteles 
a aristotelizar as doutrinas de seus 
antecessores'e o que faz Hegel in
terpretar toda a história do pen
samento como as pré-formulações 
do próprio hegelianismo). Por ou
tro lado, essa aceitação de que há 
um conceito de filosofia identificá
vel plena e definitivamente com a 
verdade depara-se com um obstá
culo: essa “verd ade”,__ mesmo de
pois de formulada, não consegue 
abolir as divergências, nem se im
por a todos e construir o “consenso 
filosófico” . Permanecem os que pa
recem “resistir à luz” —  os antia- 
ristotélicos depois de Aristóteles, 
ou os não-hegelianos depois de He
gel. Aquela anterior “tendência 
para a verdade” passa a ter então 
a contrapartida dessa posterior “re
jeição da verdade”. O pessimismo 
agora ressurge com toda força, pois 
se antes o erro era simultaneamente 
aproximação da verdade, depois 
que esta se apresentou e foi por 
muitos recusada, o erro adquire 
gravidade bem maior, soando 
como uma “queda”. Errar deixa de 
ser um fato explicável circunstan
cialmente —  errar (isto é, divergir 
daquela suposta verdade absoluta) 
passa a soar como uma “perver
são”. O erro deixa de ter conotação 
apenas epistemológica e assume di
mensão ética: quebrando a intei
reza da verdade, representa um des
virtuamento do que é direito, 
constitui um mal. Se, nas etapas 
anteriores ao surgimento da su
posta verdade absoluta, as pré-ver- 
dades podiam ser olhadas com con
descendência (como manifestações 
da “ infância do pensamento”), o 
mesmo não acontece depois que ela 
foi proposta: a partir de então a 
distancia entre a verdade e o erro 
se radicaliza, comprometendo a 
própria natureza humana, que se 
revela não mais dotada apenas de 
“vocação para a verdade”, como 
também possuidora de estranha 
atração pelo erro. Esse esquema in- 
terpretativo da história das idéias 
traz latente, portanto, um modelo 
mítico-religioso de índole mani- 
queísta: a realidade vindo a consti
tuir o campo de batalha entre a luz

e as trevas, entre o Bem e o Mal.
A aceitação de que ocorre na 

história um  momento em que a ver
dade (em particular a verdade da fi
losofia) se manifesta com plenitude 
estabelece um corte decisivo na se
qüência histórica das doutrinas: 
antes e depois da  “verdade” pas
sam a ser dois períodos lógica e eti
camente distintos. Todavia, se nem 
todos aderem à suposta verdade 
absoluta, esta encontra adeptos e 
periodicamente pode ressurgir 
numa formulação “neo”. Assim, 
depois dessa “verdade”, a história 
das idéias passa a apresentar dois 
níveis simultâneos: a história dos 
erros (as posições que rejeitam essa 
“verdade ) e a “ história do abso
luto”, ou seja, de como aquela 
“verdade” ficou na história através 
de reafirmações ortodoxas ou de 
reapresentaçoes que pretendem, 
sem contrariar o cerne de sua men
sagem, adaptá-la a novas circuns
tâncias temporais.

A adoção de um conceito de filo
sofia como sendo o conceito da  fi
losofia pressupõe, portanto, um re
lacionamento entre verdade e histó
ria que tende a fazer daquela o sen
tido transcendente que esta ma
nifestaria de modo incompleto, a 
não ser no momento em que a ver
dade coincide com uma filosofia

que a exprime plenamente. Pressu
põe, assim, não só a existência de 
uma verdade absoluta, como a pos
sibilidade humana de alcança-la. 
Mas essa apreensão do absoluto só 
pode ser realizada através de uma 
forma de conhecimento que não re- 
lativize a verdade, que a colha dire
tamente, ultrapassando — nem que 
seja só numa ultima instância —  as 
construções intermediárias e me- 
diatizadoras utilizadas pelo sujeito 
para captar seu objeto de conheci
mento. Ou seja: é necessário que a 
intuição (em uma de suas múltiplas 
formas) seja possível e seja legí
tima, como pretenderam cada qual 
a seu modo, Platão*, Descartes*, 
Bergson*, Husserl*. Em grande 
parte, portanto, aquela perspectiva 
que privilegia uma  formulaçao filo
sófica como a única, absoluta
mente vale o que valer a intuição 
como forma de acesso ao absoluto. 
Esse tipo de conhecimento, toda
via, tem encontrado opositores ao 
longo de toda a história da filoso
fia, que denunciam a “ilusão abso- 
lutizante” que sustenta a pretensão 
de uma conquista definitiva da ver
dade. No pensamento contemporâ
neo, Gaston Bachelard* (em nome 
do processo de construção da ciên
cia, que ele explica pelo “aproxi- 
macionalismo”), Jean Piaget* (em

nome da epistemologia genética) e 
os partidários da teoria da argu
mentação* (em nome da defesa de 
uma razão histórica, contrária à 
Raz’ão Absoluta do racionalismo 
clássico) são, entre outros, alguns 
dos adversários da  intuição e ferre
nhos críticos de diferentes intuicio- 
nismos. Por outro lado, quando se 
trata, mais particularmente, de 
equacionar a questão de como 
abordar a filosofia, buscando-lhe a 
definição, aquela possibilidade da 
intuição torna-se mais difícil de ser 
sustentada. Com efeito, no caso, o 
que se pretenderia era partir de um 
conceito (o de filosofia) como abso
lutamente verdadeiro —  o que sig
nifica que aí a possibilidade da in
tuição, como acesso direto e 
absolutizante à verdade, teria de 
ser defendida como um primeiro 
passo. De saída seria a verdade da 
filosofia, que seria captada, através 
da adoção de um  conceito de filo
sofia como sendo o conceito de fi
losofia. Se isso parece possível, é só 
na medida em que essa aparente 
conquista da verdade, logo no mo
mento inicial, assume a feição de 
uma “dádiva” ou de uma “revela
ção” —  à semelhança do que ocor
reria, segundo os crentes, em rela
ção às matérias fundamentadas 
exlusivamente na fé religiosa. Mas 
o que acontece, geralmente, é algo 
bem diverso; aquele conceito é, de 
saída, aceito como o verdadeiro de
vido à natural passividade intelec
tual do iniciante diante da força 
coercitiva do “princípio de autori
dade”, que tanto pode atuar através 
de influencias diretas (livros, pro
fessores, etc.) como por meio de in
fluências difusas no ambiente cul
tural e que, freqüentemente, im- 
põe-se com o peso da tradição 
ou com a comodidade de um pen
samento “ habitual” ou “natural” , 
que se sustenta no “bom senso”. 
Para muitos filósofos, todavia, o 
começo do filosofar exige, pelo 
contrario, a abdicação das confor
táveis formas habituais de pensa
mento, a dúvida quanto ao que pa
rece evidente apenas porque é 
tradicionalmente aceito sem crítica, 
a demolirão dos preconceitos, a 
instauraçao. de uma “crise” que 
abale vélhas e irracionais certezas.

Renascimento e inovação: Galileu.
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Filosofia: constante embate de idéias. ("Os Quatro Filósofos". Rubens.) René Descartes inaugura, na filosofia moderna, a tradição racionalista.

Para esses, filosofar é um esforço 
de despertamento da consciência e 
uma obstinada luta pela conquista 
da mais-consciência.

A adoçao de um conceito de filo
sofia como o passo inicial para o 
desbravamento do território filosó
fico tem, assim, o inconveniente de 
fundamentar-se numa credulidade 
convicta, que tende a deixar o in
divíduo como o prisioneiro da ale
goria da caverna de Platão: consi
derando como a verdade as 
projeções de artefatos alheios, as 
sombras de objetos que outros fa
zem desfilar diante de olhos ingê
nuos. E o perigo —  como já  denun
ciava Heraclito de Éfeso* —  é que 
se tom a por consciência da verdade 
o que nada mais é que torpor arti
culado: sonha-se que se está acor
dado, ou seja, “ pensa-se” que se 
pensa —  mas, de fato, trata-se de 
um perigoso sonho articulado, um 
simulacro de vigília.

Parece, todavia, que essa via que 
se oferece como acesso à filosofia 
permanece sempre com a força de 
uma via de fa to  — pois quando se 
pretende filosofar parte-se inevita
velmente de uma mentalidade já  
constituída, de uma herança cultu
ral, que fornece preconceitos e 
“predisposições” intelectuais. Par
ticularmente são decisivas as “ pre
disposições” consubstanciadas na 
própria linguagem usual, a partir 
da qual se constrói o “discurso filo
sófico”. Eis por que já  para Sócra
tes* o esforço para conhecer-se a si 
mesmo — meta da investigação fi

losófica —  tinha início na procura 
de uma significação clara para as 
palavras. Do mesmo modo, Fran- 
cis Bacon* assinalava que a cons
trução da consciência verdadeira
mente , filosófica depende, em 
grande parte, da demolição dos 
“ ídolos” que habitam a linguagem 
cotidiana, cujas raízes provêm de 
velhas e ultrapassadas formas de 
pensar. No pensamento contempo
râneo, a denúncia e as tentativas de 
destruição das armadilhas, equívo
cos e preconceitos contidos na lin
guagem corrente constituem pontos 
de convergência da preocupação de 
diferentes correntes (filosofia* 
analítica, marxismo*, fenomenolo- 
gia*, psicanálise*, etc.). Filosofar 
adquire então o sentido fundamen
tal de correção da linguagem, atra
vés do estabelecimento de uma lin
guagem de sentido preciso, 
inequívoco. Ressurge, em renova
das e múltiplas versões, o ideal so
crático: o conhecimento legítimo, 
numa primeira e decisiva etapa, 
como um “tratam ento” da lingua
gem; pensar como quem cura — 
pensando o significado das pala
vras como. quem pensa feridas. 
Mas, para isso, é necessário que o 
ponto de partida, ao contrário do 
dogmático preconceito inicial, seja 
como a ironia socrática, a rejeição 
baconiana dos ídolos, a dúvida car
tesiana, a epoché fenomenológica, 
a desalienação marxista da lingua
gem, a atitude crítica da psicanalise 
frente aos recursos escamoteadores 
das palavras e dos símbolos, a aná

lise crítica da linguagem como fa
zem os positivistas lógicos: diferen
tes instrumentos para permitir que 
a consciência desperte do sonam
bulismo da linguagem cotidiana e, 
lúcida, se apresente como logos, 
como linguagem-razão.

A conciliação dos opostos

Outra via que se propõe a con
duzir à filosofia é a que tenta conci
liar as várias posições filosóficas 
surgidas na história, buscando-lhes 
o denominador comum, a concei- 
tuação mais genérica que pairaria 
acima das divergências e constitui
ria o que elas teriam de comum en
quanto filosofias. Pressupõe-se en
tão que as diversidades e os 
antagonismos doutrinários são ru- 
gosidades superficiais que ocultam 
um subsolo comum: atrás das dis- 
crepâncias aparentes haveria a filo
sofia, da qual as filosofias seriam 
versões parciais e complementares. 
Tal pressuposição determina a ado
ção do ecletismo*, que assume mo
dalidades e níveis diversos: desde a 
justaposição de aspectos ou frag
mentos doutrinários de múltipla 
proveniência, até a tentativa de sin
tetizar num todo organizado aque
les materiais heterogêneos.

Pode-se buscar o denominador 
comum entre as diversas posições 
filosóficas, aglutinando-as, de saí
da, segundo períodos históricos 
(a filosofia grega, a filosofia medie
val, a filosofia moderna, etc.) ou se
gundo tendências gerais manifesta

das na solução de determinados

firoblemas (o empirismo, o raciona- 
ismo, etc.). Todavia, uma investi

gação mais cuidadosa tende a reve
lar que dentro de uma designação 
tão ampla como “ a filosofia grega” 
encontra-se um mosaico de filoso
fias que, muitas vezes se contra
põem frontalmente, “uma vivendo 
a morte da outra”, como os pares 
de opostos de que fala Heráclito de 
Éfeso. Torna-se, pois, extrema
mente difícil e sobretudo arriscado 
falar de características gerais que 
integrariam as numerosas correntes 
de pensamento da Grécia antiga. 
Na verdade, “a filosofia grega’ é 
uma expressão comodamente gené
rica que se refere a um conjunto 
constituído por elementos díspares 
e conflitantes. Conseqüentemente, 
mais difícil e arriscado é procurar 
achar o “denominador comum” en
tre a filosofia grega e a filosofia 
medieval ou renascéntista, já  que 
estas apresentam aquela mesma 
constituição heterogenea, aquela 
mesma polêmica interior. Do 
mesmo modo, por trás de designa
ções como “empirismo” e “racio
nal ismo” escondem-se múltiplas 
formas de se entender, através dos 
tempos', o papel dos sentidos ou da 
razao. Uma história do raciona- 
lismo, por exemplo, tem de distin
guir diversos racionalismos que 
manifestam diferentes concepçoes 
do que seja a própria razão*.

Diante de semelhantes verifica
ções, parece que o esforço para 
configurar um conceito de filosofia
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O imaterialista Berkeley, representante da filosofia clássica inglesa.

a partir dos vários conceitos já  pro
postos pelos próprios filósofos con
duz à insuperável dificuldade de ter 
de conciliar oposiçôes frontais. 
Como conciliar o conceito tomista 
de filosofia — como “estudo, à luz 
natural da razão, dos princípios úl
timos de toda a realidade” — com 
a concepção positivista de Comte 
(1798-1857), que nega a legitimi
dade das especulações metafísicas 
(que buscam “primeiros princí
pios”), considerando-as expressão 
de uma mentalidade superada pelas 
conquistas da ciência?

Para ultrapassar o obstáculo ofe
recido pelas filosofias claramente 
inconciliáveis, aquela busca de um 
denominador comum tem tentado 
situá-lo não nas afirmações doutri
nárias dos diversos filosofos, mas 
em algo mais genérico, embora por 
isso mesmo mais impreciso: a ati
tude filosófica. Na verdade, a ques
tão da conceituação da filosofia ga- 
rece ser apenas adiada. Expressões 
então freqüentemente usadas, como 
“fidelidade ao real”, “desperta- 
mento da consciência”, “ aprofun
damento da experiência imediata” , 
“compreensão totalizante”, apesar 
de sua força sugestiva, têm a incon
veniência da imprecisão e deixam 
na obscuridade o sentido daquela 
“fidelidade”, o tipo daquele “apro
fundamento” ou a natureza da
quela “ totalização”.
‘ Passando por cima das concei- 
tuações antagônicas e tentando pai
rar num vago denominador comum 
entre as muitas filosofias, esse 
modo de abordar a filosofia, tende, 
no limite, a  caminhar em círculo, 
retornando ao ponto de partida pu
ramente verbal: à palavra “filoso
fia” , que desde sua criação (talvez 
por Pitágoras de Samos, no século 
VI a.C.) significa literalmente 
“amor à sabedoria” . O enigma pro
posto por essa palavra —  que cada 
filósofo pretende decifrar a seu 
modo — permanece irresolvido. 
Haveria de comum entre as várias 
filosofias o fato de serem filosofias, 
isto é, serem formas desse “amor à 
sabedoria” ; nada mais fica esclare
cido —  já  que cada filosofia pro
põe uma forma de manifestação 
daquele amor e formula uma acep
ção para aquela sabedoria.

Por Outro lado, a tentativa de“ 
unir numa conceituação harmoni- 
zante as diversas e divergentes con- 
ceituações particulares cria uma 
grande dificuldade para o estabele
cimento de um sentido para a histó
ria das idéias. Enquanto a via que 
parte de apenas um  conceito de fi
losofia desemboca na rejeição da 
maioria das manifestações históri
cas do pensamento filosófico e 
tende a fazer da história da filoso
fia a história da preparação de uma 
filosofia, o caminho que pretende 
abarcar “ compreensivamente” to
das as formulações filosóficas e 
buscar-lhes o denominador comum 
tende a diluir o sentido da sucessão 
dessas múltiplas versões do “amor 
à sabedoria”. No primeiro caso — 
a imposição de um  conceito previa
mente aceito determina um sentido 
para a história da filosofia que é o 
sentido de uma filosofia; no se
gundo —  o esforço para ampliar a 
extensão do conceito de filosofia 
afrouxa-lhe a compreensão e tende 
a dissolver a significação da se-

qüência temporal das filosofias, 
apresentando-as como meras ocor
rências cujos frutos devem ser 
aproveitados, mas sem um critério 
seletivo muito nítido.

Guerra de fronteiras

Os impasses defrontados pelas 
duas vias anteriores de acesso à fi

losofia parecem ter uma raiz co
mum: ambas pretendem conquistar 
o território filosófico instalando-se, 
de saída, em sua sede (o conceito 
supostamente único verdadeiro) ou 
tentando abarcá-lo todo (os vários 
conceitos). Ambas partem já  — ou 
pretendem partir —  exclusiva
mente da própria filosofia, como se 
fosse possível definir um conceito

Sartre e Merleau-Ponty: a filosofia conjuga esforços e exige confrontos.

(no caso, o de filosofia) indepen
dentemente dos que constituem sua 
“vizinhança lógica” mais próxima.

Sobretudo em decorrência do de
senvolvimento das investigações 
históricas, a partir do século XIX, 
novas possibilidades de abordagem 
da filosofia passaram a ser propos
tas por diferentes tipos de histori
cismo. A hipótese da existência de 
uma unidade no “mundo da cul
tura” (mundo constituído pelo pro
duto das diferentes atividades hu
manas) autoriza a procura das 
relações que existiriam entre seus 
vários setores. Quanto à filosofia, 
ela deixa de ser considerada como 
realidade autônoma, passando-se a 
buscar sua especificidade no inte
rior da teia de relações que a vincu
lariam às várias partes daquela 
complexa unidade. O problema da 
conceituação da filosofia deixa de 
ser ò de circunscrever uma essência 
abstrata e intemporal, para se tor
nar o do estabelecimento de fron
teiras: entre filosofia e ciência, filo
sofia e arte, filosofia e religião, 
filosofia e técnica, filosofia e eco
nomia, etc. Essas relações, não po
dem ser delineadas de uma vez por 
todas, já  que a transformação ine
rente ao mundo da cultura, reco
loca, a cada situação histórica, a 
necessidade de novos “ acordos so
bre fronteiras”. As limitações do 
território filosófico estariam per
manentemente em discussão.

Claro está que, numa tal pers
pectiva, a abordagem da filosofia 
permanece intimamente ligada à 
história da filosofia, esta entendida 
em estreita dependência de uma 
global história da cultura. Só que 
não se pode fazer história sem uma 
perspectiva (explícita ou implícita) 
que a predetermina, o que trans
posto para o caso particular da his
tória da filosofia significa dizer que 
por trás de toda história da filoso
fia existe já  uma filosofia que a pre- 
forma. Essa situação inerente à ex
plicação historicizante parece 
restabelecer o primeiro tipo assina
lado de abordagem da filosofia: a 
partir de um  conceito prévio tido 
como o verdadeiro. A diferença, 
porém, está em que, no caso do 
conceito implícito na perspectiva 
histórica utilizada, ele pode — e 
deve —  assumir caráter de instru
mento de trabalho, de preceito me
todológico testado (confirmado ou 
não) através dos resultados que 
propicia. Nessa perspectiva de 
abordagem da filosofia, cada expli
cação do que seja filosofia vale o 
que valer o historicismo que a sus
tenta —  e este só mostra o seu va
lor no confronto com as demais 
formas de se explicar o mundo da 
cultura e, nele, os mutáveis contor
nos do território filosófico.

A questão da linguagem consti
tui um dos pontos de convergência 
da preocupação dos filósofos do sé
culo XX. Em Ludwig Wittgens
tein* essa questão assume posição 
central, o que lhe permite afirmar, 
em seu Tractatus Logico-Philoso- 
phicus, que a “filosofia não é uma 
doutrina mas uma atividade”, pois 
“uma obra filosófica consiste es
sencialmente em alucinações” , sen
do “o resultado da filosofia não um 
certo número de ‘proposições filo
sóficas’, mas o fato de que as pro
posições se esclareçam” . Ressurge,
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com força renovada e novo instru
mental, o projeto socrático de fazer 
do filósofo o “ médico das pala
vras”. Na verdade, o objetivo que 
Wittgenstein traça para a filosofia 
é o de ser fundamentalmente uma 
“terapêutica da linguagem”.

Aplicada ao problema da con- 
ceituação da filosofia, a ênfase 
dada à questão da linguagem trans
parece na tendência a definir a filo
sofia através da elucidação de esta
tuto  de sua linguagem. A de
limitação das fronteiras dentro 
do universo da cultura deixa de ser 
a distinção entre diferentes objetos 
de investigação ou mesmo o discer
nimento entre diferentes métodos 
de pesquisa, para se transformar no 
esforço de caracterizarão de diver
sos níveis ou “estilos ’ de lingua
gem. Vista fundamentalmente co
mo “discurso filosófico”, a filo
sofia é então confrontada com ou
tros discursos. Nesse confronto 
muitas vezes —  e por diferentes 
motivos — tem sido levantada a 
possibilidade de o logos filosófico 
ser em parte ou totalmente desti
tuído de valor ou de sentido. Mas 
o que se tem continuado a observar 
é que mesmo quando paira essa 
ameaça de condenação ao silêncio
—  e sobretudo çntão —  a palavra 
do filósofo não se extingue, antes 
desdobra-se em argumentos defen
sivos ou propõe, em nome do 
“amor à sabedoria” , um novo tema 
para meditação: o dos motivos e do 
significado de sua própria condena
ção. Como Sócrates que, conde
nado, defende-se diante da assem
bléia dos atenienses e, antes de 
beber a cicuta, ainda discute a sig
nificação da própria morte.

A filosofia no Brasil

Segundo João Cruz Costa 
(1904- ), toda a atividade dos 
portugueses do século XIV ao sé
culo XVI orientou-se por um es
pírito positivo, por uma forma 
concreta de pensamento. Essa 
constância de uma posição em
pírica e pragmática teria marcado 
o próprio movimento que preparou 
os descobrimentos marítimos. As
sim, os homens que descobriram e 
iniciaram a colonização do Brasil 
estariam imbuídos de um espírito 
prático que valorizava os resulta
dos imediatos da ação. Durante o 
reinado de Dom João III 
(1502-1557), justamente quando 
tem começo a colonização do Bra
sil, os jesuítas foram chamados, em 
Portugal, para ocupar postos na 
Universidade de Coimbra, como 
reflexo do amplo movimento da 
Contra-Reforma. A partir de então, 
a intelectualidade portuguesa tende 
a se afastar do movimento cientí
fico que animava a Europa do sé
culo XVII, enveredando para a 
“erudição livresca”. Tudo isso, 
como era natural, repercute na cul
tura brasileira, então mero reflexo 
dp que ocorria em Portugal. Assim, 
os senhores de engenho, no Brasil, 
estudavam, nos fins do século XVI 
e durante o século XVII, em colé
gios jesuítas que divulgavam um 
pensamento filosófico típico da 
Idade Média. Só muito mais tarde, 
com Pombal*, é que cessa o pre
dom ínio intelectual dos jesuítas em 
Portugal. Mas enquanto na metró

pole Dom João V (1689-1750) dá 
apoio à Congregação dos Oratória 
nos no combate à influência peda
gógica dos jesuítas, no Brasil a cen
sura que pairava sobre todas as 
atividades da colónia impedia a en
trada das idéias de filósofos euro
peus. Mas já  no final do século 
XVIII “o pensamento português 
deixou de ser nosso mestre” — na 
expressão de Silvio Romero* — , 
devido à difusão, no Brasil, de 
idéias de pensadores como Francis 
Bacon, Descartes, Gassendi*.

A vinda da corte portuguesa 
para o Brasil (1808) representou 
uma transformação radical na vida 
econômica e cultural brasileira. 
“( . . . )  De um momento para ou
tro, ouvisam-se (até) conferências 
filosóficas”, como assinala Oliveira 
Lima (1867-1928). Eram as confe
rências pronunciadas no Real Co
légio São Joaquim (depois Colégio 
Pedro II) do Rio de Janeiro, por 
Silvestre Pinheiro Ferreira 
(1769-1846), divulgando doutrinas 
européias da primeira parte do sé
culo XIX. Depois da independên
cia, o debate filosófico e literário
— refletindo a luta que ocorria na 
Europa entre as idéias tradicionais

e as derivadas das filosofias do sé
culo XVIII —  localiza-se nos cur
sos de ciências jurídicas e sociais 
de São Paulo e de Olinda. A transi
ção entre o pensamento filosófico 
do período colonial e o que será di
fundido no Império é a obra de 
Francisco Montalverne*, Compên
dio de Filosofia. Nela já  transpa
rece a marca do ecletismo*, posi
ção filosófica de larga aceitação 
durante o Segundo Império, pois 
sua índole conciliadora condizia 
com as idéias monárquico-constitu- 
cionais da aristocracia brasileira. 
O ecletismo no Brasil foi adotado 
ainda por Gonçalves de M aga
lhães*, Eduardo F. França 
(1809-1857) e por António P. de 
Figueiredo (1822-1859).

O decênio 1868/78 é de grandes 
mudanças no cenário intelectual 
brasileiro. Chegam novas idéias, 
como ecos do que acontecia na Eu
ropa. O combate entre a doutrina 
tradicional da Igreja e as manifes
tações do iluminismo* ressoa atra
vés do movimento neo-escolástico, 
que no Brasil foi sobretudo repre
sentado por Dom Antônio Macedo 
Costa (1830-1891), Dom Vital de 
Oliveira (1844-1878), Patrício Mu-

niz (1820-1871) e José Soriano de 
Souza (1833-1895). Mas, por outro 
lado, começam a penetrar no am
biente intelectual brasileiro novas 
modalidades do pensamento euro
peu do século XIX , principalmente 
o positivismo*, o naturalismo*, o 
evolucionismo*. Pernambuco teve 
lugar de destaque nessa renovação 
intelectual, pois a “Escola do Re
cife” congregou alguns dos mais 
importantes nomes do pensamento 
brasileiro da época, como Tobias 
Barreto* e Silvio Romero. Ao 
grupo germanista da “ Escola do 
Recife” está também ligado Farias 
Brito*, cuja obra foi orientada pe
los propósitos de revalorização da 
metafísica e de regeneração moral.

A primeira obra de divulgaçao 
do positivismo no Brasil é de auto
ria de Luís Pereira Barreto 
(1840-1923). Em torno da Socie
dade Positivista do Rio de Janeiro, 
fundada em 1878, tevé início am
plo movimento de divulgação de 
idéias cotrUeanas, no qual se desta
caram Miguel Lemos* e Teixeira 
Mendes*. Os positivistas tiveram 
importante papel na luta pela aboli
ção da escravatura e pela procla
mação da República.

Antes da eclosão da Guerra de 
1914/18 já  se verificava no Brasil 
um lento, porém progressivo, declí
nio de idéias que dominavam desde 
o século anterior. O declínio da in
fluência positivista vinha se dando 
desde 1890. O começo do século 
X X  assinala um crescente interesse 
pelos problemas sociológicos; ao 
mesmo tempo surgem novas in
fluências — a do pragmatismo* de 
William James* e, depois, o de 
John Dewey*, a do intuicionismo 
de Bergson* e a do neotomismo.

O movimento modernista formu
lou um ideal de profunda renova
ção e de conseqüente rompimento 
com idéias anteriores. Dentro-desse 
movimento, a obra de Graça Ara
nha* caracterizou-se justamente 
pelo propósito de fundamentar a fi
losofia na experiência tipicamente 
brasileira. Pretende ele que a imagi
nação seria o traço característico 
da mentalidade brasileira, resul
tante da constituição étnica a partir 
do português, do negro e do índio.

Jackson de Figueiredo* iniciou o 
movimento de renovação intelec
tual e política do catolicismo leigo 
no Brasil contemporâneo, expri
mindo, em nome do neotomismo, a 
reação católica contra as idéias so
cialistas acentuadas após a Pri
meira Guerra Muhdial. Expoentes 
do neotomismo brasileiro serão os 
padres Leonel Franca* e Maurílio 
Teixeira Leite Penido (1895-1970).

A partir da criação das faculda
des de filosofia (1934), os estudos 
filosóficos no Brasil tenderam à ex
pansão e à diversificação. Ao lado 
de filosofias que já  vinham sendo 
difundidas — como o positivismo 
e o neotomismo — , novas tendên
cias do pensamento filosófico pas
saram a ser incorporadas à cultura 
brasileira, como o existencialismo, 
o marxismo, a fenomenologia, a fi
losofia analítica, o estruturalismo.

VEJA TAM BÉM : Ciência: Conhe
cimento; Ecletismo; Positivismo; 
Razão.
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Filosofia
Analítica

A filosofia analítica nasceu das 
idéias de G. E. Moore (1873-1958) 
e de Bertrand Russell*, bem como 
das idéias do neopositivismo do 
Círculo de Viena. Fugindo das per
seguições nazistas, os neopositivis- 
tas alemães emigraram para os Es
tados Unidos —  onde fundaram a 
Éncyclopedia o f  Unified Sciente  
— e para a Inglaterra, onde se reu
niram em tòrno da publicação 
Analysis, editada desde 1933.

Podem-se distinguir na filosofia 
analítica várias tendências: 1) a es
cola de Moore, que se funda sobre 
a linguagem ordinária e busca o 
acordo com o senso comum; 2) os 
seguidores de Wittgenstein*, que 
praticam a terapêutica da lingua
gem; 3) os seguidores de Carnap 
(1891-1970), que procuram estabe
lecer uma definição exata das no
ções fundamentais das ciências 
pelo emprego de uma linguagem 
formalizada; 4) o grupo dos dialéti
cos, reunidos em torno da revista 
Dialética, editada em Zurique 
(desde 1947), e representado princi
palmente por Gaston Bachelard* e 
F. Gonsetn (1890- ).

A concepção atual da filosofia 
como atividade analítica, desenvol
vida pelo neopositivismo, não 
constitui uma novidade na Ingla
terra, pois já  está implícita na obra 
dos empiristas clássicos ingleses, 
desde Locke* até John Stuart 
Mill*. Moore e Russell justamente 
restabelecem essa tradição empi- 
rista e indicam a possibilidade de 
uma filosofia analítica. Russell, di
vergindo do empirismo* clássico, 
afirma que, além dos conhecimen
tos originados nos sentidos, há os 
conhecimentos lógicos a priori (in
dependentes da experiência sensí
vel). Reconhecendo que a lingua
gem usual pode encobrir e 
deformar a forma lógica das propo
sições, considera tarefa fundamen
tal a análise da linguagem, ponto 
de partida para a constituição de 
uma “gramática filosófica . Mas 
para ele a filosofia da linguagem 
nâo se restringe ao estudo dos siste
mas formais não interpretados, 
nem à arte de evitar ambigüidades: 
requer o uso não só da lógica, 
como também dos dados da psico
logia e da lingüística empírica. 
Submetida à analise lógica, a lin
guagem revela uma hierarquia: 
num primeiro plano a linguagem 
primária ou Iinguagem-objeto, 
constituída exclusivamente por 
proposições que exprimem fatos 
(afirmando um atributo de algo ou 
indicando uma relação entre obje
tos); acima dessa linguagem, que 
não comporta nenhum termo ló
gico •'(“verdadeiro” , “falso”, “to
dos”, “ algum”, etc.), situa-se a lin
guagem secundária, onde esses 
termos aparecem. Para Russell 
aquelas proposições elementares só 
podem ser ditas verdadeiras en
quanto confirmadas por alguma ex
periência.

0  movimento analítico está as

sociado à Universidade de Cam- 
bridge, onde Moore e Russell lecio
naram. Seguiram-lhes os 
ensinamentos muitos dos atuais re
presentantes da filosofia analítica, 
como Susan Stebbing, John Wis- 
dom, C. E. Mace. A. Duncan-Jo- 
nes. Esses pensadores condenam a 
metafísica, mas adotam posições 

ue divergem tanto de Neurath 
1882-1945) e Carnap quanto de 

Wittgenstein. Susan Stebbing, por 
exemplo, distingue quatro tipos de 
análises que, segundo ela, os positi
vistas confundem: a) a definição 
analítica de expressões simbólicas 
(como a “ teoria da descrição” de 
Russell); b) o esclarecimento analí
tico de um conceito (por exemplo, 
o tratam ento da simultaneidade de 
Einstein*); c) a análise postulacio- 
nal utilizada na construção de um 
sistema dedutivo; d) a análise dire
cional, assim definida: “A análise 
direcional de uma sentença S con
siste numa série de passos, tal que:
(1) cada passo resulta numa sen
tença que revela mais claramente a 
multiplicidade do fato expresso por 
S e pela sentença resultante, e mos
tra mais claramente sua estrutura;
(2) se a análise for completa, o re
sultado final terá a mesma multipli
cidade que o fato expresso por S e 
por cada passo da série; deverá en
tão revelar a forma, os elementos e 
seu modo de combinação, permi
tindo a obtenção de sentenças ab
solutamente simples, exprimindo 
fatos básicos”.

Podem ser apontados como 
“simpatizantes” dessa corrente de 
Cambridge diversos autores, como 
o economista J. M. Keynes*, I. A. 
Richard, C. K. Ogden, C. D. Broad 
(1887-1971), G. Ryle, W. Kneale e 
H. H. Price.

A terapêutica da linguagem

Ludwig Wittgenstein, discípulo e 
amigo de Russell, tornou-se precur
sor da análise lingüística e do 
exame das formas fundamentais do 
pensamento e da expressão. Em 
sua primeira obra, o Tractatus 
Logico-Philosophicus, afirma que 
o mtindo é a totalidade dos fatos, 
e uma proposição é verdadeira se 
e somente se existe o estado de coi
sas correspondente a ela; aos no
mes corresponderiam, portanto, os 
objetos, enquanto às proposições 
corresponderiam fatos. Nega, as
sim, a existência de objetos lógicos, 
rejeitando toda ontologia formal. 
Para ele, as proposições elementa
res descrevem algo extralingüístico, 
reproduzindo-lhe a estrutura: elas 
são imagens que simbolizam a rea
lidade por semelhança estrutural. 
Mas elas mostrariam sua relação 
com o mundo do mesmo modo que 
a imagem no espelho mostra o ob
jeto refletido: o que pode ser mos
trado ou refletido não pode ser 
dito. Tem-se assim, de um lado, o 
que é mostrado — a estrutura do 
mundo; do outro, o que pode ser 
dito e pensado — a estrutura da 
linguagem. Haveria, portanto, duas 
séries paralelas mas independentes, 
existindo uma espécie de duplica
ção de uma única estrutura. Só 
existiria uma linguagem; tudo o 
que pode ser dito deverá ser dito 
nessa linguagem; nenhuma meta 
linguagem seria possível: os con-

O inglês Bertrand Russell, figura exponencial da filosofia do século XX.

Gaston Bachelard, a seu modo, também concebe a f i lo so f ia  c o m o  a n á l is e
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ceitos formais, as relações, pode
riam ser mostrados, mas não ditos.

Wittgenstein, propondo uma “te
rapêutica da linguagem” , vê na lin
guagem quatro usos possíveis:_ o 
uso representativo (das proposições 
elementares), __ o uso tautológico 
(das proposições lógicas), o uso ab
surdo (que pertence à ação) e o uso 
indicativo (pelo qual as formas ló
gicas se mostram a si mesmas).

Embora mantendo, segundo al
guns de seus intérpretes, uma uni
dade subjacente, o pensamento de 
Wittgenstein a respeito da lingua 
gem modifica-se no período que se
para suas duas grandes obras: o 
Tractatus Logico-Ph ilosoph icus 
(1921) e as Investigações Filosófi
cas (publicadas em 1953). Na se
gunda obra Wittgenstein formula 
uma concepção utilitarista da lin
guagem: as palavras possuiriam 
apenas a significação comum que o 
uso lhes atribui e que constitui 
mera convenção humana; não te
riam mais relação com alguma rea
lidade independente, extralingüis- 
tica; a linguagem seria um 
conjunto de regras, um jogo; autô
noma, não mais buscaria uma justi
ficativa no mundo. Desse modo, a 
análise das palavras não pode con
duzir a nenhum conhecimento so
bre as coisas; as palavras nasceram 
das necessidades humanas e, nesse 
sentido, pode-se dizer que a lingua
gem comum é perfeita. Apesar des
sas alterações na sua concepção de 
linguagem, Wittgenstein continua 
concebendo a filosofia como ativi
dade lingüística, que se desenvolve 
em três tempos: o momento selvá
tico, momento dos erros e das fal
sas interpretações; o momento des
critivo, no qual é mostrado como 
funciona a linguagem e é revelado 
como ela é origem de “todos os 
males” ; enfim, o momento terapêu
tico, que descobre a ordem das 
coisas.

Ferdinand Gonseth, da corrente 
dialética que integra o movimento 
analítico, defende que não há crité
rio absoluto de verdade. Proposi
ções, regras e teorias só devem ser 
admitidas enquanto justificadas 
por sua utilidade científica. Isso, 
aliás, seria válido em qualquer 
domínio: não haveria uma lógica 
absoluta, mas apenas lógicas dife
rentes que podem ser aceitas ou re
jeitadas conforme sua utilidade. 
Esse pluralismo lógico é uma das 
teses centrais da  obra de Bache- 
lard, que traça uma evolução do 
pensamento científico como consti
tuída por superações de formas ul
trapassadas da razão. Para ele, que 
procura realizar uma “ psicanálise 
do pensamento objetivo’ , a ciência 
é um trabalho (uma “fenomenotéc- 
nica”) e não uma pura especulação.

Rudolf Carnap, um dos mais im
portantes lógicos modernos e teóri
cos da ciência, é também um dos 
principais fundadores da teoria mo
derna da linguagem. Tendo sido 
membro do Circulo de Viena, emi
grou para os EUA fixando-se em 
Chicago, que se tornou centro de 
importante versão da filosofia 
analítica.

Do ponto de vista da análise filo
sófica da linguagem, Carnap preo
cupa-se fundamentalmente com a 
analise das noções de proposições 
observáveis e termos observáveis,

Wittgenstein. um filósofo radical.

procurando definir em que condi
ções algo é ou não conhecimento. 
Procura, para esse fim, reduzir to
dos os termos teóricos da lingua
gem científica — que seriam ape
nas abreviações —  a termos 
descritivos primitivos, definindo-os 
explicitamente; pretende, assim, 
fundamentar toda a ciênica sobre 
os dados primeiros da experiência, 
diretamente observáveis. As pala
vras, portanto, só teriam sentido 
enquanto símbolos de objetos em
píricos, mas estes não devem ser 
entendidos no sentido do realismo 
ingênuo, porque a experiência vi
vida não é um dado simples; por 
outro lado, fazendo-se a redução 
do dado à pura sensação, o que se 
consegue sao abstrações, colocan
do-se o resultado de análises teóri
cas em lugar da experiência. Car
nap concebe os dados em termos de 
enunciados protocolares, ou seja, 
proposições que registram as expe
riências imediatas.

Por outro lado, Carnap consi
dera que todas as proposições po
dem ser traduzidas na linguagem 
da física. A diversidade aparente 
não seria mais que o efeito da di
versidade das linguagens emprega
das nas diferentes partes da ciência. 
Mas o processo de conhecimento 
seria sempre o mesmo, realizan
do-se através de sentidos e percep
ções: nem as fontes do conheci
mento são fundamentalmente 
diferentes, nem os métodos. A ciên
cia é concebida como um sistema 
único, uma “ciência unitária”.

G. W. Morris, também professor 
da Universidade de Chicago, de
senvolve idéias inspiradas pelos 
trabalhos de Carnap. Distingue en
tre semântica (relação do signo 
com o objeto significado), sintaxe 
(relações formais do signo com os 
outros signos do sistema) e prag
mática (relação do signo com os in
teresses). As investigações no 
campo da semântica têm sido de
senvolvidas sobretudo por Tarski, 
da Unversidade de Berkeley (Cali
fórnia), e por Korzybski.

VEJA TAM BÉM : Análise: Empi
rismo Lógico; Russell, Bertrand; 
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Finanças

Em economia*, imóveis, merca
dorias, máquinas e outros bens* 
tangíveis são designados coletiva
mente como ativos reais. Mas as 
pessoas, unidades governamentais, 
empresas e outras entidades pos
suem também outro tipo de bens 
que, embora intangíveis, podem ser 
convertidos em ativos reais. São 
bens potenciais, símbolos elabora
dos de riquezas, que, por múltiplas 
conveniências, não figuram mate
rialmente no conjunto 'das posses. 
É o caso do dinheiro, de promissó
rias, letras de câmbio, ações, com
provantes de depósitos bancários e 
muitos outros papéis. Finança é o 
capítulo da economia que se ocupa 
do estudo e da técnica de gerir es
ses bens econômicos intangíveis, 
chamados ativos financeiros.

Origem e dinâmica

O primeiro dos ativos financei
ros a surgir foi a moeda*. Seu apa
recimento, porém, processou-se ao 
longo da lenta evolução do comér
cio .

A princípio, a “moeda” era a 
própria mercadoria trocada, no 
processo de troca direta, conhecido 
como escambo. Certos bens essen
ciais tinham maior aceitação que 
outros e podiam ser trocados por 
uma variedade maior de outras 
mercadorias e de serviços. Em cer
tas regiões da África, por exemplo, 
o sal serviu de moeda durante mui
tos séculos.

Para que alguma coisa desempe
nhe eficientemente o papel de 
moeda, é preciso que resista à dete
rioração e seja fácil de estocar, ma

nusear e transportar. Mas, acima 
de tudo, precisa ter liquidez má
xima. Isto é, ser conversível em 

ualquer tipo de bens e serviços 
isponíveis para troca. A história 

do dinheiro traduz-se, em larga me
dida, pela procura dessa mercado
ria de liquidez máxima. O padrão- 
ouro baseia-se na presunção de que 
o ouro seja tal mercadoria, o que 
realmente aconteceu em alguns paí
ses; mas, na prática, essa idéia tem 
sido progressivamente relegada a 
segundo plano.

Pouco a pouco, o dinheiro foi 
perdendo seu valor intrínseco pri
mitivo. Hoje, o papel-moeda vale 
apenas por aquilo que representa: 
uma expressão e índice de valor 
dos bens e serviços existentes no 
mercado. Tem liquidez completa 
porque seu valor apóia-se no curso 
forçado (obrigação legal de conver
sibilidade). Outras funções inter-re- 
lacionadas: exprimir os preços de 
bens e serviços, salários, aluguéis e 
inúmeros outros contratos, além de 
constituir a unidade contábil de to
das as anotações e operações finan
ceiras.

O dinheiro é, assim, um meio in
direto de concluir as trocas mer
cantis e de trabalho. F.m última 
análise, os débitos são liquidados e 
as transações finalizadas através 
do pagamento em dinheiro. Por 
isso, o termo “finança” origina-se 
do francês finance, que por sua vez 
deriva do verbo arcaico fm er  (pa
gar).

Atos financeiros, conseqüente
mente, só aparecem em sua natu
reza independente depois da ado
ção da moeda.

Mas, se o dinheiro é uma repre
sentação primária de bens e servi
ços, qualquer coisa que pudesse ser 
convertida em dinheiro poderia in
diretamente converter-se em ativos 
reais. Seriam representações secun
dárias. Assim, independentemente

Tabeliães numa comuna medieval: esboço da moderna gestão financeira.
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de possuir ou não valor intrínseco, 
a moeda passou a ser negociável 
como se se tratasse de uma merca
doria (já que, afinal, poderia depois 
ser convertida em mercadoria). Po
dia ser alugada, por exemplo —- e 
assim surgiram os juros*, que são 
o aluguel pago por um prazo acer
tado previamente e da moeda cor
rente utilizada na transação.

Numa seqüência lógica, também 
passaram a ser negociados os do
cumentos que comprovavam a ces
são temporária do dinheiro a al
guém. Desde que o emitente dos 
títulos fosse reconhecidamente ca
paz de resgatá-los depois com di
nheiro —  e havendo meios coerciti
vos (legais ou morais) de forçá-lo 
a isso — , os títulos também teriam 
certa liquidez. Poderiam ser vendi
dos, naturalmente, a um preço infe
rior ao valor de seu resgate.

Não sê  sabe ao certo quando ti
veram início tais operações (que, 
na Idade Média, já  eram pratica 
antiga). As finanças cresciam em 
complexidade e importância, na 
medida em que ampliavam a liqui
dez do comércio* internacional; 
isto é, suplementavam a função in
termediária do dinheiro com outros 
recursos flexíveis de intermediação 
(como os diferentes tipos de cré
dito).

As finanças modernas

A complexidade e a importância 
das finanças viriam a sofrer expan
são mais brusca e enérgica a partir 
do século XX.

Até então, antes da implantação 
dos regimes socialistas, o capita
lismo* não era caracterizado ape
nas pela propriedade privada: além 
de possuírem as riquezas, seus do
nos também as administravam. 
Nem sempre, contudo, essa regra 
geral podia ser obedecida. Outra 
característica do capitalismo —- e 
uma das mais combatidas pelos 
teóricos adversários —  é a da here
ditariedade econômica. Só é ad

missível, argumentam, que um in
divíduo possa acumular riqueza e 
fruir rendas, quando sua contribui
ção para a coletividade gerar rique
zas e rendas muito maiores. Nessa 
linha, dizem os opositores modera
dos do capitalismo, não existiria in
justiça social se Pasteur* houvesse 
enriquecido: afinal, de seu trabalho 
resultou a salvação de um número 
incontável de vidas, que no total, 
em termos económicos, representa
vam muitos séculos-homens de tra
balho e produção de riquezas. A 
renda de Pasteur não implicaria ne
nhuma espoliação, mas, ao contrá
rio, modesta participação numa ri
queza que não teria existido se não 
fosse a utilidade sócio-eeonômica 
de seu trabalho.

Mas, continua o argumento, per
mitir que tais privilégios pudessem 
ser transmitidos aos descendentes é 
tão imcompatível com a estrutura 
social moderna quanto a transmis
são do poder político por herança.

Em países socialistas, tal forma 
de nepotismo está virtualmente 
abolida. E também nos regimes ca
pitalistas (embora mais lenta
mente), a transmissão de riquezas 
de uma geração a outra caminha 
para a extinção, por força da cres- 
cente_ tributação sobre a sucessão 
econômica, e das próprias exigên
cias do moderno mecanismo eco
nômico.

Esse segundo fator é que, ao 
mesmo tempo, favoreceu e estimu
lou a veloz evolução das finanças 
no século XX. Os capitalistas po
diam legar sua riqueza aos filhos e 
às viúvas (nos Estados Unidos, 
52% das ações do mercado perten
cem a mulheres que, em média, vi
vem mais que os homens, e, assim, 
vão acumulando heranças). Mas 
não podiam, e não podem, legar 
seu talento empresarial, mesmo 
quando propiciam treinamento pri
vilegiado aos filhos, que muitas ve
zes têm o interesse voltado para ou
tros campos, ou carecem dos dotes 
de personalidade e inteligência es

pecíficos do empresário* típico. 
Viúvas e outros herdeiros ineptos, 
assim, começaram a ver-se com o 
problema de manter a renda criada 
pelos pais e avós.

Muitos fracassam: além de não 
conseguirem conservar a renda, 
muitas vezes não sabem sequer 
proteger o patrimônio contra a ero
são tributaria, __ crises monetárias 
como a inflação*, obsoletismo e 
outras conseqüências da dinâmica 
econômica.

Embora com relutância, por
tanto, os possuidores de riquezas 
passaram a transferir a administra
ção de seus bens para profissionais 
especializados. Hoje, na maioria 
das gigantescas empresas america
nas, a gerência está confiada a téc
nicos que não têm participação pa
trimonial na empresa.

Dessa maneira, o sistema econô
mico capitalista procura chegar a 
uma condição em que a renda do 
trabalho* seja distribuída mais 
equitativamente. E um processo 
que exige mais prazo, mas que, em 
compensação, talvez dispense os 
traum as de uma revolução. Por ou
tro lado, o marxismo* duvida da 
viabilidade desse processo, pois 
acredita que ele incorrerá numa 
crise* econômica de proporções ca
tastróficas.

Nesse panorama, tudo parece 
depender de como serão conduzi
das as finanças, tanto no setor pri
vado quanto na esfera governamen
tal. Para que a evolução se 
processe sem tornar necessária 
uma revolução (como esperam os 
progressistas moderados), é preciso 
que administradores financeiros 
saibam conjugar eficiência com 
função social relevante.

No tocante à eficiência, é deci
sivo que os tesoureiros de empresas 
aperfeiçoem as técnicas de planeja
mento e controle financeiro. As fi
nanças* públicas, a rede bancária 
comercial, e o mercado mobiliário, 
onde se transacionam ações e letras 
(hipotecárias e de câmbio), além de

outros títulos, precisam funcionar 
coordenadamente.

O efeito das finanças 
sobre a produção

À primeira vista, operações fi
nanceiras envolvem apenas miste
riosos papéis cheios de números, 
palavras, datas e assinaturas. Mas 
essa aparente miscelânea pode re
sultar em desenvolvimento _ econô
mico através de várias funções dife
rentes, que incluem finanças 
públicas e empresariais. Finança é 
uma representação simbólica e in
direta de atividades econômicas 
reais. Uma assinatura num docu
mento, em certos casos, compa
ra se ao gesto de apertar um botao: 
os efeitos podem chegar inclusive a 
ser o cataclisma de uma explosão 
atômica.

Papéis financeiros são alavancas 
desse tipo. Por meio de suas mani
pulações de controle remoto, pro
move-se um importante fenômeno 
econômico: a transferência de fun
dos, acumulados por algumas pes
soas e/ou entidades, para paga
mento, em última instância, do 
trabalho produtivo. (Por fundos, ou 
capital*, devem-se entender valores 
conversíveis em bens e serviços.)

Um elemento importante do de
senvolvimento econômico é a pou
pança* —  o produto de trabalho 
que excede as necessidades imedia
tas da população. A poupança, 
convenientemente aplicada, exerce 
efeito reprodutor, pois com ela 
pode ser pago o trabalho que só vai 
produzir resultados a médio e a 
longo prazo. Por exemplo: leva al
guns anos até que uma usina elé
trica ou um navio possam contri
buir para a produção em um 
montante que supere os recursos 
consumidos durante a construção. 
Os custos para a construção da 
usina ou do navio são cobertos por 
recursos poupados.

A poupança constitui uma con
dição universal de progresso eco
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Por muito tempo, o ouro foi considerado a mercadoria de liquidez máxima. ("O Pesador de Ouro", Rembrandt.)

nômico. Num regime socialista, o 
Estado* monopoliza a captação e 
aplicação da poupança e, no final, 
reinveste esses recursos, visando a 
conseguir, com isso, bens em valor 
superior ao aplicado. Numa econo
mia de mercado, é de particulares 
(empresas) a tarefa de captar a 
poupança e canalizá-la para os se
tores produtivos.

As críticas que frequentemente 
os partidários de um ou de outro 
sistema dirigem aos oponentes são 
quase sempre morais: os capitalis
tas argumentam que a estatização 
da economia acarreta a limitação 
das liberdades individuais nos paí
ses socialistas e os socialistas con
denam a apropriação, por parte de 
alguns indivíduos, do excedente 
(poupança) gerado pelo trabalho de 
toda a sociedade. O que se discute, 
realmente, é se os incentivos indivi
duais para produzir e poupar são 
ou não superiores às decisões ado
tadas centralizadamente. Quando 
de ordem técnica, as críticas mar
xistas limitam-se quase sempre às 
vicissitudes periódicas de crise e 
depressão do sistema capitalista.

No Brasil, apesar da presença re
guladora do governo, a estrutura fi
nanceira é tipicamente capitalista. 
Em vez de investir de modo direto, 
o governo prefere canalizar di
nheiro de impostos para determina
das atividades empresariais priva
das. Os incentivos* fiscais, por 
exemplo, constituem subvenções 
indiretas ao empresariado.

No plano estritamente finan
ceiro, a poupança individual é cap
tada de vários modos e por diferen
tes instituições financeiras:

BOLSAS DE VALORES — 
Constituem, no conjunto,_ um mer
cado para os chamados títulos pri
mários, que são as ações. O investi
dor entrega sua poupança a uma 
empresa que em troca lhe dá títu
los de co-propriedade (ações ordi
nárias) ou de participaçao nos lu
cros (preferenciais).

Os intermediários dessas transa
ções são os corretores, no Brasil 
nomeados pelo governo, vitalicia- 
mente (em outros países são agen
tes privados).

FUNDOS MÚTUOS DE IN
VESTIMENTO — São semicoo- 
perativas de pequenos investidores. 
Individualmente, pequenos investi
mentos não justificariam o tempo 
que os investidores teriam de des
pender para acompanhar e analisar 
o mercado. Além disso, em geral, 
não dispõem de competência téc
nica para a tomada de decisões de 
compra e venda oportunas. Os fun
dos suprem essas falhas, ocupan
do-se da tarefa.

BANCOS COM ERCIAIS — 
Atualmente, essas instituições pres
tam  enorme variedade de serviços 
financeiros, desde a simples guarda 
dos bens até complexas atividades 
de consultoria. Tipicamente, po
rém, um banco* comercial usa o di
nheiro dos depositantes para des
contar duplicatas, isto é, para 
adiantar dinheiro a comerciantes e 
industriais gue vendem a prazo, e 
que se dispõem a pagar juros e ta
xas para receber antes aa data do 
vencimento.

BANCOS DE INVESTI
MENTO — Sociedades financei
ras, de crédito e poupança, etc. São 
instituições que negociam títulos 
indiretos, dos quais o exemplo 
típico é a letra de câmbio. O inves
tidor, ou tomador dos títulos, re
cebe com o documento a promessa 
de uma renda fixa (forma de juros) 
proporcional ao valor investido. 
Além dessa renda, as letras de câm
bio asseguram resgate em prazo 
certo. A diferença fundamental en
tre títulos indiretos e títulos primá
rios é a de segurança e certeza. O 
investidor sabe quando e quanto 
vai receber pela cessão de sua pou
pança. Já o tomador de ações as
sume riscos e incerteza quanto ao 
valor dos dividendos, bonificações 
(participação no aumento de valor 
do empreendimento) ou cotações 
na Bolsa. Como em tantos outros 
investimentos, segurança e renda 
são inversamente proporcionais: le
tras de câmbio sao mais seguras, 
mas as ações podem ser mais ren
dosas.

__ A poupança captada pela emis
são de letras de câmbio e outros 
títulos indiretos é então cedida a 
empresas, geralmente para finan
ciamento de seu capital de giro; 
isto, é, para operações como com
pra de matéria-prima e pagamento

de salários. O caminho tecnica
mente correto para investimentos 
fixos é a emissão de ações ou cotas- 
partes.

Complexos recursos de garantia, 
dos quais muitas vezes participa 
oficialmente o governo da naçao, 
sustenta o clima de confiança ca
paz de estimular os investidores a 
aplicarem sua poupança.

Gerência financeira

Toda empresa dispõe de recursos 
financeiros necessariamente limita
dos. Além disso, em sua maior 
parte, são incertos, pois dependem 
do desempenho coordenado de 
múltiplas atividades: o controle de 
custos influi sobre os lucros, da 
qualidade e da quantidade da pro
dução dependem as vendas, a efi
ciência de vendas influi de forma 
retroativa sobre a produtividade, e 
assim por diante.

As funções básicas do adminis
trador financeiro dentro de uma 
empresa consistem em prever e dis
tribuir os recursos conforme as exi
gências das operações previstas; 
controlar a aplicaçao correta des
ses recursos, de modo a garantir 
seu aproveitamento máximo; pre
ver o levantamento de recursos 
para a empresa, analisando as me

lhores formas de investi-los segura
mente.

Planejar é prever. Controlar é 
aferir o desempenho e compará-lo 
com as previsões e, até, providen
ciar ou recomendar correções.

A peça básica do planejamento 
financeiro é o orçamento, geral
mente anual. A preparação de um 
orçamento detalhado e razoavel
mente preciso, por sua vez, de
pende de uma coordenação geral 
dos vários planos da empresa, des
tacando previsões de venda, distri
buição, comportamento do mer
cado fornecedor e muitos outros 
dados. A aplicação dos recursos 
depende da existencia desses pla
nos e, reciprocamente, tais progra
mas dependem do planejamento fi
nanceiro.

No controle, o gerente financeiro 
depende em grande parte da efi
ciência da contabilidade. No en
tanto, tecnicamente, o contador é 
um executante das diretrizes esta
belecidas pelo tesoureiro, que gere 
as finanças.

VEJA TAM BÉM : Bens; Bolsa de 
Valores; Capital; Crédito; Econo
mia; Empresa; Incentivos Fiscais; 
Juro; Moeda; Poupança.
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Finanças
Públicas

Praticamente em todo o mundo, 
os encargos do poder público têm 
crescido aceleradamente a partir 
dos anos 30, pois a crise* de 1929 
demonstrou os perigos de um cres
cimento econômico sem adequados 
mecanismos de controle governa
mental. Para cobrir os custos de 
sua crescente intervenção, os go
vernos têm aumentado impostos 
em taxa muito superior à da expan
são econômica. Em outras pala
vras, a sociedade entrega ao Estado 
uma parcela cada vez maior do 
produto de seu trabalho.

O colossal aumento na receita e 
nas despesas governamentais, por 
sua vez, vem acarretando progres
sivo crescimento e complexidade 
ao mecanismo burocrático de arre
cadação dos impostos e adminis
tração das dívidas do governo.

Além disso, a tendência obser
vada, pelo menos no plano do go
verno central, é a de uma contínua 
alteração nas funções dos impos
tos. Os tributos, atualmente, não 
visam apenas a prover meios para 
o custeio das atividades do go
verno. Torna-se cada vez^ mais 
acentuada, também, a função so
cial de nivelamento da renda 
(maiores ônus sobre artigos de 
luxo, taxas progressivas no im
posto de renda, etc.). Paralela
mente, mediante manipulação de 
maiores incidências sobre_ certos 
setores econômicos ou regiões e de 
isenção de outros setores ou re
giões, os impostos constituem 
meios de subvenção indireta. Isen
ção  de Imposto sobre Produtos In
dustrializados para os artigos ex
portados, por exemplo, e uma 
subvenção indireta às exportações, 
com a finalidade de aumentar a re
ceita de divisas estrangeiras e am
pliar mercado para as atividades 
produtoras. No Brasil, as deduções 
e isenções oferecidas a empreendi
mentos no Nordeste e na Amazô
nia são outra forma indireta de 
subvencionar investimentos e 
oferta de empregos em áreas mais 
pobres.

Orçamentos

Num regime democrático, pelo 
menos em teoria, o governo só 
pode gastar aquilo que o povo au
toriza. Numa famosa observação, 
Benjamin Franklin* escreveu que 
uma tirania se caracteriza pela tri
butação* sem representação.

Para obter essa autorização po
pular,_o Executivo prepara uma 
previsão de receita e despesa para 
determinado período, geralmente 
de um ano. Esse orçamento*, 
emendado e aprovado pelo Legisla
tivo, é uma Lei de Meios, que o 
Executivo se obriga constitucional
mente a cumprir, sob fiscalização, 
no Brasil, dos Tribunais de Contas.

A receita governamental pro
vém, primariamente, de impostos. 
T eoricam ente, quase não hà  limites
para e\a, pois o Legislativo pode

determinar a cobrança compulsória 
de tributos no montante que julgar 
necessário.

Secundariamente, o governo dis
põe de muitas outras rendas: lucros 
de empresas estatais ou mistas, ta^ 
xas de serviços públicos, multas, 
seguro obrigatório (como os da 
previdência social) e outros recur
sos para-fiscais.

As despesas são constituídas pe
los vencimentos do funcionalismo, 
distribuídos entre os ministérios e 
outros órgãos, para execução de di
ferentes programas, como os de as
sistência, ensino, defesa, etc.

Além de vencimentos, o governo 
tem de custear a compra de mate
riais e equipamentos em volume e 
variedade colossais. Subvenções e 
investimentos são outros itens des
tacados do orçamento público.

Operações financeiras

Embora de certo modo constitua 
uma unidade econômica, o Estado* 
obviamente não visa ao lucro. O 
ideal é um equilíbrio entre sua re
ceita e a despesa. Mas, freqüente
mente, isso nao é possível; o desin
teresse natural em produzir 
superavit e a dificuldade em obter 
equilíbrio acabam por resultar em 
déficit orçamentário: a soma das 
rendas é insuficiente para cobrir os 
gastos previstos.

Uma das muitas soluções, natu
ralmente, é a da restrição das des
pesas, que, na prática, quase nunca 
pode ser conseguida em montante 
satisfatório. Dispensa de funcioná
rios ou redução de vencimentos, 
além de impopulares, podem agra
var, por exemplo, o problema do 
desemprego. Reduzir os investi
mentos públicos nem sempre é 
possível, tampouco, por causa dos 
múltiplos inconvenientes de parali
sação de obras, ou adiamento de 
programas importantes, como o de 
construção de estradas, usinas elé
tricas, hospitais e escolas.^

Aumentar impostos é sempre 
uma alternativa, a não ser que a 
economia* já  não possa absorver 
os novos encargos sem risco de es
tagnação. Na prática, porém, há 
enormes dificuldades políticas a se
rem vencidas. No Brasil., por exem
plo, a criação de qualquer novo im
posto exige emenda constitucional. 
E aumento de alíquotas só pode ser 
autorizado pelo Legislativo.

Também em regimes autocráti
cos sempre há poderosos grupos in
clinados a fazer pressão contra am
bições expansionistas do governo 
em relação a seus negócios. Nessas 
situações, tipicamente, o governo é 
visto como um “sócio” ganancioso.

Com esses caminhos interdita
dos, sem poder comprimir as des
pesas nem aumentar a receita em 
níveis significativos, o poder pú
blico procura a solução que os in
divíduos em geral também busca
riam: ganhar tempo..

Numa economia em desenvolvi
mento, sacar sobre o futuro é uma 
possibilidade concreta, pelo menos 
na aparência. O futuro aumento dê 
receita dos impostos (previsível 
como parcela de um Produto In
terno Bruto aumentado) poderá 
permitir o resgate de compromissos 
assumidos para atendimento de ne
cessidades imediatas.

Impostos, base da finança pública. (Coletores, segundo Reymerswaele.)

Relações internacionais influenciam as finanças. (Bco. Brasil, N. York.)
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"As Finanças Públicas em Tempo de Paz e Guerra", de di Giovanni, 1468.

Dessa encruzilhada partem dois 
caminhos: emissão de moeda* ou 
tomada de empréstimos, externos e 
internos.

Emissão de moeda

A rigor, a emissão de dinheiro a 
partir de certos limites é ilegal, pois 
equivale a onerar o povo com um 
tributo disfarçado. Ou seja, uma 
burla à Constituição. O governante 
que emite sem autorização parla
mentar, em muitos países, incorre 
em crime de responsabilidade, 
passível de impeachment*.

Há bons motivos para se negar 
ao Executivo o direito de emitir 
sem controle. O volume do meio 
circulante, em condições normais e 
legais, precisa estar sendo sempre 
aumentado, quando a economia 
também se expande. Havendo mais 
bens e serviços no mercado, é natu
ral que haja mais-dinheiro para que 
eles possam ser transacionados. Do 
contrário, por faltar liquidez, me
nos negócios se realizariam e parte 
da produção se perderia. Assim 
(embora na prática interfiram fato
res mais complexos), a emissão 
precisa acompanhar o aumento 
real do Produto Interno Bruto.

Mas quando emite p ara  cobrir 
seus deficits orçamentarios, o go
verno cria uma situação muito dife
rente e anormal. O aumento de di
nheiro em volume superior ao 
aumento da oferta de bens e servi
ços produz inflação*: muito di
nheiro para comprar pouca coisa. 
A procura começa a superar a 
oferta, e isso resulta, infalivel
mente, em aumento de preços.

Uma vez iniciado o processo in
flacionário de alta constante nos 
preços, é muito difícil contê-lo, so
bretudo porque surgem fatores se
cundários que agravam a espiral de 
alta. Por exemplo: muita gente pro
cura comprar mercadorias antes 
que os preços subam ainda mais. 
Isso dá estímulo adicional à de
m anda e à alta. Outros procuram 
especular. Na inflação brasileira da 
decada de 60, havia quem tomasse 
dinheiro emprestado de bancos, até 
a 5% ao mes, para com ele com
prar mercadorias que uns três me
ses depois já  estavam cotadas com 
alta de 30-50%. A febre especula
tiva atirava mais lenha à fogueira 
do aumento de demanda e de pre
ços.

Um exemplo clássico do pande
mônio inflacionário é o da Alema
nha* depois da Primeira* Guerra 
Mundial. Premido pelos encargos 
de reconstrução e pagamento de re
parações de guerra, o governo co
meçou a emitir e acabou perdendo 
o controle da situação. No auge do 
processo, um selo de correio cus
tava 100 bilhões de marcos e os 
preços do cardápio do almoço, nos 
restaurantes, eram majorados no 
jantar.

Tais situações exigem drásticas e 
penosas medidas de correção e 
mesmo o repúdio da moeda, me
diante criaçao de uma nova. Isso 
ocorreu na Alemanha, na França e 
no Brasil.

Empréstimos

Para não enveredar por tão rui
nosas soluções, uma alternativa

moderada é a dos empréstimos. _A 
modalidade preferida é a emissão 
de bônus, também conhecidos pela 
denominação de apólices, letras do 
Tesouro, obrigações, etc. Consti
tuem documentos comprobatórios 
de dívida, às vezes negociáveis no 
mercado financeiro (sistema de 
open market).

Em geral, quem compra esses 
títulos são os bancos* e os possui
dores de fortuna, mais interessados 
em segurança que em renda. Os ju 
ros quase nunca são muito altos e 
os prazos constumam ser longos, 
mas a garantia ̂ do governo é um 
atrativo eficaz. As vezes, para tor
nar tais títulos mais competitivos 
no mercado, o governo os acompa 
nha de sorteios e isenções tributá
rias, formas indiretas de juros, por
que constituem ônus financeiros da 
operação.

Com a emissão de letras, tanto 
o governo central quanto os regio
nais e locais (Estados e municípios, 
no Brasil) podem desafogar certas 
situações deficitárias, através de 
um saque sobre o futuro. A expec
tativa e a de que o resgate poderá 
processar-se mediante aumento na 
receita de impostos.

A emissão de títulos desempenha 
também outra função importante, 
como instrumento regulador da li
quidez do mercado. Através deles, 
o governo pode absorver reservas 
de moedas dos bancos e de indiví
duos. Os efeitos, em certa medida, 
são eficazes soluções antiinflacio- 
nárias, pois a drenagem dos meios 
de pagamento arrefece a demanda 
e o consumo. Mas se o governo em
pregar esses recursos para cobrir 
deficits orçamentários, o remédio é 
inócuo: ao pagar seus compromis
sos, o governo irá devolver a circu
lação os meios absorvidos com a 
venda de títulos.

Outro comprometimento sutil da 
função dos papéis públicos é a su
posta esperança de desafogo fu
turo. Não há dúvida de que a re
ceita dos impostos irá aumentar, 
acompanhando o progresso geral 
da economia. Mas também os en
cargos governamentais aumentam 
com o progresso nacional. Resul
tado: o futuro aumento na receita 
vai ser absorvido por esses encar
gos e, para resgatar suas dívidas, o 
governo terá de emitir novos títu
los. Essa é,provavelmente, a razão 
pela qual não só aumenta em todo 
o mundo o peso dos impostos — 
uma parcela do Produto Nacional 
Bruto — como também aumenta a 
dívida pública (isto é, o dinheiro 
que o governo deve a indivíduos).

No entusiasmo despertado pelas 
teorias econômicas de John May- 
nard Keynes*, muitos administra
dores encolhem os ombros e enca
ram esse aumento da dívida 
pública como coisa sem importân
cia. Em síntese, seu argumento é o 
que “não faz mal que um povo 
deva a si mesmo”. Mas esse e um 
ponto de vista enganoso. Em pri
meiro lugar, deve-se levar em conta 
que a crescente dívida pública re
presenta despesas igualmente cres
centes, na forma de juros pagos. O 
argumento de que o povo paga es
ses juros a si mesmo é também um 
grosseiro sofisma, baseado na falsa 
premissa de gue o povo é uma enti
dade homogenea, com todos seus 
interesses e ações conjugados.

Isso simplesmente não é ver
dade. Os bilhões pagos como juros, 
a bancos e tomadores individuais 
de títulos do governo, representam 
uma transferência de renda. E essa 
transferência se processa na con- 
tra-mão das tendências sociais de 
hoje (que buscam uma distribuição 
niveladora da renda).

Depois de estarem na moda du
rante o período posterior à Se
gunda* Guerra Mundial, por essa e 
outras razões as idéias keynesianas 
já  não obtêm tanta aceitação. A 
princípio, opunham-se a ela só os 
economistas ortodoxos, para quem 
os deficits governamentais são “pe
cado”. Hoje os ortodoxos come
çam a fazer partidários entre os 
progressistas, em sua oposição a 
Keynes. Parece que volta a afir
mar-se o consenso de que o go
verno deve esforçar-se para traba
lhar com um orçamento 
equilibrado, em vez de cobrir seus 
deficits mediante panacéias finan
ceiras de imprevisíveis efeitos cola
terais.

No plano internacional

O controle financeiro das trocas 
de bens e serviços entre nações não 
é tão flexível quanto a administra
ção das finanças internas. No 
plano internacional, um governo 
não pode apossar-se de uma par
cela de renda mundial por meios 
coercitivos, como ocorre na co
brança de impostos (exceto por do
minação ou pressão, militares ou 
econômicas). A renda externa de 
um país depende basicamente da 
venda de mercadorias ou da expor
tação; venda de serviços, como fre
tes e assistência técnica (cessão de 
know-how); lucro de investimentos 
no país devedor; juros de emprésti
mos; e receita de turismo (compra 
de bens e serviços por parte de es
trangeiros visitantes). O confronto 
entre as compras e as vendas no ex
terior constitui a balança comer
cial. O déficit ou superavit na ba
lança comercial, por sua vez, é 
geralmente um item importante no 
balanço* de pagamentos, que é o 
cotejo geral entre a receita e as de- 
pesas no exterior. Essas despesas 
são constituídas por itens corres
pondentes aos da receita. Muitas 
vezes porém, um país pode ter ba
lanço de pagamentos favorável 
(mais crédito que débito), embora a 
balança comercial seja desfavorá
vel. O México, por exemplo, cos
tuma importar mais do que expor
tar. em seu comércio com os 
Estados Unidos. Embora sua ba
lança comercial seja usualmente 
deficitária, o balanço de pagamen
tos apresenta superavit, porque tu
ristas americanos levam para o 
México mais de 1 bilhão de dólares 
por ano, o que compensa com so
bras o déficit comercial.

O acerto de débitos e créditos 
entre nações em geral se faz me
diante transferências de ouro. As 
reservas de ouro e moedas estran
geiras de um país é que determinam 
sua capacidade de compras exter
nas e o crédito que pode esperar 
nas transações. Entre os países ca
pitalistas, os acertos financeiros se 
processam através do Fundo Mo
netário Internacional (FMI*), que 
tem funções da câm ara de compen
sação de um banco central, regula
dor dos procedimentos financeiros 
entre as nações.

VEJA TAM BÉM : Balanço de Pa
gamentos; Câmbio; Economia; 
FM I; Inflação; Orçamento.
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Finlândia

SUM ÁRIO

Localização: n o r o e s t e  e u r o p e u  

Superfície: 3 3 7  0 0 9  k m 2 

Limites: N o r u e g a  ( N ) ; m a r  B á l t i c o  

( 0 ) :  R ú s s i a  ( L ) :  m a r  B á l t i c o ,  g o l f o  

d e  B ó t n i a  ( 0 )

População: 4  6 8 0  0 0 0  h a b .  ( 1 9 7 4 )

Cidades principais:
H e l s i n q u e  ( c a p .  5 1 7  0 0 0  h a b . ) ; T a -

m e r e  ( 1 5 6  3 8 0  h a b . ) ;  T u r k u ....................

( 1 5 3  3 0 0  h a b . )

Idioma: f i n l a n d ê s ,  s u e c o  e  l a p ã o  

Religião: I g r e j a  L u t e r a n a  N a c i o n a l  

( 9 3 % ) ;  c a t ó l i c o s ,  m e t o d i s t a s  e  

i g r e j a s  l i v r e s  

Portos principais: H e l s i n q u e ,  T u r k u ,

N a a t a l i ,  M a a r i a n h a m i n a ,  K o t r a ,

S k o l d v i k  

Aeroporto principal: H e l s i n q u e  

Rodovias : 7 2  4 2 1  k m

Ferrovias : 5  8 8 3  k m  Os inúmeros lagos da região sul da Finlândia tomam difícil a construção de rodovias e estradas de ferro.
Unidade monetária: m a r k k a

Situada no noroeste europeu, a 
Finlândia forma um istmo entre a 
península Escandinava e o conti
nente (mais precisamente, a União* 
Soviética), todo ele ao norte do pa
ralelo 60° e com cerca de um terço 
de seu território situado além do 
círculo polar Ártico. Para atingir o 
m ar do Norte, os finlandeses são 
obrigados a atravessar o mar Bál
tico, que banha a costa do país no 
setor em que suas águas se bifur
cam para formar os golfos de Bót
nia e da Finlândia.

A paisagem é marcada por uma 
floresta de coníferas* maciça e uni
forme (71% do território). Dessà 
floresta extraem-se as matérias-pri
mas para algumas das atividades 
básicas do país: a produção de ma
deira, de casas pré-fabricadas e,_ so
bretudo, papel e indústrias quími
cas à base de celulose. Pontilha 
essa vegetação grande quantidade 
de lagos que, assim como o resto 
do país, permanecem cobertos de 
gelo e neve durante cerca de sete 
meses por ano.

O czar por grão-duque

Colonizada por populações in- 
do-européias, que também se fixa
ram na Hungria* e na Estônia, e 
em parte pelos lapões*. a Finlândia 
sempre foi um joguete nas mãos de 
russos e suecos. Embora inicial
mente conquistada por estes últi
mos (até hoje o sueco e o finlandês 
são as línguas oficiais do país) e de
les recebendo uma influência cons
tante, o país acabou passando para 
o domínio dos russos. Primeiro, 
parte de seu território foi cedida pe
los suecos aos russos; depois, com 
as conquistas de Alexandre 1 
(1777-1825) a Finlânida ficou in
teiramente nas mãos do czar, que
teve sua posse sobre a naçâo reco

nhecida pela paz de Hemina 
(1809). Os finlandeses passaram a 
ocupar uma posição especial no 
Império Russo, uma espécie de 
grão-ducado, no qual o grao-duque 
era o próprio czar.

A quebra da influência sueca 
permitiu, entretanto, o despertar de 
uma cultura finlandesa própria e de 
uma agitação política inusitada. 
Quando, no final do século XIX , o 
governo czarista tentou empreen
der uma política de russificação do 
país, viu-se obrigado a retroceder, 
permitindo a constituição de uma 
Câmara, eleita por sufrágio univer
sal. Realizaram-se as eleições de 
1906, nas quais, pela primeira vez 
na história da humanidade, as mu
lheres participaram como candida
tas. Nesse Parlamento, a maioria 
era composta de social-democra- 
tas, o que levou a Rússia czarista, 
às vésperas da Primeira* Guerra 
Mundial, a tentar reinstaurar uma 
política repressiva. Entretanto, a 
Finlândia, aproveitando-se das 
conturbações da Revolução Russa*
— o movimento bolchevique de 
1917 — , proclamou sua indepen
dência total e adotou o regime de- 
mocrata-parlamentar. Os russos re
conheceram essa emancipação 
apenas em 1920, pelo Tratado de 
Tartu, que cedeu aos finlandês uma 
porção de território superior à 
atual.

Contudo, a intervenção russa 
não desapareceu e, em 1939, dentro 
dos combates da Segunda* Guerra 
Mundial, os soviéticos invadiram a 
Carélia (região de grande impor
tância estratégica, pois controla a 
entrada do porto de Leningrado). 
Após o término da Guerra, o Tra
tado de Paris (1947) confirmou a 
perda desse território para a Rús
sia, acrescido de Petsamo e suas
m inas de níquel (verdadeira fa-Helsinque é o principal porto comercial e de passageiros da Finlândia.
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chada para o oceano Glacial Ár
tico), e de outras regiões — um to 
tal de 43 864 km 2.

Novas ilhas litorâneas

Ao final do Período Terciário, as 
antigas montanhas regionais da 
Finlandia já  haviam se desmante
lado, originando o escudo Fenno- 
Sacania, um dos mais antigos (com 
rochas de aproximadamente 2 500 
milhões de anos) e rasos da superfí
cie terrestre. É sobre ele que, nessa 
época, avançam as calotas de gelo 
das glaciaçoes quaternárias, que 
vão aplainando ainda mais os ter
renos cristalinos do escüdo, e rebai
xando-o, na medida em que acumu
lam sobre ele uma série de 
sedimentos glaciais.

Quando essa calota inicia um re
cuo progressivo de seu limite em 
direção ao norte, deixa no local 
apenas as morainas frontajs (cujos 
alinhamentos em arco são facil
mente visíveis a sudeste do país) e 
os sedimentos de fundo, alem do 
próprio escavamento do assoalho 
cristalino.

Com a completa retirada do 
gelo, toda a região (com exceção 
dos setores mais elevados) ê inva
dida pelo mar. Entretanto, numa 
reação à falta dessa enorme massa 
gelada, a terra começa a se soer
guer, rápida e progressivamente, 
até originar a superfície atual. Esse 
processo ainda continua: não raro 
surgem novas ilhas, o continente e 
a superfície das ilhas já  existentes 
aumentam de área, os canais nave
gáveis diminuem de profundidade, 
as planícies litorâneas — constituí
das por sedimentos marinhos — 
crescem na largura.

Muitos e rasos, os lagos

País de altitudes modestas, que, 
exceto a noroeste (onde alcançam 
mais de 500 m), não ultrapassam 
200 m, a Finlândia apresenta am
pla superfície litorânea — 50 a 60 
km de largura — recortada e bor
dejada por enorme quantidade de 
ilhas e ilhotas (sobretudo a sul e su
doeste), elevando-se suavemente 
em direção ao interior, chegando 
aos alinhamentos das morainas 
frontais.

O país também é caracterizado 
por uma ampla e irregular planície 
rasa, a chamada região dos- lagos, 
onde se destacam o Saimaar (4 400 
quilômetros quadrados) e o Pai- 
janne. Estes, como os demais lagos, 
são pouco profundos, intensamente 
recortados e subdivididos, o que di
ficulta bastante sua contagem — 
calcula-se a existência de aproxi
madamente 60 000 lagos espalha
dos por todo o território finlandês. 
Ligando-os entre si e encaminhan
do-se para o mar — num trajeto 
contínuo, porém confuso, interca
lado com áreas pantanosas — , os 
rios dessa região completam a frag
mentação . do território, consti
tuindo mais um obstáculo à ocupa
ção contínua do solo. A circulação 
em suas águas também é bastante 
difícil, e seus leitos dificultam a 
construção de rodovias e estradas 
de ferro, indispensáveis à união na
cional.

Após a região dos lagos, surgem 
terrenos cristalinos que vão se ele-
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vando, em planos suaves e colino- 
sos, em direção a noroeste: é a re
gião de Usberg, _ que chega a 
apresentar, na Lapônia (nos limites 
da Suécia e da Noruega), altitudes 
superiores a 500 m. Nesse setor, os 
lagos são mais raros e contínuos, 
formando uma rede bem definida e 
com desníveis razoáveis (Oulu, 
Kemi, etc.).

Ao norte, 
neve o ano todo

Situada em plena zona subártica 
e protegida da ação suavizadora 
dos ventos chuvosos do Atlântico 
norte, a Finlândia apresenta in
verno bem marcado (de outubro a 
maio). Nas regiões localizadas ao 
norte do país, ele é ainda mais rigo
roso; na Lapônia, por exemplo, a 
estação fria — cuja temperatura 
média é de -15°C —  é longa e sem 
sol, apresentando, a seguir, 57 dias 
de sol contínuo —  o “sol da meia- 
noite” . Em Helsinque, o inverno 
também é muito rigoroso, e a ci
dade recebe apenas dezessete horas 
de luz solar durante todo o mês de 
dezembro, enquanto nos meses de 
junho e julho chega a apresentar 
trezentas horas.

A partir de setembro/outubro, 
até abril/maio, o país fica coberto 
pelas nevadas, que, às vezes, são 
acrescidas por neve temporã (em 
agosto, e depois, em maio e junho). 
As chuvas de verão representam 
cerca de 60% do total de precipita
ções de todo o país. Ao norte são 
bem mais reduzidas, pois a neve e 
a baixa temperatura suavizam-nas. 
As temperaturas médias anuais os
cilam entre 4°C (Helsinque) e 
0,3°C (Oulu), ou abaixo de Ò°C na 
Lapônia, apresentando fortes am
plitudes anuais entre os meses mais 
quentes e os mais frios.

Os rios e os lagos permanecem 
gelados de outubro/novembro até 
maio. Junto ao litoral forma-se 
uma crosta de gelo (com 30 a 80 
cm de espessura) e todo o solo 
apresenta-se coberto por uma ca
mada contínua de neve que, na  re
gião sul, derrete a partir do mês de 
abril e, no norte, permanece du
rante o ano todo.

O período vejgetativo, devido às 
condições climaticas, oscila entre 
110 dias no norte, 150 no centro e 
180 no sul, parcialmente compen
sado pela longa duração dos dias 
de verão. A floresta de coníferas 
que domina o país forma uma pai
sagem homogenea, devido ao nú
mero reduzido de espécies de árvo
res. No extremo norte, há maior 
distanciamento entre elas, consti
tuindo grandes clareiras com árvo
res anãs e liquens. A floresta é o 
domínio das renas selvagens e dos 
animais de pêlo (roedores de vá
rios tipos) mas também serve como 
zona de criação de gado.

Agricultores proprietários

A agricultura é a atividade mais 
importante do país, apesar das difi
culdades climáticas e do solo. Em
bora a produção seja considerável 
(utilizando novas técnicas de cul
tivo em latitudes elevadas), o con
sumo de produtos agrícolas no país 
depende, em grande parte, da im
portação. Embora a Finlândia seja rica em ferro e cobre, o ouro também é extraído.

O trigo de primavera, o centeio, 
a cevada e, principalmente, a aveia 
são as culturas finlandesas básicas. 
Além disso, nas áreas mais quen
tes, plantam-se batata, couve, pe
pino, tomate e cebola. Também são 
encontradas algumas plantações 
familiares de linho, e, em certas re
giões, cultivam-se a beterraba (para 
extração do açúcar) e uma grande 
quantidade de plantas forrageiras 
para o gado, cuja criação torna-se 
cada vez mais importante para a 
economia nacional — os bovinos, 
sobretudo para a extração do leite, 
somam 2 milhões de cabeças, e os 
eqüinos, cerca de 300 000 (em 
1975). Com 225 litros de leite por 
habitante/ano. os finlandeses estão 
entre os maiores consumidores 
anuais desse produto, fazendo dos 
lacticínios e da carne (após a ma
deira e seus derivados) os princi
pais produtos de exportação nacio
nal. Também são criados suínos 
(500 000), ovinos (1 milhão) e gali
náceos (4 milhões de cabeças), 
além das renas (100 000) e animais 
de pêlo, como o vison.

A reforma agrária de 1919 sub
dividiu os latifúndios, de forma 
que, atualmente, 95% dos agricul
tores são proprietários, traba
lhando em regime cooperativista e 
contando com uma mecanização 
intensa e com a aplicação das téc
nicas científicas de cultivo.

Mas são os 1 370 milhões de me
tros cúbicos de madeira —  pinhei
ros (53%), abetos (28%) e bétulas 
(19%) —  que alimentam as rique
zas dos grandes distritos madeirei
ros do norte e da região dos lagos.

Desprovidas de matérias-primas 
minerais e têxteis, as indústrias fin
landesas desenvolvem-se dentro de 
limites muito rígidos e com proble
mas para a obtenção de matérias e 
fontes de energia. Além disso, à au
sência de capitais alia-se o pequeno 
mercado interno e as grandes difi
culdades de comunicação, criando 
sérios problemas.

Mesmo assim, desde o início do 
século XX, as indústrias vêm em
pregando um contingente, cada vez 
maior de mão-de-obra.

A partir de 1952, depois do en
cerramento da dívida contraída 
com a União Soviética, graças à 
atuação dos capitais estatais, o país 
transformou-se em exportador de 
produtos industrializados. Os prin
cipais grupos de produção são os 
da madeira e seus derivados, na 
região dos lagos e junto às emboca
duras dos rios. Destacam-se tam 
bém as indústrias metalúrgicas, 
com suas. jazidas de minério de 
ferro e cobre (uma das mais ricas 
da Europa) e a produção de máqui
nas para a industria de papel, lac
ticínios, material de transporte e 
elétrico. Outras indústrias visam ao 
consumo interno — é o caso, por 
exemplo, das têxteis, de couro, cal
çados e borracha.

As importações excedem em 
muito pouco as exportações. As 
compras e vendas do comércio ex
terior realizam-se, basicamente, 
com_ a Alemanha, Grã-Bretanha, 
União Soviética e Suécia.

V E JA  T A M B É M :  E sca n d in a vo s ,  
Povos; Europa.

Neves permanentes caracterizam a paisagem da região norte da Finlândia.
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Teorias sobre o universo físico ocupam boa parte da obra de Aristóteles.

Na Hungria faia-se o magiar (ou húngaro) que, juntamente com o finlandês.
destaca-se como um dos mais importantes idiomas do ramo fino-úgrico.

Fino-úgricas, 
Línguas

A preponderância das línguas in- 
do-européias —  as anglo-germâni- 
cas, as eslavas e as neolatinas, por 
exemplo — na Europa é rompida 
por algumas excecões._ Entre elas, 
destacam-se o finlandês e o hún
garo, as duas componentes mais 
importantes do ramo lingüístico 
das fino-úgricas.

A situação excepcional desse 
grupo de idiomas é uma resultante 
das migrações dos povos fino-úgri- 
cos, cujas línguas resistiram a si
tuações de domínio ou aliança com 
outras nações mais poderosas, sem 
serem assimiladas. Da mesma 
forma que o guarani permanece 
vivo no Paraguai, o húngaro sobre
viveu à participação do país no Im-

fiério Austríaco, assim como o fin- 
andês resistiu às dominações sueca 

e russa de seu território.
Embora consideradas uma famí

lia linguística, as fino-úgricas são. 
a rigor, um ramo da família urá- 
lica, que também inclui as línguas 
samoiedas, difundidas em regiões 
longínquas, da URSS, entre os 
Urais e o Ártico. Certos estudiosos 
costumam reunir as línguas uráli- 
cas com as altáicas (turco, mongol, 
etc.), formando uma família de 
maiores proporções.

Falado por aproximadamente 
3 000 000 de pessoas, o finlandês 
pertence ao ramo báltico do grupo, 
assim como, entre outros, o esto- 
niano (usado por cerca de
1 200 000 indivíduos) e o careliano
—  na região do mar Branco — , fa
lado por 300 000 pessoas.

Nas áreas setentrionais da No
ruega, Suécia e Finlândia, os la- 
pões* somam 30 000 pessoas, fa
iando dezesseis variedades de 
línguas, as lapônias. Outros ramos 
importantes sao o mordvino (usado 
por mais de 1 200 000 pessoas) e o

tcheremisso (cerca de 500 000), 
ambos difundidos na URSS.

O húngaro ou magiar é falado 
por mais de 10 milhões de pessoas, 
em seu país de origem e em várias 
regiões do Novo Mundo, para onde 
foi levado pelos imigrantes.

No contato com outras línguas, 
as fino-úgricas sofreram influências 
que enriqueceram seu vocabulário 
e introduziram transformações em 
sua sintaxe. Assim, os lapoes e os 
estonianos utilizam uma ordenação 
de palavras que lhes foi sugerida 
pelas línguas indo-européias vizi
nhas. O húngaro, por influência do 
latim, possui uma sintaxe relativa
mente livre. Mas conservou uma 
característica bem típica do ma
giar: a ausência do verbo como ele
mento de ligação entre o sujeito e 
o atributo. Exemplo: az én nagy 
kocsim  (isto, meu grande carro) ou 
então, az én kocsim  nagy (isto. meu 
carro grande).

Uma característica constante en
tre as línguas fino-úgricas é o uso 
de termos especiais para designar 
uma diferenciação entre os irmãos. 
Assim, no húngaro, por exemplo, o 
termo bátya designa apenas “ o ir
mão mais velho ’, enquanto húg 
significa “a irmã mais moça”. 
Existe outro termo especial para ir
mão (de ambos os sexos) de uso 
bastante comum: testvér.

Outra característica desse grupo 
lingüístico (com exceção das lín
guas lapônias) é o nivelamento das 
vogais na mesma palavra —  a har
monia vocálica. O estudo dessas 
línguas apresenta, porém, algumas 
dificuldades. Por exemplo: para co
nhecer a tcheremissa, língua falada 
em uma república da bacia supe
rior do rio Volga, utiliza-se, em ge
ral, sua primeira gramática, im
pressa em russo, em 1775. 
Entretanto, o autor (anônimo) enri
queceu a língua com certas Jorm as 
de conjugação e declinação que 
não ocorrem em seu uso habitual.

VEJA TAM BÉM : Finlândia; Hun
gria.

Física

Como ciências físicas —  isto é, 
preocupadas com o universo fisico 
— , tanto a química* quanto a 
física estudam a matéria, e por esse 
motivo interpenetram-se em alguns 
pontos. Mas suas áreas respectivas 
são bem definidas: para a química, 
interessam a composição da maté
ria e as reações entre as várias for
mas de matéria; já  a física ocupa-se 
da relação existente entre a matéria 
e a energia*.

Assim, uma consideração sem
pre básica no estudo da física é a 
idéia dê energia: o que ela é, que 
formas pode tomar e como pode 
ser transformada, como afeta a ma
téria, como esta a afeta.

O desenvolvimento da física

Embora não seja possível deter
minar o início da física na história, 
o mais antigo corpo de conheci
mentos sobre as formas da matéria 
é proveniente dos gregos antigos. 
Aristóteles* ensinava que todas as 
coisas são constituídas por quatro 
“elementos” : ar, terra, fogo e água. 
Demócrito* e Epicuro* acredita
vam que a matéria podia ser divi
dida em pequenos “átomos”.

Quase 2 000 anos transcorreram

antes que o estudo da energia fosse 
retomado. Galileu* Galilei estudou 
o comportamento dos corpos ao 
cair, e formulou leis que o descre
viam. Investigou também o pên
dulo e aplicou-o em relógios. 
Quase ao mesmo tempo, Johannes 
Kepler* descobriu que as órbitas 
dos planetas eram elipticas e que 
seu movimento podia ser matemati
camente equacionado; suas leis 
ainda hoje são usadas, pois servem 
para calcular a trajetória dos veícu
los* espaciais.

No ano da morte de Galileu 
(1642), nasceu Isaac Newton*, 
cientista inglês que desenvolveu leis 
do movimento, da gravitação e, 
também, da natureza e composição 
da luz.

Durante o século XVIII, come
çou o estudo científico do calor* e 
da energia* elétrica. Benjamin 
Franklin* e Michael Faraday* fize
ram grande parte do trabalho pio
neiro em eletricidade, enquanto 
Rumford* e Joule* estudavam o 
calor.

No início do século XIX, o es
tudo da luz foi desenvolvido pelos 
trabalhos de Thomas Young* e Au- 
gustin Fresnel*. Na metade do sé
culo, verificou-se que os vários tó- 
picòs da física podiam todos ser 
descritos em termos de energia. 
Com o trabalho de James Max
well* em eletricidade e magne
tismo*, a física ficou dividida em 
duas partes principais: movimento* 
(que inclui calor* e som*) e eletro-
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magnetismo* (que inclui luz).
A passagem para o século XX 

trouxe algumas surpresas; a desco
berta dos raios* X e da radiativi- 
dade* dá novo impulso ao estudo 
da estrutura da matéria; as especu
lações de Einstein* acerca das leis 
do movimento e da relação entre 
matéria e energia tornaram neces
sário reexaminar toda a estrutura 
da física. Esses acontecimentos le
varam os cientistas a campos com
pletamente novos, estudando as 
partículas subatômicas e as trans
formações energéticas que ocorrem 
entre elas. Algumas das descober
tas da física* nuclear foram tão 
inesperadas que muitos cientistas 
convenceram-se de que a verda
deira natureza da matéria nunca se
ria conhecida.

No estudo da ciência, a compo
sição do Universo é dividida em 
duas_ entidades: matéria e energia. 
M atéria inclui as substâncias do 
Universo: as rochas, a água, o ar 
e a multidão de seres vivos. Qual
quer coisa sólida, líquida ou gasosa 
e um tipo de matéria.

Matéria e energia

Todas as substâncias existentes 
são classificadas como matéria. 
Isso não significa, no entanto, que 
sua composição seja profunda

mente conhecida ao nível micros
cópico. As partículas elementares e 
as leis que as regulam parecem ser 
um,permanente desafio.

É ainda mais difícil definir a 
energia. Ela não possui peso, e só 
pode ser medida quando está sendo 
transformada, absorvida ou des
prendida. Por isso, a energia não 
possui unidades físicas próprias; 
ela é indicada pelo trabalho* que 
realiza. Assim, diz-se que energia é 
a capacidade de realizar trabalho.

O estudo da energia é o conceito 
unificador da física, que procura 
medir a energia, conforme esta 
passa de uma forma a outra (pois 
as formas da energia —  luz, calor, 
som, energia elétrica, etc. —  po
dem ser convertidas umas nas ou
tras).

Matéria e energia relacionam-se 
de modo inseparavel. Todo objeto 
contém algum tipo de energia, e a 
idéia de energia não tem sentido a 
não ser que se especifique a subs
tância à qual está associada. A 
energia calorífica, por exemplo, 
não existe em um vacuo real, e a 
energia elétrica reside em partícu
las ou objetos.

No ano de 1905, Einstein expôs 
a Teoria da Relatividade Especial, 
onde exprimiu a proporcionalidade 
existente entre massa e energia re- 
lativísticas, através da relação

I ' l
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Com  Kepler, a física evolui para o estudo sobre as órbitas planetárias.

Os fenômenos elétricos começaram a ser esclarecidos na época de Volta.

E =  mc1; E é a energia, m  é a m assa 
e c, a velocidade da luz no vácuo, 
fator de proporcionalidade entre as 
duas grandezas.

Partes da física

Por motivos históricos e didáti
cos, geralmente se divide a física 
nestes campos: mecânica, óptica, 
termologia, acústica, eletromagne- 
tismo e física moderna. (Qualquer 
divisão de uma matéria e bastante 
arbitrária; a física poderia, por
tanto, ser dividida de modos dife
rentes.)

Mecânica é o ramo da física que 
estuda os movimentos dos corpos e 
as forças que os produzem. A me
cânica dos corpos sólidos é divi
dida em estática*, que estuda as 
forças em equilíbrio, cinemática, 
que estuda o movimento sem se 
preocupar com as forças que agem 
sobre o objeto, e dinâmica, que es
tuda as relações entre o movimento 
e as forças. Outras partes da mecâ
nica estudam o movimento  dos 
fluidos: como a hidrostática, que 
estuda o comportamento dos líqui
dos em repouso.

A estática foi desenvolvida prin
cipalmente por Arquimedes*, que 
estudou os princípios da alavanca 
e da balança, e as condições em 
que um corpo está em equilíbrio. 
Ele estudou também a mecânica 
dos fluidos, descobrindo o princí
pio que tem seu nome. A cinemá
tica iniciou-se praticamente com

Galileu, que estudou vários tipos 
de movimentos simples, e que tam 
bém iniciou a dinamica. Newton 
deu a esse campo sua formulação 
praticamente definitiva, através de 
três leis básicas. As leis de Newton 
permitem calcular o movimento de 
qualquer corpo, desde que se co
nheçam sua posição inicial, a velo
cidade que possui nesse instante e 
as forças que vão agir sobre ele. 
Mais tarde Joseph Louis La- 
grange*, William Hamilton* e 
Heinrich Hertz deram à mecânica 
nova formulação matemática.

A óptica ocupa-se dos fenôme
nos luminosos. É dividida em óp
tica geométrica, que estuda o com
portamento dos raios luminosos, e 
óptica física, que estuda os fenôme
nos ondulatórios e corpusculares 
da luz. As pesquisas sobre o com
portamento dos raios luminosos 
iniciaram-se na Grécia Antiga; Ar
quimedes já  conhecia as leis da re
flexão em espelhos planos e curvos. 
René Descartes* estudou a refra- 
ção da luz, descobrindo a lei que 
determina a direção tomada por 
um raio luminoso ao passar de uma 
substância transparente para outra; 
e estudou tambem as lentes. Pouco 
depois Newton pesquisou a separa
ção das cores por prismas, e a cur
vatura da luz ao passar próximo a 
pequenos obstáculos. Até então, 
acreditava-se que a luz era consti
tuída por pequenos corpúsculos; no 
entanto, Christiaan Huygens*, 
c o e tân e o  de N e w to n , m o s tro u  que
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Einstein: uma revolução na física.

Algum tempo depois, Heinrich 
Hertz demonstrou experimental
mente a existência de ondas eletro
magnéticas invisíveis, do tipo de
pois utilizado na transmissão de 
rádio e televisão. A óptica passou 
assim a ser uma parte do eletro- 
magnetismo.

No final do século XIX  começa
ram a ser estudados os fenômenos 
de descargas elétricas em gases e a 
radiatividade. Esses estudos leva
ram à descoberta dos componentes 
da matéria, e à pesquisa da física 
nuclear. O átomo* e o núcleo, no 
entanto, só podem ser compreendi
dos por meio de duas teorias surgi
das no início do século XX: a teo
ria da relatividade* e a mecânica* 
quântica.

A .teoria da relatividade possui 
duas partes: a teoria especial, ou 
restrita, e a relatividade geral. A 
primeira delas estuda a relação en
tre as medidas de uma mesma 
grandeza efetuadas por dois obser
vadores que estejam em movimento 
relativo retilíneo e uniforme, isto é, 
cuja distância esteja aumentando 
ou diminuindo com velocidade 
constante. Ela mostrou que, à me
dida que a velocidade de um objeto 
cresce, sua massa também au
menta, e que nenhum corpo mate
rial pode atingir a velocidade da 
luz, por maior que seja à força que 
se aplique a ele. A teoria da relati
vidade geral mostrou que a força 
gravitacional e a força que empurra 
o motorista para a frente quando 
um carro freia são do mesmo tipo. 
E que o espaço* onde não haja ma
téria não tem significado físico: to
dos os fenômenos dependem de in
terações com pontos onde haja 
massa. A relatividade é muito im
portante em todos os fenômenos 
em que haja transformação de 
grandes quantidades de energia, 
grandes massas, ou quando um 
corpo se move com velocidade pró
xima à da luz. É por isso essencial 
no estudo dos fenomenos atômicos, 
nucleares, e das partículas elemen
tares, e no estudo da astrofísica* e 
da cosmologia.

A mecânica quântica não foi 
obra de um só homem. Sua história

rença de temperaturas entre o inte
rior da máquina e o meio exterior. 
Sua descoberta, desenvolvida por 
Kelvin* e Clausius (1822-1888), 
constitui a segunda lei da termodi
nâmica. O físico e químico alemão 
Walter H. Nernst (1864-1941), 
mais tarde, descobriu uma terceira 
iei, segundo a qual à temperatura 
do zero absoluto um sistema possui 
sua mínima energia possível.

A acústica preocupa-se com os 
fenômenos sonoros. Eles só eram 
estudados qualitativamente, até que 
Newton mostrou que podia calcu
lar a velocidade do som supondo 
que ele fosse uma vibração do ar. 
No século XIX Helmholtz realizou 
profundas pesquisas sobre as dife
renças entre os sons de diversos 
instrumentos, e a respeito de sons 
musicais ou não-musicais; pesqui
sou também a estrutura do ouvido. 
Atualmente, a acústica pode ser 
considerada como parte de um 
campo mais amplo, a física ondula
tória.

A eletricidade e o magnetismo* 
foram primitivamente dois estudos 
separados: o filósofo grego Tales 
(seculo VI a.C.) já  conhecia o fenô
meno da atração eletrostática. Na 
mesma época, charlatães emprega
vam ímãs para curar doenças; não 
se via nenhuma relação entre os 
dois fenômenos. As leis do magne
tismo foram posteriormente estuda
das por William Gilbert* e outros, 
que não conseguiram, contudo, ex
plicar sua origem. A eletricidade 
estática, isto é, a atração e repulsão 
de corpos eletrizados, foi pesqui
sada por Charles François Du Fay 
(1698-1739), que mostrou que exis

tiam duas eletricidades diferentes, 
batizadas por Benjamin Franklin 
de positiva e negativa. Charles Au- 
gustin Coulomb (1736-1806) cons
truiu uma delicada balança, com a 
qual pôde medir as forças entre es
feras eletrizadas, e_ mostrou que 
a atração ou repulsão era inversa
mente proporcional ao quadrado 
da distancia entre os corpos, como 
a força gravitacional. (Esse enun
ciado é chamado Lei de Coulomb.) 
A corrente elétrica foi descoberta 
por Luigi Galvani* e, logo após, 
Alessandro Volta* inventou a pilha 
elétrica. Algum tempo mais tarde, 
Oersted*, fazendo uma demonstra
ção em sala de aula, acidental
mente descobriu que uma corrente 
elétrica era capaz de dísviar uma 
agulha imantada (bússola*), e que, 
portanto, fora produzido um 
campo* magnético. Os fenômenos 
eletromagnéticos, isto é, em que 
ocorrem eletricidade e magnetismo, 
foram estudados experimental
mente por Faraday, que descobriu 
que o movimento de um ímã pode 
produzir o aparecimento de corren
tes elétricas em metais próximos. 
Maxwell reuniu todos os conheci
mentos anteriores sobre eletrici
dade e magnetismo, dando-lhes 
uma forma matemática, por- meio 
das equações que levam seu nome. 
Ele mostrou também que sua teoria 
permitia prever a existência de on
das eletromagnéticas, isto é, ondas 
constituídas por uma sucessão de 
campos elétricos e magnéticos. 
Calculou a velocidade dessas on
das, e verificou que era igual à da 
luz, concluindo então que a luz era 
um tipo de onda eletromagnética.

Coulomb descobriu as leis de atraçao e repulsão ae corpos eletrizados.

Alguns termômetros do sec. XVII.

os fenômenos luminosos podiam 
ser explicados supondo-se que a luz 
fosse um tipo de vibraçao, uma 
onda*. Somente em 1827, com as 
experiências de Thomas Young e 
Augustin Fresnel sobre interferen- 
cia, e as medidas da velocidade da 
luz em líquidos por Léon Fou- 
cault*, realizadas um pouco mais 
tarde, é que ficou provada a exis
tência de fenômenos ópticos para 
cuja explicação a teoria corpuscu
lar não era adequada.

O estudo do calor, ou termolo- 
gia, é dividido em três partes: ter- 
mometria, ou medida da tempera
tura e estudo de seus efeitos, 
calorimetria, que estuda o calor e 
suas passagens de um corpo para 
o outro, e termodinâmica*, que es
tuda as transformações do calor e 
sua relação com a temperatura*. A 
termometria iniciou-se com Gali- 
leu, que inventou o primeiro termô
metro (embora antes já  houvesse 
conhecimentos qualitativos a res
peito da temperatura e da capaci
dade de dilatação* apresentada pe
los corpos). Com o termômetro, foi 
possível verificar que as substân
cias puras possuem jpontos de fusão 
e ebulição bem definidos, que de
pendem da pressão exterior.

Originalmente, imaginava-se que 
o calor fosse um fluido invisível, 
sem peso, que era armazenado, li
berado ou conduzido de um corpo 
a outro, sem se perder. No entanto, 
no século XVIII Rumford mostrou 
que a energia mecânica podia ser 
transformada em calor; mais tarde, 
James Prescott Joule mostrou que 
era possível converter o calor em 
energia mecânica, e vice-versa, e 
que nessas transformações havia 
sempre uma relação constante en
tre a variação da quantidade de ca
lor e a energia que era retirada ou 
introduzida no corpo. A desco
berta de Rumford refere-se à trans
formação do calor em outras for
mas de energia, e faz parte, por 
isso, da termodinâmica.

No século XIX , Sadi Carnot* 
estudou o problema de aumentar o 
rendimento das máquinas térmicas, 
mostrando que esse rendimento é 
sempre limitado, e depende da dife
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Homenagem da marinha dos EUA a Einstein: no convés, a famosa equação.

começa com Max Varl Ernst Lud- 
wig Planck*, cjue em 1900 explicou 
as características da luz emitida 
por corpos aquecidos, supondo que 
a energia dos elétrons que vibra
vam no sólido só podia variar por 
saltos. Mais tarde, Niels Bohr*, ao 
estudar o átomo, pôde explicar a 
radiação emitida por gases aqueci
dos; achava que os eletrons em um 
átomo só podem permanecer em 
certas órbitas, e saltam de uma 
para outra emitindo ou absorvendo 
luz. Verificou-se mais tarde que 
tanto a teoria de Planck quanto a 
de Bohr estavam erradas, mas elas 
forneceram os elementos iniciais

para a mecânica quântica, desen
volvida por Born, Werner Karl 
Heisenberg (1901-1976), Camille 
Jordan (1838-1922) e Paul Adrien 
Dirac (1902- ), por um lado, e 
por Louis Victor de Broglie 
(1892- ) e Erwin S. Schròndin- 
ger (1887-1969), que seguiram um 
caminho diferente, mas chegaram 
aos mesmos resultados. A mecâ
nica quântica é muito importante 
no estudo da estrutura da matéria. 
Ela modificou a visão física do 
Universo, mostrando que nenhum 
movimento pode ser previsto exata
mente —  so se pode prever a pro
babilidade de que um corpo siga 
certo caminho ou outro, diferente. 
Os fenômenos atômicos e molecu
lares exigem o uso da mecânica 
quântica, e não podem ser com
preendidos sem ela.

Após seu desenvolvimento, a 
teoria da relatividade e a mecânica 
quântica foram aplicadas ao estudo 
do átomo isolado e em agrupamen
tos (moléculas, sólidos, líquidos), e 
de suas partes (elétrons, núcleos, 
partículas elementares). Essas teo
rias e os campos de estudo em que 
são aplicadas constituem a física 
moderna, desenvolvida no século 
XX, e que revolucionou totalmente 
as idéias antigas. A física clássica 
é apenas uma boa aproximação do 
estudo de fenômenos que, no en
tanto, só podem ser rigorosamente 
investigados à luz da física mo
derna.

Dirac: precursor da quântica.

VEJA TAM BÉM : Ciência; Ener
gia; Física Nuclear; Mecânica 
Quântica; Química; Relatividade; 
Termodinâmica; Trabalho.

Física Nuclear

As descobertas científicas a res
peito da estrutura da matéria estão 
longe de coincidir com o senso co
mum. É fácil constatar isso to
mando como exemplo a concepção 
de qualquer objeto —  uma mesa, 
por exemplo. O bom senso diz que 
no interior da madeira não existem 
espaços vazios, e cada pequeno pe
daço de matéria está encostado a 
outros pedaços. A ciência, no en
tanto, afirma justamente que quase 
todo o interiof da mesa está vazio; 
a matéria que a compõe está con
centrada em partes muito peque
nas, invisíveis, que não se tocam, 
permanecendo afastadas entre si e 
movimentam-se incessantemente 
dentro de certos limites. A mesa 
conserva uma forma fixa apenas 
porque esses pontos se atraem e re
pelem muito fortemente, e é difícil 
alterar as distâncias existentes en
tre eles.

Essas coisas que fazem parte de 
todos os objetos não são de um tipo 
único. Existem alguns muito leves, 
os elétrons, e outros, milhares de 
vezes mais pesados — os núcleos 
atômicos. Praticamente toda a 
massa de uma mesa é devida aos 
núcleos nela presentes; no entanto,

eles são tão pequenos que caberiam 
num volume menor do que o de um 
micróbio.

A quebra  dos á tom os

Apesar de tão pequenos, é possí
vel estudar o interior dos núcleos 
atômicos; verificou-se que eles são 
bastante complicados, capazes de 
sofrer modificações e produzir uma 
série de fenômenos interessantes. O 
objetivo da física nuclear é estudar 
esses fenômenos, e através deles 
procurar descobrir a estrutura 
desse corpo minúsculo —  o núcleo 
atômico.

No século XIX , os químicos pa
reciam haver demonstrado que 
toda matéria é constituída por áto
mos* — corpúsculos indivisíveis, 
de um tipo diferente para cada 
substância simples. Experiências 
realizadas a partir da metade desse 
século mostraram no entanto que 
os átomos não são os constituintes 
elementares da matéria: podem ser 
div ididos em vári as partes.

Essas experiências eram realiza
das com tubos de vidro cheios de 
algum gás ou vapor rarefeito. Colo
cando-se em seu interior duas pla
cas metálicas, ligadas a uma fonte 
de alta tensão, o gás tornava-se lu
minoso. Em condições especiais, é 
possível observar dois feixes lumi
nosos que se dirigem em sentidos 
opostos: os raios catódicos e os 
raios canais.

N a p o n te  d e  c o m a n d o  d o  r e a to r  n u c le a r ,  o  c o n t r o le  d o  flu x o  d e  n ê u t r o n s .
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Explosão da bomba: tempo zero (T.). 0,001 segundo depois (T. +  0 , 0 0 1 Doi s segundos depois (T .+  2 ).

Seis segundos depois (T. +  0"). Treze segundos depois (T. +  13"). Trinta segundos depois (T.4-30").

Seqüência dos efeitos da explosão da bomba atômica sobre uma cidade: 
no instante da explosão começa a reação em cadeia, liberando formidá
vel quantidade de energia; um milésimo de segundo depois, ocorrem 
emissões de raios X e ultravioleta, perigosíssimos pelos efeitos biológi
cos; dois segundos após a explosão, o diâmetro da massa explosiva é 
de 1 500 m (o halo indicado com a seta azul assinala a onda de impacto 
supersônica). Nessa fase, o calor desprendido destrói toda a matéria or
gânica existente no lugar.

Seis segundos após a explosão, a onda de impacto atinge o solo, for
mando ventos fortíssimos (indicados pelas setas brancas). Nessa fase, as 
estruturas metálicas que resistiram ao calor são destruídas. Treze se
gundos depois, a esfera atômica se retira, provocando a rarefação do ar, 
o que leva à inversão dos ventos —  começa a formar-se o "cogumelo 
atômico". As poucas substâncias ainda não afetadas são destruídas. 
Após trinta segundos, o cogumelo está completo. A destruição termina, 
mas seus efeitos persistirão ainda por muito tempo.
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O inglês William Crooks 
(1832-1919), que realizou muitas 
experiências com esses raios, não 
conseguiu determinar sua natureza. 
Apenas no fim do século, outro in
glês, Joseph Thomson (1856-1940), 
conseguiu demonstrar que os raios 
catódicos eram constituídos por 
partículas dotadas de massa, e por
tadoras de carga elétrica negativa. 
Elas eram iguais qualquer que 
fosse o gás utilizado e as condiçoes 
experimentais, e deveriam ser um 
componente universal da matéria, 
portanto. Foram batizadas com o 
nome de elétrons.

Quanto aos raios canais, verifi- 
cou-se que possuíam carga elétrica 
positiva, e sua massa dependia do 
gás utilizado, sendo no entanto 
sempre muito maior do que a do 
elétron.

Conjeturou-se então que os áto
mos do gás eram decompostos na 
experiência, e que cada um deles 
era composto por uma parte pe
sada, positiva, diferente para cada 
tipo de átomo; e uma parte leve, ne
gativa, constituída por um ou mais 
elétrons.

A medida das massas das partí
culas que constituem os raios ca
nais (ou núcleos atômicos) foi reali
zada por meio de um aparelho 
inventado pelo inglês Francis Wil
liam Astron (1877-1945): o espec- 
trógrafo de massa.

Constatou-se que os núcleos de 
hidrogênio eram os mais leves de 
todos; além disso, a massa dos ou
tros núcleos parecia ser um múlti
plo da do hidrogênio. Passou-se a 
acreditar por isso que os núcleos de 
hidrogênio fossem os constituintes 
de todos os outros núcleos. Essa 
partícula fundamental recebeu o 
nome de próton.

Radiativ idade

Muitos dos atuais conhecimen
tos a respeito do núcleo atômico 
vieram do estudo da radiativi
dade*.

Algumas substâncias têm o po
der de emitir radiações, capazes de 
atravessar pequenas espessuras de 
matéria. De acordo com suas pene
trações, foram detectados três dife
rentes tipos de radiação: alfa, beta 
e gama. Os raios beta logo foram 
identificados como elétrons muito 
velozes; a radiação alfa é consti
tuída por núcleos de hélio; e os 
raios gama são semelhantes à luz 
e aos raios X*.

Análises químicas mostraram 
que, depois de algum tempo, apare
ciam elementos que não estavam 
presentes inicialmente nas substân 
cias radiativas; observou-se tam 
bém que a radiatividade ia decres
cendo aos poucos. Concluiu-se que 
as radiações eram emitidas pelos 
núcleos dos átomos, que após isso 
se modificavam, transformando-se 
em núcleos de um novo elemento. 
Portanto, os núcleos atômicos não 
eram indivisíveis e podiam ser 
transformados em outros diferen
tes.

Surgiu então a idéia de tentar 
modificar os núcleos artificial
mente, bombardeando-os com 
emissões provenientes de uma ou
tra substancia. A primeira expe
riência bem sucedida foi realizada 
pelo inglês Ernest Rutherford

(1871-1937), que, bombardeando 
nitrogênio com partículas alfa, ob
servou a emissão de prótons de alta 
velocidade; isso evidenciava uma 
transmutação nuclear.

As partes do núcleo

Até 1930, não se sabia ao certo 
quais as partículas oue constituíam 
o núcleo atômico, embora fosse 
certeza que os prótons aparecessem 
em todos.

Devido à radiatividade beta, al
guns acreditavam na existência de 
elétrons dentro do núcleo; outros 
negavam essa possibilidade por 
uma série de razões teóricas. De 
qualquer maneira, deveria haver 
partículas com carga negativa ou 
neutra no interior do núcleo, pois 
sua carga elétrica era menor do que 
se fosse constituído apenas por pró
tons.

Nessa época, a continuação das 
experiências de transmutaçao atô
mica proporcionou a solução do 
problema. Descobriu-se que alguns 
elementos, ao serem bombardeados 
por partículas alfa, emitiam uma 
partícula sem carga elétrica, e de 
massa semelhante à do próton. 
Fora do núcleo, esta partícula, que 
recebeu o nome de nêutron, se de
sintegrava espontaneamente após 
dez minutos, transformando-se em 
úm próton e emitindo um elétron. 
Essa desintegração poderia ocorrer 
também no interior dos núcleos, o 
que explicaria a emissão de radia
ção beta sem ser necessário supor 
que existissem elétrons no núcleo. 
Bastava por isso supor que os nú
cleos eram compostos por prótons 
e nêutrons para explicar os fenôme
nos radiativos.

Dois corpos com cargas elétricas 
de mesmo sinal, próximos um ao 
outro, repelem-se fortemente. 
Quanto menor a distância, maior é 

Esquema de espectógrafo de massa, usado para separar Isótopos. Ao rece- a força que tende a separá-los. Ora, 
ber o feixe de elétrons, são ionizados: submetidos em seguida a um campo os núcleos atômicos contêm pró- 
magnético, seguem trajetórias distintas segundo seu peso. tons, todos eles com cargas elétri-

Primeira aplicação da teoria nuclear: bomba atômica do tipo das que arrasaram Hiroshima e Nagasaki. Baseado 
na fissão do núcleo atômico, o primeiro projeto foi desenvolvido secretamente em Los Alamos t£UA).



196 Física Nuclear

cas positivas, muito próximos entre 
si. Existe, portanto, uma forte re
pulsão elétrica entre eles. Nos nú
cleos estáveis deveria existir al
guma força que prendesse os 
prótons uns aos outros, anulando a 
repulsão elétrica.

O físico japonês Hideki Yukawa 
(1907- ) explicou essa força 
nuclear supondo a existência de 
fortes campos no interior do núcleo 
que, agitados, se comportariam 
como partículas. A partir de infor
mações que dispunha a respeito 
dessas forças, Yukawa previu que 
tal partícula teria massa duzentas 
ou trezentas vezes superior à do 
elétron. Em 1947 sua previsão foi 
confirmada pela equipe do cientista 
norte-americano Cecil Powell 
(1903- ), integrada pelo brasi
leiro Cesar Lattes (1924- ), que 
detectou o méson pi ou (pi on) na 
radiação cósmica. A explicação de 
Yukawa para a neutralizaçao das 
forças de repulsão no interior do 
núcleo através do méson j>i ba
seia-se na absorção e emissão des
sas partículas entre dois prótons 
próximos. O méson pi é uma partí
cula altamente instável e não con
segue sobreviver fora do próton, a 
não ser por um tempo excessiva
mente curto. Assim, uma vez emi
tido, é quase que imediatamente 
absorvido por um próton próximo 
ao próton emissor. E a troca de mé- 
sons que provoca o surgimento da 
força que matém o núcleo unido.

Quando um próton emite um 
méson numa certa direção, é como 
se duas crianças permanecessem 
jogando bola uma para a outra, 
mantendo o movimento uniforme. 
Quando um certo méson está sendo 
trocado entre dois prótons, essas 
duas partículas são atiradas uma 
em direção à outra. Esse impulso 
proporcionado pela emissão do mé
son supera a repulsão elétrica entre 
os prótons, mantendo-os muito uni
dos dentro do núcleo.

A tese de Yukawa abriu cami
nho para o descobrimento de ou
tras partículas elementares, todas 
incapazes de permanecer, a não ser 
por um tempo muito curto, fora do 
emissor. Foram descobertos desde 
então outros tipos de méson, os bá- 
rions e os léptons. O estudo dessas 
partículas é feito pela mecânica 
quântica e é regido, entre outras 
leis, pelo princípio da incerteza, ou 
indeterminação, de Wlrner Heisen
berg (1901-1976). Esse físico per 
cebeu que, para se determinar a po
sição e a velocidade de uma 
partícula, é preciso que o observa
dor interaja com o fenômeno obser
vado; essa interação, necessaria
mente, interfere no sistema em 
estudo, transmitindo-lhe, em geral, 
uma quantidade de energia, antes 
inexistente. Isso é particularmente 
verdadeiro e forte no estudo mi
croscópico do núcleo atômico, 
onde quase todas as grandezas en
volvidas são muito pequenas. A

Contador de cintilações construído na Universidade de Berckeley. ta lifó r- 
nia, usado para pesquisas sobra a interação entre mésons pi nôUtrâS.

A mecânica quântica baseou-se em estudos de Planck e Bohr (foto).

teoria de Heisenberg derrubou o 
determinismo que dirigia a Física 
até então, permitindo, com isso, 
que a mecânica quântica sobrevi
vesse como teoria.

Níveis de energia

O núcleo é, portanto, uma estru
tura bastante complicada; possui 
várias partículas em seu interior. 
Mas isso não quer dizer que o inte
rior nuclear seja desordenado; há 
evidências de que há uma ordem 
interna rígida.

Quando um átomo se desintegra, 
por exemplo, a energia desprendida 
tem um valor bem definido, o que 
depende do tipo de desintegração 
sofrida pelo nucleo (a, /?, y). O nú
cleo pode libertar uma energia de 
7,2 MeV ou 8,5 MeV, mas nunca 
uma quantidade diferente destas. 
Da mesma forma, quando se bom
bardeia um material com partículas 
alfa, ou outro projétil qualquer, os 
núcleos escolhem preferencial
mente as partículas que possuam 
certo valor de energia bem determi
nado. Essas evidencias mostram 

ue a energia que os núcleos po- 
em possuir não é arbitrária; a es

trutura nuclear não pode, portanto, 
ser desordenada.

Outro fenômeno diferente, que 
m ostra uma certa regularidade, e a 
estabilidade nuclear: pode-se cons
truir artificialmente um núcleo pos
suindo um número qualquer de 
prótons e nêutrons; mas apenas al
guns desses núcleos são estáveis.

Os outros partem-se depois de al
gum tempo, às vezes quase instan
taneamente.

Para explicar essas proprieda
des, elaborou-se o modelo nuclear 
de camadas. Segundo essa teoria, 
os núcleos atômicos são construí
dos como se houvesse um engra
dado espacial, e cada próton ou 
nêutron fosse colocado em uma de 
suas casas. Se o engradado não é 
preenchido de acordo com certas 
regras, a estrutura se quebra. 
Quando se fornece energia ao nú
cleo, é como se houvesse a passa
gem de uma partícula para uma 
casa superior; como só existem al
gumas posições bem determinadas 
em que as partículas podem ser co
locadas, é necessário fornecer um 
valor correto de energia; caso con
trário, o núcleo não pode aprovei
tá-la. Também na desintegração, 
há um rearranjo interno, que im
plica um valor definido de energia.

Essas são algumas das coisas 
que se sabem ou se imaginam a res
peito dos núcleos atômicos. Entre
tanto, o estudo do núcleo não pa
rou; ainda há muitas guestões sem 
resposta, muitos fenomenos sem 
explicação. Talvez logo tudo se es
clareça; talvez nunca se chegue a 
conhecer totalmente o interior do 
núcleo atômico.

VEJA TAM BÉM : Á tom o; Energia 
Nuclear; Física; Radiatividade; 
Raios X.
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Fisiologia

Por que o coração bate ou um 
músculo se contrai? De que forma 
os nervos transportam mensagens? 
E, ainda, de onde vem a energia ne
cessária à realização dessas_e de 
muitas outras tarefas? Essas sãc> al
gumas das perguntas a que o fisio- 
logista se propõe responder. Ele 
tenta saber como os organismos vi
vos trabalham, de que recursos se 
utilizam para crescer e reprodu- 
zir-se.

Em relação às funções animais, 
os mestres da Antiguidade e Idade 
Média assumiam uma posição es
peculativa, levando a inferências 
erradas. Algumas delas entravaram 
o avanço da medicina* e da fisiolo
gia durante muito tempo.

O método experimental de inves
tigação anatômica e fisiológica 
nasceu no século XVII, com o mé
dico inglês William Harvey*. No 
campo da circulação sanguínea, ele 
coordenou e interpretou todos os 
dados até então colhidos; corrobo
rou tais interpretações com verifi
cações experimentais; sobre o que 
não podia ser totalmente compro
vado, formulou hipóteses. Anos 
mais tarde, René Descartes* conti
nuou a obra de Harvey, comple- 
mentando-a com a explicação de 
fenômenos nervosos e ações refle
xas.

O próximo passo a caminho de 
uma fisiologia científica foi dado 
pelo suíço Albrecht von Haller* 
que propôs a independência da fi
siologia. É de sua autoria o pri
meiro tratado desta ciência:. Ele
mentos da Fisiologia.

As pesquisas de Haller foram se
guidas por homens como Charles 
Bell (1774-1842), Johannes Muller 
1801-1858), Dubois-Reymond 
18 18-1896) e Claude Bernard*.

Os três níveis fisiológicos

Do ponto de vista prático, a fi
siologia pode ser dividida em três 
ramos: fisiologia celular ou geral, 
fisiologia de grupos especiais e f i 
siologia comparada. O primeiro 
ocupa-se das características bási
cas, comuns à maioria dos organis
mos vivos.

Bem antes do aparecimento dos 
organismos multicelulares, ocorreu 
uma considerável evolução* bio
química do protoplasma; conse
qüentemente, as células adquiriram 
uma organização funcional com
plexa. Em todas elas as proprieda
des funcionais (permeabilidade se
letiva, atividades enzimáticas de 
oxidorredução, interações nucleo- 
plasmáticas, etc.) são praticamente 
idênticas.

Uma das bases da teoria da evo
lução é justamente o fato de que, 
ao nível celular, os organismos 
apresentam mais semelhanças que 
diferenças. Por outro lado, a espe
cialização celular deu origem a di
versos tipos de células, com perda 
de determinadas funções em favor 
de outras.

A fisiologia de grupos especiais 
estuda as características funcionais

próprias de cada grupo de organis
mos. Nesse ramo destaca-se a fisio
logia humana pelo objeto de seu es
tudo: o organismo humano. 
Embora freqüentemente não se 
sirva do homem em suas experiên
cias, mas de outros animais — 
cães, cobaias, ratos e macacos — , 
as informações colhidas são gene
ralizadas para a espécie humana e, 
confirmadas, tornam-se leis fisioló
gicas. Por exemplo, pesquisas so
bre a medula espinhal ou sobre as 
implicações que acarretam alguns 
de seus distúrbios são conduzidas, 
geralmente, em cães. Posterior 
mente, diante de um caso acidental 
de secção da medula humana, com
param-se os resultados obtidos em 
ambas as circunstâncias.

Usando animais de experimenta
ção ou, em casos çiue não envol
vam riscos de saúde, o próprio 
homem, a fisiologia acumula infor
mações sobre o funcionamento 
normal do corpo humano. Assenta 
assim suas bases para a compreen
são de desvios patológicos da nor
malidade (fisiopatologiaj, e de seu 
tratamento (terapêutica).

Da mesma forma que a fisiolo
gia animal se constitui em um dos 
pilares da medicina, a fisiologia 
dos vegetais superiores fundamenta 
a ciência agrícola.

Finalmente, a fisiologia compa
rada tem como objeto o estudo pa
ralelo das funções dos diversos ór
gãos, em grupos de indivíduos 
diferentes.

Organismos geneticamente dis
tintos podem apresentar analogias 
em suas características fisiológicas 
e em suas respostas aos estímulos 
ambientais. Por outro lado, ani
mais com grandes relações de afini
dade podem exibir características 
fisiológicas diferentes, ou respon
der de maneira diferente aos estí
mulos do meio externo.

O trabalho da fisiologia compa
rada é, portanto, considerar a va
riedade de espécies, a fim de rela
cionar e estabelecer paralelos entre 
elas.

Quando o meio é desfavorável

O estudo das homologias e ana
logias fisiológicas — tão reais 
quanto as morfológicas —  conduz 
a níveis singulares de generaliza
ção. Entre os métodos mais úteis 
para quantificar as diferenças fun
cionais, situam-se aquelas expe
riências que envolvem o stress* 
ambiental.

Como a sobrevivência a longo 
prazo é mais difícil em condições 
naturais extremas do que em condi
ções médias, as provas desenvol
vem-se nos limites dos fatores 
ambientais —  temperatura, sali
nidade, grau de oxigenação, etc. 
Em função desses limites ou fatores 
adversos, quantificam-se o metabo
lismo*, as reações enzimáticas e 
vários outros fenómenos que ocor
rem no indivíduo.

Outro dado importante para a fi
siologia comparada é o valor do 
“ tempo de normalização” : tempo 
necessário para que a situação nor
mal possa se restabelecer, após ter 
sido alterada. Qualquer animal ca
racteriza-se por normas fisiológicas 
determinadas. Assim, se em certas 
condições ocorrerem desvios, a ten-

Do século XV II, as ilustrações do 'Tratado do Homem", de R. Descartes.

William Harvey, iniciador da ciância que investiga as funções da célula.
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Banhos (hidroterapia), um hábito salutar já entre os antigos romanos.O fisiologista pesquisa o funcionamento normal dos organismos vivos.

dência é compensá-los, eliminan
do-se o fator desfavorável, e facüi- 
tando o retorno à situação 
primitiva.

O estado interno de um ser vivo, 
sob as influências do ambiente ex
terno, tem também um peso consi
derável para a fisiologia. Alguns 
animais sofrem alterações internas 
para conseguir adaptar-se ao meio
—  os poiquilotermos, por exemplo, 
adaptam-se a temperaturas variá
veis. Outros, porém, mantêm 
grande constância interna perante 
um meio oscilante —  é o que acon
tece com os homeotermos.

As informações obtidas pela fi
siologia comparada são úteis à bio
logia aplicada, pois descrevem, 
com exatidão, as características 
dos animais. Auxiliam também o 
ecólogo a compreender as restri
ções dos vegetais e animais, em 
seus respectivos habitats. Explicam 
as variações naturais, situando o 
homem dentro de uma perspectiva 
biológica efetivamente correta.

VEJA TAM BÉM : Adaptação; 
Biologia; Desenvolvimento e Cres
cimento Biológico; Ecologia; Espé
cie; Evolução; Histologia; M edi
cina.

Fisioterapia

As formas mais conhecidas de 
tratamento das doenças fundamen- 
tam-se em processos bioquímico- 
farmacológicos, ou seja, na utiliza
ção de certas drogas*, ou em 
processos cirúrgicos cruentos. Ao 
lado desses métodos de tratamento 
existe outro que se vale de agentes 
físicos como calor, frio, eletrici
dade, radiações, água corrente, mo
vimentos mecânicos, etc. É a fisio
terapia.

Embora a utilização desses 
agontes para solução de problemas 
de saúde seja tão antiga quanto a 
humanidade, a fisioterapia, como 
disciplina científica, é relativa
mente recente. Começou a desen
volver-se durante a Primeira* 
Guerra Mundial, como tentativa de 
atender ao grande número de pes
soas jovens semi-inutilizadas pelo 
conflito. Além dessa razão, os sur
tos epidêmicos de poliomielite, 
ocorridos nos Estados Unidos no 
começo do século XX, desempe
nharam papel fundamental no 
mesmo sentido.

A partir de então, evoluiu cada 
vez mais, passanHo a constituir um 
serviço médico especial. É ampla
mente utilizada como tratamento 
principal ou auxiliar em diversos 
estados patológicos: paralisia in
fantil, paralisia cerebral, lesões do 
nervo periférico, artrite, reuma
tismo, lesões vasculares periféricas, 
lesões da medula espinal, esclerose 
múltipla, doenças ortopédicas, de
feitos posturais, amputações, defei
tos congênitos, lesões do plexo 
branquial, enfermidades neuropsi- 
quiátricas e ainda doenças toraci- 
cas pré e pós-operatórias.

No tratamento dessas enfermida
des*, a fisioterapia, apesar de ramo 
independente da medicina*, fica 
muitas vezes subordinada a outras 
especialidades, como método coad
juvante para o tratamento medica
mentoso ou cirúrgico.

Em linhas gerais, a fisioterapia é 
aplicável a varios tipos de altera
ções orgânicas ou mesmo como 
prevenção destas, aperfeiçoando 
estruturas e tecidos sadios e orien
tando também para outras formas 
de tratamento. No entanto, as con- 
tra-indicações devem estar sempre 
em mente e os tratamentos devem 
ser seguidos com toda correção, su
pervisionados por profissionais 
competentes.

Hidroterapia

A hidroterapia usa como princí
pio o elevado calor específico da 
água, que é utilizada em temperatu
ras variáveis. Banhos quentes ten
dem a diminuir a fadiga e a irritabi
lidade e causam relaxamento dos 
músculos, mas podem ter efeito 
enervante, quando muito prolonga
dos. Estimulam as glândulas su
doríparas, provocando perspiração, 
e baixam a pressão sanguínea, tor
nando ligeiramente mais intenso o 
trabalho cardíaco, pela dilatação 
dos vasos sanguíneos periféricos. 
Se quentes e prolongados, o sufi
ciente para elevar a temperatura do 
corpo, podem acelerar o metabo
lismo*.

Banhos frios de curta duração 
ativam o tônus muscular, sendo, 
portanto, estimulantes desses teci
dos. Produzem contração das fi
bras elásticas, aumentam a pressão 
sanguínea e os movimentos respira
tórios, assim como o metabolismo 
e a quantidade de oxigênio. Além 
disso, causam constrição dos vasos 
periféricos, fazendo com que o san
gue se dirija até as regiões mais 
profundas do organismo.

A imersão alternada de extremi
dades do corpo- em água quente e 
fria causa intensa reação vascular.
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Equilíbrio físico e mental desde cedo, pela ginástica (mecanoterapia)

sendo empregada em numerosas al
terações como artrite, doenças vas
culares periféricas, fraturas, contu
sões e outras. Além da terapia 
fundada no princípio do calor es
pecífico, utiliza-se a água apenas 
como força m .cânica oucom o veí
culo para outras substâncias de
sempenharem seu papel curativo. 
No primeiro caso, as duchas ser
vem aos casos de enfraquecimento 
muscular. O segundo encontra-se 
nos banhos de mar, fontes hidromi- 
nerais ou lama, nos quais as subs
tâncias dissolvidas na água atuam 
sobre o corpo com efeitos benéfi
cos. Esses efeitos são particular
mente visíveis em certos tipos de 
doença _da pele e seu revigora- 
mento. É necessário, porém, acres

centar que muitos dos efeitos mira
culosos bastante divulgados não 
passam de crendices populares ou 
charlatanismo sem base científica.

Muito comuns são também os 
“banhos artificiais”, nos quais al
guma droga é acrescentada á água, 
como por exemplo o enxofre, para 
tratamento de alergia, eczema e al
gumas micoses, o gás carbônico, 
para as moléstias circulatórias pe
riféricas, ou o amido, para as der
matites pruriginosas.

Eletroterapia

O estímulo dos músculos e ner
vos pelos vários tipos de corrente 
elétrica é um dos métodos mais im
portantes do arsenal da fisiotera

Banhos sulfurosos, indicados desde a Idade Média para doenças da pele.

pia. A eletricidade, quando em 
forma estática, carrega o corpo do 
paciente com alta tensão, sendo 
usada em determinadas psicoses*. 
As correntes contínuas, unidirecio- 
nais e de baixa voltagem e ampera
gem, quando aplicadas na superfí
cie do corpo humano, podem 
produzir vasodilatação reflexa por 
causa da ação estimulante sobre as 
terminações nervo-sensoriais. Por 
outro lado, as correntes alternadas, 
que mudam constantemente de di
reção, são empregadas em lesões e 
paralisias centrais.

Enfim, correntes de alta freqüên
cia aquecem os tecidos sobre os 
quais são aplicadas.

Mais conhecidos são os trata
mentos pelas radiações eletromag
néticas: luz, rádio, raios X e co
balto. A luz tem ação química 
importante, especialmente as radia
ções ultravioleta, empregadas con
tra raquitismo, psoríase, acne, her
pès zoster, nevralgias e artrites 
reumatóides. O raio X* é ampla
mente utilizado em diagnóstico e, 
terapeuticamente, em algumas 
doenças da pele e no tratamento 
pós-cirúrgico de tumores. O rádio 
e o cobalto têm larga aplicação no 
combate aos tumores malignos. As 
três últimas modalidades são co
nhecidas como radioterapia.

Mecanoterapia

A utilização das forças e movi 
mentos do próprio corpo humano, 
com fins terapêuticos, profiláticos e 
principalmente reabilitativos, cons
titui a mecanoterapia. Uma de suas

formas é a ginástica, empregada 
nas doenças reumáticas, paraple
gias e similares.

Outra forma são as massagens, 
que produzem movimentos dos te
cidos moles, removendo da pele as 
camadas superficiais, elevando a 
temperatura local de 2 a 3 graus 
centígrados, pela liberação da his- 
tamina, e melhorando o metabo
lismo muscular. Além disso, produ
zem vasodilatação periférica, 
previnem a fibrose dos músculos, 
diminuem a tendência de atrofia 
muscular, removem edemas e po
dem ser sedativas.

Finalmente, as manipulações são 
usadas nas artroses de todas as ar
ticulações, reumatismo, artrite reu- 
matóide, hérnias de disco, luxações 
e subluxações e nas fibrosites.

A ultra-sonoterapia consiste na 
utilização de vibrações mecânicas 
com freqüências acima de 16 000 
ciclos por segundo, cifra que pode 
chegar a vários milhões. Essas vi
brações produzem uma micromas- 
sagem poderosa e profunda, exer
cendo ação térmica local, aliviando 
edemas, diminuindo o tônus mus
cular e causando analgesia local, 
com alívio da dor.

Artrites e artroses, distensões, fi
brosites, torcicolo, herpes zoster, 
contusões e outros males se benefi
ciam da ultra-sonoterapia e.há pou
cas contra-indicações para esse 
tipo de tratamento.

VEJA TAM BÉM : Fraturas; Luxa
ções; Ortopedia.
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Na gravação, o som converte-se em sinais eletromagnéticos, responsáveis pela sensibilização da fita.

Fita Magnética

No moderno mundo da eletrô
nica* e da cibernética*, as fitas 
magnéticas tornaram-se impres
cindíveis. Elas são usadas tanto em 
simples gravadores domésticos, 
quanto em complicados aparelhos 
(calculadores, cerebros e computa
dores* eletrônicos) e video-tapes 
para a gravaçao* combinada de 
som e imagem. Introduzidas no sé
culo XX, seu processo de fabrica
ção varia de acordo com suas apli
cações.

De modo geral, essas fitas são 
compostas por uma base plástica 
(cloreto de polivilina — PVC, ace
tato, poliéster) e uma camada de 
verniz sobre a qual é depositada 
fina camada de material ferromag
nético, à base de óxido de ferro 
(Fe20 2 gama).

A base plástica é obtida de um 
pó arenoso, cujo nível de eletriza- 
ção é mantido o mais baixo possí
vel. Esse pó termoplástico é trans
formado, por ação de calor, numa 
película branco-leitosa que, por 
meio de raspadores, desprende-se 
em fatias. Em seguida, uma tritura
dora desfaz as largas fitas em esca
mas e leva-as para uma máquina 
que fabrica a chapa plástica. À me
dida que vai passando pelos rolos 
da maquina, a chapa vai adqui
rindo a espessura e resistência 
ideais. Então, é cortada em fitas.

O material que recobre a chapa 
plástica é composto de óxido de 
ferro, verniz e solventes, que, mis
turados, compõem uma pasta de 
cor pardacenta, filtrada antes de re
cobrir a fita.

O óxido de ferro é encontrado

em forma de pó com estrutura mi- 
crocristalina com um diâmetro mé
dio de 1 mícron (milésima parte do 
mm). Quanto menores forem esses 
grânulos, maior qualidade sonora 
terã a fita. Para tanto, as proprie
dades magnéticas do óxido de 
ferro, de influência decisiva sobre 
as características elétricas da fita, 
são rigorosamente controladas em 
laboratório, cujas instalações exi
gem condições especiais: o ar con
dicionado garante temperatura e 
umidade constantes, enquanto a re
novação de ar e a pressão contro
lada evitam penetração de partícu
las estranhas. Mesmo os 
trabalhadores têm suas roupas as
piradas para que não haja partícu
las de poeira no laboratório. Suas 
vestimentas são especialmente con
feccionadas para repelir o pó.

A mistura á aplicada às chapas 
por meio de potentes campos mag
néticos. Automaticamente, ela en
tra num túnel de secagem, à tempe
ratura constante, onde os solventes 
são evaporados. Depois, a superfí
cie da chapa é aperfeiçoada termo- 
mecanicamente, para propiciar me
lhor contato mecânico-magnético 
com a cabeça de gravação. O rolo 
passa então à sala de corte, onde 
as chapas magnéticas são cortadas 
em larguras de até 1 centésimo de 
milímetro, de acordo com a finali
dade. A largura de fitas comumente 
usadas em gravadores, por exem
plo, é de 6,5 mm. Essas fitas são 
automaticamente enroladas em 
carretéis e enviadas a um centro de 
controle que determina suas pro
priedades eletroacústicas. Apare
lhos especiais acusam o grau de 
sensibilidade (capacidade de captar 
sons débeis) e a curva de freqüência 
das fitas recém-fabricadas. Medem 
também as distorções e a regulari
dade magnética do recobrimento, 
segundo um valor-padrão.

Controle de qualidade

Antes de serem colocadas no co
mércio, as fitas são enroladas em 
carretéis de pista dupla. Uma vez 
mais, cada fita é controlada por cé
lulas fotoelétricas: qualquer defeito, 
registrado faz o enrolamento parar 
instantaneamente. A fita defeituosa 
é então retirada.

No gravador, os sinais acústicos, 
captados pelo microfone, são trans
formados em sinais elétricos e am
plificados. A seguir, são injetados 
na cabeça de gravação, que os tra
duz em variações de campo magné
tico. Os grânulos de óxido de ferro 
da fita orientam-se, em maior ou 
menor escala, com o campo mag
nético, cujas variações ficam im
pressas, como diferentes arranjos 
dos grânulos. Na reprodução, o 
processo se. inverte; a fita magné
tica com os sinais gravados induz 
impulsos magnéticos na cabeça de 
gravação; esta, por sua vez, os tra
duz em sinais elétricos, que são 
amplificados e convertidos em sons 
no alto-falante.

Em geral, uma fita comum cor
rendo a velocidade de 19 cm por 
segundo (7 1/2” ) consegue repro
duzir sons —  que dependem da 
qualidade do gravador — com fre
qüência em torno de 20 a 23 000 
hertz (o ouvido humano consegue 
ouvir sons entre 20 e 20 000 hertz). 
Os gravadores grandes têm, em ge
ral, mais duas velocidades: 9,5 cm 
por segundo (3 3/4”), que consegue 
gravar sons entre 14 e 17 000 
hertz: e 4 cm e 75 mm por segundo 
(1 7/8”), gravando sons com fre
qüência entre 8 e 12 000 hertz. Esta 
e, geralmente, a velocidade de gra
vadores tipo cassette.

VEJA TAM BÉM : Gravação.

Desde que os homens começa
ram os estudos c'e fitogeografia (ou 
seja, geografia das plantas), nota
ram algo de paradoxal nas paisa
gens formadas por vegetais: estas 
eram, ao mesmo tempo, semelhan
tes e diferentes. Quem visita a hi- 
léia amazônica e as florestas da 
Nova Guiné percebe uma estreita 
identidade. Ambas pertencem ao 
tipo de floresta úmida e quente — 
a floresta tropical. Examinadas 
mais de perto, entretanto, logo sal
tam aos olhos as diferenças —  as 
espécies* vegetais das duas são di
versas, se bem que adaptadas ao 
ambiente de forma parecida.

Fitogeografia ecológica

As semelhanças fitogeográficas 
podem ser atribuídas à ecologia* e 
as diferenças, à história da região. 
Para abordar esses dois aspectos
— uniformidade e diversidade da 
paisagem vegetal — , surgiram 
duas ciências: a fitogeografia eco
lógica e a fitogeografia histórica.

Se a Terra* fosse uma esfera lisa, 
as temperaturas se distribuiriam 
uniforme e concentricamente, indo 
do frio máximo nos pólos* até o 
calor máximo no equador. Esse 
continente, único e liso, estaria, en
tão, dividido em faixas sucessivas 
de paisagens: gelo*, tundra*, flo
resta* fria (taiga) e temperada, 
campos* e deserto*.

Nos pólos haveria —  como real
mente há — duas calotas de gelo, 
e nenhuma vida vegetal. As plantas 
não crescem no gelo exceto algu
mas algas verdes, tanto por causa 
da temperatura, quanto pela falta 
de água líquida, sem a qual os ve
getais não podem existir.

Logo após essas calotas de àgua 
gelada, apaYeceria a faixa subpolar 
da tundra, caracterizada pelo fato 
de que, em certa parte do anc, com 
o degelo, o solo ficaria embebido, 
permitindo alguma vida vegetal. 
Mas, durante o inverno, quando a 
água recongela dentro do solo, im
pedindo que as raízes obtenham 
água, as plantas não sobrevive
riam. Como resultado dessas con
dições, a flora seria constituída por 
musgos, liquens*, juncos e ervas 
rasteiras.

Abaixo da tundra, apareceria a 
faixa das florestas, com água 
líquida abundante o ano todo, uma 
vez que o clima permitiria que a 
precipitação excedesse a evapora
ção. O limite superior desta faixa 
seria a taiga, ou floresta fria de 
coníferas (tipo pinheirais). O infe
rior, as florestas temperadas de an- 
giospermas (plantas de flor). Ime
diatamente após as florestas, 
surgiria o cinturão de pradarias, ou 
estepes, com temperatura tão ele
vada que a quantidade de água eva
porada durante o ano equivaleria, 
aproximadamente, à quantidade 
precipitada. As ervas da  pradaria 
poderiam crescer aí, pois necessi
tam de menos água do que as árvo
res.

Finalmente, abaixo das estepes,
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circundando o equador, apareceria 
a faixa dos desertos — lugares 
onde a quantidade de água evapo
rada, maior do que a que se preci
pita, limitaria ou impossibilitaria a 
vida vegetal.

Convém notar que dos_ fatores 
citados — temperatura e água — 
o mais importante para a vida ve
getal é a água e não a temperatura. 
Nesse modelo de planeta liso, sem 
montanhas, a temperatura só im
porta porque regula a distribuição 
da água, congelando-a nos pólos e 
subtraindo-a no equador, com to
das as situações intermediárias.

A primeira coisa a notar-se nesse 
modelo, no qual as plantas só ob
têm água pela precipitação da 
chuva, é que nele não existiriam 
florestas tropicais — causadas pela 
combinação entre calor e abundân
cia de água. Para que essa combi
nação apareça sao necessários 
grandes rios na região equatorial, 
coisa que só as montanhas* podem 
produzir.

A Terra não é lisa

As paisagens reais do planeta 
não estão distribuídas em faixas 
como as descritas, porque há mais 
dois fatores importantes regulando 
a distribuição da água na Terra: as 
montanhas e os mares.

O primeiro geógrafo que asso
ciou a sucessão de paisagens que se 
observa ao escalar uma montanha 
com aquela que se observa “ des
cendo”, do pólo ao equador, foi 
Alexandre von Humboldt*.

Como os pólos, o topo das altas 
montanhas é gelado. Abaixo dessa 
zona aparecem as “tundras de 
m ontanha”, depois, as florestas de 
coníferas e, por fim, dependendo da 
localização da montanha no pla
neta, as florestas de angiospermas, 
seguidas ou não de pradarias e de

Dentro da sucessão de climas, um cactus ao pé da montanha.

sertos. A sucessão florística das al
titudes, análoga à das latitudes, tem 
as mesmas causas: faixas decres
centes de temperatura e disponibili
dade correspondente da á§ua.

A presença das cordilheiras e 
planaltos deforma os cinturões 
imaginados no planeta liso. Por 
exemplo, a floresta tropical afri
cana —  situada na mesma latitude

que a sul-americana —  ocupa uma 
extensão muito menor. O motivo 
principal é que boa parte do conti
nente africano é mais elevado sobre 
o mar do que os territórios sul- 
americanos.

Mas a presença das montanhas 
não modifica apenas a flora da pró
pria região elevada. Modifica tam 
bém seus arredores. Em parte, por

que pode impedir as nuvens de 
atingir certas regiões. Mas, princi
palmente, porque das montanhas 
correm os rios que irrigam as planí
cies. Os Andes coletam uma 
enorme quantidade de água atmos
férica e a lançam, sob a forma de 
rio (Amazonas), para o vale sul- 
americano. No planetg liso essa re
gião seria desértica. E a irrigação 
dos rios vindos das montanhas que 
permite a formação da floresta tro
pical, fruto da combinação entre 
calor e água abundante.

Presença do oceano 
e dos ventos

A seqüência das faixas fitogeo- 
gráficas de latitude pode ser obser
vada no hemisfério norte (embora 
muito modificada pelas variações 
de altitude e pelos rios) pois é aí 
que se concentram os continentes. 
Mas é difícil, ou impossível, delimi
tá-la no hemisfério sul, em grande 
parte recoberto pelos oceanos.

Como o fator mais importante 
na criação das faixas fitogeográfi- 
cas não é a temperatura, mas a dis
ponibilidade de água, e, sendo o 
oceano o grande fornecedor de 
água atmosférica do planeta, sua 
proximidade, distância e latitude 
fazem variar o surgimento dos vá
rios tipos de flora. A latitude tem 
importância porque o movimento 
de rotação da Terra deforma o 
curso dos ventos, criando três zo
nas em cada hemisfério: a polar, de 
ventos orientais, a temperada, de 
ventos ocidentais, e a subtropical, 
com os ventos alísios (orientais). 
Os ventos, sendo os distribuidores 
das nuvens de água evaporada, per
mitem maior umidade em zonas 
que de outra forma seriam desérti
cas. A alta pluviosidade nos trópi
cos permite que surja a floresta tro
pical, fruto da combinação entre

Trecho de um bosque de castanheiras localizado nos flancos de uma colina. Um Nordeste menos seco: vegetação típica da região de Codó (MA).
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calor e água abundante. (Mesmo 
no hemisferio norte, a proximidade 
do oceano ou a presença de mares 
internos —  Mediterrâneo, Cáspio, 
etc. — modificam as paisagens a 
sua volta.)

Portanto, pode-se afirmar, de 
modo geral, que o aparecimento de 
uma paisagem vegetal depende da 
latitude, altitude e distancia do 
mar. E que os três fatores atuam, 
principalmente, através do forneci
mento de água. Calor, luz e solo 
são menos importantes do que o re
gime de umidade e irrigação.

H istó ria  e paisagem

Fatores ecológicos comuns ten
dem a criar comunidades de plan
tas que vivem de forma semelhante. 
Em todos os desertos do globo apa
receram plantas que, embora origi
nárias de famílias diversas, apre
sentam adaptações parecidas para 
resistir à falta de água. E em todas 
as florestas tropicais surgiram epí- 
fitas* que usam métodos comuns 
para ancorar-se sobre as árvores, 
coletar água da chuva, etc.

Mas a semelhança das adapta
ções não mascarou completamente 
a diferença das origens. Desertos 
com cactos, só aparecem na Amé
rica; bromeliáceas também só apa
recem nesse continente, onde são 
muito comuns. Essas diferenças en
tre a paisagem do Saara e a do 
Novo México, ou entre a da Ama
zônia e a de Zambeze, não derivam 
da ecologia, mas da história da re
gião. Algumas famílias ou espécies 
evoluíram em certos continentes, 
sem poder difundir-se para os ou
tros. As coníferas da faixa da taiga 
no hemisfério norte pertencem aos 
gêneros Abies e Picea, enquanto 
nas latitudes e altitudes correspon
dentes do hemisfério sul são do gê
nero Araucaria (o conhecido pi- 
nheiro-do-Paraná, por exemplo). E 
a longa separação entre as regiões 
dos Andes e _a paranaense já  dife
renciou o gênero Araucaria em 
duas espécies diversas: o A . angus- 
tifolia e o A . araucana.

Essas diferenças na composição 
das populações vegetais permiti
ram dividir o planeta em tres gran
des regiões florísticas. O Holoark- 
tis (de holo =  inteiro; arktis =  
região, norte), região colossal, que 
reúne a América do Norte, África 
do Norte, Europa e boa parte da 
Ásia. O Paleotropis (de paleo = 
antigo), que abrange as partes tro
picais do Velho Mundo, a índia, a 
África e a Oceania. E o Neotropis 
(neo =  recente), que reúne as vá
rias regiões tropicais da América 
Central e da América do Sul.

Além dessas, existem ainda três 
pequenas regiões que, devido ao 
prolongado isolamento, desenvol
veram floras particulares. A Ca- 
pensis (cabo da Boa Esperança), a 
Australis (Austrália) e a Antarktis 
(Antártica).

Essas seis regiões subdividem-se 
em províncias florísticas que, por 
sua vez, se subdividem nas comuni
dades locais.

VEJA TAM BEM : Botânica; Cam
pos; Desertos; Ecologia; Floresta; 
Geografia; Habitat; Tundra.

Regiões apicais de dois abetos ver
melhos (coníferas). O da esquerda 
apresenta aspectos específicos: o 
ramo principal é ressecado e curto: 
o lateral, pela ação de auxinas. está 
substituindo-o progressivamente.

Alpiste, ponto de partida

A descoberta dos fitormónios 
data de 1880, quando Darwin* fez 
várias observações sobre o cresci
mento das coleóptiles de sementes 
recém-germinadas de alpiste. Cons
tatou que elas sempre se curvavam 
em direção à luz —  apresentavam 
fototropismo positivo.

Intrigado com essa reação, Dar
win tentou descobrir qual seria a 
parte sensível da  coleoptile. Para 
isso, realizou diversos experimen
tos, em todos eles impedindo a che
gada da luz a alguma parte da co- 
leóptile. Constatou então que o 
ápice (extremidade) era a região 
sensível. Todavia, a parte que res
pondia ao estímulo luminoso não 
era o ápice, mas a zona subapical. 
Cobrindò-se o ápice e deixando-se 
que a luz incidisse unilateralmente 
sobre a região subapical, esta não 
manifestava qualquer tipo de rea
ção.

As experiências de Darwin fo
ram retomadas por Boysen-Jensen, 
em 1910. Ele provou que, se a co- 
leóptile fosse decapitada, isto é, pri
vada de sua porção apical, não 
mais responderia ao estímulo lumi
noso. Mas, se a parte amputada 
fosse recolocada em seu lugar, a 
coleóptile voltaria a curvar-se.

Boysen-Jensen conclui • que a 
substancia responsável por tal 
comportamento era produzida no 
ápice, mas deslocava-se para a 
zona subapical, ali produzindo 
crescimento diferencial e provo
cando curvatura em direção ao 
foco luminoso. Para comprovar 
essa hipótese, decapitou uma co
leóptile, reconstituindo-a após in
terpor, entre o ápice e o resto do 
corpo, uma delgada camada de ge
latina. A substancia produzida no 
ápice atravessou a gelatina, a cami
nho da parte subapical.

Alguns anos mais tarde, Paal 
conseguiu que a coleóptile se cur
vasse no escuro absoluto. Para 
tanto, cortou-a pelo ápice e, logo 
em seguida, recolocou-a sobre ele, 
porém lateralmente. Houve um 
crescimento maior naquele lado, o

As giberelinas. fitormónios que estimulam o crescimento das plantas, foram 
descobertas na década de 1920. As plantas de cana-de-açúcar tratadas com 
essas substâncias (à direita) são bem maiores do que as normais.

Fitormônio

Há substâncias capazes, de regu
lar e dar unidade ao desenvolvi
mento celular: as vitaminas* e os 
hormônios*. Esses compostos quí
micos podem, mesmo em baixas 
concentrações, atuar sobre o meca
nismo celular. Os hormônios, pro
duzidos em um órgão ou tecido de
terminado, são depois espalhados 
pelo corpo, ao contrário das vita

minas, que estão presentes em todo 
o organismo dos vegetais, mas não 
se movem através deles como os 
hormônios. Apesar de não terem 
essa capacidade de movimento, nos 
vegetais as vitaminas são classifi
cadas ao lado dos hormônios, pela 
similaridade de suas funções, rece
bendo um único nome: fitormô- 
nios. Já nos animais, incapazes de 
sintetizar as vitaminas, as duas 
substâncias são classificadas sepa
radamente, pois para obter as vita- 
minas, devem ingeri-las através da 
alimentação. Os fitormónios mais 
conhecidos são as auxinas, embora 
existam outros grupos.
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que provocou uma curvatura.
A “história das coleóptiles” não 

se encerra com Paal. O fisiologista 
holandês Fritz Went conseguiu, em 
1928, isolar a substância responsá
vel pelo fototropismo da coleóptile, 
deixando repousar seus ápices so
bre blocos de gelatina. Quando es
tes foram aplicados sobre as co
leóptiles decapitadas, seu 
crescimento, até então paralisado, 
reiniciou-se. Se a aplicação era la
teral, ocorria curvatura.

Tratava-se, portanto, de um 
efeito fotomorfogenético, contro
lado por uma substância de natu
reza hormonal — presente em do
ses extremamente baixas.

A próxima e última etapa seria 
a identificação química desse hor
mônio, que se descobriu ser o ácido 
indolil — 3 — acético (AIA). 
Hoje, conhecem-se várias substân
cias —  naturais ou sintéticas — 
que produzem efeitos análogos aos 
do AIA. São genericamente cha
madas de auxinas (palavra de ori
gem grega, que significa “crescer”).

Dependendo da concentração, as 
auxinas tanto podem acelerar como 
retardar ou inibir o crescimento: 
doses pequenas, em geral, estimu
lam; doses çrandes produzem o 
efeito contrario. Comprovou-se 
também experimentalmente que ór
gãos diferentes apresentam sensibi
lidades diversas a uma mesma con
centração de auxina.

Agricultura: o grande 
consumidor

O estudo das auxinas reveste-se 
de grande importância prática, 
considerando suas vastas implica
ções fisiológicas: possibilidade de 
controle das plantas, análise e ex
plicação de seu comportamento, 
etc. Permite esclarecer, por exem
plo, o fototropismo positivo dos 
caules, que crescem em direção à 
luz: a concentração de auxina au
menta na região abrigada da luz e 
diminui na parte exposta; conse
qüentemente, o lado que fica na 
sombra cresce mais e o caule cur- 
va-se. Quando a luz se distribui 
igualmente por todos os lados, o 
crescimento é uniforme, não se ve
rificando qualquer curvatura.

No caso do geotropismo positivo 
das raízes, e negativo dos caules, a 
curvatura para baixo ou para cima 
decorre também de uma diferente 
distribuição de auxina. No caule, o 
crescimento é estimulado na face 
inferior, e ele dobra-se para cima. 
Na raiz, o excesso de auxina pro
duz inibição, devido à maior sensi
bilidade desse órgão: um cresci
mento menos acentuado na face 
inferior produz uma curvatura para 
baixo, que acompanha a força da 
gravidade.

Os efeitos da poda decorrem da 
ação de auxinas, produzidas pelos 
brotos apicais dos ramos, que ini
bem o crescimento dos brotos late
rais. Quando o jardineiro poda 
uma planta, elimina os brotos api
cais, interrompendo assim a produ
ção de auxina e, conseqüentemente, 
sua ação inibitória sobre o cresci
mento dos brotos laterais. Livres de 
qualquer agente inibitório, eles 
logo começam a crescer e desenvol
ver-se. São ainda as auxinas que 
controlam o aparecimento de raí

Os fitormônios são responsáveis pelo crescimento de frutos. Alguns deles 
—  como a maçã —  muito freqüentemente apresentam uma forma assimé
trica. Esse fenômeno ocorre devido è distribuição desigual de sementes: o 
fruto é bem mais desenvolvido na região onde elas são mais numerosas.

zes em estacas (pedaços de ramos 
com gemas* diversas), assegurando 
seu “pegamento”.

A queda das folhas, com a che
gada do outono, encontra também 
explicação —  ainda que parcial — 
na alteração do equilíbrio de au
xina entre caule e folhas. Quando 
o nível auxínico destas diminui, as 
células da base do pecíolo desinte
gram-se e as folhas caem. E o fenô
meno da abcisâo folhear.

A mesma explicação — redução 
do teor auxínico —  estende-se a 
abscisão dos frutos*, pétalas e de
mais órgãos da planta.

O crescimento dos frutos é outro 
fenômeno explicado pela atividade 
das auxinas: ao desenvolver-se, a 
semente produz auxinas que vão 
atuar sobre as paredes do ovário da 
flor, acelerando seu crescimento e 
transformando-o em fruto. A apli
cação de auxina em ovários de flo
res castradas e não-polinizadas 
provoca o desenvolvimento de fru
tos sem sementes. Tal fenômeno é 
conhecido como partenocarpia.

Em certos casos —  no abacaxi- 
zeiro, por exemplo —  as auxinas 
induzem a floração da planta, per
mitindo o controle da produção de 
seus frutos. No Havaí, a colheita 
do abacaxi* pôde ser mecanizada 
graças ao controle de floração e 
frutificação, efetuado por meio da 
pulverização das plantações da 
fruta com uma auxina sintética.

O brotamento de tubérculos em 
estocagem longa —  problema que 
assume dimensões consideráveis no 
caso da batata — também pode ser 
controlado por meio de auxinas.

A altas doses de certas auxinas 
são tão inibitórias que, comprome
tem a vida da planta. É nesse dado 
experimental que se apóia toda a 
indústria de herbicidas*. A ação 
desses agentes destruidores é sele
tiva: eles matam apenas certas 
plantas, poupando a espécie em 
cultivo.

Além das auxinas, há outros gru
pos de fitormônios: giberelinas, ci- 
tocininas e abscisinas. As primei
ras foram descobertas no Japão — 
em um fungo parasita das planta
ções de arroz* — na década de 
1920. O Ocidente só tomou conhe
cimento de tal descoberta após o 
fim da Segunda Guerra. A partir de 
então, várias pesquisas tem sido 
feitas sobre as giberelinas. Seu 
grupo cresceu bastante, englo
bando atualmente uma grande va
riedade de elementos sintéticos.

Uma das giberelinas mais conhe
cidas é o ácido giberélico, de ativi
dades bem diversas: estimulação 
do crescimento das plantas, indu
ção da germinação de sementes 
dormentes, superação do caráter 
“anão” de certas variedades de 
plantas, indução floral, etc.

As citocimnas —  que devem seu 
nome a um dos seus efeitosfisioló- 
gicos: estimulação da divisão celu
lar —  foram descobertas por volta 
de 1955. Mais recente ainda é a 
descoberta da abscisina — hormô
nio que interfere especialmente na 
abscisão dos órgãos vegetais e em 
seu envelhecimento.

VEJA TAM BÉM : Desenvolvi
mento e Crescimento Biológico.
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A psicanálise considera a oralidade uma das fases passíveis de fixação.

Fixação

Em psicologia, o fortalecimento 
patológico de uma tendência apren
dida (amar a pátria, por exemplo), 
de um hábito motor (ler, escrever) 
ou de uma ligação afetiva (gostar 
de outra pessoa) é chamado de fi
xação. Até Sigmund Freud*, com
portamento, afeição ou imagem fi
xados eram tomados isoladamente, 
destacados de uma continuidade 
psicológica. Com esse psicanalista 
vienense, porém, “fixação” passou 
a significar a incapacidade de evo
luir que certas pessoas apresentam 
em seu desenvolvimento psicoló
gico.

Em Cinco Lições de Psicanálise 
(1909), Freud explicou que a fixa
ção pode ocorrer em vários mo
mentos do desenvolvimento da se
xualidade infantil. No ano seguinte, 
ao esquematizar a psicanálise, es
creveu: “ O primeiro estágio da or
ganização da libido é o oral, no 
qual, correlativamente, o interesse 
capital da criança é o peito, e é a 
zona bucal a que desempenha o pa
pel principal. Em seguida vem a or
ganização sádico-anal, na qual res
saltam especialmente o instinto 
parcial do sadismo e a zona anal; 
a -diferença dos sexos é represen
tada nessa fase pela antítese ativi
dade e passividade. O último e defi
nitivo estágio de organização é a 
síntese da maioria dos instintos 
parciais sob a primazia das zonas 
genitais. Essa evolução desenvol
ve-se geralmente com grande rapi
dez e discrição, mas partes isoladas 
dos instintos permanecem detidas 
nos estágios anteriores e produzem 
assim as fixações  da libido, muito 
importantes enquanto disposições e 
transgressões futuras das tendên
cias reprimidas e enquanto inte
gram uma determinada relação 
com o desenvolvimento de neurose 
e perversões futuras” .

O conteúdo desse texto de Freud 
é algumas vezes interpretado com 
muita imprecisão. Isso se deve, em 
parte, ao desconhecimento do 
trabalho de Sandor Ferenczi 
(1873-1933), que colaborou com 
Freud durante 25 anos e deu uma 
importante contribuição à teoria

Freud inicia a análise da fixação.

freudiana com o livro Os Estágios 
no Desenvolvimento do Senso de 
Realidade (1913). Nesse trabalho e, 
mais tarde, em Aceitar Idéias De
sagradáveis (1926), ele mostrou a 
estreita vinculação entre o desen
volvimento intelectual e o emocio
nal, lançando as bases de uma psi
cologia do ego. Enquanto_ Freud, 
ao descrever as organizações e fi
xações da libido*, quase nao faz re
ferencia aos agentes repressores — 
e enquanto Cari Jung* os identifica 
na figura dos pais — , Ferenczi 
m ostra que a repressão e, objetiva
mente, a conseqüência eventual de 
um teste da realidade. E esse teste 
é um juízo (ou nele se baseia), ao 
passo que a imaginação e a fanta
sia são expressões do desejo de pra
zer. Na vida uterina, que é, se
gundo Ferenczi, “o período da 
onipotência incondicional” , são 
completamente realizados os ideais 
de abandono ao prazer. E o com
portamento da criança, logo após o 
nascimento, demonstra a continui
dade desses processos mentais. An
tes de compreender o relaciona
mento de causa e efeito (ou seja, 
enquanto entende o mero desejo 
como condição única de satisfa
ção), a criança passa pelo período 
de onipotência alucinatório-má- 
gica. Uma nova condição coloca-se 
aí entre desejo e realização: o re
cém-nascido precisa dar certos si
nais, audíveis ou motores, que indi
quem a direção de suas 
disposições, que são como gestos 
mágicos. A onipotência desse pe

ríodo ocorre quando ela domina a 
linguagem dos gestos.

Esses primeiros estágios da vida 
constituem a fase de introjeção. A 
fase seguinte (de projeção ou de 
realidade) consiste em ajustamen
tos progressivos às complicadas 
condições da realidade. Ha um pe
ríodo animista e outro simbólico, 
até que o senso de realidade atinja 
seu clímax na racionalidade: “ A 
onipotência anterior se dissolve 
aqui em simples condições (condi
cionamento, determinismo)”.

Tal quadro mostra certa seme
lhança com os seis períodos do de
senvolvimento emocional descritos 
por Jean Piagèt (1896- ). Tam 
bém os princípios do prazer e da 
realidade são noções que se aproxi
mam bastante dos mecanismos de 
assimilação e acomodação do psi
cólogo suíço.

Os pontos de fixação, para 
Freud, equivalem às “escolhas de 
neuroses’ . As vezes, são identifica
dos : quem confina a vida áfetiva à 
auto-estima, por exemplo, pode ter 
ilusão de onipotência até a morte.

Pontos de fixação das neuroses 
obsessivas e das paranóias, por ou
tro lado, podem ser encontrados na 
busca compulsória de um objeto 
afetivo. Esses pontos de fixação 
são tão marcantes que as pessoas 
podem regredir a eles, quando em 
condições de grande frustração*.

VEJA TAM BÉM : Fetichismo.

Flaubert

No século XIX , os progressos 
das ciências naturais inspiram ili
mitada confiança no método cientí
fico. A metafísica* cai em descré
dito; o passado torna-se objeto de 
estudos monográficos e desapaixo
nados. A partir de 1850, difunde-se 
o positivismo* de Comte* e a pró
pria literatura adquire pretensões 
científicas. Essa tendência, cujo ca
minho fora preparado por Balzac* 
e Stendhal*, irá afirmar-se sobre
tudo com a publicação do romance 
Madame Bovary (1857), de Gus- 
tave Flaubert, sendo então conti
nuada por Guy de Maupassant*, 
Alphonse Daudet, Emile Zola*, os 
irmãos Goncourt* e outros.

O adolescente romântico

Tendo nascido a 12 de dezembro 
de 1821, num hospital em Ruão, do 
qual seu pai era cirurgião-chefe, o 
menino Gustave Flaubert cresce 
entre “todas as misérias huma
nas”. Delas se afasta ao ingressar 
no então Colégio Real, onde é to
mado de entusiasmo e encanta
mento pela poesia, pelas reconsti
tuições históricas e pelos romances. 
Escolar indisciplinado, produz seus 
primeiros ensaios literários — 
marcados pela exaltação lírica do 
adolescente provinciano —  e tor
na-se amigo de Alfred Le Poittevin, 
Louis Buillet e Maxime Du Camp,

C a r ic a tu r a  d o  e s c r i to r  “ c i e n t i s t a " .
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A vila de Croisset abrigou a solidão e o trabalho intenso de Flaubert.

mais tarde valiosos conselheiros lir 
terários.

Em viagem de férias a Trouville, 
Gustave, então com quinze anos, 
conhece Elisa Schlésinger. A pai
xão por essa mulher — casada, 
com um filho e onze anos mais ve
lha que ele —  irá acompanhá-lo 
por toda a vida, inspirando, anos 
depois, uma literatura entremeada 
de confissões melancólicas: M emó
rias de um Louco, a primeira Edu
cação Sentimental, Novembro, A  
Dança dos Mortos. Com dezenove 
anos, Flaubert segue para Paris, 
onde, atendendo a um desejo do 
pai, freqüenta sem entusiasmo os 
cursos da Faculdade de Direito. 
“Educa-se” freqüentando rodas in
telectuais, deixa crescer a barba, 
fuma inumeráveis cachimbos e 
gasta, despreocupado, toda a me
sada que recebe. Mas já  se delineia 
em seu espírito a convicção de que 
só a arte pode servir de consolo “à 
triste zombaria que é a vida”.

Fracassando nos exames, um in
cidente põe termo ao já  reduzido 
interesse que tinha pelo curso: pre
cedido de visões fantásticas, aco- 
mete-o o primeiro ataque da 
doença nervosa que o confinará, 
pelo resto de seus dias, a uma exis
tência de ermitão.

O homem comum, 
sem adjetivos

Em 1845, a família Flaubert reti- 
ra-se para a propriedade de Crois
set, onde o escritor leva uma vida 
de isolamento (interrompido ape
nas por umas poucas viagens e ex
cursões) e consagra-se a um prodi
gioso e sistemático trabalho de 
criação.

Em 1846 morrem o pai e a irmã, 
Carolina; arrasado, Gustave entre
ga-se obsessivamente à atividade li
terária. Porém, preso ainda a sua 
índole romântica, alguns anos se 
passarão antes que chegue à m atu
ridade. No mesmo ano, no estúdio 
do escultor Pradier, conhece 
Louise Colet (1810-1870). Ela tam 
bém é casada e mais velha que o 
escritor, mas isso não impede o iní
cio de uma tumultuada e intermi
tente ligação amorosa. Não renun
ciando à solidão, Flaubert visita 
Louise eventualmente em Paris, 
trocando com ela Yolumosa e reve
ladora correspondência. No longo 
intervalo entre os encontros, traba
lha na primeira versão da Educa
ção Sentimental e no romance sim
bólico A Tentação de Santo 
Antão. A ligação com Louise só se 
desfaria depois de oito anos.

Um ano após assistir de perto 
aos episódios trágicos da revolução 
liberal de 1848, descritos mais 
tarde num de seus romances, Flau
bert parte, em1 companhia de Du 
Camp, para uma viagem ao 
Oriente. Lera aos amigos, antes de 
p a rtir ,/!  Tentação de Santo Antão; 
a obra, entretecida com mitos, fá
bulas e fantasias macabras, é dura
mente criticada e Flaubert aban
dona o manuscrito.

Ao regressar do Oriente começa 
a escrever Madame Bovary, ini
ciando o período (de vinte anos) 
durante o qual produzirá suas 
obras decisivas.

Sua nova concepção estética já 
se encontra definida: a literatura só

poderá ser verdadeira se observar o 
homem “com a imparcialidade das 
ciências físicas” ; a personalidade 
do artista deve apagar-se em sua 
obra, e esta deve visar antes a tipos 
representativos que a seres de exce
ção. Contudo, o enfoque realista é, 
para ele, um ponto de partida para 
a beleza —  unico padrão absoluto 
que aceita. Dessa maneira, rees
creve interminavelmente cada pará

grafo, buscando a forma exata, de- 
clama-os, corta as metáforas e os 
adjetivos que considera supérfluos. 
A obra lhe garantirá um lugar entre 
os maiores prosadores da língua 
francesa.

Fracasso e glória

A realização de Madame Bovary 
dura quase cinco anos. Para escre-

vê-lo, Flaubert compulsa tratados 
médicos, visita locais e seleciona 
episódios verídicos, em busca de 
uma “óptica médica da vida”.

A obra acarreta um processo por 
ofensa “ à moral pública e religiosa 
e aos bons costumes” : entretanto, 
com o julgamento e a absolvição, 
o escritor Gustave Flaubert ad
quire imediata celebridade. Impres
sionados pela veracidade da he
roína, todos perguntam pelo 
modelo: “ Madame Bovary sou eu”, 
responde Flaubert.

Com efeito, na romântica Ema, 
que sofre “em vinte aldeias da 
França”, pode-se entrever o adoles
cente Gustave, submerso em um 
mundo mesquinho no qual perecem 
os desajustados e a mediocridade é 
vitoriosa.

Afastado da repercussão, F lau
bert adianta Salambô. Consulta 
inúmeros livros e visita a Tunísia 
para reconstituir a Cartago antiga, 
cenário do romance. Depois do 
clima provinciano de Madame Bo
vary, Flaubert permite-se, agora, 
maior curso à imaginação. A obra 
fracassa, mas, desta vez, o escritor 
desfruta sua celebridade, passando 
a freqüentar a intelectualidade pari
siense: os irmãos Goncourt, Théo- 
phile Gautier*, Turguéniev*, 
George Sand*, e outros. Interrom
pendo seu refúgio em Croisset por 
idas constantes a Paris, Flaubert 
retoma, pela terceira vez, a Educa
ção Sentimental. Embora já  fosse 
reconhecido como mestre, o livro 
encontra fria acolhida; futura
mente, será tido, ao lado de M a
dame Bovary, como o fruto mais 
maduro de seu realismo. Nele volta 
o tema da mediocridade da vida 
burguesa —  tão odiada pelo escri
tor — e o fracasso melancólico de 
um destino individual. Construído 
sobre um enredo desprovido de 
“ lances culminantes” , o romance é 
também um retorno ao tom quase 
científico de sua primeira grande 
obra: embora descreva a juventude 
de Flaubert e seu frustrado amor, 
tudo é visto de um prisma sistema
ticamente “exterior . Isso, porém, 
não impede que a obra reflita sua 
desilusão com os revolucionários 
de 1848 e seu fastio ante o acomo
damento burguês.

Em 1870, ao encerrar-se um 
importante período da história da 
França —  o II Império, de Luís 
Napoleão — , Flaubert, ainda que 
consolado pela visitas de Zola, 
Turguéniev e Guy de Maupassant, 
é abatido por um pessimismo deso
lador: vê a França invadida, morre 
sua mãe, as dificuldades financei
ras ameaçam-no pela primeira vez. 
O ciclo dos grandes romances ter
minou. Em uma incursão no gênero 
dramático, fracassa; em contrapar
tida, o volume dos Três Contos é 
recebido como uma obra-prima. 
Trabalha, por fim, em Bouvard et 
Pécuchet —  onde acompanha os 
fracassos de dois seres medíocres 
— , depois de ressuscitar A  Tenta
ção de Santo Antão. Em 1880, re
crudescem os ataques; o escritor 
morre, subitamente, frente ao ma
nuscrito inacabado desse seu úl
timo romance.

VEJA TAM BÉM : Realismo.Desenhos feitos para obras de Flaubert tèm hoje valor histórico.
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Nas plantas carnívoras, a flor converte-se em armadilha para insetos.

culiaridades de sua forma, posição 
e função.

Mais para a periferia, distin
guem-se as sépalas, que constituem 
o cálice, vindo, em seguida, as pé
talas, cujo conjunto recebe o nome 
de corola. As sépalas possuem, ejn 
geral, aspecto folhear e coloração 
verde. Ja  as pétalas são, comu- 
mente, mais delicadas, brancas ou 
de colorido vivo. Conforme seus 
elementos se apresentem isolados e 
livres uns dos outros ou fundidos 
num a peça só, o cálice é denomi
nado aialissépalo (na rosa) ou ga 
mossépalo (no cravo). De modo se
melhante, a corola pode ser 
dialipétala ou gamopétala. A rosa 
exemplifica o primeiro tipo; a petú- 
nia e a campainha são exemplos 
do segundo tipo.

O conjunto de cálice e corola de
nomina-se perianto, ou seja, o que 
está situado na periferia da flor. E 
constituído por elementos estéreis, 
sem participação direta no pro

cesso de reprodução sexual, caben- 
do-lhe as funções acessórias de 
proteger os elementos efetivamente 
atuantes no processo reprodutivo e 
de atrair insetos ou aves, cujo pa
pel, muitas vezes, é indispensável à 
fecundação das plantas.

Os estames, situados por dentro 
da corola, representam a parte 
masculina da flor, formando — o 
seu conjunto —  o androceu. A 
parte feminina ou gineceu, que se 
constitui de um ou mais pistilos, lo
cal iza-se na região mais central da 
flor. Tanto estames como pistilos 
formam-se de folhas férteis extre
mamente modificadas.

Essa estrutura floral é a de uma 
flor considerada completa, dotada 
de todos os verticilos florais: cá
lice, corola, androceu e gineceu. 
Há, todavia, flores incompletas, 
faltando numas o perianto, como 
sucede com a flor do salgueiro, e, 
noutras, o androceu ou o gineceu, 
o que acontece nas espécies possui
doras de flores unissexuadas, a 
exemplo do chuchu e da abóbora.

Morfologia e classificação

A simetria constitui um aspecto 
importante da morfologia da flor. 
Em certas flores — entre elas a da 
cana da índia ou biri — , obser- 
va-se a ausência de qualquer plano 
de simetria; daí se denominarem 
assimétricas. Mas há espécies ca
racterizadas pela presença de dife
rentes tipos de simetria floral. Um 
desses tipos é o das flores que apre
sentam inúmeros planos de sime
tria, com uma disposição de raios 
de roda de carroça. Trata-se da  si
metria radiada, exemplificada pela 
rosa. Quando o plano de simetria 
é um so, as flores têm simetria bila
teral ou zigomorfa, encontrada nas 
orquídeas.

A posição do perianto e do an
droceu com relação ao gineceu 
também representa aspecto morfo
lógico importante. Nas flores hipó- 
ginas, aqueles verticilos situam-se 
em posição inferior à do gineceu. 
Nas períginas, suas posiçoes cor
respondem à do gineceu, e nas epí- 
ginas, localizam-se acima do gine- 
ceu.

As flores possuem significação 
fundamental para a sistemática ve
getal, uma vez que_servem de base 
para a classificação das diversas 
famílias, gêneros e espécies das 
plantas fanerógamas.

Nas gimnospermas, as flores são 
bem mais simples, constituídas 
quase apenas de folhas férteis, mui
tas vezes dispostas em estróbilos, 
como são os cones dos pinheiros
— flores femininas, em que cada 
unidade é uma folha fértil feminina, 
que transporta óvulos em sua base. 
Com a polinização, esses óvulos 
transformam-se em sementes, libe
radas por ocasião do amadureci
mento dos cones. No pinheiro-do- 
paraná, a flor é representada pela 
enorme pinha desenvolvida nas 
plantas fçmininas. O pinhão co
mestível é a sua semente, parcial
mente envolta pela folha fértil femi
nina.

As angiospermas distinguem-se, 
inicialmente, em monocotiledô- 
neas* e dicotiledôneas*, caracterís
tica que diz respeito aos cotilédo
nes, d e s ig n a ç a o  d a s  fo lh a s

As flores funcionam como apa
relho reprodutor das plantas que as 
produzem. Estas são chamadas fa
nerógamas, em oposição às criptó- 
gamas, que não dão flores e nas 
quais, por conseqüência, os órgãos 
sexuais são “ocultos” (caso das al
gas, samambaias, avencas, musgos, 
hepáticas, etc.). A flor assegura a 
reprodução* sexuada da espécie; 
sua variedade de formas, estrutu
ras, coloridos e aromas representa 
a multiplicidade de caminhos que a 
evolução* seguiu rumo a um 
mesmo fim: a reprodução sexual.

As plantas fanerógamas divi- 
dem-se em dois grandes grupos: as 
gimnospermas*, que produzem se
mentes*, mas não encerradas em 
frutos* (como no pinheiro, nos abe
tos, nas cicas, etc.); e as angiosper
mas, que produzem frutos, nos 
quais se abrigam as sementes 
(como no abacate, na laranja, no 
café, no milho, etc.).

A flor é um ramo de crescimento 
determinado (ramo curto), do qual 
nascem folhas adaptadas à repro
dução sexuada. Com freqüência, a 
flor constitui um ramo lateral, de- 
senvolvendo-se, pois, a partir de 
um broto lateral ou axilar. Por isso, 
as flores geralmente nascem da 
axila de uma folha, a bráctea floral, 
daí surgindo um ramo que vai 
constituir o pedúnculo floral. Este 
termina por uma dilatação, o re
ceptáculo floral, onde se acham 
presas as demais partes da flor, que 
consistem em folhas diversamente 
modificadas e distribuídas sobre o 
receptáculo em espiral ou em círcu
los concêntricos. No primeiro caso, 
as flores são acíclicas, a exemplo 
da magnólia; no segundo caso 
(onde se inclui, por exemplo, o 
lírio), são cíclicas.

Estrutura da flor

As peças florais podem ser de di
ferentes tipos, de acordo com aspe- Em algumas plantas, como as orquídeas, as flores são bastante duráveis.



Flor 207

embrionárias. Estas, carregadas de 
reservas nutritivas, fornecem ali
mento ao embrião contido na se
mente e o protegem. As caracterís
ticas das flores de cada um desses 
dois grupos são tão diversas que se 
torna possível identificar sua clas- 
sificaçao antes mesmo de determi
nar o número de cotilédones das 
sementes. As flores das mo- 
nocotiledôneas estão geralmente 
organizadas à base do numero três, 
de tal maneira que os elementos de 
seus verticilos florais são em nú
mero de três ou de seus múltiplos. 
Nas dicotiledôneas, o número de 
elementos é de quatro ou cinco ou 
de seus múltiplos.

Baseado na determinação do ca
ráter dialipétalo ou gamopétalo da 
corola, na posição superior ou infe
rior do ovário e ainda em outras 
peculiaridades, poderá o sistemata 
identificar a família, o gênero e a 
espécie da planta. A presença da 
flor no material colhido e subme
tido a exame é, por conseguinte, es
sencial para uma classificação 
cientificamente correta.

Constituição dos 
órgãos sexuais

Os estames são folhas férteis 
masculinas, geralmente formados

por um filamento ou file te  em cuja 
extremidade se prende uma porçao 
mais dilatada — a antera. Esta 
possui, em seu interior, quatro_ ca
vidades (os sacos polínicos) 'que 
contêm grande número de grãos de 
pólen*. Quando a antera amadu
rece, cada uma de suas metades ou 
tecas abre-se por meio de uma 
fenda longitudinal, poro ou vál
vula, possibilitando a saída dos 
grãos polínicos. Conforme os tipos 
de abertura, as anteras apresentam 
deiscência longitudinal, poricida ou 
valvar, servindo de exemplo para 
elas, respectivamente, as flores do 
lírio, do tomateiro e do abacateiro.

O número de estames varia bas
tante com a espécie, indo desde um 
único até centenas. Os filetes po
dem apresentar-se isolados ou sol
dados, em maior ou menor grau, 
uns aos outros ou a elementos do 
perianto. Às vezes, como na sálvia, 
a antera apresenta apenas uma teca 
(a outra é transformada num apên
dice). Em certos casos, alguns esta
mes são estéreis, convertendo-se 
em estaminódios.

Os pistilos são formados por fo
lhas ferteis femininas, denominadas 
folhas carpelares ou simplesmente 
carpelos.

Nas angiospermas, cada pistilo 
tem formato semelhante ao de uma

garrafa bojuda, correspondendo -a 
porção basal mais dilatada ao ová
rio, em cujo interior encontram-se 
um ou mais óvulos. Estes, após a 
fecundação, transformam-se em se
mentes. O ovário, por sua vez, se 
transformará em fruto. A porção 
do pistilo mais afilada, correspon
dente ao “ gargalo”, é o estilete, em 
cuja extremidade encontra-se o es
tigma, uma porção geralmente 
glandulosa, provida de papilas.

Processo 
de fecundação

A fim de que ocorra a reprodu
ção sexuada nas angiospermas, é 
geralmente necessário que os grãos 
de polén de uma flor caiam sobre 
o estigma de outra. No estigma, os 
grãos de pólen germinarão, for
mando os microscópicos tubos 
polínicos que penetrarao através do 
estilete até os óvulos, lançando em 
seu interior as células sexuais mas
culinas. Cada óvulo contém uma 
célula sexual feminina denominada 
oosfera, cuja fecundação resulta 
num zigoto, o qual, através de múl
tiplas divisões celulares, produzirá 
o embrião da futura semente.

Como suas folhas férteis femini
nas não formam ovários, os óvulos 
das gimnospermas são nus. Daí a

polinização realizar-se diretamente 
sobre o óvulo, devendo o grão de 
pólen cair dentro de uma pequena 
abertura deste—- a micrópila.

O transporte dos grãos de pólen 
de uma flor a outra constitui fator 
importantíssimo para que a polini
zação se efetive. Assim, todo o pro
cesso da reprodução sexuada das 
plantas fanerógamas passa a de
pender de certos veículos adequa
dos ao transporte dos grãos de pó
len, capazes de levá-los desde as 
anteras até as estruturas femininas.

Certas plantas adaptaram-se ao 
transporte por meio do vento; por 
isso mesmo são chamadas de ane- 
mófilas, isto é, amigas do vento. 
Diversas modalidades de adapta
ção foram necessárias para tornar 
viável, mediante a atividade do 
vento, o encontro dos grãos de pó
len com os estigmas dos pistilos ou 
com a micrópila dos óvulos das 
gimnospermas. Como a interferên
cia do vento tem muito de casual, 
uma das formas de adaptação é a 
produção em massa dos grãos de 
pólen (a grande quantidade torna 
mais segura a efetivação do pro
cesso). Daí as famosas “chuvas de 
enxofre” que se desprendem de cer
tas coníferas e que são apenas des
cargas de bilhões de grãos de pólen 
de suas flores masculinas. A

Enquanto certas espécies florais apresentam-se solitárias, outras agrupam-se, formando as inflorescâncias. É o caso da margarida, um capitulo
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No lírio vermemo, as sépalas coloridas confundem-se com as pétalas.

“poeira polínica” , espalhada pelo 
vento, penetra pelas narinas e é 
particularmente danosa às pessoas 
que sofrem de rinite alérgica ou de 
outras formas de alergia.

Outra modalidade de adaptação 
ao transporte pelo vento consiste 
na produção de grãos polinicos pe
quenos e leves. Em certas conífe
ras, os grãos vêm até providos de 
pequenas vesículas de ar, que os 
ajudam a flutuar na atmosfera 
(pois aumentam a superfície do 
grão, praticamente sem elevar seu 
peso). As vezes, as flores das espé
cies anemófilas encimam pedúncu
los longos e flexíveis, facilmente 
agitáveis pelo vento, o que facilita 
a dispersão do pólen. Em outros 
casos, os filetes dos estames é que 
são bastante longos, expondo as 
anteras ao vento, como ocorre nas 
gramíneas. Em geral, as espécies 
anemófilas não produzem flores 
vistosas ou perfumadas, uma vez 
que tais peculiaridades são desne
cessárias para sua polinização por 
intermédio do vento.

Muito mais eficiente é o trans
porte por meio de agentes poliniza- 
dores biológicos, como os insetos, 
no caso das espécies entomáfilas, e 
os pássaros (de que se valem as es
pécies ornitófilas). A superprodu
ção de pólen deixa de existir, uma 
vez que o veículo transportador é 
muito mais regular, seguro e repeti
tivo. As modalidades de adaptação 
são bem diferentes e consistem de 
recursos que exercem atração sobre 
o animal, como a coloração vis
tosa, o perfume, a produção do 
néctar por meio de glandulas loca
lizadas no fundo da corola e a pro
d u ção  de pólen  com es tív e l, a lém  do
fértil.

Certas espécies de flores chegam 
a possuir estruturas que funcionam 
à maneira de catapultas, lançando 
o pólen sobre a cabeça ou o dorso 
do inseto, a exemplo do que acon
tece na orquídea Catasetum. Na 
planta conhecida por papo-de-peru, 
pertencente ao gênero Aristolochia, 
a corola das flores tem forma de 
tubo recurvado, lembrando um ca
chimbo, e o amadurecimento do gi
neceu precede o do androceu (fenô
meno conhecido por dicogamia). 
Ao penetrar na corola tubulosa, se 
o inseto já  trouxer grãos polinicos 
de outra flor, poderá inicialmente 

• polinizar o estigma da flor do pa
po-de-peru. Ocorre, no entanto, que 
a parede interior da corola desta 
está revestida de inúmeros pêlos re
curvados para dentro, os quais fa
cilitam a entrada do inseto, mas 
impedem sua saída imediata. En
quanto isso, as anteras amadure
cem e muitos grãos de pólen ade
rem às patas e cerdas do animal. 
Na fase mais adiantada do amadu
recimento, os pêlos da flor mur
cham e abrem passagem ao inseto 
aprisionado, que, ao escapar, po
derá visitar outras flores, carre
gando consigo os grãos de pólen 
grudados ao seu corpo.

As abelhas, borboletas, beija-flo
res e muitos outros insetos e pássa
ros representam importantíssimos 
veículos de polinização. Deles de
pende grande parte das colheitas de 
interesse econômico para o ho
mem. A destruição indiscriminada 
de tais agentes polinizadores já  
causou sensíveis perturbações na 
produção de alimentos. Daí a ne
cessidade de protegê-los eficaz- 
m ente con tra  o  ex term ín io .

Caso menos comum —  porém

seguramente confirmado para cer
tas espécies —  é a quiropterofilia, 
ou seja, a polinização por meio de 
morcegos nectarívoros.

Muitas plantas aquáticas são 
chamadas de hidrófilas, já  que o 
transporte de seu pólen realiza-se 
através da própria água. Por fim, 
também o homem, consciente ou 
inponscientemente, pode agir como 
agente polinizador. Visando a reali
zar cruzamentos para a obtenção 
de híbridos, os interessados em flo
ricultura* transferem deliberada
mente o pólen de certas flores para 
outras.

Mistérios do colorido

A flor tem na coloração um de 
seus maiores atrativos. Esse colo
rido, prodigiosamente belo e va
riado, deve-se à presença de pig
mentos nos tecidos das flores. 
Geralmente é a corola que os pro
duz em maior quantidade e diversi
dade.

Um dos pigmentos mais comuns 
é a antocianina, substância hidros- 
solúvel, responsável pelas cores 
azul, rósea e vermelha. Sem ser um 
indicador típico de acidez, a anto
cianina tem a propriedade de mu
dar de cor, desde o azul-esverdeado 
até o vermelho-vivo, passando pelo 
roxo e pelo róseo, de acordo com 
o grau de acidez dos tecidos da co
rola. Daí se origina enorme gama 
de tonalidades. O manacá-da-serra 
(Tibouchina), também conhecido 
por jaracatiá ou quaresmeira, apre
senta flores de diferentes tonalida
des, do branco ao roxo, numa 
mesma planta, fenômeno decor
rente de mudanças na coloração de 
suas antocianinas, conforme a 
idade das flores.

Outros pigmentos, como as fla- 
vonas, xantofilas e carotenóides, 
também contribuem para a riqueza 
do colorido floral.

Os efêmeros buquês

As flores costumam ser identifi
cadas com a vida de rápida dura-

"Dracocepnalum ruyschiana".

ção. É o que, de fato, ocorre em nu
merosas espécies, mas nem por isso 
deixa de haver espécies com flores 
bastante duráveis, sendo de desta
car certas espécies de orquídeas, 
cujas flores conseguem permanecer 
abertas e túrgidas por mais de 150 
dias.

Uma vez murchos, os elementos 
florais tendem a destacar-se do pe
dúnculo ou caem junto com ele, fe
nômeno conhecido por abscisão 

fToral. Quando a flor é fecundada 
e o fruto se desenvolve normal
mente a partir do ovário, a absci
são do pedúnculo só se dá por oca
sião do amadurecimento do fruto. 
Não se verificando a fecundação 
no período normalmente apro
priado, as flores cairão, levando ao 
solo, consigo, o ovário e os óvulos 
não fecundados. Certas doenças 
provocam abscisão semelhante, 
mesmo nos casos em que a fecun
dação se realizou na época ade
quada e o desenvolvimento do fruto 
progredia dentro de condições nor
mais. Dá-se, então, a queda pre
coce dos frutos, o que, no caso de 
um cultivo com finalidade econô
mica, significa perdas para o agri
cultor.

Enquanto em certas espécies as 
flores se apresentam solitárias, há 
outras em que elas se agrupam, for
mando verdadeiros ramalhetes: as 
inflorescências.

De acordo com sua organização, 
existem vários tipos de inflorescên
cias, distinguindo-se inicialmente o 
cacho,»a espiga e a umbela.

O cacho caracteriza-se por apre
sentar flores pedunculadas, situa
das a certa distância umas das ou
tras, como acontece com o 
Anthirrhinum majus, a conhecida 
boca-de-leão.

Na espiga, as flores distri
buem-se densamente sobre o eixo 
da inflorescência e são sésseis, isto 
é, destituídas de pedúnculo. É o que 
acontece com a língua-de-vaca 
(Plantago), muito comum nos quin
tais abandonados.

Na umbela, exemplificada pela 
salsa ou ainda pelo funcho, nume
rosas flores pedunculadas nascem 
da parte mais apical do eixo da in
florescência, lembrando varetas de 
um guarda-chuva com curvatura 
para cima.

Outras inflorescências derivam 
desses três tipos básicos, conforme 
certas modificações que venham a 
sofrer. O espádice pode ser consi
derado uma espiga de eixo bem 
mais espesso, apresentando-se nos 
antúrios. Nas compostas, o capí
tulo característico corresponde 
também a uma espiga que tivesse 
sido achatada, dispondo suas pe
queninas flores quase num mesmo 
plano. Há inflorescências ainda 
mais complexas, constituindo, na 
verdade, cachos de cachos ou espi
gas de espigas. _

Além dos três tipos básicos de 
inflorescências, _ existem outros, 
como os monocásios e os dicásios, 
dos quais são exemplós, respectiva
mente, o heliotrópio (Heliotropium  
curassavicum) e certas espécies de 
Datura. Nos monocásios e dicá
sios, o eixo da inflorescência ter
mina por uma flor e o eixo princi
pal passa a ser formado por uma
sucessão de ram ificações .

Em certas espécies, mais comuns
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Secção longitudinal de uma flor.

temperatura e pela extensão do pe
ríodo diurno, mais longo no verão 
e mais curto no inverno. Ém lati
tude de 50 a 60 graus, como na 
Suécia ou na Finlandia, o dia de 
verão chega a ter quinze horas de 
luz, originando as “noites brancas” 
das regiões árticas. Semelhante fo- 
toperiodicidade natural, com lumi
nosidade solar variável de acordo 
com a estação do ano, influi nota
velmente na floração das plantas. 
Há espécies que so florescem se os 
períodos diurnos tiverem extensão 
maior ou menor com relação a de
terminado valor, característico da 
própria espécie. Tais são as plantas 
lonçidiurnas e brevidiurnas. Outras 
especies, todavia, são indiferentes, 
florescendo sob quaisquer fotope- 
ríodos.

Também a queda da temperatura 
no inverno é capaz de exercer in
fluência decisiva sobre a floração 
de determinadas espécies. Esse é o 
caso particular das espécies que ne
cessitam ser submetidas ao clima 
de um inverno mais ou menos rigo
roso, ou seja, a um tratamento por 
baixas temperaturas. O fenômeno 
de estimulação da floração pelo in
verno é denominado vernalização. 
Um exemplo de planta que não dis
pensa o inverno para florescer é a 
tulipa. Conhecem-se, além da tu
lipa, diversas outras plantas orna
mentais européias que não conse
guem aclimatar-se nas regiões 
tropicais, precisamente porque ne
las lhes talta  o inverno de baixa 
temperatura.

VEJA TAM BÉM : Fruto; Pólen; 
Reprodução; Semente.

Certas espécies de bambu só flores
cem decorridos de vinte a cin
qüenta anos de idade da planta. As 
orquídeas precisam, freqüente
mente, de cerca de sete anos para 
produzir a primeira flor. Assim, há 
grande interesse econômico e 
científico na abreviação da juveni- 
lidade das plantas, mas não se trata  
de um problema de fácil solução. __ 

Em certas espécies, a produção 
de flores só se dá uma única vez na 
vida do indivíduo, que morre após. 
Isso ocorre, por exemplo, com o 
milho, o arroz, o trigo_, etc., espé- 
çies chamadas monocarpicas. Ge
ralmente, são plantas anuais ou 
bienais, pois completam sua vida 
em u'm ou dois ciclos de estações.

Em contraposição, as especies 
policárpicas florescem várias ve
zes. Comumerfte, a produção segue 
um ritmo anual: numa determinada 
época de cada ano, a planta flo
resce e frutifica, repetindo-se o fe
nômeno nos anos seguintes. São 
exemplos de plantas policárpicas, 
entre numerosas outras, a man
gueira (Mangifera indica), o ca
feeiro (Cojfea arabica) e a laran
jeira  (Citrus aurantium). Em geral 
perenes, a duração da vida das 
plantas policárpicas varia muito 
com a espécie, havendo algumas 
que vivem e produzem flores ape
nas durante alguns anos, enquanto 
outras o fazem através de séculos 
e milênios. Existem árvores que, 
com mais de 4 600 anos, conti
nuam vigorosas, produzindo flores 
e sementes todos os anos.

O fotoperiodismo

O momento de floração de qual
quer espécie não é fortuito, mas de
terminado, sofrendo, em muitos ca
sos, a influência do fotoperiodismo. 
Trata-se de fenômeno decorrente 
da divisão do ano em quatro esta
ções, tanto mais nítidas em suas ca
racterísticas quanto maiores forem 
as latitudes locais a partir do equa
dor (onde as quatro estações prati
camente não se distinguem). As es-

No eucalipto (ao alto) e no choupo, as flores formam inflorescèncias. tações diferenciam-se pela

nas matas tropicais úmidas, as flo
res nascem diretamente do tronco 
e dos ramos das árvores, fenômeno 
denominado caulifloria, bem pecu
liar nas jabuticabeiras brasileiras 
(Myrciaria cauliflora).

Fases de produção

Não é em qualquer idade que as 
plantas fanerógamas produzem flo
res. No seu período chamado juve
nil, a planta é geralmente incapaz 
de florescer. O período de juvenili- 
dade varia grandemente conforme 
as espécies, havendo algumas em 
que dura poucas semanas ou me
ses, ao passo que, para outras espé
cies, a duração pode ser de cinco, 
dez ou até mais de cinqüenta anos.

O período de juvenilidade en
cerra significação muito grande 
para a agricultura, dado que ne
nhuma colheita se deve esperar em 
seu transcurso. No cafeeiro o pe
ríodo de juvenilidade dura aproxi
madamente três anos. Na jabutica- 
beira, a primeira carga só aparece 
depois de doze ou quinze anos. As flores das primulas apresentam corola simétrica, com cinco pétalas.
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Florença, 
República de

Sob governo dos Mèdici desenvolveu-se a rica república florentina. (Lourenço de Médici retratado por B. Gozzoli.)

A Itália do século XV pouco ti
nha em comum com o resto da Eu
ropa feudal.

Em lugar dos grandes reinos fe
chados econômica e culturalmente 
em si mesmos, floresciam em suas 
cidades-repúblicas importantes ma
nufaturas têxteis, um gigantesco 
comércio e um movimento nas ar
tes. literatura e filosofia que m arca
ria uma nova etapa da civilização 
humana.

Principalmente depois das cru
zadas* as cidades italianas ganha
ram grande impulso economico. 
pois foram as beneficiárias das li
gações que o movimento estabele
cera com o Oriente. Sua posição 
geográfica privilegiada e a existên
cia de classes urbanas ligadas a ati
vidades artesanais e comerciais fi
zeram dessas cidades as mais 
importantes intermediárias entre 
ocidentais e orientais.

Florença, ponto obrigatório de 
passagem entre Roma e o norte ita
liano, era uma delas.

A cidade das diferenças

Com a riqueza acumulada no 
comércio oriental, os mercadores 
florentinos montaram centenas de 
manufaturas, além de abrir filiais 
de seus bancos em quase toda a Eu
ropa, emprestando dinheiro a prín
cipes e reis.

O desenvolvimento econômico 
de Florença refletia-se de maneira 
flagrante em todo o estilo de vida 
de seus habitantes.

As novas classes sociais em as
censão preocupavam-se em finan
ciar escolas e universidades para 
que seus filhos adquirissem conhe
cimentos técnicos indispensáveis 
aos negócios. O homem dessa Re
nascença* precisava saber ler e es 
crever, calcular e dominar as regras 
da contabilidade.

Tal mudança no estilo de vida se 
projetava de maneira significativa 
nas artes. Desprezando a civiliza
ção cavaleiresca e religiosa do 
mundo feudal, surgia outro tipo de 
cultura, cujo tema predominante 
era a •paisagem urbana com seus 
comerciantes, banqueiros e trafi
cantes.

Luta contra a nobreza

Para impor seus costumes, seus 
interesses econômicos e suas for
m as de governo, essas novas clas
ses tiveram de enfrentar a reação 
da nobreza feudal.

No ano de 1 138. os habitantes 
do burgo de Florença criaram uma 
administração própria para a ci
dade, sob o comando das grandes 
corporações (banqueiros, mercado
res, industriais, tabeliães, juizes e 
outros praticantes das chamadas 
“artes maiores”).

A n o b re z a , e n tre ta n to , só a b a n 
d o n a r ia  su as  am b içõ es  de re to rn o  
ao  poder em 1266, a p ó s  v io len ta  
g u e rra  c iv il, em  que seus p a r t id á 

rios (gibelinos) foram derrotados 
pelos guelfos (adeptos do papa, en
tão protetor dos comerciantes). O 
governo da cidade passa para a 
mão dos guelfos que. em 1293, ex
cluem totalmente a participação 
dos membros da nobreza. Para im
pedir a restauração de um poder 
autoritário, foram criadas institui
ções extremamente complexas, de 
caráter republicano.

Após a luta com os nobres lo
cais. os florentinos entrentaram a 
h o s t i l i d a d e  d e  c id a d e s  v i z i n h a s  

(como Pisa e Luca), que, sob o co

mando de Castruccio Castracani 
(1281-1328), chegaram a invadir 
Florença.

O pior inimigo de Florença, po
rém, foi a fome. Em meados do sé
culo XIV, praticamente não havia 
meios de subsistência para a popu
lação. Além disso, seguiu-se uma 
crise econômica de grandes propor
ções, que levou à falência dois dos 
principais bancos florentinos 
(Bardi e Peruzi).

Ainda em decorrência da crise, 
e c l o d i r a m  v á r i o s  c o n f l i t o s  s o c ia i s ,  

nos quais os pobres da cidade e os

camponeses da vizinhança rebela
ram-se contra mercadores e ban
queiros ricos, pilhando palácios e 
casas comerciais.

Eram freqüentes os choques da 
polícia e da milícia urbana contra 
os membros das profissões “meno
res”  (padeiros, açougueiros, marce
neiros, artesãos). Estes queriam 
participar da vida política nas mes
mas condições dos ricos das “ artes 
m aiores”.

Em 1378, por exemplo, as clas
s e s  m a i s  b a i x a s ,  l i d e r a d a s  p o r  M i

chel Lando, rebelaram-se contra as



A forca e a fogueira —  o destino de G. Savonarola e seus seguidores.

Insurgindo-se contra os senhores de Florfença, Savonarola tomou o poder.

corporações maiores. Entretanto, 
os ciompi, como eram chamados, 
foram rechaçados pela oligarquia, 
que não admitia as pretensões do 
chamado popolo minuto. O poder, 
assim, continuaria nas mãos das 
grandes famílias que lideravam as 
corporações, unidas contra o povo, 
mas rivais entre si, na luta pelo po
der econômico e político.

Durante a revolta dos ciompi, 
entram em cena os Médici. De ori
gem camponesa, enriquecida no co
mércio, a família predominaria 
econômica e politicamente na ci

dade, que então atingiria seu apo
geu.

Para minimizar a importância de 
seus concorrentes, os Médici colo
caram-se ao lado do povo, usan
do-o como massa de manobra con
tra as famílias rivais. Depois de 
destronar os Albizi, até então os 
mais poderosos, Saívestro Médici 
destruiu o velho sistema político vi
gente, substituindo-o por uma espé
cie de “populismo" que ele mesmo 
chefiava. Na liderança das princi
pais corporações, colocou pessoas 
de sua confiança.

Giovanni Médici, sucessor de 
Saívestro, ampliou mais ainda a 
fortuna e o prestígio do clã, que se 
consolidará com o “reinado” de 
seu filho Cosme de Médici*. Este, 
por sua vez, sofreu as conseqüên
cias da reação da família Albizi, 
nunca conformada com o predomí
nio dos Médici. Teve de exilar-se 
em Pádua em 1433, até que o papa 
interferisse em seu favor, fazendo 
com que voltasse a Florença, não 
só como homem mais rico, mas 
também como dono incontestável 
da política local. Como seus prede
cessores, buscou o apoio dos po
bres (através de baixa nos impos- 
tos)_contra os concorrentes, a quem 
impôs pesadas cargas tributarias. 
No período em que dominou Flo
rença, Cosme fez de tudo para mo
delar a vida pública da cidade: tor
nou-se o maior mecenas da 
Europa, comprando obras de arte e 
atraindo pintores, literatos, arquite
tos e músicos a seu palácio. Na 
“corte”, apareciam figuras como 
Donatello, Ghiberti, Delia Robbia, 
Brunelleschi e vários outros artis
tas por ele protegidos. O “Pai da 
Pátria”, como era chamado, conse
guiu que o Vaticano, o rei da Ingla
terra e vários príncipes depositas
sem seus fundos nos bancos da 
família.

Lourenço, um problema

Amante das artes, poeta e culto, 
Lourenço de Médici, neto de 
Cosme, foi o mais célebre e contro
verso chefe de Florença. Indiferente 
às repercussões políticas, invadiu e 
pilhou a vizinha cidade de Vol- 
terra, e negou favores ao papa, o 
mais forte aliado da família. Sisto 
IV (1414-1484), em represália, reti
rou os fundos do Vaticano dos ban
cos Médici. Não satisfeito, confis
cou a filial de Roma, ao mesmo 
tempo que apoiava uma rebelião da 
família Pazzi contra Lourenço (du
rante a qual o irmão deste. Juliano 
(1453-1478), morreu num aten
tado). A resposta de Lourenço a

seus inimigos foi terrível repressão, 
em que foram executadas 260 pes
soas.

Sem o apoio do papa, Lourenço 
procurou novo aliado, unindo-se à 
Nápoles de Fernando’1' II, de Ara- 
gão, com quem celebrou importante 
pacto comercial: enquanto Nápo
les, potência do mar, importava 
matérias-primas, Florença, potên
cia da terra firme, encarregava-se 
de manufaturar os produtos. Nesse 
período, Lourenço não temeu so
mar os cofres públicos a sua for
tuna particular e, utilizando tesou
ros em benefício próprio, criou um 
luxo e uma pompa poucas vezes 
vistos mesmo entre grandes reis.

Contradizendo seus princípios 
ditatoriais de governo, Lourenço 
permitiu e até estimulou um movi
mento que acabaria por se voltar 
contra sua própria família. Trata-se 
do “caso Savonarola” , em que o 
padre dominicano Girolamo Savo 
narola*. em 1480, passou a acusar 
a soberba e a corrupção dos senho
res de Florença e do Vaticano. Cri
ticando o culto à beleza, ‘que con
traria a verdade e a virtude”, 
prometia expulsar os "inimigos do 
céu" de Florença. E Lourenço de 
Médici era um desses inimigos. Em 
1494, Savonarola conseguiu tomar 
o poder da cidáde, expulsando Pe
dro (1472-1503), o último dos Mé
dici que a governaram.

Depois do desalojamento dos 
partidários do frade dominicano, a 
França anexou Florença a seus 
domínios (o rei francês casara com 
Catarina de Médici*).

A decadência da cidade já  estava 
em franco processo naquele mo
mento, pois o eixo econômico inter
nacional transferia-se para a região 
da península Ibérica, após a desco
berta de novas e mais eficientes ro
tas comerciais.

VEJA TAM BÉM : Gênova, Repú
blica de; Renascença; Veneza, Re 
pú blica de.
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212 Floresta

Nas florestas da Turíngia (região alemã) predominam faias e carvalhos. As coníferas são muito abundantes na Floresta Negra, situada na Alemanha.

Floresta

Por floresta, ou bosque, enten- 
de-se qualquer sociedade de seres 
vivos na qual os habitantes mais 
importantes são as árvores. Mais 
importantes e não necessariamente 
os mais numerosos. Em 1 km2 de 
floresta tropical há, certamente, 
mais insetos*, aves*, e talvez, epífi- 
tas*, do que árvores.

Entretanto, o ser fundamental 
dessa associação conhecida como 
floresta tropical é a árvore, à qual 
todos os outros devem as possibili
dades de existência e a cuja pre
sença todos se adaptam.

As florestas sao os ecossiste
mas* terrestres que mais necessi
tam de água. Nos limites quentes 
desses ecossistemas, o calor faz as 
árvores perderem água através das 
folhas, e o solo, muito seco, não 
pode repô-la em quantidade sufi
ciente. Nesse caso, as árvores desa
parecem e surgem os desertos* ou 
as ervas de pradaria com menores 
necessidades de água.

Os limites frios dos ecossistemas 
florestais são as tundras*. ao norte.

ou as “ tundras de m ontanha”, nas 
alturas. Nesses lugares existe água 
no solo, mas ela nao pode ser apro
veitada: abaixo jie  certa tempera
tura as raízes não são capazes de 
extraí-las do chão. Ao mesmo 
tempo, as folhas continuam per
dendo água através da ação evapo- 
radora dos ventos: e atingido, en
tão, o limite da chamada “ seca 
fisiológica” .

Ultrapassando esse limite, as ár
vores tornam-se raquíticas, espé
cies de arbustos aparecem e, por 
fim, são substituídas pelas plantas 
rasteiras da tundra.

Como regra geral, temperatura e 
água combinam-se de tres formas, 
produzindo três tipos florestais. 
Abundância de água e clima frio 
produzem as florestas da  faixa das 
coníferas* (pinheirais) conhecidas 
pelo nome siberiano de taigas. 
Abundância de âgua e clima tem
perado produzem as florestas de 
angiospermas de folhas caducas. 
Finalmente, água abundante e ca
lor produzem a floresta tropical.

Sucessão ecológica e 
sucessão histórica

Qualquer ecossistema do tipo 
pradaria que. por um aumento da 
precipitaçao ou da irrigação, rece

ber mais água, tenderá a transfor
mar-se em floresta, passando por 
formas intermediárias, como a sa
vana.

Na sucessão ecológica é possível 
a passagem de deserto para floresta 
através dajjradaria , ou o caminho 
inverso. Nao existe, entretanto, ne
nhum tipo de ecossistema posterior 
à floresta: ela é um tipo de clímax.

As florestas seguem os campos* 
nas sucessões ecológicas com agua 
suficiente para isso, mas isso não 
significa que sejam posteriores às 
pradarias na história do planeta. 
Muito pelo contrário, as florestas 
são o ambiente continental vegetal 
mais antigo da Terra, anterior por
tanto ao aparecimento das prada
rias.

Quando se diz que a pradaria 
precede a floresta, isso se refere ex
clusivamente à sucessão ecológica 
atual.

Variação das florestas

Desde que a água necessária es
teja assegurada, é enorme o gra
diente de temperaturas sob o qual 
podem surgir florestas. Por isso, 
uma seqüência quase contígua de 
tipos de florestas se encadeia entre 
a região subpolar da tundra e o 
equador. Nessa seqüência, se

guindo a direção norte-sul, apare
cem pelo menos três significativas 
diferenciações.

A primeira é quanto ao número 
de espécies dominantes do ecossis
tema. Nos pinheirais do extremo 
norte, apenas duas ou três espécies 
formam quase toda a população. 
Nas florestas temperadas de an
giospermas, esse numero sobe para 
dezenas. E na floresta tropical, 
para muitas dezenas ou centenas.

A segunda diferenciação norte- 
sul relaciona-se com o tipo de espé
cies e o ciclo das estações. Por mo
tivos diversos, tanto na floresta 
equatorial quanto no limite frio do 
norte as árvores não perdem as fo
lhas. Entre essas duas faixas de 
“sempre verdes” situa-se um cintu
rão de florestas temperadas com fo
lhas decíduas, ou caducas (folhas 
que caem durante o inverno).

No limite norte das árvores, logo 
depois das condições de tundra, as 
coníferas (faixa dos pinheirais) pos
suem folhas duras e em forma de 
espinhos.

Essa forma tem duas funções: 
impedir a acumulação da neve nas 
copas, reduzir a superfície evapo- 
rante num ambiente onde as plan
tas estão permanentemente amea
çadas de seca fisiológica.

Em direção ao sul, progressiva-
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mente, a composição de espécies na 
floresta se altera e as árvores de fo
lhas decíduas, dicotiledôneas*, vão 
se misturando aos pinheiros, até 
que, no bosque temperado, elas se 
tornam a maioria absoluta. A re
gião temperada do planeta (ao con
trário do extremo norte, onde há 
“ inverno” rigoroso o tempo todo) 
possui uma alternância de estações 
bem pronunciada. Podendo apro
veitar melhor o verão suave e a luz, 
surgem as folhas chatas e largas 
das dicotiledôneas, que permitem 
uma fotossíntese* muito mais efi
ciente que os “espinhos” das coní
feras. No inverno, as condições 
pioram e aproxima-se a seca fisio
lógica; essas árvores perdem as fo
lhas de larga superfície evaporante 
enfrentando a estação com as reser
vas acumuladas durante o período 
fotossintetizante.

Um pouco mais ao sul, as flores
tas de folhas decíduas continuam, 
mas por outro motivo: com o au
mento progressivo do calor, passa 
o perigo da seca fisiológica inver
nal, e aparece o perigo da secagem 
durante a estação quente. São as 
florestas do tipo loureiro, que per
dem as folhas na estação da seca.

Se o calor continua aumentando 
gradativamente, e o período da es
tação seca for ocupando uma parte 
cada vez maior do ano. as árvores 
rareiam, surgem as ervas, e, depois, 
aparecem as plantas com adapta
ções para o deserto.

Mas nas regiões quentes onde a 
água é abundante o ano inteiro, a 
alternância de estações também se 
atenua, tendendo a criar uma “ esta
ção das chuvas” quase permanente. 
Nessas condições, a floresta de tipo 
deciduo desaparece, cedendo lugar 
a uma outra floresta do tipo “ sem
pre verde” . Só que nesta, ao con
trário das “sempre verdes” do norte 
frio, as folhas são largas e delica- Materiais nutritivos, chuvas diárias e boa temperatura tomam enormes algumas plantas da floresta tropical.

Plantas decíduas, comuns nas florestas subtropicais. (Tanzânia, África.)

das, sem proteção contra secas e 
frios eventuais. São as florestas 
subtropicais e tropicais, também 
chamadas de pluviais, em virtude 
da grande precipitação, ou mesmo 
equatoriais.

Além desses doi,s gradientes nor- 
te-sul referentes ao número de espé
cies e relação com as estações, 
existe um terceiro, também muito 
importante.' a estratificação da flo
resta em “ andares” .

As árvores são divididas em 
copa, tronco e raiz. Mas nos pi
nheirais do norte essa estratifica
ção vertical é pouco acentuada, já  
que a copa de muitas das espécies 
começa praticamente no chão. 
Descendo para o sul, a estratifica
ção torna-se evidente, atingindo 
sua máxima diferenciação em cer
tos tipos de floresta tropical onde 
a copa se encontra a dezenas de 
metros de altura.

Desse modo, sendo a floresta 
tropical o mais “ extremado” dos ti
pos florestais, pode ser escolhida 
para a descrição desse ambiente.

A vida na floresta tropical

Quase metade do território sul- 
americano é ocupada pela hiléia 

.amazônica, ambiente que. apesar 
de ter fascinado os biologistas

desde o século XIX, e de ter sido 
pesquisado por exploradores tão 
ilustres quanto Von Umboldt*, 
Von Martius* e A. R. Wallace, per
manece em grande parte desconhe
cido.

Essa floresta tropical situa-se 
nas áreas de maior pluviosidade re
lativa do continente e cresce sobre 
um emaranhado de rios, afluentes, 
riachos e cursos de água, que lenta
mente fluem para o Atlântico atra
vés do rio Amazonas. Anualmente, 
uma monstruosa pulsação faz cres
cer e diminuir o volume das águas, 
que invadem imensos territórios e 
retiram-se meses depois. Esse ritmo 
criou três tipos diversos de mata na 
região: a permanentemente alagada 
ou “de igapó” (igarapé); a “ mata 
de várzea’ , periodicamente ala
gada; e a mata dita de “ terra firme” 
abundantemente irrigada por cur
sos de água, mas não alagada. Es
ses três tipos de mata possuem 
composições diversas de espécies e 
estruturas diferentes, sobretudo no 
que se refere à estratificação em 
“andares” .

É na mata de “terra firme” que 
essa estratificação aparece de 
forma mais acabada. O “teto” , ou 
“terceiro andar” , da mata de terra 
firme não é formado apenas pelo 
conjunto das copas de árvores,



214 Floresta

como nas florestas da zona tempe
rada. Entre galho e galho lan
çam-se os cipós, que, indo da es
pessura de milímetros até 
centímetros, enrolando-se uns nos 
outros e nos galhos, ancorando-se 
por meio de gavinhas, ramúnculos, 
espinhos, misturando-se às folhas e 
epífitas, transformam o “ teto” da 
floresta numa espécie de tapete, 
franjado de cortinas, que a luz difí
cil mente atravessa.

Esse “teto” assemelha-se a uma 
campina — é um mar contínuo de 
folhas, entremeado de flores, batido 
pelo vento, por onde se movem 
muitos insetos, aves, mamíferos, 
enfim, toda uma bicharada especia
lizada em viver nas copas e que 
nunca desce ao chão.

A estrutura e o funcionamento 
dessa floresta dependem integral
mente da produção primária de ali
mento (fotossíntese*) dessa “cam 
pina” que é o “ teto”. Nos andares 
inferiores — tronco e chão —  a 
falta de luz não permite a fotossín
tese suficiente e a vida baseia-se no 
alimento que flui do andar supe
rior. As vias da descida desse ali
mento são duas: o caminho dos 
mortos e a seiva* elaborada.

Assim como no mar há uma 
contínua chuva de seres mortos a 
partir da superfície, o mesmo se 
passa na floresta, onde a grande 
massa de mortos são folhas, galhos 
e troncos.

E não fosse a ação dos decompo- 
sitores — bactérias* e fungos* que 
prosperam na umidade, sombra e 
calor do andar térreo e chão — , os 
restos mortos em breve entulha
riam a floresta e, certamente, a su
focariam. Mas os decompositores 
do ecossistema digerem grande 
parte dessa celulose e matéria orgâ
nica, permitindo rápida reciclagem 
de vários elementos minerais, 
transformando a enorme massa de 
detritos, diariamente produzida, 
numa fina capa de húmus que nãc 
supera 15 a 20 cm (em certas áreas 
não tem mais de 2 a 3 cm).

Debaixo do húmus há apenas 
um solo pobre de areia e argila. 
Esse andar, o chão da floresta, pre
cisa da sombra das copas. Se parte 
do “teto” é destruído e o sol atinge 
o chão, as granaes.árvores são afe
tadas —  provavelmente porque os 
raios ultravioleta matam os de
compositores do ecossistema. As 
clareiras artificiais são circundadas 
de árvores mortas e o trecho de flo
resta clímax (madura) que foi des
truído tem de recomeçar a sucessão 
ecológica — indo dos arbustos que 
protegem o solo até as árvores. Isso 
se a “ferida” na mata não tiver sido 
suficientemente grande para permi
tir que a fina cam ada de húmus 
seja lavada e removida pelas abun
dantes chuvas da região. Porque, 
nesse caso, aparecerá uma mancha 
branca — dá cor da areia subja
cente — desprovida de vegetação e 
a “ cicatrização” será muito mais 
difícil. Essa mancha pode, mesmo, 
alargar-se progressivamente, em 
vez de fechar-se. Não se pode ma
tar impunemente a parte “viva” do 
solo da floresta —  o nível dos de
compositores do ecossistema. Por 
isso, escreve A. B. Joly: “ A intro
dução de culturas em áreas exten
sas deve ser fe ita  com  a m áx im a
cautela. A preferência deve recair

sobre culturas permanentes, que 
garantam uma cobertura protetora 
ao solo, sem o que este deixará de 
existir” .

O segundo caminho do alimento 
para os andares inferiores é a seiva 
elaborada, que, produzida nas fo
lhas, atinge as raizes. Um certo nú
mero de parasitas das árvores (in
clusive um cipó dotado de 
haustórios — órgãos de sucção), 
como os afídeos, especializou-se 
em sugar essa seiva, ou em devorar 
as raízes e perfurar os troncos.

Essas duas remessas de alimento 
das copas para os andares inferio
res (mortos e seiva) sustentam uma 
certa biomassa de herbívoros — 
térmitas, caracóis, vermes*, inse
tos, larvas etc.— , sobre a qual 
preda um grupo de carnívoros — 
aranhas, répteis* e pequenos mamí

feros. Entretanto, se comparados 
ao número dos habitantes da copa, 
os habitantes dos andares inferiores 
são muito poucos.

Um enorme número de espécies 
adaptou-se à vida nesse “teto” fe
chado, e nunca desce. Isso incluí 
rãs, animais que, como todo batrá- 
quio, precisam de água para se re
produzir. Mas há pequenas “la
goas” nesse ambiente — água 
represada entre as folhas das epífi
tas — , onde as rãs podem desovar 
e desenvolver-se de girino a rã.

Toda a vida animal da floresta 
está moldada pelos troncos e pela 
necessidade de se mover através dè 
intrincada rede de galhos. Térmi
tas, formigas, abelhas, coleópteros 
vivem dentro da madeira. E os pi
ca-paus e tamanduás arborícolas 
adquirem bicos e garras robustos

para escavá-la. Todos os habitantes 
desse andar possuem rabo preênsil 
(macacos, tamanduás, coatis, ouri
ços), garras e bicos trepadores (pre
guiças e papagaios), mãos com 
ventosas (ras), ou asas (aves e inse
tos).

Nem só as aves possuem asas. 
Em várias florestas do mundo, e 
não só nas tropicais, a vida entre 
os galhos fez surgir “asas” — ex
pansões planadoras da pele — en
tre cobras*, lagartos* e esquilos.

O modelo que foi descrito é 
apropriado à m ata de terra firme. 
Na mata alagada, a estrutura é di
versa: o “ teto” não é tão fechado, 
o que permite o surgimento de 
grande número de fotossintetizado
res nos andares de baixo. Nesse 
caso, a “floresta se amontoa sobre 
a floresta", como disse Von Hum 
boldt, e a estratificação em andares 
é menos evidente.

A água parada tem muito pouco 
oxigênio dissolvido e as raízes po
deriam sufocar-se. Para enfrentar o 
problema, aparecem raízes tabula
res emersas (sapopemas), dotadas 
de pequenos orifícios — as lentice- 
las — que, por difusão, levam oxi
gênio atmosférico às partes mais 
profundas do órgão.

Os animais que habitam os pri
meiros andares do igarapé também 
são outros, adaptados à vida aquá
tica. Além dos peixes*, cresce a 
fauna de anfíbios* e répteis fluviais
— desde as sucuris as pequenas 
tartarugas lacustres, passando pe
los jacarés.

Nas zonas mais profundas sin
gram os sirenídeos (peixe-boi) e os 
cetáceos (botos); estes, dotados de 
um sistema de sonar pelo ultra-som 
destinado à navegação nas àguas 
escuras entre os troncos. Com o 
mesmo sistema pescam os “morce
gos pescadores” . De fato, há muito 
mais animais no primeiro andar da 
floresta alagada do que no da flo
resta de terra firme.

Floresta tropical, 
essa desconhecida

O conhecimento do ambiente 
florestal e, especialmente,_ o da flo
resta tropical tem importância fun
damental na ecologia*. Infeliz
mente, a floresta temperada, com 
extensão menor e menos espécies 
que as tropicais, é a mais bem co
nhecida.

Muitas espécies animais da flo
resta tropical só são conhecidas 
quando as árvore são derrubadas. 
0  motivo é que não é nada fácil 
passar dias ou semanas pesqui
sando entre as copas, como seria 
necessário. Segundo Julian Huxley 
(1887- ), “precisamos de um 
moderno Simeão Estilita que passe 
alguns anos nessa situação ’.

Entretanto, mesmo os estudos 
mais globais de macro ecologia, 
produtividade, etc., não estão 
muito adiantados. O que é uma fa
lha grave, porque as florestas são 
os pulmões do planeta, responsá
veis, provavelmente, pela_produção 
de quase metade do oxigênio da at
mosfera.

Bosque temperado: árvores de folhas decíduas misturam-se a pinheiros.

V E JA  T A M B É M : E c o ssis te m a ;  
No continente sul-americano situa-se a maior floresta tropical do mundo. Fitogeografta ; H abita t.
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Florianópolis

A ponte Hercflio Luz, com 820 metros, une Florianópolis ao continente. VEJA TAM BÉM : Santa Catarina.

No século XVII, a vila de Nossa 
Senhora do Desterro, no litoral da 
ilha de Santa Catarina que, em 
1895, passaria a chamar-se Floria
nópolis (em homenagem a Floriano 
Peixoto*), era passagem obrigató
ria aos navios que seguiam para o 
rio da Prata. E logo constituiu um 
dos principais focos de povoa
mento, quando a administração 
portuguesa resolveu incentivar a 
colonização da costa meridional do 
Brasil. Nessa época surgiram tam 
bém São Francisco, Laguna, São 
Pedro do Rio Grande e Sacra
mento.

Fundado por Francisco Dias Ve
lho, provavelmente em 1681, o po
voado de Nossa Senhora do Des
terro tornou-se ponto de partida
para os avanços portugueses em di
reção ao Prata. Dai saíam embar
cações que mantinham o sul da co
lônia em contato com o restante do 
território, garantindo a precária 
economia e a defesa da região: a 
ilha de Santa Catarina tornou-se o 
ponto mais fortificado do litoral sul 
do Brasil. Mais por sua localização 
que pela incipiente economia, 
Nossa Senhora do Desterro acabou 
sendo escolhida, em 1738, para 
sede da capitania de Santa Cata- 
rin a.

Em 1748, para solidificar a colo
nização e assegurar a posse da 
terra. Portugal enviou para o litoral 
catarinense e rio-grandense muitos 
casais dos Açores e da Madeira. 
Por essa época, Nossa Senhora do 
Desterro tinha mais ou menos mil 
habitantes. Com o florescimento da 
agricultura açoriana, passou a for
necer (para Pernambuco, Rio de 
Janeiro e Bahia) farinha de man
dioca, arroz, feijão, milho, azeite de 
baleia e peixe salgado. Transfor
mou-se no centro comercial mais. 
ativo da região, depois de São* 
Paulo. Em 1822, por ocasião da in
dependência* do Brasil, passou à 
categoria de cidade e capital de 
província.

Mas, no século XIX, o desenvol
vimento da cidade viu-se ofuscado 
pelo progresso de outros pontos de

Pesca: um meio de subsistência.

mento com as demais cidades do 
Estado. Estas preferiram manter 
comunicações com metrópoles 
como Curitiba, Porto Alegre e, so
bretudo, São Paulo. A indústria de 
FJorianópolis sofre outra limita
ção: a escassez de energia (apesar 
da instalação da termelétrica de 
Capivari, na zona carbonífera do 
sul do Estado, e do substancial au
mento de potência na década de 
1960). Em Santa Catarina, a potên
cia era de 90 137 kW, em 1960, e 
passou para 252 780 kW, em 1969.

O turismo foi bastante incenti
vado e inúmeras construções surgi
ram na cidade (hotéis, bancos, 
repartições públicas). Mas a 
paisagem urbana guarda muito do 
aspecto arquitetônico colonial.

Situada no litoral da ilha de 
Santa Catarina, no ponto mais pró
ximo do continente, Florianópolis 
tinha 116 000 habitantes, em 1970. 
Nesse ano completava dez anos a 
Universidade Federal ali instalada, 
que atraiu inúmeros jovens que an
tes procuravam estudar em Porto 
Alegre ou Curitiba.

O crescimento da cidade deu-se 
quase exclusivamente ao longo do 
litoral, sobre as suaves colinas de 
30 m de altitude, apoiadas em cris
tas graníticas que constituem o ar
cabouço da ilha. Seu traçado foi 
feito em xadrez, típico dos povoa- 
dores açorianos, mas a articulação 
entre os bairros e subúrbios é feita 
por longas e sinuosas ruas ou ave
nidas entre o mar e as encostas dos 
morros. O desenvolvimento do su
búrbio de Estreito, a partir da dé
cada de 1950, chega a conferir a 
Florianópolis o aspecto de cidade 
bicentralizada. O estreito, onde re
side a população mais pobre, foi in
corporado à cidade em 1927, com 
a construção da ponte pênsil Her- 
cílio Luz (820 m de comprimento), 
que ligou a ilha ao continente.

Santa* Catarina. Os colonos italia
nos e alemães propiciaram o surgi
mento de cidades, economica
mente mais desenvolvidas, 
reduzindo a influência da capital. 
Assim, Joinvile e Blumenau, par
tindo para a industrialização, 
transformaram-se em constante 
ameaça à posição privilegiada de 
Desterro. Também o porto da capi
tal mostrou-se obsoleto ^nte os mo
dernos navios, que exigiam canais 
de acesso mais profundos. Surgi
ram assim portos mais bem situa
dos em relação às zonas coloniais 
do interior, como os de Itajaí e São 
Francisco, que supriam as necessi
dades mais imediatas.

Assim, a cidade permaneceu 
apenas como capital político-admi- 
mstrativa, pois como cehtro econô
mico mostrou-se pobre, sem merca
dos, consumidores e sem regiões 
produtoras^ de matérias-primas. 
Passou então a dedicaf-se a ativi
dades terciárias (comércio, admi
nistração), à pesca e à' indústria 
têxtil e de produtos alimenticios.

O desenvolvimento industrial de 
Florianópolis foi prejudicado tam 
bém pela falta de melhor entrosa- A  c a p ita l d e  S a n ta  C a ta r in a  c r c s c e u  s o b r e  s u a v e s  c o l in a s ,  ju n to  a o  m ar.



216 Floricultura

guradores desse tipo de i inter
câmbio foi o norte-americano John 
Bartram (1699-1777), que ins
talou o primeiro jardim botâni
co* da América em sua própria 
casa na Filadélfia; Bartram impor
tava mudas principalmente da Eu
ropa. Outros introdutores das mui
tas espécies de flores nos Estados 
Unidos foram Henry Laurens 
(1724-1792), André Michaúx 
(1746-1802) e David Fairchild 
(1869-1954). Os botânicos euro
peus, por sua vez, também cultiva
ram, em seus países, plantas ameri
canas. O sueco Peter Kalm 
(1715-1779), por exemplo, introdu
ziu nos jardins europeus o loureiro- 
da-montanha, originário da zona 
oriental dos Estados Unidos. Em 
sua homenagem, a planta foi deno
minada Kalmia latifolia.

Pela hibridação e pelo cruza
mento, os floricultores aperfeiçoam 
as espécies. A finalidade é combi
nar numa única planta as carac
terísticas desejáveis de outras, tais 
como floração abundante, novas 
cores, maiores ou menores perío
dos de florescência, maior resistên
cia a doenças e ao clima, e plantas 
mais atraentes.

Depois de selecionar as plantas 
desejáveis, o  floricultor remove as 
anteras da flor para serem usadas 
como órgão reprodutor feminino. 
Isso é feito antes que elas se abram 
e depositem o pólen* (a fim de evi-

O sentido de uma arte milenar: cultivar flores, cultuar o belo. (Jardim Botânico da cidade de Pádua, Itália.) tar a autopolinização). A flor é en

Floricultura

Cultivar flores para ornamenta
ção, venda ou divertimento é um 
ramo da horticultura* chamado 
floricultura. Com fins puramente 
ornamentais, essa cultura faz parte 
da jardinagem*, tão antiga quanto 
a própria civilização.

Cerca de 10 000 espécies de flo
res são cultivadas unicamente por 
seu valor ornamental, com origem 
nos mais variados lugares do 
mundo.

A malva-rosa, por exemplo, ori
ginou-se na China e ainda cresce li
vremente ao longo de estradas e em 
lugares incultos; no Japão, desen- 
vol vem-se as clicínias e os crisânte
mos, enquanto as tulipas silvestres 
brotam desde o Mediterrâneo até o 
leste da Ásia.

Praticamente todos os países exi
bem flores cultivadas que repetem 
certas características de seus ances
trais silvestres.

Beleza, 
alimento e remédio

Houve época em que as flores 
eram cultivadas como alimento. Os 
habitantes do México pré-colom- 
biano comiam raízes de dálias, ri
cas em amido, e os rizomas e se
mentes do lótus-da-índia eram 
muito apreciados pelos chineses. 
Os malmequeres silvestres eram 
cultivados em vasos na Europa 
central, onde constituíam alimentos 
de estaçao, principalmente como

salada. E as receitas culinárias me
dievais continham geralmente um 
singular ingrediente: xarope de vio
letas. Era usado como cobertura de 
pudins e bolos, no preparo de torta 
de malmequer, sorvetes de violeta, 
de jasmim e de flor-de-laranjeira, e 
nas tortas de rosas. Na Inglaterra 
elisabetana, as violetas eram ingeri
das cruas, com cebolas e alface ou 
misturadas em caldos e sopas.

Muitas flores, por outro lado, fo
ram cultivadas devido a proprieda
des medicinais: da dedaleira, por 
exemplo, é extraída a digitalina, 
usada como tónico do coração; do 
acônito extrai-se um poderoso ve
neno; com a rosa-de-natal prepa- 
ra-se um eficiente purgante, e com 
a flor de camomila, um conhecido 
chá medicinal.

Mas houve tempo em que a be
leza era o tributo mais importante 
para o culto das flores: na antiga 
China, no Egito, na Suméria, na 
Babilônia, na Assíria. Séculos an
tes de Cristo, sob o domínio persa, 
a cidade elamita de Susa tornou-se 
o maior centro horticultor do 
mundo antigo; foi lá gue se origina
ram algumas das especies atuais de 
açafrão e íris. N aspinturas tumula
res dos antigos egípcios, por outro 
lado, aparecem constantemente 
lírios, amarílis {açucenas) e narci
sos. Os lírios aparecem também na 
cerâmica cretense, 2 000 anos an
tes de Cristo, e nos vasos chineses 
anteriores ao budismo.

Os floricultores

Um dos principais trabalhos do 
floricultor é conseguir mudas de lu
gares distantes e cultivá-las em jar
dins experimentais. Um dos inau-

O  J a rd im  B o tâ n ic o  d o  M u n iq u e , n a  A le m a n h a ,  é  um  d o s  m a io r e s  e  m a is
completos de toda a Europa. Nele cultivam-se milhares de espécies de flor.
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Da papoula vermelha (Papaver rhoeas) extraem-se substâncias medicinais.

Jacintos (Hyacinthus orientalisl floridos, prontos para o transplante.

tão recoberta com saquinhos de pa
pel que impedem qualquer 
polinização estranha, por intermé
dio do vento ou dos insetos que 
transportam o pólen. Alguns dias 
depois, o pólen de uma planta esco
lhida para o cruzamento é deposi
tado no estigma da planta feminina 
(planta-mãe).

Das sementes* produzidas por 
esse método, desenvolve-se a pri
meira geração de plantas híbridas, 
nas quais nem todas as característi
cas desejadas aparecem. É feita 
uma seleção posterior e as flores se 
autopolinizam até que se verifique 
uma estabilização genética. O pro
cesso de hibridação (cruzamento) é 
repetido então numerosas vezes — 
até que se obtenha uma “espécie 
verdadeira”, que deverá ostentar as 
qualidades desejadas.

Por uma rosa, 
dez anos de trabalho

Geralmente, para criar uma 
nova rosa híbrida é preciso um pe
ríodo de oito a dez anos. Em uma 
grande estufa, é possível obter-se 
10 000 cruzamentos por ano e 
cerca de 100 000 indivíduos da 
nova planta. Mas somente algumas 
podem ser selecionadas para testes 
posteriores. Quando finalmente 
uma variedade se desenvolve, a 
planta pode ser produzida comer
cialmente.

Quando se quer enxertar uma 
rosa híbrida, introduz-se no solo a 
haste da roseira rústica (porta-en- 
xerto), possibilitando o enraiza
mento, chamado pelos floricultores 
de “mergulhão”. Um pequeno corte 
é feito na haste da roseira e uma 
gema da planta híbrida é fixada sob 
a casca, fase conhecida como “ pro
pagação por borbulhia” . O novo 
rebento resultante da gema da ro
seira híbrida tira seu alimento da 
haste da que serve de porta-en- 
xerto.

O floricultor é considerado um 
inventor; por esse motivo lhe é per
mitido patentear cada nova espécie 
de flor produzida. A variedade de 
rosa Peace, por exemplo, foi paten
teada na Inglaterra. Mesmo plantas 
multiplicadas por processo vegeta- 
tivo podem ser patenteadas. Mas 
não as sementes, pois estas não re
produzem a planta desejada.

Por isso, o floricultor compra 
sempre a planta e não a semente. 
Os hibridadores podem receber 
royalties sobre suas espécies culti
vadas em estufas de terceiros.

Mutações e sociedades

Num campo onde crescem cente
nas de trepadeiras ornamentais, co
nhecidas como ipoméias azuis, o 
floricultor pode descobrir uma cor 
diferente. Isso pode ser uma m uta
ção (alteração genética) e há, en
tão, a possibilidade de desenvol
ver-se uma nova variedade. As 
plantas podem ser tratadas com 
certos produtos químicos, como a 
colquicina, que conduzem e au
mentam o número de mutações. 
Chega-se a empregar até mesmo 
raios gama e raios X. Assim, em 
1956, no Brookhaven National La- 
boratory de Upton (Nova York), o
c r a v o  c o n h e c id o  c o m o  Vl/hite S im
foi submetido aos raios gama de

uma fonte de cobalto 60. Suas 
manchas vermelhas foram então 
eliminadas. E os cultivadores dos 
Países-Baixos, por outro lado, em
pregando raios X, conseguiram 
produzir novas tulipas em período 
muito mais curto que o usual.

Os floricultores geralmente reú
nem-se em associações que publi-
c a m  t o d o s  o s  d a d o s  s o b r e  a s  n o v a s
técnicas de cultivo. Com suas fei

ras e prêmios aos melhores, essas 
sociedades promovem o desenvol
vimento da floricultura mundial, 
influindo até mesmo na indústria 
de perfumes.

Diversos países (Itália, França, 
Holanda e Estados Unidos) encon
traram  na floricultura importante 
fonte de divisas.

N o B rasil, o  c u ltiv o  de flo res  
p ro c u ra  d esenvo lver-se  p r in c ip a l

mente en' Petrópolis e Teresópolis 
(Estado do Rio), em Barbacena 
(Minas Gerais) e nas proximidades 
da capital do Estado de São Paulo 
(Itapevi e Atibaia).

Os cuidados na estufa

Com estrutura de aço ou alumí
nio, paredes e teto de vidro ou plás
tico, as estufas são locais onde se 
conseguem as melhores culturas de 
flores.

Nelas, a ventilação é conseguida 
naturalmente, através do telhado 
ou das janelas laterais, ou por meio 
de ventiladores.

Os canteiros são construídos a 
certa altura do solo e, junto a eles, 
instalam-se canos de agua e equi
pamentos de refrigeração e aqueci
mento.

Grande parte das plantas de es
tufa exige boa iluminação, que 
pode ser controlada por métodos 
especiais. Sua intensidade pode ser 
reduzida, pintando-se de cal as pa
redes e o teto. O fotoperiodismo 
(efeito da luz e sua distribuição no 
crescimento e na vida das plantas) 
pode ser regulado por meio de pano 
escuro ou plástico negro.

Dessa maneira, pode-se, pouco a 
pouco, encurtar a duração dos dias 
sem que a planta mostre sintomas 
de inadaptação.

A manutenção da umidade rela
tiva do ar nas estufas é também im
portante, na floricultura. Por isso, 
ela é rigorosamente controlada, 
combinando-se a temperatura com 
a ventilação.

Já os problemas do solo não es
tão somente relacionados com a 
textura, fertilidade e umidade, mas 
também com a temperatura, pro
fundidade e contaminação por ou
tros seres vivos.

Para certas plantas, usam-se so
los inertes, que servem apenas para 
sua fixação e de substrato mecâ
nico para o desenvolvimento das 
raízes. Esses meios são conhecidos 
como hidropônicos e podem ser 
constituídos por diversos materiais, 
desde a areia pura até a vermicu- 
lita. São materiais extremamente 
porosos, a fim de aceitarem maior 
quantidade de água; devem tam 
bém apresentar grau de acidez que 
não oscile, serem quimicamente 
inertes e não se desintegrarem.

As turfas são hidropônicos áci
dos, enquanto as areias calcárias 
são alcalinas. Para torná-las férteis, 
são adicionados nutrientes das 
plantas em solução aquosa, conhe
cidos como soluções nutritivas 
(sais solúveis em água que contêm, 
em proporções adequadas, os ele
mentos nutritivos).

Cada espécie de planta exige um 
tipo de solo (algumas não toleram 
os meios hidropônicos) e um tipo 
de elemento nutritivo. Varia, assim, 
a solução nutritiva para cada espé
cie cultivada. Algumas plantas, po
rém, adaptam-se perfeitamente aos 
meios hidropônicos. Entre estas es
tão as que produzem cravos, cri
sântemos, gardênias, lírios, orquí
deas e rosas.

VEJA TA M B ÉM ; Botânico, Jar
dim: Flor: Horticultura: Jardina
gem.



esforços distribuídos _por todos os 
elementos que compoem uma de
terminada superfície.

A lei de Stevin —  que é funda
mental para a hidrostática —  per
mite determinar a pressão no inte
rior de um líquido: “ A diferença de 
pressão entre dois pontos quaisquer 
de um líquido é numericamente 
igual ao peso de um cilindro do 
mesmo líquido cuja base tenha área 
unitária e cuja altura seja igual à 
diferença de alturas entre os dois 
pontos .

Decorre dessa lei de Stevin a 
igualdade de pressões para pontos 
situados à mesma profundidade da 
superfície líquida.

O princípio que fundamenta o 
comportamento de um líquido 
frente a alterações de pressão é de
vido a Pascal, tendo o seguinte 
enunciado: “ A variação de pressão 
em um ponto qualquer de um 
líquido transmite-se igualmente por 
todo o líquido”.

__ Os freios e prensas hidráulicos 
são exemplos comuns da aplicação 
do princípio de Pascal.

Velocidade, energia 
e conservação

A fluido-dinâmica considera os 
aspectos cinemáticos e dinâmicos 
dos líquidos (quando recebe o 
nome de hidrodinâmica) e dos ga
ses (a aerodinâmica).

Divide em dois tipos seus movi
mentos: escoamento lamelar e es-

O óleo é um fluido bastante viscoso; ao ser derramado sobre uma superfície, tende a se espalhar numa grande 
mancha. Esse comportamento é semelhante ao de um conjunto de esferas, "derramadas" nas mesmas condições.

Fluídos

Fluidos

Alpuns são praticamente incom- 
pressiveis, dotados de volume pró
prio; outros, porém, sofrem gran
des variações de volume com a. 
pressão. Sao os fluidos, substâncias 
líquidas ou gasosas que, ao serem 
deformadas, não perdem continui
dade de estrutura.

Sua viscosidade — ou atrito in
terno — depende da temperatura. 
Quando independe da velocidade 
de deformaçao —  o que ocorre 
com a maioria — , o fluido é dito 
newtoníano.

Entretanto, existem também os 
óleos, graxas, tintas e alguns outros 
fluidos que apresentam viscosidade 
variável com a velocidade de defor
mação*. São os chamados fluidos 
não newtonianos.

O  estudo do comportamento dos 
líquidos divide-se em dois grandes 
ramos: fíuidostática,que se ocupa 
das propriedades estáticas dos flui
dos (isto é, dos fluidos em equilí
brio), e a fluido-dinâmica, que es
tuda seus movimentos, suas ações 
dinâmicas.

As equações do movimento de 
um fluido simplificam-se bastante 
quando se considera nula a sua vis
cosidade; isso significa admitir que 
suas partículas deslizam umas so
bre as outras sem atrito.

Tal propriedade é satisfatoria
mente preenchida para a maior 
parte das “substâncias que podem
f lu i r ” .

Uma lei, dois princípios

O ramo mais importante da flui- 
dostática, — a hidrostática — nas
ceu com um princípio formulado 
por Arquimedes* no século 111 
a.C.: “Todo corpo que mergulhe ou 
flutue num líquido fica sujeito à 
açâo de uma força ascendente (em
puxo), de intensidade igual à do 
peso do volume líquido por ele des
locado, e que está aplicada no cen
tro de gravidade desse mesmo vo
lume”.

Para que o corpo esteja em 
equilíbrio, é necessário que o cen
tro de gravidade (G) do corpo e do 
volume deslocado (C) se coloquem 
na mesma linha vertical. Se C  esti
ver acima de G, o equlíbrio é está
vel; será indiferente se ambos os 
centros de gravidade coincidirem, e 
instável se situar-se C abaixo de G.

E no princípio de Arquimedes 
que se apóia a construção de na
vios e submarinos. Quando genera
lizado para os fluidos gasosos, ele 
fundamenta a fabricação de dirigí
veis e balões. E esse princípio é uti
lizado também na determinação da 
densidade de sólidos.

Embora suas origens sejam re
motas, a hidrostática só adquiriu 
forma sistemática no final do sé
culo XVI. Para isso muito contri
buíram os trabalhos de S. Stevin 
(1548-1620) e de Blaise Pascal*.

O conceito fundamental da hi
drostática é a noção de pressão, um 
conceito diferente do de empuxo: 
por pressão entende-se a força por 
unidade de superfície; empuxo de
signa a força resultante de uma dis
tribuição de pressões. Ele repre
senta a força total que resulta de

O perfil escolhido para a asa de um avião é aquele que fomece a maior 
relação entre a força de sustentação e a de resistência. Na figura, a 
sustentação P é cerca de trinta vezes a resistência R. Mas não se pode 
inclinar demais essa asa: passado um certo limite de inclinação, a tur
bulência que ela cria no ar pode parti-la (embaixo).
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O tubo de Venturi —  o venturímetro —  é um aparelho destinado a me
dir a vazão e a velocidade dos líquidos nos encanamentos. Consta de 
um tubo cilíndrico que apresenta um estrangulamento na parte central. 
Sobre ele são feitas duas perfurações, como se vê na figura, das quais 
saem tubos abertos. A altura do liquido nesses tubos depende de sua 
velocidade no venturímetro. Conhecendo-se as características geomé
tricas deste último, a densidade do líquido e a diferença entre as alturas 
que ele atinge em cada tubo aberto, pode-se calcular o fluxo ou a velo
cidade de escoamento do líquido.

Se o escoamento de um fluido através de uma canalização é tal que 
a velocidade de suas partículas é constante, o regime é estacionário. 
Suponha-se, por exemplo, uma canalização de água, em que uma das 
partículas do líquido ocupe, num dado instante, a posição A. No caso 
estacionário, essa partícula irá percorrer a mesma trajetória das partí
culas que a precederam. Se, a certa altura, o tubo se estreita, a veloci
dade da partícula aumentará (B, C e D). Mas esse aumento será igual 
para todas as partículas. As trajetórias que elas descrevem recebem 
a denominação de linhas de corrente.

coamento turbulento. No primeiro, 
as trajetórias das partículas de 
fluido são supostamente paralelas 
umas às outras, e seu andamento, 
regular. Já  no fluxo turbulento, es
sas trajetórias cruzam-se caotica
mente, sem uma direção clara
mente definida.

São chamadas linhas de fluxo as 
trajetórias que as partículas de um 
fluido descrevem em seu movi
mento; no caso particular de re
gime lamelar, essas trajetórias rece
bem a designação de linhas de 
corrente.

Considerando-se, no interior de 
uma canalização, uma linha curva 
fechada, o conjunto das linhas de 
fluxo que se apóiam nos pontos 
dessa curva forma o tubo de fluxo 
(ou então tubo de corrente, caso as 
trajetórias sejam linhas de cor
rente).

Se o escoamento de um fluido 
através de uma canalização é tal 
que em cada ponto as partículas 
passam com a mesma velocidade e 
direção, isto é, se a velocidade e 
a direção, em cada ponto, indepen
dem do tempo, o regime é denomi
nado estacionário. Será variável 
quando crescer ou decrescer com o 
tempo.

Supondo que a secção reta da 
canalização tenha uma área A, e 
que a velocidade média do fluido 
que a atravesse seja Vm, o fluxo 
será definido como o produto esca
lar: 0 = A . V m

Num escoamento estacionario 
de um fluido incompressível, o 
fluxo maniém-se constante (o que é 
expresso pela equação da continui
dade). Em conseqüencia, as veloci
dades médias do fluido são inversa
mente proporcionais às secções 
retasque atravessam.

Não é só o fluxo que se mantém 
constante no escoamento lamelar 
de um fluido não viscoso. Também 
a energia se conserva, como expres
sou Bernoulli* no teorema que leva 
seu nome: “ Num tubo de corrente, 
a energia total do_ fluido por uni
dade de volume é constante” . A 
energia total representa a soma das 
energias cinética, potencial e piezo- 
métrica (decorrente da pressão).

O teorema de Bernoulli encontra 
importantes aplicações teóricas e 
praticas. E usado na determinação 
da variação de pressão com a velo
cidade; fundamenta a medição do 
fluxo ou vazão de um fluido, com 
o auxílio do tubo de Venturi; 
quando aplicado a um líquido em 
equilíbrio, conduz ao teorema de 
Stevin; finalmente, permite deduzir 
o teorema de Torricelli* sobre velo
cidade de escoamento de um 
líquido pelo orifício de um tanque. 
Estando o orifício a uma profundi
dade h da superfície de líquido, a 
velocidade é dada por v +  2gh, 
onde j é  a aceleração constante da 
gravidade.

A e ro d in â m ic a

As leis básicas que controlam o 
comportamento dinâmico dos 
líquidos e dos gases são as mesmas. 
Tanto os líquidos como os gases 
opõem ao movimento dos corpos 
uma resistência que se torna maior 
à medida que a velocidade do 
corpo aumenta. Por exemplo, ao 
cair de uma grande altitude, um ob

jeto tem sua velocidade aumentada 
até um certo valor, a partir do qual 
a resistência do ar é suficiente para 
equilibrar o peso do corpo e o mo
vimento deste passa então a ser 
uniforme.

O funcionamento do pára-que- 
das é baseado nesse princípio, 
aliado ao fato de ser a resistência 
do ar proporcional à área de con
tato: quanto maior a superfície ex
posta a esse gás, maior a resistên- 
cia,que ele oferece.

É para que seja mínima essa re
sistência que os corpos destinados 
a se deslocarem em meio fluido têm 
forma alongada e ligeiramente en
curvada: quanto menor for a sec
ção transversal do corpo, menor 
será a resistência oposta pelo 
fluido, já  que esta é proporcional à 
área.

Como o estudo do movimento de 
corpos imersos em um fluido pode 
ser feito imaginando-se o objeto pa
rado e o fluido se deslocando, ex
plica-se a forma ligeiramente alon
gada: impede-se _ com isso a 
formação de turbulências próximas 
ao corpo, isto é, o fluxo do fluido 
ao encontrar o obstáculo (o corpo) 
permanece lamelar.

N o a r, o  p ro b le m a  de m o v im en 
ta ç ã o  dos  c o rp o s  a d q u ire , no  en 

tanto, uma importância especial, 
visto que é indispensável o seu es
tudo para a construção de aerofó- 
lios — forma dos corpos cuja fun
ção é produzir sustentação.

A sustentação de uma aeronave 
é, em grande parte, conseguida 
através de um correto desenho de 
suas asas.,

A parte superior destas deve ser 
curva, e a inferior, guase plana. As
sim, quando o aviao voa horizon
talmente, o fluxo de ar divide-se em 
dois ao encontrar a asa. O fluxo su
perior, em virtude da forma da asa, 
comporta-se como se estivesse pas
sando por um estrangulamento, en
quanto o inferior permanece prati
camente inalterado. Em conseqüên
cia, na parte superior (em que a 
corrente de ar tem maior veloci
dade) forma-se uma região de pres
são mais baixa que a inferior, disso 
resultando uma força que se exerce 
na asa para cima.

Nos automóveis de corrida, os 
aerofólios são colocados ao contrá
rio (parte curva para baixo) de 
modo que os carros se mantenham 
“agarrados à pista”.

VEJA TAM BÉM : Gasoso. Estado.
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Desde o término da Primeira* 
Guerra Mundial, evidenciou-se a 
necessidade de uma transformação 
do sistema monetário internacio
nal. As regras que prevaleciam na 
época não possibilitavam o con
trole internacional do valor das vá
rias moedas nacionais. Embora o 
ouro fosse o padrão internacional
mente aceito, cada país considera
va-se soberano para fixar o valor 
de sua moeda*, em relação a esse 
padrão. Os riscos dessa situação 
manifestaram-se agudamente du
rante a crise* economica dos anos 
30, quando todo o comércio* inter
nacional se desequilibrou. As na
ções de economia baseada nas ex
portações de produtos agrícolas ou 
matérias-primas necessitavam dos 
bens manufaturados dos centros in
dustriais. Assim, foram obrigadas a 
reduzir perigosamente suas reser
vas em ouro ou em moeda interna
cionalmente aceita (como a libra 
esterlina ou o dólar), para poder 
pagar as importações. Quase todos 
os países foram forçados a adotar 
restrições às importações, para 
manter suas reservas.

Porém, os expedientes eram em
pregados de forma isolada e anula- 
vam-se mutuamente, num jogo 
muito prejudicial à economia mun
dial. Por isso, apesar dos proble
mas e ansiedades dos anos seguin
tes, marcados pela Segunda 
Guerra Mundial, foram iniciados 
estudos para o estabelecimento de 
uma entidade mundial, cujo papel 
seria fixar as normas para os negó
cios monetários internacionais e 
contribuir diretamente para a ma
nutenção do equilíbrio dos paga
mentos no comércio entre os paí
ses. Como conseqüência desses 
estudos, em 1944, na Conferência 
Internacional de Bretton Woods 
(em New Hampshire, Estados Uni
dos), criou-se o Fundo Monetário 
Internacional (FMI).

Organização do FMI

Todo país membro dessa organi: 
zação deve obedecer a um codigo 
de conduta e aceitar o sistema de 
taxas cambiais e trocas reciprocas 
imposto pelo FM I, assim como 
aplicar um sistema mais livre em 
matéria de pagamentos internacio
nais. Em troca, passa a integrar um 
organismo ativo de cooperação in
ternacional, podendo dispor, 
quando em dificuldade para efetuar 
seus pagamentos, de reservas em 
ouro e moedas estrangeiras.

As relações financeiras entre o 
Fundo e cada país membro funda
mentam-se na cota-parte deposi
tada por cada nação (uma quarta 
parte em ouro e o resto em sua pró
pria moeda corrente). A quantia as
sim obtida reverte para os países 
em dificuldade, permitindo-lhes ad
quirir as divisas necessárias para 
seu comércio internacional. Com a 
ampliação do número de integran
tes do Fundo, a cota tem sofrido 
modificações, para preservar o 
montante necessário de reservas.
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Todas as regras de auxílio redi
gidas em Bretton Woods objetivam 
afastar a possibilidade de uma 
nova crise mundial e incentivar o 
crescimento do comércio interna
cional pelo desenvolvimento dos 
recursos produtivos nacionais, 
mantendo e instaurando níveis ele
vados de emprego e renda real. 
Pois o sucesso do FMI depende do 
crescimento econômico de todos os 
países, dentro dos moldes do capi
talismo*, para que possa aglutinar 
as reservas necessárias ao atendi
mento dos empréstimos, na medida 
em que todos os membros sejam 
capazes de saldar suas dívidas.

A 27 de dezembro de 1945, os 
estatutos do Fundo entraram em 
vigor, abrangendo 31 países signa
tários. Vinte anos depois, o número 
de componentes já  era 103 e, em 
197J, alcançava um total de 118 
nações. Atualmente, quase todos os 
países altamente industrializados 
(com exceção do bloco soviético) 
fazem parte da organização, que 
tem sede em Washington. O FMI 
adotou uma posição liberal, conde
nando a intervenção governamen 
tal nas relações entre os países, que 
deveriam ser conduzidas exclusiva
mente por empresas, obedecendo a 
estímulos de mercado.

Cada país membro do FMI no
meia um delegado (e um suplente) 
como seu representante. A assem
bléia reúne-se anualmente para re
ver as atividades do ano anterior, 
estabelecendo, novas linhas de 
atuação. Esse encontro realiza-se 
junto com o Banco Internacional 
para a Reconstrução e Desenvolvi
mento (BIRD).

O Conselho Administrativo do 
organismo teoricamente reunido 
em sessão permanente e, na prá
tica, semanalmente, é composto 
(desde novembro de 1964) por 
vinte membros. Os representantes 
dos Estados Unidos, í;rança, índia, 
Alemanha Ocidental e Inglaterra, 
por possuírem as cotas mais eleva
das, são os mais atuantes da admi
nistração. Os outros quinze partici
pantes são eleitos pelos demais 
países (com très representantes 
obrigatórios da América Latina).

A ajuda financeira do Fundo 
Monetário Internacional é feita sob 
a forma de troca de divisas. O país 
auxiliado compra do Fundo um 
montante definido de divisas, que 
corresponde a certa quantia em sua 
própria moeda (normalmente cal
culada na base de paridade conven
cionada pela instituição). O total 
dessa retirada depende da cota- 
parte do país e das reservas de sua 
moeda existentes no Fundo. Co
missões são encarregadas de estu
dar esses empréstimos, levando em 
consideração o pagamento de des
pesas administrativas, assim como 
a preservação do nível de depósitos 
do Fundo (em 1974, ele era de 22,5 
milhões de dólares).

A organização mantém relações 
constantes com os países membros, 
principalmente em função dos pedi
dos de assistência. Qualquer ajuda 
deve ser reembolsada num período 
que vai de três a cinco anos. Ao 
efetuar o empréstimo, o país cos
tum a especificar as finalidades que 
serão atendidas poressa quantia. Da
m esm a fo rm a , pa ra  que possa con-
tinuar a usufruir das disposições do

Artigo 14 (que lhe permite manter, 
durante um período transitório, res
trições aos pagamentos internacio
nais), o país deve consultar o 
Fundo uma vez por ano. Essas con
sultas são feitas em duas etapas, 
nas quais, primeiramente, o Fundo 
examina a situação com os repre
sentantes nacionais, e realiza um 
relatório de avaliação que, a seguir, 
é discutido pelo Conselho de Ad
ministração do Fundo, diante do 
advogado da nação solicitante. 
Este explica mais detalhadamente o 
problema e troca idéias com outros 
representantes que conhecem as 
mesmas dificuldades. Assim, o 
Fundo Monetário mantém um con
trole constante da situação de to
dos os seus membros.

Quando solicitada, a entidade 
também costuma mandar represen
tantes para auxiliar na solução de 
certos problemas econômicos de 
seus membros. Essas missões (de 
duração variada) são enviadas 
quando o país enfrenta uma situa
ção econômica instável (inflação 
monetária, queda repentina das ex
portações, etc.), permitindo uma 
rápida adoção de medidas correti
vas, antes que as dificuldades se 
reflitam num desequilíbrio do co
mércio internacional.

Ao oferecer sua assistência aos 
países em dificuldade, o FMI man- 
tém se fiel a sua linha liberal, pre
conizando uma política antiinfla- 
cionária do tipo monetarista, taxa 
cambial única e fixa, moeda con
versível, etc. Isso nem sempre cor
responde aos interesses dos países 
que almejam o desenvolvimento.

A convertibilidade

Uma das principais funções do 
FMI é a de manter paridades fixas 
(isto é, a relação da moeda de cada 
país com certa quantia de ouro) 
para que se evitem certas desvalori
zações concorrenciais, como as que 
marcaram o período entre-guerras. 
Assim, ele procura manter constan
tes as taxas de compra e venda das 
várias moedas entre si.

Quando um país deseja alterar 
essa paridade, deve fazer a sua pro
posta ao FMI, que estudará as pos
sibilidades de atender esse pedido 
sem alterar o mercado mundial.

A organização também controla 
os pagamentos e transferências efe
tuados por ocasião das transações 
internacionais ordinárias. Normal
mente, para que se evite um desfal
que nas reservas de divisas nacio
nais, as entidades de cada governo 
costumam exigir que essas transa
ções sejam controladas pelo Minis
tério das Finanças ou pelo Banco 
Central. O Fundo é contra essas 
medidas restritivas, optando por 
Um sistema de convertibilidade das 
moedas que estimule o comércio 
internacional.

Os integrantes do FMI também 
podem fazer retiradas sobre os seus 
recursos na organização. No início, 
o dólar era a moeda corrente nesses 
casos, mas, com o fortalecimento 
de outras moedas, surgiram novas 
possibilidades.

V E JA  T A M R F M :  C o m ér ic o  In te r 
nacional.

Fogo Selvagem

O pênfigo brasileiro (nome deri
vado de sua incidência endêmica 
no Brasil) vitima milhares de habi
tantes das zonas rurais, em particu
lar nas áreas próximas de grandes 
florestas.

Sob a forma de pequenas bolhas, 
de cheiro repulsivo e. às vezes, ex
tremamente dolorosas, o fogo sel
vagem (nome popular da doença) 
alastra-se pelo corpo do indivíduo: 
sem tratamento, a morte advém ao 
cabo de dois a três meses. Como se 
trata  de uma “doença da pele” , as 
manifestações gerais podem ser eli
minadas, desde que seja controlada 
terapeuticamente, com bons cuida
dos de higiene, reposição das per
das de líquido pelas lesões e com 
bate enérgico às infecções secundá
rias. Em geral, porém, a doença 
responde pouco ao tratamento e, 
não raro, é fatal dentro de poucos 
anos.

Em geral, pode-se constatar, no 
soro do sangue do doente, a exis
tência de anticorpos dirigidos con
tra células epiteliais — mais exata
mente contra o “cimento” que as 
une. Os doentes mal assistidos

Um dos sintomas típicos do fogo
s e l v a g e m :  p e q u e n a s  b o lh a s  q u e  s e
alastram sobre a pele.

apresentam anemia e hipoalbumi- 
nemia, decorrentes da perda de 
proteínas pelas lesões cutâneas; 
quando a doença se encontra em 
estado avançado, são freqüentes si
nais de infecção grave e toxemia.

Em casos típicos, o exame histo
lógico das bolhas revela que elas 
assumem, geralmente, uma posição 
intradérmica: tanto sua parte supe
rior quanto seu “ assoalho” são for
mados por células epiteliais. Com 
a evolução da doença, quebram-se 
as ligações entre as células epidér
micas e grupos de células epiteliais 
parecem flutuar dentro da bolha. E 
o que se chama de acantólise. Os 
núcleos das células epiteliais tor- 
nam-se arredondados, edemaciados 
e coram-se mais intensamente. Em 
geral, o tecido da base da bolha 
apresenta infiltração de eosinófilos.

A única terapeuticá eficaz (em
bora não chegue a curar) consiste 
no uso dos corticosteróides: ACTH 
e cortisona são os mais usados. As 
doses iniciais devem ser altíssimas, 
mantendo-se, ao longo do tra ta 
mento, um valor geralmente supe
rior ao usado em outras terapêuti
cas. O indivíduo portador de fogo 
selvagem requer também cuidados 
intensos de enfermagem com con
trole rigoroso do estado nutritivo.

Vulgar e foliáceo

Além do fogo selvagem (pênfigo 
brasileiro), existem dois outros ti
pos de pênfigo: pênfigo vulgar e 
pênfigo foliáceo. São também mo
léstias sistêmicas e graves, de etio
logia desconhecida, que se manifes
tam através de lesões da pele, sob 
a forma de bolhas. Sua terapêutica 
segue a mesma orientação da do 
pênfigo brasileiro.

O pênfigo vulgar é uma doença 
rara, crônica, reincidente e muitas 
vezes fatal. O principal sintoma 
são as bolhas de tamanhos variá
veis e indolores que se rompem 
com facilidade, deixando grandes 
áreas desprotegidas.

No início, o comprometimento é 
local; porém, logo se difunde e em
bora ,a  doença possa ser atenuada, 
sempre reaparece, tornando-se pro
gressivamente mais intensa e grave.

Raro na infância e na adolescên
cia, esse tipo de pênfigo ataca adul
tos de ambos os sexos. .

O pênfigo foliáceo difere do pên 
figo vulgar porque envolve um 
comprometimento muito mais rá
pido e intenso. As lesões só atin
gem as regiões cutâneas, poupando 
as mucosas, com exceção dos lá
bios. Difere do pênfigo brasileiro 
apenas na distribuição epidemioló- 
gica; o quadro clínico e patológico 
e praticamente idêntico.

Em geral, inicia-se com a forma
ção de pequenas vesículas que evo
luem para formar crostas. Os pêlos 
e as unhas desprendem-se e, dentro 
de alguns meses, todo o corpo fica 
coberto de lesões esfoliativas. Nas 
regiões mais úmidas da pele, e su
jeitas à fricção, as bolhas podem 
ser substituídas por lesões vegetati- 
vas, que crescem até tornar-se ver- 
rucosas.

V E JA  T A  M B f.M :  In fec çõ es:  
Doenças.
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Foguete

Em linguagem comum, “fo
guete” e “nave espacial” são sinô
nimos, mas esse uso indistinto dos 
termos constitui um abuso de lin
guagem. A palavra “foguete” ser
via originalmente para designar os 
antigos tubos cheios de pólvora que 
eram capazes de se auto-impulsio- 
nar quando acesos. Na linguagem 
técnica atual, é utilizada mais para 
indicar o propulsor, o motor das 
naves espaciais, que para referir-se 
ao aparelho como um todo.

O foguete distingue-se dos ou
tros propulsores por ser um tipo de 
motor a reação que transporta con
sigo seu próprio propelente.

Para que um veiculo possa co
meçar a mover-se, precisa ser em
purrado por algo, ou apoiar-se em 
alguma coisa e empurrá-la, como 
(ja no século XVII) foi demons
trado por Newton*, na lei da 
ação e reação: “Sempre que um 
corpo sofre uma força, um ou mais 
objetos devem estar recebendo uma 
força igual e oposta”. Isso é confir
mado na vida diária: um automó
vel empurra o chão, para poder an
dar; um avião empurra o ar para

trás; as_hélices de um navio empur
ram a água. No espaço interplane
tário não há nada em que uma nave 
possa se apoiar para começar a se 
mover ou parar; mas ela pode mo
dificar seu movimento lançando 
para fora alguma coisa: ela em
purra algo para um lado, e é em
purrada para o oytro lado. pela 
reação do objeto. É um fenômeno 
análogo ao recuo de um canhão ao 
disparar: ele lança o obus para um 
lado, e é empurrado no sentido 
oposto. Um canhão ou qualquer 
outro dispositivo que lance-materia 
para fora pode ser utilizado pafa 
impulsionar a nave espacial no sen
tido oposto ao do lançamento, por 
reação: Por isso, aparelhos desse 
tipo são chamados de motores a 
reação.

0  propulsor de um avião a hélice 
é um motor a reação, pois impul
siona o veículo lançando o ar para 
trás; mas ele se diferencia dos fo
guetes por não carregar consigo o 
material que é lançado para trás, 
isto é, o comburente. Os foguetes 
são os motores a reação que carre
gam consigo a matéria que vai ser 
expelida e que vai proporcionar o 
impulsò ao veículo.

Os foguetes mais comuns são 
aqueles em que se dá a queima de 
algum combustível, gerando gases 
a alta temperatura, que escapam 
com grande velocidade pela saída

do combustor, empurrando o apa
relho no sentido oposto. Quanto 
maior a temperatura de combustão, 
maior será a velocidade de saída 
dos gases, e maior a força produ
zida (o empuxo). Os combustíveis 
comuns só alcançam, no entanto, 
uma temperatura máxima de 
4 000° C; isso limita o empuxo que 
pode ser proporcionado por uni
dade de massa expelida. Contudo, 
há várias possibilidades de lançar 
a matéria para o.exterior aceleran
do-a por forças elétricas, ou produ
zindo temperaturas mais altas por 
reações nucleares.

Atualmente, os foguetes são uti
lizados sempre que é necessário dar 
à um aparelho grande velocidade 
em um curto intervalo de tempo. 
Isso é especialmente importante no 
caso das naves espaciais, e no lan
çamento de cápsulas e satélites* ar
tificiais: para vencer a atração gra- 
vitacional, é preciso que o aparelho 
ganhe grande impulso inicial. Não 
adiantaria ter um motor que pu
desse funcionar durante muito 
tempo, mas com empuxo pequeno, 
pois ele não seria capaz de colocar 
o aparelho em vôo.

Os foguetes são utilizados, desde 
a Segunda* Guerra Mundial, como 
motores auxiliares para aviões que 
precisam levantar vôo em uma 
pista muito pequena — nos porta- 
aviões, por exemplo. Para isso 
eram utilizados pequenos foguetes 
de pólvora, que davam grande im
pulso inicial ao avião — o sufi
ciente para gue ele alçasse vôo. Há 
também avioes totalmente movidos 
a foguete, destinados a fins m ilita
res: nos Estados Unidos, várias ba
ses contam com esses aviões-fo-

f;uetes, que podem alcançar ve- 
oc idades várias vezes superiores 

ã do som, portadores de bombas* 
nucleares. Tais aviões, capazes de 
desviar-se de interceptadores, são 
mais eficientes c]ue os foguetes de 
bombardeio não-trípulados, por 
poderem voar a baixa altitude.

A maior parte dos foguetes exis
tentes destina-se a fins militares: 
são mísseis intercontinentais, trans
portadores de bombas nucleares; 
mísseis lançados por submarinos; 
foguetes transportados em aviões, 
para combate aéreo; e mísseis in- 
terceptadòres, para seguir e des
truir foguetes inimigos.

A história dos foguetes

Um lendário texto chinês conta 
que, por volta de 3 000 a.C., um 
mandarim chamado Wang-Hou foi 
o‘ primeiro homem a tentar voar, 
com o auxílio de foguetes. Seu apa
relho era equipado por mais de 
quarenta pequenos foguetes, aos 
quais igual numero de escravos de
via pôr fogo simultaneamente; mas, 
por acidente ou sabotagem de um 
inimigo, o aparelho incendiou-se e 
explodiu, matando o corajoso pre
cursor.

As primeiras manifestações his
tóricas incontestáveis da existência 
de foguetes remontam a mais de
2 000 anos; os textos bíblicos fa
lam de dispositivos semelhantes 
aos artefatos pirotécnicos moder
nos —  os foguetes utilizados em 
comemorações. Eram constituídos 
simplesmente por um tubo, cheio 
de uma mistura de salitre, pó de

Ação e reação: 6 o escape de gases 
que impulsiona o foguete.

carvão e enxofre —  a mesma com
posição da pólvora negra atual, 
mas sob a forma de um bloco só
lido. Essa mistura é capaz de incen
diar-se mesmo em ausência de oxi
gênio, pois já  contém em seu 
interior um oxidante, o salitre 
(K N 0 3). É provável que os hebreus 
tenham herdado a receita” dos 
egípcios, que certamente conheciam 
o segredo de sua fabricação. Tito 
Lívio (cerca de 59 a.C. — 17 d.C.) 
conta, em um de seus livros, que os 
súditos do faraó usavam “cilindros 
constituídos por bambus ocos, 
cheios de uma matéria capaz de 
queimar mesmo quando molhada”, 
e que era utilizada para provocar 
incêndios. No início, talvez fossem 
lançados como granadas, ou por 
arcos, mas é certo que no primeiro 
século da era cristã já  existiam pro
jéteis autopropulsionados.

Sabe-se também que, na China, 
no ano 85, foram utilizados fogue
tes em um combate contra os tarta- 
ros. Até o século V, eles eram bas
tante empregados no Ocidente, mas 
pouco depois o segredo foi perdido 
na Europa, só se conservando entre 
os árabes e bizantinos. Foram re- 
descobertos por europeus no século 
XI.

Em 1379, os habitantes de Pá- 
dua utilizaram foguetes para atacar 
a vila de Mestre, e, nas décadas que 
se seguiram, houve freqüente uso 
desse tipo de arma. Dois séculos 
depois, no entanto, com o grande 
desenvolvimento dos canhões* e

Pesquisadores norte-americanos preocuparam-se em desenvolver um fo
guete capaz de lançar naves espaciais pesadas (como as Apolol- O resultado 
foi a série de foguetes Saturno (acima, aspecto do Satumo I).
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obuses, os foguetes foram relega
dos a segundo plano no mundo oci
dental. Esse desinteresse fez com 
que os ingleses sofressem graves 
derrotas na índia, em 1799, quando 
cerca de 5 000 lançadores de fogue
tes provocaram pesadas baixas às 
tropas britânicas.

Após o incidente, mais uma vez 
os artefatos voadores foram desen
volvidos no Ocidente, sendo então 
construídos alguns com massa 
igual a 10 quilogramas, e com um 
alcance de 2 quilômetros. Apesar 
disso, no século XIX, do ponto de 
vista bélico, ocorreu uma espécie 
de regressão: os foguetes eram 
mais utilizados para recreação do 
que para fins de guerra. Foi no iní
cio do século XX que começou o 
verdadeiro desenvolvimento das 
técnicas de propulsão.

Com efeito, até metade do século 
X IX , todos os foguetes utilizavam 
como combustível a pólvora negra 
ou alguns outros tipos de pólvora 
com clorato de potássio ou perclo- 
rato de amónio como componente 
oxidante.

Muito superiores às pólvoras, no 
entanto, são os combustíveis plásti
cos, constituídos por uma mistura 
de nitrocelulose ou algodão-pól- 
vora_ com nitroglicerina. A com
bustão é muito melhor e, adicio- 
nando-se alguns estabilizantes, 
obtém-se uma mistura que apre
senta menor perigo de manipulação 
do que a pólvora. A mistura deno
minada “cordite” ou “balistite” , foi 
muito utilizada até 1930.

Por outro lado, já  em 1898 era 
publicado o primeiro estudo a res
peito de um novo tipo de propul
são: os foguetes a combustível 
líquido. O autor do trabalho era o 
russo Constantin E. Tsiolkovsky

(1857-1935), considerado o pai da 
astronáutica* soviética. Ele mos
trou as diversas vantagens dos 
combustíveis líquidos em relação 
aos sólidos: obtenção de maior po
tência e velocidade do que com a 
pólvora ou a cordite; possibilidade 
de controlar a combustão, inje
tando aos poucos o combustível na 
câm ara onde se produziria a 
queima, etc.

Não é possível controlar a com
bustão dos sólidos: todo o com 
bustível se encontra em uma câ
mara cilíndrica, e, uma vez 
produzida a ignição, é impossível 
impedir que todo o material se con
suma rapidamente. Já nos foguetes 
com combustíveis líquidos, pode-se 
bombear para a câm ara de com 
bustão a quantidade desejada em 
cada instante, regulando a veloci
dade de queima e o empuxo do mo
tor. Tsiolkovsky sugeria a utiliza
ção de hidrogénio e oxigênio ou 
hidrocarbonetos e oxigênio para 
alimentar o foguete; os dois líqui
dos seriam armazenados separada
mente, e só se misturariam na câ
m ara de combustão. Ainda existem 
foguetes construídos de acordo 
com essa concepção, e, apesar da 
invenção de novos combustíveis só
lidos, como o tiocol (composto de 
enxofre e borracha), os mais pode 
rosos foguetes da atualidade sao re
movidos a reagentes líquidos.

O primeiro foguete a combustí 
veis líquidos foi construído pelo 
norte-americano Robert H. God- 
dard, e subiu aos ares em 1935. Ele 
fez numerosas experiências, com 
grande sucesso, mas suas vitórias 
logo foram ultrapassadas pelas de 
um grupo de pesquisadores ale
mães, que tambem começou a tra
balhar na década de 1930.

A vingança voadora

A partir de 1925, o estudo de 
motores a reação foi intensificado 
na Alemanha: utilizavam-se fogue
tes — principalmente de pólvora
—  para impulsionar vagonetes de 
trens, aviões, automóveis e até 
mesmo motocicletas.

Em 1929, Fritz van Opel efetuou 
um vôo histórico, em um planador 
que, propulsionado por foguetes a 
pólvora, conseguiu elevar-se no ar 
e percorrer 1 quilômetro. Outros 
experimentadores não tiveram 
tanta sorte. Max Valier, por exem
plo, foi vítima da explosão de um 
foguete que adaptara a seu automó
vel, no ano de 1930.

Após uma série de experiências 
mais ou menos felizes, alguns jo 
vens pesquisadores, como Her- 
mann Oberth (1894- ) e Wer- 
nher von Braun (1912- ), 
fundaram em 1930 uma associação 
de estudos de astronáutica. Inicia
ram sérias pequisas experimentais, 
estudando o funcionamento das 
turbinas de escape dos gases e a es
tabilidade dos combustíveis. Para
lelamente, desenvolvia-se um cen
tro de estudos militares, ao qual 
Von Braun se juntou dois anos 
após.

A partir daquele momento, as 
pesquisas alemãs ganharam grande 
amplitude. Em Peenemünde, no li
toral do Báltico, foram pela pri
meira vez construídos muitos fo
guetes em série, como artefatos 
industrializados, produzidos de 
acordo com estudos rigorosos. Os 
primeiros resultados práticos apa
receriam na guerra de 1939/45.

Os pesquisadores alemães cons
truíram muitos tipos de artefatos: 
aviões-foguetes; foguetes a serem

lançados de aviões para combates 
aéreos; e foguetes terra— ar para 
interceptar aviões inimigos. Mas os 
que ficaram famosos foram as 
bombas-foguetes V-l e V-2 lança
das em 1944 contra Londres e ou 
tras cidades.

A letra V  é tirada da palavra 
Vergeltungswaffe, arma de represá
lia, pois elas eram usadas para vin
gar bombardeios inimigos.

As bombas V-l representavam 
um avanço fantástico sobre tudo o 
que já  se fizera até então. Eram 
aviões não-tripulados, impulsiona
dos por motores-foguetes. Tinham 
8 metros de comprimento, voavam 
a 800 quilômetros por hora e eram 
capazes de atingir distâncias de 
240 quilômetros. Lançadas na 
Normandia, atingiam o perímetro 
urbano de Londres, onde caíam au
tomaticamente, detonando sua 
carga explosiva. O motor, que utili
zava combustíveis líquidos, não era 
de funcionamento contínuo: ope
rava com uma série de explosões, 
sendo por isso denominado pulsor- 
reator. Ele produzia um ruído ca
racterístico semelhante ao dos mo
tores de motocicleta, que alertava e 
aterrorizava a população. Em 
pouco tempo, os aviadores britâni
cos aprenderam a caçar e destruir 
essas bombas em pleno vôo, elimi
nando praticamente o perigo que 
elas apresentavam. Três meses 
após o início do bombardeio pelas 
V -l, no entanto, surgiu uma nova 
ameaça: começavam a cair bombas 
de uma altura enorme, com grande 
velocidade, e não podiam ser inter
ceptadas. Eram as V-2, bombas-fo
guetes de novo tipo.

Os mísseis V-2 voavam de 300 
a 500 km por hora, possuíam o do
bro do comprimento de seus pre-

reserva para 
a segunda partida 
do m otor

ispos itivo  
e adaptação
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Um foguete espacial deve possuir formas muito aerodinâmicas, a fim de atravessar o mais rapidamente possfvol as camadas atmosféricas da Terra.
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cursores, atingiam distâncias bem 
maiores e não possuíam asas. Eram 
muito semelhantes aos foguetes 
modernos. Lançados verticalmente, 
a uma velocidade um pouco infe
rior à do som, continuavam depois 
com o motor já  desligado, sendo 
orientados segundo uma trajetória 
parabólica que os conduzia ao 
alvo.

Na época da rendição alemã, 
muitos outros projetos estavam em 
andamento.

Um dos planos de Von Braun 
era construir um superfoguete de 
vários estágios, que receberia as si
glas A-9 e A -10. Destinado a bom
bardear Nova York e outras cida- 
.des norte-americanas, seria lança
do do continente europeu.

E volução  de pós-guerra

Toda a astronáutica moderna 
baseou-se nos estudos alemães. Al
guns pesquisadores alemães, entre 
eles Von Braun, foram para os Es
tados Unidos, e outros para a 
URSS, onde prosseguiram seu tra
balho.

O primeiro passo consistiu em 
simples adaptação e desenvolvi
mento dos resultados já  obtidos. Os 
norte-americanos utilizaram de 
fato muitas bombas-foguetes V-2, 
retirando-lhes a carga explosiva e 
colocando em seu lugar instrumen
tos científicos, para o estudo da 
ionosfera.

Após algum tempo, começaram 
a planejar foguetes novos. Apesar 
de enorme série de fracassos (que 
foram muito ridicularizados), na 
década de 1950 a espaçonáutica 
norte-americana foi se firmando, e 
desde então foram conseguidos óti
mos resultados.

As principais novidades introdu
zidas foram um aumento do con
trole dos foguetes, utilização de 
veículos dotados de vários estágios, 
que eram utilizados um ap ó so  ou
tro, e obtenção de maiores, potên
cias e alcances.

Em outubro de 1957, os sábios 
soviéticos colocaram em órbita o 
primeiro satélite artificial, o Sput- 
nik I. Em janeiro do ano seguinte, 
os americanos lançaram seu Explo- 
rer I. A partir dai, foram se suce
dendo lançamentos soviéticos e 
norte-americanos, com a colocação 
em órbita de equipamento cada vez 
mais pesado, viagens de homens ao 
espaço, envio de instrumentos 
científicos até a Lua e, a 21 de ju 
lho de 1969, uma nave espacial es
tadunidense, tripulada, desceu no 
solo lunar.

Apesar de todos esses sucessos, 
a tecnologia dos foguetes não pro
gredira muito: houve um grande 
aperfeiçoamento dos antigos moto
res, mas nada conceptualmente 
novo.

No entanto, em março de 1972, 
a partida  (dos Estados Unidos para 
Júpiter) do primeiro foguete nu
clear iniciou nova era para a astro
náutica.

As modificações que podem ser 
introduzidas nos foguetes são basi
camente de duas categorias: altera
ção da fonte de energia do motor, 
e do mecanismo pelo qual o prope- 
lente é lançado para fora. Estudos 
teóricos mostram possibilidades de 
profundas alterações em cada um 
desses campos, que podem levar a 
uma modificação completa da es
trutura dos foguetes.

Antes de 1972, todos os foguetes 
produziam sua energia por meios 
químicos (mais especificamente, a

partir da combustão). E, como essa 
não é a única fonte de energia dis
ponível, jã  foram construídos fo
guetes movidos a energia nuclear 
(como o que seguiu para Júpiter) e 
sugeridos outros que se movem 
acionados por energia solar, por 
energia enviada da Terra por meio 
de microondas, e com a utilização 
de certas moléculas dissociadas 
(radicais livres) existentes na ionos
fera terrestre.

A energia nuclear pode ser liber
tada basicamente de três modos di
versos: pela desintegração natural 
de isótopos radiativos, pela fissão 
nuclear (como nos reatores) e pela 
fusão nuclear (como na bomba de 
hidrogênio). Dessas três possibili
dades a única que atualmente per
mite a obtenção controlada de 
grandes doses de energia é a fis
são, mas ainda não há quantidade 
suficiente de isótopos radiativos 
disponível. A fusão nuclear ainda 
não foi domesticada: só pode ser 
aplicada de forma explosiva. Em
bora no futuro esses três tipos de 
fonte de energia possam vir a ser 
utilizados, atualmente só é viável a 
aplicação da fissão nuclear, sob a 
forma de um reator transportado 
pela nave.

As vantagens da energia nuclear 
sobre a combustão química são 
inegáveis: a produção de energia 
por quilograma de combustível nu
clear é milhares de vezes superior 
à dos melhores reagentes químicos. 
Isso significa que podem ser cons
truídas unidades propulsoras muito 
mais leves, ou com o mesmo peso 
mas muito maior potência do que 
os atuais foguetes químicos. A uti
lização de fontes de energia quí
mica parece limitada. Para atingir 
planetas distantes, seria preciso

construir enormes foguetes a com
bustão e com pequena capacidade 
de transporte de carga. Alem disso, 
eles levariam muito tempo para 
atingir mesmo os mais próximos 
planetas.

Assim, as viagens interplanetá
rias e interestelares só serão viáveis 
com a utilização da energia nu
clear. Talvez o único papel dos fo
guetes a combustão química, no fu
turo, seja em um primeiro estágio, 
como auxiliar para o lançamento 
das naves (booster); no espaço, se
ria colocado em funcionamento o 
motor nuclear.

A energia solar p a ra  os foguetes

O aproveitamento (em viagens 
interplanetárias) da energia que o 
Sol irradia tem sido objeto de estu
dos há bastante tempo. Fora da at
mosfera, nas proximidades da 
Terra, chegam constantemente do 
Sol 1 400 watts por metro qua
drado de superfície. As pesquisas 
se encaminham no sentido de reco
lher e aproveitar essa energia em 
naves espaciais.

Os satélites e naves comuns já  
utilizam um pouco dessa energia 
solar: eles possuem superfícies es
peciais, onde a radiação solar (luz, 
radiação ultravioleta e infraverme
lha) é absorvida e transformada em 
energia elétrica.

Mas ainda não foram construí
dos aparelhos suficientemente 
grandes e eficientes para fornecer a 
energia necessária a propulsão de 
um foguete. E, mesmç quando se 
construir uma enorme (e extrema
mente leve) superfície receptora, a 
energia total recebida pela nave 
provavelmente não será muito 
grande.
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0  primeiro estágio tem  maior tamanho que os outros três por necessitar de mais propelente (já que acelera o foguete a partir da imobilidade).



224 Foguete

Devido a isso e também à inevi
tável fragilidade do conjunto recep
tor de energia, é muito provável 
que não seja possível descer ou par
tir de um planeta com essas naves; 
mas poderiam ser feitas viagens de 
circunavegação em torno dos pla
netas, ou mesmo pousar em alguns 
de seus satélites.

Há ainda várias outras possíveis 
fontes de energia para foguetes, 
mas não há evidências alentadoras 
de que elas venham a se tornar pra
ticáveis em um futuro próximo.

As form as de ejeção

Em todos os foguetes até hoje 
construídos e utilizados, certa por
ção de matéria é aquecida a uma 
alta temperatura, transformada em 
gás, e por sua própria pressão é ex
pelida através da saída da câmara 
de combustão, comunicando assim 
certo impulso ao foguete. Essa é a 
ejeção térmica do propelente, ou 
propulsão térmica.

A maior parte dos foguetes nu
cleares produz energia, que em seu 
interior é transformada em calor; 
um fluido é bombeado através 
desse reator, aquecendo-se e expan
dindo-se. Portanto, é lançado para 
o exterior devido a sua pressão. O 
planejamento de foguetes não-tér- 
micos (elétricos, fotonicós e nuclea
res) pode começar a dar resultados 
no início do século XXI.

Dentro do campo da ejeção tér
mica há várias novas pesquisas em 
curso. Um dos estudos que está 
sendo patrocinado pelo governo 
dos Estados Unidos consiste na uti
lização de um ja to  de plasma como 
propulsor.

O plasma* é um estado disso
ciado da matéria, diferente dos sóli
dos, gases e líquidos comuns. No 
plasma, uma parte significativa dos 
átomos está ionizada, isto é, eletri
camente carregada. É o que ocorre, 
por exemplo, na região da atmos
fera atravessada por um raio. ou no 
caminho de uma descarga elétrica 
entre dois elétrodos. A caracterís
tica mais atraente dos jatos de 
plasma é sua alta temperatura: já 
foram obtidos até 50 000° C. As
sim, não é impossível conseguir-se 
uma propulsão eficientíssima se o 
propelente puder ser transformado 
em plasma a uma temperatura bas
tante elevada, e entao ejetado a 
altíssimas velocidades.

As dificuldades de utilização 
prática dos jatos de plasma em pro
pulsão são múltiplas: em primeiro 
lugar, perde-se muita energia na 
obtenção da descarga elétrica que 
formará o plasma; além disso, o 
aparelhamento produtor do jato  se 
deteriora em pouco tempo, devido 
às condições extremas de funciona
mento; e, por fim, a produção do 
plasma exige a utilização de ener
gia elétrica — e se a fonte for quí
mica ou nuclear, será necessário 
utilizar uma complicada e pesada 
aparelhagem para obter energia 
elétrica necessaria (só a utilização 
da energia solar proporciona ener
gia elétrica de forma quase direta). 
Devido a todas essas dificuldades, 
é provável que o foguete de plasma 
não possa ser utilizado como pro
pulsor nos casos em que se neces
site de grandes impulsos, mas tal-
ve z  seja ap ro ve ita d o  pa ra  pequenos v o n  B rou n  v is a v a  a Lua , mas o nazismo endereçou suas V -Z  â Inglaterra.

impulsos momentâneos, como ajus
tes do movimento de satélites artifi
ciais, por exemplo.

Apesar da simplicidade e utili
dade do_s sistemas de propulsão tér
mica, são os foguetes eletricos que 
têm cativado a imaginação dos pes
quisadores. Trata-se de um tipo de 
motor a reação em que o prope
lente é ionizado, isto é, transfor
mado em partículas eletricamente 
carregadas. Estas, em seguida, são 
aceleradas por campos elétricos, e 
ejetadas do veículo. Com a aplica
ção de grandes tensões elétricas, é 
possível obter altíssimas velocida
des de saída do propelente, e, con
seqüentemente, um grande empuxo. 
As dificüldades, no entanto, são 
quase as mesmas que encontra o 
foguete de jato de plasma: é neces
sário dispor de grandes quantida
des de energia elétrica, há muito 
desperdício energético na ionização 
do propelente, e a aparelhagem de
teriora-se facilmente. As aplicações 
dos foguetes elétricos são tão limi
tadas quanto as dos foguetes de 
plasma.

Vários estudos sobre a possibili
dade de um foguete nuclear não tér
mico mostram que ele consistiria 
simplesmente em uma fonte radia
tiva ou em um reator que emitisse' 
radiações alfa ou beta (ou nêu
trons), a alta velocidade; uma blin
dagem faria com que essas partícu
las só escapassem em um sentido, 
proporcionando assim um empuxo 
ao aparelho.

Uma das maiores dificuldades 
desse ejetor nuclear é que as partí
culas são absorvidas mesmo por 
camadas muito finas de matéria; 
apenas uma pequena parte da ra
diação emitida conseguiria escapar 
de uma grande fonte radiativa. Por 
isso, seria necessário espalhar os 
isótopos sobre uma grande superfí
cie, de milhares e milhares de me
tros quadrados.

Operacionalmente, isso é muito 
complicado de conseguir, sem se 
utilizar uma nave de peso proibi
tivo. Muitas outras dificuldades 
tornam pouco provável que as eje- 
tores nucleares de partículas pos
sam competir com os do tipo tér
mico ou elétrico.

Há ainda a possibilidade dos fo
guetes fotônicos, que emitiriam 
apenas luz e outras radiações ele
tromagnéticas. Seria necessário 
dispor de uma fonte de fótons, que 
poderia ser qualquer fonte térmica 
(um reator nuclear, por exemplo) e 
um modo de dirigir os fótons em 
um único sentido. E, embora pa
reça que a luz não possa empurrar 
nada, há previsões de que só os fo
guetes fotônicos serão capazes de 
impulsionar de modo eficiente as 
naves que se destinem a viagens 
para fora do sistema solar.

Cada um desses diferentes mo
dos de ejeção e de produção de 
energia para foguetes implica for
mas completamente novas para as 
naves espaciais: algumas se parece
rão com guarda-chuvas; outras, 
com um enorme disco.

VEJA TAM BÉM : Astronáutica; 
Bomba; Energia; Energia Nuclear; 
Motor: Navegação Espacial: Saté
lites Artificiais.
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Folclore

Existe grande variação no signi
ficado atribuído à palavra ‘Tol- 
clore”. Em seu sentido mais res
trito, o termo é usado para designar 
lendas, provérbios, adivinhações e 
formas poéticas das chamadas 
classes incultas dos países civiliza
dos. Corresponde, portanto, à tra
dição oral elaborada pelas cam a
das iletradas.

Na verdade, é difícil restringir-se 
o conceito a essa acepção, pois a 
tradição oral dificilmente pode ser 
analisada (a não ser do ponto de 
vista puramente formal) indepen
dentemente dos costumes e das 
crenças que exprime. Por isso -é 
mais comum que o termo designe 
também crenças, costumes e todo o 
conjunto de manifestações estéticas 
e intelectuais dessas camadas po
pulares. Nessa segunda concepção, 
embora se reconheça que o folclore 
se baseia em elementos culturais os 
mais diversos, como artefatos, téc
nicas e cerimônias, etc., esses ele
mentos são tomados, não em si 
mesmos, mas como veículos de 
crenças, sentimentos e representa
ções. Tanto no sentido mais restrito 
como no mais amplo, a ênfase é co
locada no conjunto de representa
ções que, em sociedades estratifica
das, caracteriza uma camada da 
população que não tem acesso 
pleno à cultura erudita.

Ocorre mais raramente que a no
ção de folclore seja utilizada tam 
bém para designar as representa
ções próprias de sociedades 
primitivas ou tribais. Com esse sen
tido, é mais difundida entre antro
pólogos. A crítica a essa acepção 
se baseia no fato de que ela aban
dona a diferença que existe entre o 
modo de produção cultural de uma 
comunidade primitiva, que consti
tui em si uma sociedade completa, 
e aquele que é próprio de camadas 
iletradas inseridas numa sociedade 
de classes (da qual constituem os 
estratos inferiores). Nestas últimas 
existe uma dinâmica particular do 
processo de elaboração cultural, 
que resulta da comunicação com as 
classes superiores e do intercâmbio 
de elementos culturais com as ca
madas eruditas.

Algumas vezes, o termo “fol
clore adquire uma conotação ex
tremamente ampla, abandonando a 
ênfase geralmente atribuída ao uni
verso de representações, para con- 
fundir-se com a totalidade da cul
tura e da vida social. Essa 
concepção afasta-se do significado 
que a palavra tem para a maioria 
dos folcloristas. Para eles, tanto no 
plano da descrição quanto no da 
interpretação, sua disciplina consti
tui fundamentalmente uma matéria 
de cunho humanístico, semelhante 
à literatura comparada e ao estudo 
comparativo das religiões.

N os contos da infância, a raiz

Essa falta de unanimidade em 
torno da própria definição do fol
clore é, em si, o resultado das con- . . . 
dições em que apareceram e se de Essa"visâode mundo" «svazM tam  raizes na cultura da povo» t r i b « l » . ( D . n ç o  n t u a i  d o  m d i o .  o u . t r . i i . n o .  )

As manifestações folclóricas constituem um modo de interoretar o mundo natural e social. (Dança cambojana.)
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Tapetes elaborados com serragem e areia por camponeses trajados à palestina para a comemoração da Paixão, 
numa cidade da América Central. A mescla de tradições pagãs e cristãs é uma das características do folclore.

sen volveram os estudos folcloricos.
A palavra “folclore”, que 

significa literalmente “saber popu 
lar" '(fo lk  lore), foi criada em 1846 
pelo arqueólogo inglês William J. 
Thoms (1803-1885). O nascimento 
do termo correspondeu ao desen
volvimento do interesse pelo estudo 
de canções e baladas, provérbios e 
adivinhações,_ histórias e lendas, 
costumes e tradições, e modos po
pulares de falar, que se generalizou, 
na Europa, durante o século XIX. 
Esse interesse reflete uma tendên
cia, que está presente em todo o 
Romantismo europeu, de valoriza
ção das tradições das culturas na
cionais e de preocupação com o es
tudo das línguas pátrias.

Os primeiros trabalhos de coleta 
sistemática e de tentativa de análise 
de material folclórico foram desen
volvidos por estudiosos conhecidos 
como antiquários. Eles buscavam, 
nas lendas e crenças conservadas 
pela população rural, na análise de 
documentos antigos e na investiga
ção lingüística, elementos para a 
reconstituição da história cultural 
européia, em suas manifestações 
regionais. Os estudos folclóricos 
imciam-se, portanto, como traba
lhos de natureza histórica, desen
volvidos por estudiosos preocupa
dos com o passado.

Ilustra muito bem esse tipo de 
orientação o trabalho realizado pe
los irmaos Grimm* no início do sé
culo XIX. Esses estudiosos ale
mães — que podem ser incluídos 
entre os fundadores dos estudos 
folclóricos e da filologia —  torna
ram-se famosos com a publicação, 
em 1812, de coletâneas de contos 
infantis e histórias que faziam parte 
da tradição oral das então chama
das classes incultas.

O sentido científico da  obra dos 
irmãos Grimm residia na análise 
histórica desses elementos cultu
rais. Nos contos e tradições popu
lares, encontravam vestígios ou so- 
brevivências da antiga mitologia 
teutônica e da cultura clássica. 
Combinando a análise compara
tiva do folclore com a investigação 
de documentos antigos, realizaram 
um a obra na qual não só reconsti
tuíam a mitologia teutônica, como 
também estudavam o processo de 
sua desagregação e transformação, 
mostrando a conservação de alguns 
de seus elementos na cultura popu
lar. O resultado dessas investiga
ções foi publicado em 1835, no li
vro Deutsche Mythologie. Todo 
esse trabalho estava também inti
mamente vinculado ao estudo da 
formação e transformação da lín
gua alemã, através da análise filo
lógica, demonstrando uma estreita 
associação entre estudos folclóri
cos e lingüísticos. Tal orientação 
m arca praticamente todos os traba
lhos sobre folclore realizados du
rante o século X IX  e se prolonga, 
em alguns autores, até hoje. Entre 
os folcloristas europeus dessa cor
rente destacam-se Claude Perrault* 
e Saint Yves, na França; Pittré, na 
Itália; e, em Portugal, Almeida 
Garrett*, Teófilo Braga e Leite de 
Vasconcelos.

Á coleta sistemática de material 
por diferentes estudiosos revelou a 
existência de um conjunto muito 
grande de elementos comuns na 
cultura popular dos diferentes paí

ses, atestando, ao mesmo tempo, 
semelhanças muito estreitas com 
elementos da cultura clássica e da 
cultura dos povos europeus ante
riores à conquista romana. Os estu
dos de folclore desenvolveram-se, 
então, em termos de uma análise 
histórica m arcada pela busca das 
origens desses elementos culturais, 
tentando reconstituir a história cul
tural européia.

O saber mágico-religioso

Por outro lado, com o desenvol
vimento da  antropologia* e da do
cumentação sobre as sociedades
tribais que então habitavam outros

continentes, notou-se a existência 
de inúmeras analogias entre costu
mes e crenças desses povos, cha
mados primitivos, e as crendices e 
tradições do campesinato europeu. 
Essas analogias foram interpreta
das em termos das teorias do evolu- 
cionismo* cultural (teorias que vi
goravam nessa época), tomando-se 

povos primitivos” e “campone
ses” como representantes de está
gios já  ultrapassados do desenvol
vimento da civilização.

O folclore apresentava, assim, a 
conotação de algo arcaico, supe
rado, e a tradição popular — justa
mente por ser considerada imutável 
e imune ao progresso —  era valori

zada como instrumento de pesquisa 
do passado.

Essa concepção de folclore e a 
ideologia científica que ela exprime 
estão intimamente vinculadas às 
condições sociais da Europa, pro
duzidas pela implantação do capi
talismo industrial.

Ao mesmo tempo em que se alte
rava profundamente a natureza do 
conhecimento erudito, com o 
enorme desenvolvimento do pensa
mento científico, persistia um tipo 
de estratificação* social marcado 
por fortes barreiras entre as classes. 
Assim, as novas formas de conhe
cimento restringiam se às camadas 
superiores da população. As cias-
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ses inferiores, especialmente na 
zona rural, sem instrução formal e 
na ausência de meios de comunica
ção* de massa, não tinham acesso 
as descobertas científicas e ã pro
dução literária e artística, elabo
rada nos círculos intelectuais. A 
própria rapidez do desenvolvi
mento científico contribuiu para 
um a ampliação das diferenças cul
turais entre as classes. A interpreta
ção do mundo e a expressão ar
tística das classes inferiores, 
especialmente do campesinato, sem 
escolarização, continuavam a ser 
feitas em moldes pré-industriais e 
pré-científicos, utilizando conceitos 
tradicionais em termos de um a in
terpretação mágico-religiosa da na
tureza e da vida social. Por isso 
mesmo, para os estudiosos burgue
ses, filhos da incipiente civilização 
urbano-industrial, as crenças e os 
costumes populares apresenta
vam-se não apenas como diferen
tes, mas tambem como sobrevivên- 
cias de estágios já  superados pelo 
progresso da civilizaçao.

Entretanto, o folclore não consti
tui necessariamente algo arcaico ou 
morto. Deve ser considerado, ao 
contrário, como uma realidade pró
pria de sociedades estratificadas, 
opondo-se a uma cultura erudita, 
quando existem camadas da popu
lação que não têm acesso pleno aos 
resultados da produção cultural 
dos estratos dominantes. Suas re
presentações do mundo natural e 
da sociedade são elaboradas, como 
as dos povos primitivos, através da 
comunicação oral, conservando e 
reelaborando elementos tradicio
nais. Mas, ao contrário dos povos 
tribais, as camadas da população 
que hoje mantêm vivo o folclore es
tão constantemente recebendo in
fluências culturais provenientes dos 
estratos superiores da sociedade, 
das camadas eruditas. E essas no
vas informações, reinterpretadas, 
passam a integrar seu sistema de 
visão do mundo.

Um sistema de representações

O folclore não constitui um sa
ber estanque, impermeável a novos 
conhecimentos, do mesmo modo 

ue não é conjunto de fragmentos 
esconexos, conservados do pas

sado por inércia cultural. Ele cons
titui um sistema de representações
—  costumes, tradições, crenças, 
mitos e formas de manifestação 
artística — que expressa um modo 
de vida particular, um meio de in
terpretar a realidade social e o am
biente geográfico, de ordenar a 
vida em sociedade e de exprimir os 
valores básicos da cultura. Os ele
mentos do passado só persistem na 
medida em que podem expressar 
realidades presentes e só se conser
vam quando integrados em siste
mas. A própria inexistência de fon
tes escritas (a dependência da 
transmissão oral) determina sua 
constante reelaboração; os elemen
tos que perdem significado tendem 
a ser esquecidos e eliminados da 
tradição. Numa cultura oral não há 
fontes originais a serem consulta
das a não ser as da memória cole
tiva e, por isso, todo o saber é, ao 
mesmo tempo, atual e baseado na 
tradição.

Como demonstrou Varagnac em

relação ao folclore francês, o con- 
servantismo do folclore europeu re
flete a persistência de um modoí de 
vida. Nas zonas rurais européias
—  muitas das quais, no século 
XIX , ainda não haviam sido atingi
das pelos efeitos da Revolução In
dustrial* — , a estrutura da aldeia 
e do sistema de produção que lhe 
é próprio havia permanecido quase 
inalterada durante séculos, conser
vando ainda muitas características 
que vinham da época neolítica. 
Mesmo a introdução do cristia
nismo* fora incapaz de eliminar as 
representações próprias do paga
nismo anterior, combinando-se 
com elas e assimilando-as (já que 
não alterara completamente o 
modo de vida social). Mas tudo o 
que fora conservado durante sécu
los desaparece em poucas décadas, 

uando a mecanização do campo 
estrói a aldeia camponesa.

A elaboração de um sistema de 
representações depende de uma 
transmissão oral, ao mesmo tempo 
que limita o número de elementos 
culturais que podem ser transmiti
dos de uma geração a outra; exige 
ainda a decorrência de lapsos de 
tempo relativamente amplos e de 
estabilidade social para que as re
presentações se cristalizem em sis
temas coerentes e integrados. A 
grande mobilidade social da popu
lação, a destruição de barreiras cul
turais que limitam o número de no

vos elementos a serem assimilados 
e a rápida mudança dos modos tra
dicionais de vida (provocada pela 
industrialização) destroem as con
dições que permitem a elaboração 
folclórica. No mundo inteiro, o que 
se verifica hoje é a substituição do 
“saber popular” pela cultura* de 
massas.

Por outro lado, como a elabora
ção folclórica prende-se à existên
cia de condiçoes precisas (sobre
tudo de relativo isolamento 
geográfico ou social e de estabili
dade cultural), ela não se restringe 
necessariamente às classes inferio
res — pode abranger camadas su
periores que, por motivos históri
cos diversos, estejam relativamente 
distantes dos centros de decisão e 
de elaboração cultural erudita da 
sociedade mais ampla.

Se o isolamento relativo é impor
tante na elaboração folclórica, o 
excesso de isolamento lhe é fatal. A 
ausência quase total de contatos 
por parte de comunidades de efe
tivo populacional reduzido e o pre
domínio de condições de vida 
penosas provocam o empobreci
mento cultural, associado a restri
ção da sociabilidade e, assim, o de
saparecimento do folclore.

O folclore brasileiro

Todos esses aspectos são eviden
ciados com grande clareza no es

tudo do folclore brasileiro. Sendo 
de origem relativamente recente e, 
mais ainda, o resultado do encon
tro de tradições culturais diversas, 
o folclore do Brasil oferece condi
ções excepcionais para a observa
ção das condições sociais que pro
movem seu desenvolvimento.

Os aspectos dominantes do fol
clore brasileiro são de origem eu
ropéia, pois os portugueses consti
tuíram a camada socialmente 
dominante da população colonial. 
A influência indígena ou negra au
menta ou diminui conforme _a re
gião, de acordo com a importância 
relativa que cada uma dessas etnias 
assume no processo de coloniza
ção. Por outro lado, a transforma
ção do modo de vida, decorrente da 
necessidade de adaptarão ao novo 
ambiente, impedia a simples trans
plantação do folclore luso.

Este, como a cultura popular eu
ropéia em geral, resultara de um 
processo de sedimentação que de
correu durante séculos. Estava de 
tal modo associado às condições de 
vida da aldeia campesina que não 
poderia subsistir em condiçoes tão 
diversas como as ofereciaas pelo 
Brasil. Em primeiro_ lugar, refletia 
toda uma ordenação do tempo, 
condicionada a variações climati- 
cas e às técnicas de cultivo pró
prias da Europa. As festas popula
res —  nas quais se executavam 
danças, folguedos, ritos propiciató
rios e cantigas de trabalho — 
acompanhavam um ritmo agrícola 
que sempre estava associado às es
tações do ano. A divisão do espaço 
e sua associação a espíritos e enti
dades sobrenaturais estavam vincu
ladas ao tipo particular de oposi
ção entre campo cultivado, terra de 
pousio e floresta. A inversão das 
estações do ano europeu, o ritmo 
diverso do ano agrícola e a natu
reza diferente das plantas impe
diam que se reconstituísse o es- 

uema anterior de representação 
o espaço e do tempo.

Mais ainda, o folclore europeu 
(rural em grande parte) dependia de 
formas de sociabilidade, de rela
ções de trabalho próprias da'estru- 
tura de aldeia, com sua concentra
ção __ populacional, formas de 
divisão do trabalho, homogenei
dade cultural e relativa indiferen- 
ciação social da população.

No Brasil, ao contrário, as pes
soas dispersam-se nos grandes es
paços do interior ou concentram-se 
em unidades rigidamente estratifi
cadas, de composição étnica di
versa, como é o caso dos engenhos. 
Alterou-se, portanto, a própria na
tureza da vida social.

Com os negros, o processo de 
desagregação do universo de repre
sentações foi necessariamente 
muito mais violento, pois, embora 
o ambiente geográfico brasileiro 
fosse mais semelhante ao africano 
que ao europeu, a escravidão* des
truiu completamente o mundo tri
bal, ao mesmo tempo que dificul
tava o desenvolvimento de novas 
formas de sociabilidade espontâ
nea. Além do mais, reuniu- repre
sentantes das mais diversas cultu
ras tribais (que, inclusive, não 
falavam a mesma lingua de ori
gem). Apenas em algumas cidades, 
onde, com o tempo, concentra
ram-se grandes massas de escravosA arte 6 um dos maiores veículos da expressão folclórica. (Dança tutsl.)
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e libertos, foi possível reunir grupos 
de origem semelhante, e, através do 
contato ■permanente com a África 
(importações de escravos), recons- 
tituiu-se parte da cultura original, 
com a organização dos cultos afri
canos.

Em relação à população indí
gena, a permanêricia do ambiente 
não foi suficiente para compensar 
a destruição da sociedade tribal. 
Subsistiram muitas das técnicas e 
dos produtos agrícolas, mas que fo
ram  com o tenpo inseridos em no
vos modos de produção, e apenas 
algumas crenças relativas à flora, à 
fauna e aos acidentes geográficos 
foram conservadas, de forma frag
mentária, e incorporadas ao novo 
folclore em formação.

Religião e regionalismos

Africanos, portugueses e índios, 
antes da colonizaçao, faziam parte 
de comunidades estruturadas e es
táveis, que possuíam sistemas, re
presentações e tradições artísticas 
próprias e sistematizadas. A dis
persão de pessoas de diferentes et
nias por um território vasto e diver
sificado como o do Brasil, exigindo 
adaptações a um novo modo de 
vida, foi um dos fatores que deter
minou o esfacelamento dos folclo
res de origem.

Os fragmentos folclóricos que 
persistiam tenderam a reorgani
zar-se em novos sistemas, que se 
adaptassem às condições de então, 
e pudessem traduzir outros signifi
cados.

Mas esse novo universo social 
apresentava grande diversidade, re
lacionada a variações no habitat, 
na proporção relativa das diferen
tes etnias (concentradas em uma ou 
outra região) e nas formas de ex
ploração econômica que se desen
volveram em cada uma delas.

Por isso mesmo, o folclore brasi
leiro apresenta grande diversifica
ção regional. Por outro lado, os 
constantes movimentos de popula
ção, a constância de fluxos migra
tórios e as muitas modificações 
econômicas contribuíram para que 
ele jam ais se solidificasse em tradi
ções estáveis, apresentando sempre 
formas fluidas que podem alte
rar-se com relativa rapidez.

A Igreja católica desempenhou 
importante papel nesse processo de 
formulação de um folclore brasi
leiro. Inicialmente, em reduções e 
aldeamentos indígenas, os missio
nários criaram autos* religiosos 
com acompanhamento de musicas, 
cantos e danças indígenas. Deram 
origem, dessa maneira, a um fol
clore artificial, que acabou desli
gando-se da Igreja e cujos traços 
ainda persistem em certas danças, 
como no sairé da Amazônia e, p ro
vavelmente, no cateretê, que ainda 

ode ser encontrado no Estado de 
ão Paulo.

A partir( do folclore negro — 
além do batuque e do samba*, que 
sobreviveram como danças de ter
reiro nas grandes fazendas —  fo
ram  formuladas novas danças dra
máticas, permeadas de elementos 
africanos, que se cristalizaram 
como parte de comemorações reli
giosas promovidas pela Igreja. Um 
exemplo é o costume de coroar um 
“rei” negro, ao qual se atribuía

certo poder para controlar a massa 
de escravos. Em torno dessa ceri
m ônia criaram-se os cortejos com 
danças e representações, que deram 
origem aos maracatus, congos e 
congadas — representações origi
nariamente sustentadas por confra
rias negras. Na medida em que 
esse folclore se institucionaliza, 
incorporando maior número de ele
mentos e servindo como modo de 
expressão de anseios e sentimentos 
genuinamente populares (inclusive 
os de rebeldia), passa a se desligar 
da Igreja. É realizado, então, por 
grupos independentes e em épocas 
variadas.

Em São Paulo e em Minas, é 
também em torno das comemora
ções religiosas e das confrarias que 
se aglutinam e reelaboram elemen
tos folclóricos de origem diversa. 
São as corporações artesanais que 
organizam danças e representações 
por ocasião de festas religiosas, 
com lugar e papel próprios nas pro
cissões católicas.

Em toda parte a organização de 
festas e comemorações periódicas 
vincula-se à Igreja, que fornece o 
quadro básico d.a divisão do tempo, 
reunindo a população esparsa e 
oferecendo oportunidade para o 
tipo de contato que favorece a 
transmissão oral, indispensável à 
elaboração folclórica.

Complexidade e simplicidade

Construções folclóricas comple
xas dependem de condições sociais 
particulares.

No Brasil colonial, onde a ca
m ada erudita era muito pequena e 
apegada a fórmulas européias (e 
onde a população rural era muito 
dispersa), as cidades e vilas consti
tuíram os verdadeiros centros de 
criação folclórica, pelo menos em 
suas manifestações mais ricas e 
elaboradas. Alguns elementos fol
clóricos podem subsistir mais facil
mente fora do contexto original e 
difundem-se com grande facilidade. 
Histórias e lendas, assim como can
tigas e provérbios, dependem mais 
da memória individual do que da 
de grupos sociais complexos, pos
suindo, além disso, significados su
ficientemente gerais para resistir às 
mudanças do modo de vida. Con
tam, portanto, com extraordinário 
poder de difusão e de persistência. 
Já as obras em prosa e verso, mais 
longas e elaboradas, dependem em 
geral da existência de cantadores 
profissionais que as memorizam e 
recitam. Dependem, portanto, de 
um público demograficamente bas
tante denso para sustentar esses es
pecialistas e suficientemente homo
gêneo, no aspecto cultural, para 
apreciá-los. As danças, que são 
sempre atividades coletivas, reque
rem um grupo com hábitos motores 
rítmicos adequados, e músicos com 
instrumental apropriado. Exigindo, 
portanto, a cooperação de diversos 
participantes, com conhecimentos 
comuns e habilidades complemen
ta res,são  de conservação e recons
tituição mais difíceis. Elementos re
ligiosos cujo significado se prende 
a sua posição numa cosmologia 
elaborada, quando retirados dessa 
contexto perdem o significado ori
ginal e transformam-se em supersti
ção. Práticas curativas transfor-

A influência africana nas expressões folclóricas do Brasil 6 particularmente 
sensfvel em certas regiões geográficas. (Bahia, Festa de lemanjá.)

No bumba-meu-boi brasileiro mesclam-se ritos africanos e católicos.
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A Agua absorvida pelas raizes da planta chega i  folha, distribuindo-se por 
toda sua extensão através dos vasos que formam o sistema de nervuras.

mam-se em fórmulas mágicas, e 
assim por diante. Todos os elemen
tos complexos tendem a sofrer uma 
simplificação inicial, que pode ser 
seguida, jiosteriormente, de novas 
elaboraçoes, que serão diversas das 
originais. No Brasil, o folclore se 
desenvolveu em toda parte onde 
um a população densa (para os pa
drões brasileiros) veio a criar um 
modo de vida tradicional, relativa
mente estável: nas áreas urbanas de 
São Paulo antes da cultura do café, 
em Minas Gerais durante a minera
ção, e, especialmente, no Nordeste, 
que se viu marcado por séculos de 
cultura da cana.

A destruição do folclore

Onde a população é escassa e 
durante períodos de intensa trans
formação social, o folclore debili
ta-se, reduzindo-se aos fragmentos 
que mais facilmente conseguem so
breviver fora de um contexto coe
rente e integrado de crenças que in
terpretam o mundo natural e 
também a vida social.

A destruição do modo de vida 
tradicional destrói o folclore. A 
elaboração folclórica pressupõe 
contatos interpessoais diretos que 
favorecem a transmissão oral e a 
elaboração coletiva das representa
ções. Exige também uma relativa 
autonomia econômica regional, 
com produção local e artesanal de 
artigos de consumo, de acordo com 
técnicas e padrões estéticos pró
prios. Pressupõe, enfim, um modo 
de vida particular e um universo re
lativamente fechado.

Com a industrialização, consti
tui-se um mercado nacional de 
mão-de-obra e de produtos acaba
dos. Eliminam-se o_ artesanato* e a 
parcial auto-suficiência de locali
dades e regiões. A uniformização 
dos produtos industriais, as neces
sidades do mercado de mão-de- 
obra e a extensão da instrução for
mal são acompanhadas de um 
novo tipo de elaboração cultural, a 
cultura* de massas.

No Brasil, o  folclore está desa
parecendo por toda parte. Desea-

vol ve-se, por outro lado, um fol
clore artificial, criado pelo próprio 
mercado, para satisfazer o con
sumo turístico, respondendo às pre
ferências estéticas das cam adas ur
banas que o consomem. Danças e 
representações dramáticas passam 
a ser executadas por grupos semi- 
profissionais ou por amadores com 
a preocupação de reviver o pas
sado. De expressão de valores e 
crenças locais, passam a constituir 
um espetáculo audiovisual. Do 
mesmo modo, os produtos artesa- 
nais perdem sua função utilitária, 
que lhes dava significado, e trans- 
formam-se em puros objetos de 
adorno.

A nova cultura popular não é 
mais folclórica. Expressa-se nos 
concursos de beleza, nas festas pro
mocionais de municípios (festa do 
vinho, do morango, etc.), nas com
petições esportivas, na música po
pular, nas feiras de ciências. Suas 
manifestações mais típicas consti
tuem adaptações locais de elemen
tos próprios da cultura de massa, 
influenciados pela moda.

Os estudos folclóricos no Brasil

O folclore brasileiro ainda não é 
perfeitamente conhecido e os estu
dos existentes não cobrem de modo 
uniforme todas as suas manifesta
ções. Muitos dos trabalhos ressen
tem-se também de um caráter am a
dorístico, marcado pela falta de 
sistematização na coleta de mate
rial e por teorizações apressadas, 
sem apoio empírico. Entretanto, a 
tradiçao iniciada com Sílvio Ro- 
mero* e continuada por autores 
como Melo de Morais Filho, Ama
deu Amaral e Mário de Andrade*, 
entre outros, tem produzido coletâ
neas excelentes e muitos trabalhos 
de interpretação fundamentada e 
original.

VEJA TAM BÉM : Cultura; Cul
tura de Massas; Festas Populares 
no Brasil; Literatura Oral; M itolo
gia.

Folha

õrgão vegetal geralmente lami
nar, a folha é dotada de um pig
mento verde —  a clorofila —-, cuja 
principal característica é absorver 
a luz. E é graças a essa propriedade 
da clorofila que a folha realiza sua 
função essencial: a fotossíntese*. 
Ela fornece a energia para a fixa
ção do carbono às moléculas orgâ
nicas, o que leva à produção final 
do açúcar que alimenta a planta.

A absorção do gás carbônico 
ocorre durante a respiração, outra 
importante função da folha. O ar 
atmosférico distribuí-se na folha 
através dos estômatos, pequenos 
orifícios invisíveis a olho nu. Atra
vés deles rgaliza-se também outra 
função da planta: a transpiração. A 
ágiía absorvida do solo pelas raí
zes* chega à folha, espalna-se por

toda sua superfície através de vasos 
que formam um sistema de nervu
ras, e sai pelos estômatos.

A anatomia da folha

Uma folha completa é consti
tuída de limbo, pecíolo, bainha e 
estipulas. Qualquer desses elemen
tos pode faltar. A folha da pereira, 
por exemplo, possui limbo, pecíolo 
e estipulas, enquanto a da laran
jeira  possui limbo e pecíolo. A uma 
folha sem pecíolo denomina-se sés- 
sil; é o caso da do fumo, que sai 
diretamente do caule.

Numa folha simples distin-' 
guem-se um pecíolo e um limbo — 
ou lâmina folhear — e, às vezes, 
ocorre um par de estipulas na base 
do pecíolo. Outras vezes, a porção 
que liga a folha ao caule é mais ou 
menos laminar, dando origem à 
bainha, como na folha do milho.

A forma do limbo varia bas
tante, apresentando-se elíptico, 
ovalado, lanceolado, espatulado, 
acicular, etc.Festa do Divino: íntima associação de aspectos religiosos e profanos.
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O mesmo ocorre com sua borda, 
que pode ser lisa, denteada, cre- 
nada, serreada, etc.

O único orgão da planta capaz 
de produzir as estruturas da folha 
é o caule*. Dessa maneira, a partir 
da folha sabe-se que o órgão que a 
sustenta é de natureza caulinar.

Formação

A folha é formada a partir de te
cidos embrionários que se encon
tram  nos brotos ou gemas, localiza
dos no ápice do caule*. Esses 
primórdios folheares —  que se dis
tendem muito com o desenvolver 
da folha — podem ser reconheci
dos nos brotos mediante a disseca
ção por meio de um estilete e uma 
pinça. A folha, por distensão, pode 
atingir dezenas ou centenas de ve
zes o seu tamanho inicial; nesse 
processo, não ocorrem mais divi
sões celulares ou aumento do nú
mero de células, mas somente o au
mento de seus tamanhos. As 
diferentes formas das folhas são 
conseqüência de certas regiões dis
tenderem-se mais que outras: se for 
feito um quadriculado milimétrico 
com tinta nanquim numa folha bas
tante jovem, passado algum tempo 
os quadrados com 1 mm de lado 
possuirão vários milímetros, em al
gumas áreas, e até centímetros, em 
outras.

Na face inferior da folha encon- 
tram-se as nervuras folheares, que 
podem uer as mais diversas carac
terísticas. As mais comuns são as 
nervuras paralelas (típicas das mo- 
nocotiledoneas*) e as nervuras reti
culadas (nas dicotiledôneas*).

Entre as epidermes dorsal e ven- 
tral das folhas encontra-se o mesó- 
filo, também chamado diáquima. O 
mesófilo contém os parênquimas, 
que são formados por células de 
núcleo claramente visível e mem
brana celulósica de pouca espes
sura. De natureza mole e espon-
josa, os parênquimas ocupam os 
intervalos entre os fascículos fibro-

í

NOMENCLATURA DAS FOLHAS
À esquerda, classificação das folhas segundo sua forma: 1) acicular; 2) linear; 3) oblonga; 4) elíptica, 
5) oval; 6) oboval; 7) lanceolada; 8) oblanceolada; 9) panduriforme; 10) orbicular; 11) flobeliforme; 
12) deltóide; 13) reniforme. Segundo a forma do ápice: 14) agudo; 15) acuminado; 16) mucronado; 
17) obtuso; 18) retuso. E segundo a forma da base: 19) atenuada; 20) aguda; 21) obtusa; 22) trun
cada; 23) oblíqua; 24) auricular; 25) cordiforme; 26) sagitada; 27) hasteada. Acima, à esquerda, 
nomenclatura das folhas segundo suas nervuras: 1) palmada; 2) peninérvia; 3) pedada; 4) peitada; 
5) paralelinérvia. Finalmente, através dos esquemas acima, à direita, a nomenclatura segundo as 
margens: 6) lobada; 7) pinatífida; 8) fendida; 9) paripinada; 10) inteira.

A bétula rB é tu la  a\ba"), dicotilettônea muixo comum nos Alpes e Apeninos. A direita, um ramo da mesma planta
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Folhas polidas, brilhantes e arredondadas, na ninféia. ("Nymphéa alba1

sos da folha. Existem vários tipos 
de parênquimas: clorofilianos, 
aquáticos, aeríferos, etc.

As folhas compostas

As folhas compostas são as 
constituídas por dois ou mais folío- 
los. Nas leguminosas*, que em sua 
maioria possuem folhas compostas, 
o número de foliolos pode chegar 
a várias dezenas. No caso da sensi
tiva (Mimosa pudica) a folha é du
plamente composta — isto é, cada 
um de seus quatio foliolos subdivi- 
de-se em numerosos foliolos de se
gunda ordem.

Dependendo de circunstâncias
— por exemplo, a idade — , uma 
mesma planta pode produzir dife
rentes tipos de folhas. No feijão, o 
primeiro par de folhas é simples e 
tem limbo cordiforme (em forma de 
coração) e as seguintes são trifolio- 
ladas; esse fenômeno chama-se he- 
terofilia. Outros casos de heterofi- 
lia são os da flor-de-papagaio 
(Euphorbia pulcherrima) e da pri
mavera (Bougainvillea spectabilis), 
que, ao lado de suas folhas nor
mais, apresentam outras, de colora
ções bastante vivas —  as brácteas 
— , que o leigo cham aria de pétalas 
e que servem de atração a passaros 
e insetos.

A disposição das folhas mos
tra-se ora alternada, ora aos pares, 
opondo-se umas às outras. Outras 
vezes, ainda, essa oposição é cru
zada, o que é identificável nos su
cessivos nós de um caule. Exemplo 
dessa oposição cruzada é o ramo 
do café. Na espirradeira (Nerium),

as folhas formam verticilos, saindo 
várias delas de um mesmo nó.

O fim

O tempo de vida da folha varia 
conforme a espécie de planta e as 
condições em que vive. No deserto 
do Saara, por exemplo, encontra-se 
uma gimnosperma cujas folhas po
dem durar mais de cem anos.

Entrando em fase de senescência 
ou envelhecimento, as folhas ten
dem a ser eliminadas pela planta. 
Quando isso acontece, forma-se 
uma zona de abscisão onde as célu
las se desintegram. Ao mesmo 
tempo, surge uma camada de cica
triz ação que protegerá a cicatriz re
manescente. Uma vez separada do 
caule, por esse processo de desinte
gração celular, qualquer agitação

firovocará a queda da folha. Esse 
enômeno é regulado por fitormô- 

nios* como as auxinas e a abcisina, 
e ocorre devido a condições climá
ticas, fotoperiodismo, queda de 
temperatura, etc.

Há plantas que derrubam todas 
as folhas numa mesma época, 
como acontece com a maioria das 
espécies arbóreas das caatingas do 
nordeste brasileiro — são as cadu- 
cifólias. Outras vão-se desfolhando 
paulatinamente, nunca despindo-se 
de todo. As plantas das matas tro
picais são desse último tipo e, de 
maneira geral, estão sempre verdes.

VEJA T A M B É M C a u le ; Fitormô- 
nio; Flor; Fotossíntese; Raiz.

Fonação, 
Distúrbios da

Simples recurso mecânico para 
concretizar o simbolismo da fala, a 
voz fundamenta, com seus variados 
sons, o sistema de comunicação* 
verbal da espécie humana. Segundo 
a teoria mioelástica, a voz é produ
zida por vibrações das cordas vo
cais —  espécie de lâminas consti
tuídas de tecido muscular e 
elástico, recobertas por mucosa. 
Dispostas simetricamente no inte
rior da cavidade da laringe, essas 
lâminas vibram quando atingidas 
pelo ar expiratório, proveniente dos 
pulmões. Já a teoria neuro-croná- 
xica —  que tem poucos adeptos — 
atribui as vibrações vocais a impul
sos nervosos que caminham pelos 
nervos récurrentes.

As características da voz, princi
palmente sua intensidade, sao de
terminadas pela pressão com que o 
ar subglótico força sua passagem 
entre as cordas vocais. Do ponto de 
vista orgânico, tais características 
decorrem da forma e das dimen
sões da laringe, das cavidades res
sonantes e das cordas vocais.

A velocidade de vibração varia 
de aproximadamente sessenta vezes

por segundo (voz grave de homem) 
a 1 300 (voz feminina mais aguda). 
Como essas vibrações produzem 
sons fundamentais e harmônicos 
em tipo e quantidades variáveis, e 
as cavidades de ressonância tam 
bém reforçam diferentemente esses 
sons, é possível a diversificação 
dos elementos produzidos. Nascem 
assim as diferentes vogais. Para o 
a, por exemplo, os formantes alto 
e baixo encontram-se próximos en
tre si. No caso do i, tais elementos 
situam-se nas extremidades do es
pectro sonoro. A estrutura acústica 
das diferentes vogais é determi
nada, em grande parte, pela forma 
assumida pela boca* e faringe, dois 
ressonantes do sistema.

As consoantes surdas — p , t, k  
t f  — são produzidas por fricção 
ou explosão brusca do ar que vem 
dos pulmões, após atravessar a 
glote, sem haver vibração ao nível 
da mesma. Já as sonoras (b, d  e v, 
por exemplo) são produzidas com 
vibração aas cordas vocais.

O mecanismo de produção da 
voz apóia-se também no funciona; 
mento harmônico da respiração.J: 
ainda controlado pela percepção 
dessa produção, e influenciado por 
fatores emocionais.

N os hormônios, a explicação

Todo o mecanismo fonatório so
fre grandes modificacões desde o 
nascimento até a idade adulta, em

músculo milo-hioídeo 
vestíbulo da laringe

cordas vocais

cartilagem tireoídea

laringe

lâmina f cartilagem
i cricoídea arco l

cartilagens traqueais

traquéia

esôfagq

A voz grave do homem resulta de uma vibraç&o menor das cordas vocais.
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A afasia de Broca e a afasia de W er nicke sào dois tipos de perda ou descon
trole de linguagem. A primeira resulta de lesáo numa área do lobo frontal; 
a outra é provocada por lesio da regiio temporoparietal do córtex.

particular na puberdade. É nesse 
período que ocorre a “muda vo
cal” : a extensão vocal é ampliada, 
e o tom médio da voz torna-se mais 
grave —  baixa de aproximada
mente uma oitava em meninos, e de 
aproximadamente um terço de oi
tava em meninas.

Na Antiguidade, a ocorrência da 
mutação vocal era impedida atra
vés da extirpação das glândulas se
xuais, antes de ser atingida a puber
dade. Essa castração integrava 
cerimônias religiosas e adquiria, 
por vezes, caráter punitivo. Passou 
também a ser usada na organiza
ção de corais religiosos — estes, 
embora formados por elementos do 
sexo masculino, podiam exibir vo
zes de soprano. Ainda no século
XVIII, a castração constituía um 
processo sistemático, em alguns 
países. A Itália era um deles: anual
mente, dezenas de meninos eram 
castrados e treinados para a apren
dizagem do “belcanto .

Os tipos de “muda”

Há, no entanto, indivíduos cuja 
voz apresenta tonalidades de tipo 
infantil, sem que tal característica 
decorra da ausência de glândulas 
sexuais. Em alguns casos (eunu- 
coidismo), há evidência de falhas 
hormonais. Em outros, a alteração 
vocal resulta de transtornos endó- 
crinos leves, nem sempre evidentes: 
o desenvolvimento sexual é normal, 
pelo menos em avaliações superfi
ciais. Os principais reflexos desse 
tipo de anomalia vocal são: dura- 
çao mais longa do período de mu
tação vocal, que pode estender-se 
por alguns anos (“muda prolon
gada”); início tardio da muda vocal 
(“ muda atrasada”); e abaixamento 
incompleto da tonalidade vocal 
(“ muda incompleta”).

Alterações glandulares podem 
também provocar outra situação 
anormal. Trata-se da “mutação 
perversa” : meninas apresentam voz 
exageradamente baixa, com acen
tuadas características de voz mas
culina adulta.

Nem toda alteração da muda vo
cal prende-se a problemas hormo
nais, acentuados ou leves. Um som 
agudizado pode resultar de utiliza- 
çao falha do mecanismo vocal, 
possivelmente associada a distúr
bios emocionais atuantes na puber
dade. A emissão de voz é feita com 
a laringe repuxada, vibrando ape
nas uma pequena extensão das cor
das vocais.

Não existem padrões rígidos 
para estabelecer se determinado 
tipo de voz é normal ou anormal. 
Apenas certos critérios — muitos 
deles empíricos —  decidem se um 
indivíduo é portador de distúrbios 
fonatórios —  disfonia. Alguns de
les estão associados à impressão 
que a pessoa causa em seus interlo
cutores. Outros ligam-se à eficiên
cia que a voz imprime à comunica
ção. Finalmente, outros são 
intrínsecos ao indivíduo afetado. 
Os critérios mais objetivos são ba
seados em análises acústicas, e 
comparados com padrões conheci
dos, também elásticos.

Dentro da faixa da normalidade, 
a  variação é muito grande; para 
cada idade e sexo existem diferen
ças provocadas pela anatom ia da

laringe, ou das cavidades de resso
nância. Diferente controle auditivo 
da voz produzida e aspectos diver
sos da personalidade acentuam es
sas variações.

Orgânicos, físicos ou 
psicológicos

Na prática, um indivíduo apre
senta distúrbios de voz quando, de
vido à mesma, revela dificuldade 
para comunicar-se; quando a voz é 
desagradável ou pouco audível 
para os interlocutores; ou quando 
sofre modificações bruscas — agu- 
dização, perda de intensidade e mu
danças de timbre são algumas de
las. Em certos casos, há mesmo 
impossibilidade de emitir voz. É a 
afonia.

Os fatores relacionados com o 
aparecimento de disfonia podem 
ser de origem orgânica. Há altera
ções vocais associadas a perturba
ções orgânicas definidas: malfor
mação das cordas vocais (sulcos 
em sua superfície, membranas 
unindo parcialmente uma à outra), 
distúrbios hormonais, lesões trau
máticas, inflamações, neoplasias, 
paralisia dos nervos responsáveis 
pelos movimentos dos musculos da 
laringe, etc.

Conforme a intensidade da mo
dificação sofrida pelo sistema fona- 
tório, poderá haver desde pequenas 
alterações no timbre, altura e inten
sidade da voz, até a perda total da 
capacidade de uso da laringe. Essa 
última situação caracteriza os la- 
ringectomizados —  indivíduos que 
tiveram suas laringes retiradas ci
rurgicamente. Eles emitem sons de 
forma totalmente nova, sem uso 
das cordas vocais: podem fazê-lo 
servindo-se de “ laringes artificiais” 
ou aprendendo a emitir sons na 
parte superior do esôfago.

Predisposição física, utilização 
inadequada do mecanismo fonató- 
rio e surgimento de elementos que 
irritam a mucosa da laringe são fa
tores que atuam, não raro em con-

Í'unto, em diversos casos de pertur- 
>ações da voz. Esses fatores 

propiciam o desenvolvimento de 
nódulos e 3c pólipos, de úlceras de

contato, algumas laringites crôni
cas, etc.

Pessoas que não apresentam 
condições físicas que as capacitem 
a esforços vocais —  porque exibem 
hiperplasias nas mucosas, ou por
que não possuem cordas vocais e 
ressoadores aptos a fonações pro
longadas e potentes —  tendem a 
desenvolver congestão, edema, es- 
pessamento ou pequenas ulcera
ções nas cordas vocais. A tendên
cia acentua-se quando tais 
indivíduos insistem em usar abusi
vamente seu aparelho fonador, ou 
não poupam suas estruturas de pro
dutos irritantes, tais como álcool, e, 
principalmente, fumo.

Aos fatores orgânicos e físicos 
somam-se aspectos _ psicológicos. 
Nas disfonias psicogênicas, os mo
vimentos das cordas vocais apre
sentam-se diminuídos (hipocine- 
sia) ou aumentados (hipercinesia). 
O primeiro quadro costuma ser a 
expressão de mecanismos subcons
cientes de fuga; a hipercinesia, por 
sua vez, é quase sempre decorrên
cia de agressividade.

O portador de afonia psicogê- 
nica não consegue emitir sons — 
embora suas cordas vocais tenham 
aparência normal, elas não se apro
ximam. E a aproximação é fator 
imprescindível para que ocorra 
emissão de som. Para fins de diag
nóstico diferencial, pode-se forçar a 
vibração das cordas, produzin
do-se, por éxemplo, um subito estí
mulo doloroso.

Tratamento

Todos os pacientes disfônicos 
exigem cuidadosos exames médi
cos, que identificam o tipo de alte 
ração e determinam a etiologia 
subjacente. Equipes de psicólogos, 
foniatras e fonoaudiólogos encarre- 
gam-se da  avaliação dos aspectos 
psicológicos, do estudo das carac
terísticas da voz e do funciona
mento do aparelho fonador.

VEJA TAM BÉM : Fala, Distúrbios 
da; Foniatria e Fonoaudiologia.

Fonêmica

Embora interdependentes, fonê
mica e fonética* são assuntos di
versos dentro da lingüística*. En
quanto a fonética estuda os sons 
objetivamente existentes numa lín
gua, a fonêmica restringe-se aos fo
nemas — sons que têm valor fun
cional, isto é, que podem servir 
para distinguir vocábulos. Por 
exemplo, | ô| e | ô| são fonemas dis
tintos, na língua portuguesa, como 
se vê pelas palavras avô e avó. De
nominam-se alofones ou variantes 
posicionais as diferentes realiza
ções de um mesmo fonema. Nas 
palavras lado e Brasil, o fonema 11| 
se realiza através dos alofones 
[1] e [ 1] (os colchetes indicam trans
crição fonética; as barras oblíquas, 
a transcrição fonêmica). Os dois 
alofones referidos acham-se em dis
tribuição complementar e variam 
obrigatoriamente em sua pronún
cia, de acordo com a posição que 
ocupam no vocábulo: o primeiro, 
dental, nunca ocorre no fim das pa
lavras, enquanto o velar (represen
tado graficamente por l) jam ais se 
encontra no início.

Pronúncia: questão 
de padrões fonêmicos

A percepção consciente da exis
tência dos fonemas é uma das gran
des descobertas da lingüística, em
bora inconscientemente qualquer 
falante sinta, de alguma maneira, 
quais os fonemas de sua língua ma
terna. Os padrões fonêmicos desta 
são tão fortemente arraigados que 
o adulto, ao aprender uma língua 
nova, dificilmente se liberta deles. 
Um alemão que aprendeu a falar 
português, por exemplo, não per
cebe que está cometendo um erro 
de pronúncia quando diz “Pédro”, 
produzindo um e aberto (como na 
palavra “pedra”). Isso se explica 
pela ausência, na língua alema, de 
palavras que se distinguem apenas 
pela oposição ê/é ou ô/ó, como por 
exemplo nas palavras “peso” (subs
tantivo) e “peso” (forma verbal) ou 
“avô” e “avó”.

Chamam-se par mínimo duas 
palavras como essas, e muitas lín
guas fornecem exemplos deles, ba
seados apenas na diferença entre 
vogais breves e longas ou vogais 
pronunciadas ora num tom musical 
mais alto, ora num tom musical 
mais baixo. Há mesmo línguas 
indígenas americanas em que se en
contram não apenas dois, mas qua
tro ou cinco diferentes níveis de 
tom fonêmico, podendo incluir vo
gais cujo tom não é estável, mas 
sobe ou desce.

O pioneirismo do 
Círculo de Praga

Até certo ponto, os termos “fo
nêmica”, “fonologia” e “fonemá- 
tica” são sinônimos. Mas “fonolo
gia” é aplicado também ao nível 
fonético. Por sua forma mais genui
namente portuguesa, “fonematica” 
é o termo preferido por alguns. No 
e n ta n to , o  lin g ü is ta  b ra s ile iro  M at-
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Roman Jakobson, lingüista pio
neiro no estudo da Fonômica.

toso Câm ara (1904-1970) sempre 
usou “fonêmica”.

O lingüista inglês John Rupert 
Firth mostra que a palavra fo
nema” não foi introduzida por Jan 
Baudouin de Courtenay 
(1845-1929), como geralmente se 
acreditava, mas por seu aluno 
Kruszewski, em 1879. E o lingüista 
suíço Ferdinand de Saussure*, no 
começo do século XX, expôs algu
mas idéias semelhantes as desen
volvidas pela fonêmica. O grande 
passo foi dado pelo Círculo Lin
güístico de Praga, liderado pelo 
exilado russo Nikolai Trubetzkoi* 
e do qual também fazia parte o lin
güista Roman Jakobson*, que de
pois se transferiu para os Estados 
Unidos. Essas atividades desenvol- 
veram-se a partir de 1926, culmi
nando, em 1939, com a publicação 
de Grundzüge der Phonologie 
(Princípios de Fonologia), de Tru
betzkoi. Ao mesmo tempo, o norte- 
americano Edward Sapir* percebeu 
a existência real e psicológica dos 
fonemas, através cie seu trabalho 
com indígenas dos Estados Unidos. 
Fazendo-os escrever sua própria 
língua, observou que o condiciona
mento lingüistico da mente humana 
gira em torno de fonemas. O sis
tema ortográfico de uma língua 
não pode nunca reproduzir todos 
os sons. Todos os alfabetos adotam 
implicitamente um a redução, em
bora não sejam alfabetos fonêmi- 
cos cientificamente elaborados. 
Para línguas não escritas, como as 
dos indígenas brasileiros, os estu
diosos partem de observações foné
ticas rigorosas para chegar ao esta
belecimento dos fonemas; fazem 
assim a fonem ização  dos dados fo
néticos. Mas o alfabeto conseguido 
por esse método não satisfaz as ne
cessidades de alfabetização, pois 
entra em conflito com o alfabeto 
usado pela sociedade envolvente. 
Cria-se, então, o assim chamado 
alfabeto prático: fonêmico, no que, 
for possível, e adaptado ao portu
guês, no que for necessário.

VEJA TA M B ÉM : Escrita; Foné
tica; Língua; Lingüística.

Fonética

A preocupação com os sons arti
culados da fala nasceu na Antigui
dade. Os hindus —  cujos rituais sa
grados condicionavam-se à perfeita 
elocução dos vocábulos — já  p o s
suíam uma gramática (a gramatica 
do sânscrito, de Panini) quatro sé
culos antes de Cristo.

Mas a fonética (do grego:phone- 
tikos =  relativo à voz), ciência que 
estuda os sons dá fala, desenvol
veu-se sobretudo a partir da se
gunda metade do século XIX, 
quando a lingüística*, atingida pelo 
aprimoramento das ciências natu
rais, pôde dar atenção aos sons e 
às articulações.

A metodologia das ciências na
turais proporcionou o surgimento 
de máquinas que registram os mo
vimentos articulatórios. Um desses 
aparelhos foi o quimógrafo: tra
ta-se de um tambor rotativo envol
vido por papel, sobre o qual um es
tilete, ligado ao aparelho fonador, 
traça uma linha que indica a vibra
ção das cordas vocais, a ressonân
cia nasal, a natureza das consoan
tes e o grau de elevação da língua 
na produção das vogais.

Hoje a fonética experimental em
prega, além do quimógrafo, outros 
processos mecânicos que se desti
nam a dar maior precisão à análise 
dos sons articulados. A palatogra-

fia é um deles: utiliza-se de um pa
lato artificial, colocado dentro da 
boca, para m arcar o ponto exato da 
articulação^

Como ciência lingüística, a foné
tica não se interessa por qualquer 
tipo de som, nem por ruídos de 
toda espécie; nem mesmo pelos 
processos psíquicos indispensáveis 
a uma linguagem organizada. Ela 
se preocupa apenas com o ele
mento formal que serve para trans
mitir a mensagem*, isto é, com o 
significante sonoro, audível, e não 
com o significado, o conteúdo.

Fonética acústica e articulatória

Todo ato de fala supõe um cir
cuito formado, no mínimo, de duas 
pessoas: a que fala e a que ouve. 
Um a produz os sons, articula-os; a 
outra ouve e interpreta. Assim, a 
fonética divide-se em dois ramos: a 
fonética acústica, que estuda a es
trutura física dos sons e a fonética 
articulatória, preocupada com a 
maneira pela qual o apatelho fona
dor reproduz os sons da fala.

A fonética acústica considera as 
qualidades fisiológicas do som: al
tura, intensidade e timbre. O ar 
põe-se em vibração, em contato 
com qualquer coisa que vibra, pro
duzindo sons e ruídos. No entanto, 
o ouvido é capaz de distinguir um 
som (cuja vibração é periódica, re
petida a intervalos regulares) de um 
simples ruído. Tambem é capaz de 
captar a altura do som  (resultante 
da freqüência em que o movimento 
é repetido num certo lapso de

tempo). Além da freqüência, tam 
bém variam a intensidade, depen
dendo da amplitude do movimento 
vibratório, e o timbre, determinado 
pela capacidade do ouvido de cap
tar as ondas sonoras.

A fonética articulatória, por ou
tro lado, considera os órgãos hu
manos (pulmões, laringe, faringe, 
boca, língua, lábios, dentes, fossas 
nasais) que servem à respiração e 
à deglutição e que podem  também 
produzir sons e ruídos. A inspira
ção e a expiração do ar formam um 
circuito em que ocorrem fenôme
nos vibratórios. Estes sofrem modi
ficações, principalmente na cavi
dade bucal —  verdadeira caixa de 
ressonância.

Quando o ar, saído dos pulmões, 
percorre livremente esse circuito, o 
som que se pronuncia é uma vogal; 
se o ar encontra qualquer obstáculo 
à sua passagem, o som que se pro
nuncia é uma consoante. Uma con
soante oclusiva supõe um fecha
mento no canal expiratório; o 
relaxamento brusco dessa oclusão 
é chamado explosão: é o caso de 
[pl em “pato . Já  o [p] de “apto” 
e cham ado implosivo. Uma frica- 
tiva  ou constritiva é provocada por 
um a fricção do ar entre dois órgãos 
que se aproximam: o lábio inferior 
e os dentes superiores, rro caso de 
[f] na palavra feliz”, por exemplo. 
Uma oclusiva chama-se aspirada 
quando é seguida de um ligeiro so
pro de ar: [th] do inglês thin. Uma 
qfricada começa como oclusivjt e 
termina como fricativa: [t§]. É o 
caso de “cachorra” , que se pronun-

Aparelho fonador (figura 1); 
lábios (1); dentes (2); alvéo
los (3); palato duro (4); véu 
palatino (5);úvula (6): ápice 
da língua (7); dorso da lín
gua (8); pós-dorso da língua 
(9); faringe (10 ); cordas vo
cais (11) e fossas nasais 
(12). Através desse apare
lho articulam-se os sons da 
linguagem. Abaixo, con
soante oclusiva dental 
surda [t] (figura 2 ); con
soante oclusiva dental so
nora [d] (figura 3); con
soante oclusiva bilabial oral 
sonora [b] (figura 4 ); con
soante oclusiva bilabial na
sal sonora [m] (figura 5).
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Aristóteles tentou explicar os distúrbios da fala. (Miniatura medieval.)

cia [katíofa] em certos usos regio
nais do português do Brasil.

Uma consoante chama-se sonora 
quando é acompanhada de vibra
ções das cordas vocais: [gj, de 
“gala” ; no caso contrário sera uma 
consoante surda: [k], em “ cala” . 
Numa articulação bilabial entram 
os dois lábios: [b j, em “barca” ; 
numa labiodental interferem o lá
bio inferior e os dentes incisivos su
periores: [v], em “vela” ; numa den
tal o ponto articulatório está na 
região dos dentes superiores; numa 
apical interfere a ponta da língua: 
o [t] de “toda” é uma consoante 
apicodental. Numa retroflexa, a 
ponta da língua dobra-se para trás, 
como no [r] de “porta” no “dialeto 
caipira” ; numa palatal há uma 
aproximação ou um contato do 
dorso da língua com o palato duro: 
[s], em “chuva”. Numa velar, a ar
ticulação se faz na região do véu 
palatino: é o caso do [g] de “gola” ; 
na nasal há um abaixamento do 
véu palatino e a passagem do ar ex
pirado é feita nas fossas nasais: [n], 
em “nada”.

As vogais chamam-se anteriores
—  [i], em “ilha” —  se levam a lín
gua para a frente da boca; posterio
res —  [u], de “uva” —  se a língua 
recua para o fundo da boca; arre
dondadas —  [o], em “tola” — se 
há arredondamento dos lábios; 
abertas —  [e], em “belo” — 
quando pronunciadas com a boca 
bem aberta; e fechadas —  [e] em 
“pêlo” —  quando pronunciadas 
com a boca menos aberta.

A transcrição fonética, que re
gistra todas as particularidades fô
nicas, é sempre apresentada entre 
colchetes; por exemplo, para assi
nalar a pronúncia que a palavra 
“tia” adquire em certas áreas diale
tais do Brasil, registra-se [tSia]. A 
transcrição fonêmica, mais lata, re
gistra apenas os fonemas e é assi
nalada por duas barras oblíquas: 
/tia /.

O foneticista pode interessar-se 
pelas múltiplas unidades de uma 
seqüência ou cadeia fônica, série de 
sons emitidos pelo homem. Ele pro
cura descrever essas unidades, in
dependentemente da língua em que 
são utilizadas. Estuda o meca
nismo fisiológico que as produz, a 
articulação que lhes dá vida e ou
tros fenomenos que chegam a atin
gir sua observação. Esse campo 
costuma ser chamado de fonética 
descritiva geral. Quando o foneti
cista se interessa pelos sons de de
terminada língua, num momento 
do presente ou do passado, ele está 
no campo da fonética descritiva es
tática.

Já  a fonética histórica compara 
vários estados de uma língua ou o 
estado de uma língua diferente com 
o de outra diferente. Chama-se 
também fonética evolutiva, porque 
pode estudar as transformaçoes das 
articulações dos elementos fônicos 
e, daí, as mudanças no próprio sis
tema de uma língua.

No entanto, se o lingüista se in
teressa pelo valor funcional, saiu 
do campo da fonética para o da fo
nêmica*.

VEJA TAMBÉM: Fonêmica: Lín
gua; Lingüística.

Foniatria e 
Fonoaudiologia

Na Antiguidade, os problemas 
relacionados com distúrbios da 
fala* (gagueira, má pronúncia, fala 
atropelada, etc.) eram encarados 
apenas do ponto de vista estético. 
Segundo tal critério, somente os ri
cos podiam preocupar-se com tais 
deficiências. Demóstenes*, o ora
dor grego do século IV a.C., só 
conseguiu superar sua “gagueira” 
mediante treinamento persistente.

Os médicos, muito ocupados 
com epidemias, ferimentos de 
guerra e doenças endêmicas, não 
podiam dar atenção a defeitos da 
fala.

E Hipocrates* quem, pela pri
meira vez, escreve a respeito de al
terações da fala decorrentes de 
“derrames” (acidentes vasculares 
cerebrais) e de outras deficiências, 

ue atualmente compõem o quadro 
a taquifemia.

Já na Antiguidade, o entrécruza- 
mento de áreas do conhecimento 
ocorria no estudo de problemas da 
linguagem e comunicação*. Aristó
teles* formulou teorias explicativas 
para os distúrbios da fala, suge
rindo mesmo algumas medidas 
concretas para seu tratamento. Sem 
qualquer fundamento científico, 
tais teorias foram sendo derruba
das pelo tempo, acabando por tor- 
nar-se completamente inaceitáveis.

Os problemas da fala chamaram 
a atenção de médicos como Celsus, 
no início da era cristã, e de G a
leno*, cujos escritos de peso dog
mático exerceram — ate o século 
XVII —  forte influência, em parte 
negativa, na medicina.

O cirurgião francês Guy de 
Chauliac (1300-1380) ocupou-se 
também de perturbações da fala, 
em particular da gagueira, apon
tando como responsáveis convul
sões e úlceras da língua.

Experiências ligadas à fisiologia 
da voz e da fala vieram permitir a 
Leonardo* da Vinci a produção de 
centenas de desenhos, sendo muitos 
deles referentes a anomalias dos lá
bios.

Ainda na Renascença, muitos 
outros médicos dedicam-se ao es
tudo de problemas da fala: no sé
culo XVI, os professores m onásti
cos Pedro de Ponce e Jean Pablo 
Bonet desenvolveram técnicas para 
o ensino da fala a surdos, e Francis 
Bacon* escreve um tratado sobre 
distúrbios da linguagem.

No século XVIII, o abade de 
L’Eppée desenvolveu um sistema 
de comunicação simbólica, em ges
tos, para surdos, tendo criado o pri
meiro instituto para a educação de 
crianças privadas de audição.

Contribuições importantes para 
a fisiologia e patologia da fala vêm 
do século XIX , quando se desta
cam os nomes de Itard, Kussmaul 
e Alexander Graham Bell*. A con
tribuição mais volumosa e signifi
cativa deve-se a Bell: foi ele quem 
enfatizou a necessidade do “ensino 
da fala”, em contraposição aos sis
temas gestuais. Seu nome está li-

j;ado à fundação da Clark School 
or the Deaf, em Massachusetts, 

ainda hoje uma das maiores esco
las defensoras do “método oral”  no 
ensino de deficientes auditivos.

No campo dos distúrbios da fala 
de origem cerebral, o século XIX 
contou com os trabalhos de Paul 
Broca (1824-1880) e John Hugh- 
lings Jackson (1835-1911) relacio
nados com a afasia. E com pesqui
sas de W. John Little (1810-1894), 
mais preocupado com lesões decor
rentes de traumas de parto.

Embora as contribuições do sé
culo XIX tenham sido significati
vas, foi somente no século XX  que 
se delinearam os fundamentos físi
cos e psicológicos da comunicação 
humana, suas conseqüências so
ciais, culturais e econômicas.

Nessa época, o domínio da 
maioria das doenças infecto-conta- 
giosas liberou pesquisadores e da
dos para o estudo de problemas 
menos letais, porém deim portáncia 
básica para a realização do indiví
duo. O médico começou a visar 
não apenas à cura, mas também à 
adaptação ou readaptação de seus 
clientes. Também o educador vis
lumbrou a importância de patolo
gias, físicas ou psicológicas, ao pla
nejar suas atividades.

Foi nesse contexto que se desen
volveram duas novas especializa
ções profissionais: a foniatria e a 
fonoaudiologia.

Um campo abrangente

“ Defino foniatria como ciência 
ligada à fisiologia e patologia da 
voz, fala e audição. Nao considero 
voz, fala ou audição como funções 
independentes de determinados ór
gãos, mas de algo que desenvolve 
o trabalho integrado que é a comu
nicação. Foniatria pode', pois, ser 
definida como a ciência que estuda 
a comunicação como um todo.” 
São palavras do médico tchecoslo- 
vaco Seeman.

Antes da foniatria, nenhum 
ramo da medicina dedicava-se ex
clusiva e abrangentemente aos dis
túrbios da comunicação. A explica
ção para esse aparente descaso em 
relação a problemas de voz, fala, 
linguagem e audição reside na 
complexidade que os envolve. 
Além de decorrerem, em sua maio
ria, de alterações físicas, esses pro
blemas prendem-se também à edu
cação, psicologia, lingüística, 
otorrinolaringologia, psiquiatria e 
neurologia. Seu estudo exige, do 
médico que os diagnostica ou parti
cipa de sua terapia, conhecimentos 
de outras áreas: só assim ele pode 
associar conhecimentos fisiológi
cos e fisiopatológicos, referentes 
aos sistemas orgânicos utilizados 
no processo da comunicação, com

Quando aplicadas na idade escolar, 
as técnicas de fonoaudiologia ob
tém  melhores resultados.
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as bases lingüísticas e psicológicas 
das anomalias da linguagem e da 
audição.

Por outro lado, a atuação da fo
niatria raramente se dirige à “ cura 
de doenças”. Por exemplo, diante 
de um indivíduo que tenha sofrido 
um traum a cerebral, a foniatria 
visa à resolução de problemas de 
comunicação: a recuperação física 
fica a cargo da neurologia.

As duas, desenvolvendo um tra
balho integrado, fazem o possível 
para que o indivíduo recupere não 
apenas a saúde física, mas também 
suas possibilidades de atuação so
cial e profissional.

Enquanto a foniatria se dedica 
ao estudo da fisiopatologia subja
cente aos problemas de comunica
ção, à integração de procedimentos 
destinados a minimizar os efeitos 
dos fatores indesejáveis sobre os 
processos de comunicação, a fo
noaudiologia ocupa-se da avalia
ção da linguagem e da audição, do 
aperfeiçoamento da comunicação 
em si. Para isso, a fonoaudiologia 
recorre a técnicas especificamente 
desenvolvidas em sua área.

Terapia da linguagem

Esse novo campo profissional 
nasceu no decorrer do século XX, 
a partir da constatação da existên
cia de porcentagens elevadas de in
divíduos portadores de distúrbios 
cuja terapia ainda não era perfeita. 
Nos Estados Unidos, as estatísticas 
revelaram que cerca de 10% dos in
divíduos em idade escolar apresen
tam  distúrbios de comunicação, de 
grau entre moderado e grave.

Os procedimentos fonoaudioló- 
gicos de “terapia de linguagem” 
podem estar apoiados nos princí
pios e nas regras formais que ha
bitualmente norteiam programas 
educacionais, em conhecimentos 
lingüísticos e anatomofisiológicos. 
A aplicação de tais fundamentos é Também a leitura labial ajuda a sanar as deficiências fonoaudiológicas

feita segundo critérios elaborados 
para atender a todos os objetivos 
perseguidos pela fonoaudiologia.

A fonoaudiologia inclui ativida
des relacionadas com a avaliação 
da audição, treinamento de defi
cientes auditivos (audiologia) e ati
vidades dirigidas especialmente 
para solução de problemas de fala, 
voz e linguagem (tçrapia da lingua
gem). Essa subdivisão da fonoau
diologia em audiologia e terapia de 
linguagem é artificial, sendo encon
trada apenas em certos países, so
bretudo naqueles onde a especiali
zação é feita através de cursos de 
nível pré-universitário.

Os cursos de fonoaudiologia cjue 
vêm sendo ministrados em países 
da América Latina —  dos quais o 
líder, nesse campo, ainda é a Ar
gentina — apresentam o conteúdo, 
as cargas horárias e a estrutura dos 
demais cursos universitários.

No Brasil, a tendência parece ser 
a de instalar cursos com um 
mínimo de 2 200 horas, para que se 
possam formar profissionais capa
zes de aplicar técnicas com pleno 
conhecimento dos princípios teóri
cos que as regem. Visam à especia- 
lizaçao tanto em audiologia quanto 
em terapia da linguagem.

Ao completar seus estudos, o fo- 
noaudiólogo deve, como audiolo- 
gista, estar capacitado a medir a 
audição, escolher e adaptar apare
lhos de amplificação sonora, trei
nar a percepção auditiva de defi
cientes e, ainda, assessorar 
programas educacionais para por
tadores de distúrbios auditivos. O 
fonoaudiólogo precisa ainda estar 
habilitado a planejar e executar 
programas de aperfeiçoamento da 
comunicação.

VEJA TAM BÉM : Audição; Fala, 
Distúrbios da; Fonação, Distúrbios 
dá.

Ensina-se um surdo a falar mostrando-lhe o gráfico de um som. Caso ele 
contiga produzir o tom  visado, um aparelho registra a mesma oscilação. Instrumentos musicais da sopro auxiliam no tratamento.fonoaudioiógico.
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Uma semana após a vitória de 
uma prova pelo veículo de corrida 
999, construído por Tom Cooper e 
Henry Ford, foi constituída nos Es
tados Unidos, em 16 de junho de 
1903, uma firma automobilística 
que contava com um capital de 
apenas 28 500 dólares e 125 em- 

regados: a Ford Motor Company. 
uas ações distribuíam-_se entre um 

grupo bastante heterogêneo de ho
mens de negócios, como o comer
ciante de carvão Malcomson e os 
irmãos Dodge, fabricantes de mo
tores. Quatro meses depois da 
constituição da empresa, surgia na 
vida norte-americana uma persona
gem muito importante: o automó
vel Ford, modelo T (que no Brasil 
ficaria conhecido como “Ford Bi
gode”).

Embora tenha participado com 
apenas 25% das ações no início, 
Henry Ford foi, aos poucos, com
prando todas as outras até chegar, 
em 1919, a deter o controle total da 
sociedade.

No outono de 1952, a Ford Mo
tor Company tinha crescido enor
memente: contava com cerca de 
317 000 funcionários e seu ativo 
era de 6 bilhões de dólares, dos 
quais começou a gastar 59 milhões 
em um novo projeto. Foram neces
sários dois anos para que viesse à 
luz um descendente evoluidíssimo 
do Ford T : o Mustang.

Mecânico de idéias

Atrás de tudo isso esteve um ho
mem que, paradoxalmente, cons
truiu um império e quase o des
truiu. Conservador e progressista, 
pródigo e parcimonioso, arrojado e 
prudente, autoritário e democrá
tico, sua vida contraditória vale 
menos pelos aspectos pessoais do

3ue por espelhar as contradições 
o desenvolvimento histórico da in

dústria moderna, da fase “român
tica” do começo do século XX até 
a atual complexidade tecnológica, 
de estrutura e de organização.

Henry Ford nasccu numa fa
zenda em Dearborn, Michigan, em 
30 de julho de 1863, numa família 
de ascendência irlandesa. O pai 
queria que ele fosse agricultor, mas 
Henry não queria saber disso e fu
giu de casa aos dezesseis anos de 
idade. Foi concretizar em Detroit 
seu sonho: queria ser mecânico.

Trabalhou em várias oficinas, 
até conseguir reunir algum di
nheiro, a fiíji de estabelecer-se por 
conta própria, montando uma fá
brica de arados a vapor, com o que 
pensava ganhar uma fortuna em 
pouco tempo.

Mas os arados não foram vendi
dos; e Henry voltou à condição de 
modesto mecânico, trabalhando à 
noite na usina elétrica da  Edson II- 
luminating Co. Nesse meio tempo, 
já  tinha casado e foi um custo con
vencer a mulher, Clara, de que, 
mesmo ganhando pouco, valia a 
pena trabalhar na Edson, pois po
deria adquirir conhecimentos sobre 
eletricidade. E esses dados eram es

senciais aos estudos de um motor 
a gasolina, que há muito tempo 
planejava construir.

Nos dois anos seguintes, viveu 
empolgado pelo tal motor e, ven
cendo terríveis obstáculos, arran
jou dinheiro para o empreendi
mento. Por fim, intalou-se numa 
pequena oficina nos subúrbios da 
cidade e começou a fabricação de 
um quadriciclo. Embora rudimen
tar, o veículo consumia pouca ga
solina, desenvolvia velocidade ra-, 
zoável e era barato (200 dólares).

O “Ford Bigode” e um império

Até então, o automóvel* era ar
tigo de luxo, esporte da moda entre 
pessoas muito ricas. Ford mudou 
esse quadro: foi o primeiro fabri
cante a tentar conquistar o mer
cado popular e o fez de maneira 
muito simples.

Na época, sua filosofia industrial 
pareceu extremamente “herética” : 
em vez de iniciar a produção de um 
novo modelo apenas quando o vo
lume de encomendas garantisse a 
reposição e a lucratividade do capi
tai de antemão empregado, reduziu 
o preço, incrementou o volume de 
vendas e melhorou a eficiência do 
produto.

Conseguiu provar, assim, que o 
sistema de produção em série e a 
baixo custo dava muito lucro. Seus 
concorrentes logo começaram a tri
lhar o mesmo caminho.

Quando a Chrysler e a General 
Motors ameaçaram-lhe o domínio 
do mercado, Henry acelerou ainda 
mais a produção, eliminou os inter
mediários, adquiriu florestas, mi
nas de ferro e carvão, ferrovias e 
até uma frota de navios.

A crise e o modelo A

Paradoxalmente, entretanto, 
quanto mais crescia o , gigantesco 
complexo industrial que criara, sobA figura de Henry Ford personaliza uma visão romântica do empresário

Racionalizando o trabalho industrial, Ford iniciou a produção em série. Acima, linha de montagem do modelo T.
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Em 1893, o jovem Henry Ford inventou um quadriciclo movido a gasolina. Suas rodas eram de borracha maciça.

O Ford modelo T de 1922, com carroçaria Touring, era uma das mais econômicas versões daquele ano.

direção férrea e audaciosa, tanto 
mais opunha-se à sua transform a
ção numa empresa moderna. Em 
meados da década de 1920, o mo
delo T estava perdendo a populari
dade. Ele tinha sido concebido para 
as péssimas estradas de antes da 
Primeira* Guerra Mundial e por 
isso era durável e resistente, mas 
sem preocupações com boa aparên
cia e confotto. Agora as estradas 
eram melhores e os compradores 
estavam dispostos a pagar mais por 
um automovel que fosse também 
luxuoso.

As piadas começavam a apare
cer: “Um Ford é como uma ba
nheira: é útil mas ninguém quer ser 
visto dentro dela”. Os cargos de 
chefia de sua empresa estavam ocu
pados por homens servis, que ele 
fazia questão de manter porque seu 
espírito patriarcal não admitia vo
zes discordantes.

Apenas o filho Edsel e alguns 
poucos gerentes de vendas ousa
vam dizer-lhe que o modelo T de
via ser abandonado. Mas só as ci
fras assustadoras conseguiram 
convencê-lo. Foi lançado assim o 
modelo A, em 1927. O novo carro 
tinha freio nas quatro rodas, limpa
dor de pára-brisas e podia ser esco
lhido em cores diferentes —  o que 
era espantoso, pois fora o próprio 
Ford que dissera pouco tempo an
tes: “Os compradores podem esco
lher qualquer cor, desde que seja o 
preto .

O triunfo da nova 
indústria

Apesar de vencido pelos argu
mentos de Edsel, Henry recusa- 
va-se a aprender bem a lição que 
o novo Estado industrial lhe ensi
nara e uma nova crise se iniciaria 
na década de 30. Envelhecido e au
tocrático, tornou-se cada vez mais 
ressentido com a organização sem 
a qual sua compannia não podia 
ser operada. Absteve-se de admitir 
empregados com conhecimentos 
técnicos especializados em admi
nistração. Não queria saber de pes
soal formado em universidade e de
mitia todos aqueles que, por 
ascensão hierárquica, pareciam ar
rogar-se responsabilidades.

Para a companhia, o resultado 
foi um verdadeiro desastre. Os car
ros eram muito antiquados e excên
tricos e a publicidade foi proibida. 
Durante os anos da Segunda* 
Guerra Mundial, o desempenho da 
erppresa era tão deficiente que a en
campação pelo governo foi discu
tida. Chegou-se a propor mesmo 
outra alternativa: que a direção 
passasse para outra companhia, a 
Studebaker.

Em matéria de política traba
lhista as contradições de Ford não 
foram menores. Em 1914, quando 
o salário médio do operário norte- 
americano era de 11 dólares sema
nais, anunciou que os da Ford de
veriam ganhar no mínimo 5 dólares 
por dia. Em 1941, depois de 
opor-se por quase meiio século a 
toda e qualquer espécie de sindi
cato, surpreendeu os líderes^ traba
lhistas fazendo-lhes concessões que 
eles nem tinham pedido: aumento 
maior de seus salários e des
conto em folha das mensalidades 
do sindicato. A trás disso estava  a

Senhora Ford, que tinha ameaçado 
separar-se caso Henry não fizesse 
as pazes com a entidade sindical.

Senhor de tão vasto poder, não 
poderia deixar de participar da 
vida pública. Moveu violentas cam 
panhas contra os judeus, finan
ciando um jornal especialista em 
artigos anti-semitas (mas depois re
pudiou tudo, publicamente).

Pretou um navio para percorrer 
as capitais das grandes potências,

a fim de apelar no sentido de que 
os soldados fossem retirados das 
trincheiras, durante o Natal. Não 
obstante, colaborou no esforço de 
guerra, sendo um dos maiores pro
dutores de armamentos. Candidato 
a senador, foi derrotado.

A maior derrota aconteceu den
tro do próprio império que tinha 
construído. Ao morrer (em 7 de 
abril de 1947, com 83 anos de 
idade, em Dearborn), foi substi

tuído pelo filho, Henry Ford II 
(1917- ), que imediatamente 
Contratou o técnico Ernest Breech 
com a incumbência de renovar as 
estruturas administrativas da Ford 
M otor Company. Era o triunfo da 
empresa moderna.

VEJA TAM BÉM : Automóvel; 
Empresário.



Ford, John 239

Ford, John

“ Haverá coisa mais linda que o 
plano geral de um homem num ca
valo, cavalgando livremente pelas 
planícies?” Com essa pergunta, o 
diretor de cinema John Ford res
pondeu, certa ocasião, aos que que
riam saber o que mais lhe tocava 
a sensibilidade em seus próprios fil
mes. Ficou clara, então, a preferên
cia do cineasta pelos planos gerais 
e pelos planos americanos. Dai a 
açao da maioria de seus filmes de
senrolar-se nas planícies do oeste 
americano, para cuja mitologia 
contribuiu desde sua primeira pelí
cula, The Tornado, um western* 
realizado em 1917.

Patriota, apolítico, liberal

Filho de irlandeses, John Ford 
nasceu em Portland, Estados Uni
dos, em 1895, com o nome de Sean 
Aloysius 0 ’Fearna. Morreu em 
1973, depois de ter sido conside
rado um dos melhores exemplos de 
diretor cinematográfico enqua
drado no sistema hollywoodiano de 
produção. Em seu caso, porém, 
esse enquadramento não significa 
mediocridade, mas um curioso es
tilo pessoal, a ponto de muitos crí
ticos se referirem a ele como um 
dos melhores artesãos do cinema.

Desde a estréia, no cinema 
mudo, até 1971, John Ford dirigiu 
132 filmes para as principais pro
dutoras norte-americanas: Univer
sal, Fox, MGM, United Artists, 
RKO, Warner, Republic. Isso sig
nifica que foi um dos cineastas 
mais adequados à realização dos 
produtos vendidos por Holly
wood*. Mas isso não quer dizer 
que sempre tivesse havido perfeita 
harmonia entre o sistema industrial 
e sua direção: John Ford foi obri
gado a trabalhar às vezes com ar
gumentos que não escolheu e que 
tentou modificar na fase do roteiro, 
o que quase sempre gerou uma sé
rie de atritos. Talvez esse fosse o 
motivo de sua manifesta aversão 
aos executives, que considerava 
“capangas” dos produtores. Por 
isso, Ford procurava filmar de tal 
modo que o montador não conse
guisse modificar muito suas inten
ções. E para ter maior liberdade 
chegou a fundar as firmas: Argosy 
e John Ford Productions.

Essa tensão entre diretor e pro
dutores é considerada necessária 
para que o próprio sistema se re
nove, sem que, entretanto, se che
gue a um ponto de ruptura que ar
rase a carreira do cineasta.

Esse relacionamento com o sis
tema possibilitou a John Ford ela
borar um universo próprio e em 
paz com as estruturas. Na verdade, 
era considerado um velho liberal 
(conforme os grandes princípios 
humanitários da democracia ameri
cana). Mais de uma vez, o diretor 
declarou: “Gosto da América, sou 
apolítico e liberal” .

Toda sua dramaturgia reflete 
essa posição, chegando mesmo a 
tomar a figura do próprio Abra- 
ham Lincoln* para personagem de

muitos de seus filmes, entre eles 
The Iron Horse (1924) e Young 
Mr. Lincoln  (1939).

Ideal do herói: servir

As fitas de John Ford  narram 
freqüentemente a estória de um 
grupo, imigrante ou americano, que 
vai para o oeste, à procura de lugar 
onde possa se estabelecer e ser fe
liz. La, os componentes do çrupo 
semeiam e colhem. E com o arduo 
trabalho erguem a pequena socie
dade onde reinarão as leis para 
uma vida harmoniosa. As persona
gens se definem pelo que fazem e 
não pelo que dizem, e seus proble
mas pessoais estão diretamente re
lacionados com os da comunidade.

O herói tipicamente fordiano é 
forte, tranqüilo, porta-voz da co
munidade, cujo ideal é servir aos 
outros; sua missão, que poderá le
vá-lo a uma ruptura momentânea 
com a comunidade, deverá ser 
cumprida mais com o auxílio das 
leis do que com a violência.

Os melhores intérpretes dos fil
mes de Ford foram Henry Fonda 
e John Wayne. Em papéis secundá
rios estão nomes como os de Mae 
Marsch, Victor Mc Laglen, Ward 
Bond e Jack Pannick.

Muitas vezes, John Fprd fez em 
seus filmes a apologia democrática, 
à moda de Roosevelt*, e isso o le
vou a realizar, durante a Segunda* 
Guerra Mundial, dramas carrega
dos de um nacionalismo primário. 
Mas, na linha do New* Deal, o 
grupo errante que tanto gostava de 
retratar tornou-se uma família de 
fazendeiros sem terra à procura de 
emprego nas plantações da Califór
nia, resultando daí um de seus me
lhores filmes: A s  Vinhas da Ira 
(The Grapes o f  Wrath, 1940), ba
seado no premiado romance de 
mesmo título, de John Steinbeck*.

Embora nascido nos Estados 
Unidos, vez ou outra, a nostalgia 
fez com que John Ford abando
nasse o oeste para filmar na terra 
de seus pais, a Irlanda, como por 
ocasião de O Delator (The Infor- 
mer, 1935) e de Depois do Venda
va! (The Quiet Man, 1952). '

Detentor de quatro prêmios Os
car (1936, 1940, 1941 e 1952), seus 
filmes mais conhecidos são: O D e
lator; N o Tempo das Diligências 
(Stagecoach, 1939); A s  Vinhas da 
Ira; Como Era Verde o meu Vale 
(How Green Was my Valley-, 
1941); Estrada do Tabaco (To
bacco Road, 1941); Paixão dos 
Fortes (M y Darling Clementine,
1946); O Fugitivo (The Fugitive,
1947); Forte Apache (Fort Apache,
1948); Rio Grande (R io Grande, 
1950); e Rastros de Òdio (The 
Searchers, 1951). Dirigiu ainda: O 
Homem que M atou o Facínora (The  
M an who Shot Liberty Valance, 
1962); O Aventureiro do Pacífico 
(Donovan 's Reef, 1963); Crepús
culo de uma Raça (Cheyenne Au- 
tumn, 1964); Sete Mulheres (Seven 
Women, 1965). Seu último traba
lho para o cinema foi como produ
tor executivo do documentário 
Vietnaml Vietnam / (1971).

VEJA TAM BÉM : Cinema; H olly
wood; Western.
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Em "A Forja de Vulcano", o espanhol Diego Velásquez (1599-1660) mostra, em estilo clássico, os rudimentares processos de forjamento de sua época.

Forjamento

Denomina-se forjamento a téc
nica de deformar o ferro* ou outro 
metal, geralmente pelo efeito do ca
lor, batendo-o ou submetendo-o a 
pressão, até que adquira a forma 
desejada. As origens dessa técnica 
estão perdidas em tempos remotos, 
mas sua história passa pelas primi
tivas forjarias medievais que conta
vam apenas com simples fornalhas, 
foles e malhos para forjar ferradu; 
ras, espadas, lanças e escudos. E 
muito provável que, nessa época, 
tenha se iniciado o desenvolvi
mento técnico que, hoje em dia, en
contra amplo campo de aplicação 
e emprega vários métodos de traba
lho. Atualmente, não apenas o 
ferro pode ser forjado. A técnica 
utilizada para dar forma a objetos 
de ferro e aço* desenvolveu-se

criando um conjunto de operações 
que, v.ariando de acordo com a ma
leabilidade do metal trabalhado e 
em condições de temperatura es
pecíficas, torna possível o amolda- 
mento de quase todos os metais 
existentes.

Alguns metais que são mais ou 
menos maleáveis à temperatura 
ambiente podem ser forjados a frio, 
como o chumbo*, o estanho*, o co
bre*, a prata, o ouro e diversas li- 
jgas* “moles” .

Porém, metais como o ferro, o 
aço e algumas ligas de níquel*, 
alumínio*, etc.. só admitem forja
mento a altas temperaturas.

Maleabilidade dos metais

A maleabilidade de um metal é 
influenciada por diversos fatores, 
entre os quais se destacam: os tra
tamentos térmicos* e o encrua- 
mento sofrido; a temperatura de 
forjamento; a composição química 
do metal. Os tratamentos térmicos 
exercem  m uita  influência sobre a

maleabilidade do metal. A têmpera 
que se obtém introduzindo o metal 
candente num líquido para esfriá-lo 
bruscamente tem sobre os bronzes 
um efeito diferente do que o produ
zido sobre o aço; a têmpera torna 
o aço frágil e isento de maleabili
dade, enquanto aumenta essa úl
tim a propriedade nos bronzes.

A porção de metal (tartugo) que 
será transformado numa peça deve 
ser uniformemente aquecida à tem
peratura adequada. Assim, a tem
peratura conveniente para os prin
cipais trabalhos de forja é de 900 
a 1 200°C para o aço doce; de 700 
a 800°C para os aços normais; 
cerca de 500°C para o alumínio; 
aproximadamente 800°C para o 
cobre (normalmente é preferível o 
trabalho a frio); e de lzO a 150°C 
para o zinco.

Atualmente, o aquecimento do 
mjetal para o forjamento é feito 
num local denominado forja (cons
tituída de uma câm ara de alvenaria 
revestida de terra gorda refratària, 
ou de uma câm ara metálica na qual

é colocado combustível e a peça a 
ser forjada; de um fole de efeito du
plo; de um ventilador centrífugo ou 
rotativo para a alimentação ao  ar 
necessário à combustão e, às vezes, 
de um dispositivo para a aspiração 
da fumaça que é a chaminé). Os vá
rios tipos de fornos são forjas, que 
vão desde a fornalha aberta e pri
mitiva até os fornos revestidos com 
materiais refratários, com controle 
de temperatura e atmosfera. Igual
mente variada é a classe de energia 
utilizada para o aquecimento, que 
vai desde o carvão, passando pelo 
gás e o óleo combustíveis, até a ele
tricidade.

Por outro lado, o encruamento 
de cada metal, ainda que não influa 
tanto como a temperatura para o 
forjamento, também age no sentido 
de aumentar ou diminuir sua ma
leabilidade.

Os diversos processos de forja
mento podem agrupar-se nos se
guintes tipos:

POR MARTELO — É o pro-
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No processo por martelo, aquece-se previamente o material a ser forjado.

cesso utilizado pelos ferreiros 
desde a Antiguidade. Consiste em 
colocar o metal aquecido sobre 
uma bigorna e bate-lo repetida
mente com um malho (martelo) até 
que adquira a forma desejada. 
Atualmente, martelos mecânicos 
(martelos-pilão) de grande peso são 
também utilizados na execução 
desse trabalho: um único golpe 
atinge o interior do metal (e nao 
apenas a superfície, como nos mar
telos manuais), o que proporciona 
um material mais homogêneo e re
sistente. Os martelos mecânicos 
mais comuns são acionados a va
por ou ar comprimido.

A eficiência de um martelo de
pende de vários fatores, porém a re
lação entre o seu peso e o da bi
gorna é um dos mais_ importantes 
(geralmente essa relação é de 20:1).

Nesse tipo de forjamento, os 
martelos mais comuns têm um peso 
de queda de cerca de 10 quilos por 
centímetro quadrado.

POR M ATRIZ —  Neste tipo de 
forja, o metal a ser trabalhado não 
é colocado diretamente sobre a bi
gorna, mas sobre a metade inferior 
de uma matriz fixada sobre a bi
gorna. Por sua vez, a metade supe
rior da matriz fica presa na massa 
do martelo. Aos poucos, a sucessão 
de golpes vai fazendo o metal ad
quirir a forma da matriz, até en- 
chê-la completamente, amoldan- 
do-se a seus altos e baixos. Para 
suportar a violência dos choques, a 
maioria dessas matrizes é feita de 
aço-liga forjado e tratado termica- 
mente. Além disso, elas são proje
tadas para que durante o forja
mento o metal trabalhado sofra um 
mínimo de tensão em suas fibras 
originais.

POR MARTELO DE QUEDA
—  E o forjamento processado por 
um a máquma muito semelhante ao 
martelo mecânico. Sua diferença 
consiste na ligação direta da bi
gorna à estrutura da máquina (o 
que favorece o alinhamento das 
matrizes). Além disso, mantém o 
martelo na posição alta, contro
lando seu peso de queda. Geral
mente essas máquinas são fabrica
das em apenas dois modelos 
comerciais — um acionado por 
meios mecânicos, e outro, por ar 
comprimido; ambos podem ser 
produzidos com matrizes fixas ou 
móveis.

O modelo de acionamento mecâ
nico, contudo, está caindo em. de
suso, por apresentar custos de ma
nutenção relativamente altos, 
aliados à grande perda de tempo na 
substituição de peças, que se des
gastam com facilidade (há casos 
em que os montantes do martelo de 
queda — em geral feitos de ma
deira —  têm de ser substituídos to
das as semanas). Já  o modelo acio
nado por ar comprimido — cujo 
funcionamento é muito parecido 
com o dos grandes batedores de es
taca, utilizados na construção civil
—  proporciona custo de manuten
ção quase desprezível, sendo por 
isso cada vez mais empregado. 
Quanto à energia e à força necessá
rias para o desempenho do traba
lho, ambos os modelos dependem 
dos mesmos fatores relativos aos 
malhos comuns de forjamento

A introdução das matrizes mó
veis fornou mais prática a utiliza
ção do martelo de queda. A novi
dade consiste em que, ao se 
moverem ambas as matrizes, para 
se chocarem um a contra a outra, 
toda a energia do impacto é rece
bida pelo metal que está sendo for
jado, em vez de ser parcialmente 
absorvida pela bigorna. Além de 
evitar que a energia seja dissipada 
pelas fundações da máquina, as 
matrizes moveis vibram menos e 
executam trabalho mais silencioso.

POR PRENSAGEM  —  A com
pressão, relativamente lenta, pene
tra mais profundamente no âmago 
do metal a ser forjado do que o im-

flacto puro e simples, pois oferece- 
he mais tempo para adaptar-se à

nova forma. As peças forjadas por 
pressão ficam com dimensões bem 
mais próximas das requeridas. 
Além disso, as prensas de forja
mento já  são projetadas para reali
zar todo o trabalho de forja numa 
única operação. Por isso, para os 
forjamentos convencionais, são re
guladas para operar com pressões 
que variam de acordo com o metal 
trabalhado. Por exemplo: para o la
tão, de 750 kg a 1 t por cm 2; para 
o alumínio, de 1,5 a 3 t/cm 2; para 
o aço, de 2,3 a 5 t/cm 2; e para o 
titânio, de 3 a 6 t/cm 2.

Os forjamentos de precisão exi
gem o dobro dessas cifras.

As prensas de forjamento podem 
ser mecânicas ou hidráulicas. De 
modo geral, as prensas são aciona
das hidraulicamente, mas há mode

los acionados por mecanismos ex
cêntricos, articulados ou de rosca.

Algumas prensas chegam a ter 
capacidade para 50 000 t, no caso 
de peças extremamente grandes. 
Quando isso acontece, a prensa hi
dráulica apresenta-se como o único 
equipamento com condições para 
fornecer a força necessária para o 
forjamento.

POR RECALCAGEM  — O 
forjamento por recalque é também 
chamado de prensagem horizontal. 
Este processo, mais automático, 
possui a vantagem de possibilitar 
uma redução de mão-de-obra ne
cessária. O processo consiste na 
aplicação de pressão longitudinal 
sobre uma barra de metal candente 
colocada entre duas matrizes enta
lhadas, para que se possa confor
mar o conjunto ou, se necessário, 
apenas parte de uma peça de sec
ção transversal uniforme.

É o caso de válvulas de motores 
a explosão, eixos, cápsulas de pro
jéteis. Embora adequadas à produ
ção de diversos tipos de peças, as 
recalcadoras são classificadas de 
acordo com o diâmetro do maior 
parafuso que possam forjar. Há 
modelos que recalcam parafusos de 
até 20 centímetros ae. diâmetro, 
com pressões que podem chegar ate 
2 000 toneladas.

O acabamento das peças

As dimensões de uma série de 
peças forjadas variam segundo o 
comportamento do metal, tempera
tura de processamento, qualidade e 
precisão das matrizes. Conside- 
ra-se boa uma tolerância de até 
1/32 de polegada para pecas pe
quenas, e de 1/4 de polegada para 
peças muito grandes. Quando se re
querem dimensões mais exatas, é 
necessária uma usinagem posterior. 
Em geral, as peças forjadas apre
sentam maior resistência a cho- 

ues, fadiga e tração, e são mais 
uráveis que as fundidas ou sim

plesmente produzidas por corte. 
Entretanto, o alto custo daç m atri
zes determina que o forjamento 
seja economicamente recomendá
vel apenas para as produções seria
das que necessitem de um mínimo 
de alguns milhares de unidades.

VEJA TAM BÉM : Ferro; Fundi- 
cão; Térmicos, Tratamentos; Meta
lurgia.

Forjamento de um eixo de manivela na prensa com moide: levantamento do contra- molde com a peça ainda presa 
embaixo; a peça destaca-se do contra-molde caindo ató o molde; o molde livre apresenta secção da peça a estampar.
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Formalismo

O progresso da ciência está li
gado ao desenvolvimento do pensa
mento abstrato, do pensamento 
sem conteúdo e de tal modo geral 
que pode ser aplicado a uma multi
plicidade de casos particulares. 
Com efeito, conhecer não é apenas 
ter o conhecimento sensorial dos 
objetos, mas apreender diversas 
formas que algo pode assumir. A 
forma é um modo pelo qual os ele
mentos do objeto se combinam, é 
o arranjo interno do objeto, sua es
trutura. A função da ciência con
siste então, num primeiro momento 
em abstrair uma forma comum a 
partir de conteúdos __ diversos, 
criando conceitos que são formas 
consideradas abstratamente, inde
pendentemente do conteúdo; em se
guida, deve interpretar essas for
mas e aplicar os conceitos, obtendo 
assim novos conteúdos.

Cabe à lógica* formal tratar da
quelas formas sem referência a 
conteúdos. Sua finalidade, por
tanto, é a de traçar o esquema das 
normas do pensamento correto, in
dependentemente da natureza do 
seu objeto. Segundo Gilles-Gaston 
Granger, pensador francês contem
porâneo, uma análise formal do 
pensamento deve distinguir três 
níveis: a) o nível combinatório, 
constituído por esquemas de ra
ciocínio e de encadeamentos, nos 
quais, postas certas proposições, 
outras se seguem necessariamente 
(como nos silogismos); b) o nível 
lingüístico, no qual a razão analisa 
a linguagem, orienta seu uso e de
fine seu alcance, graças aos princí
pios racionais, como o de identi
dade, o de contradição ou o do 
terceiro excluído, que são antes de 
mais nada regras lingüísticas que 
permitem manipular corretamente 
a linguagem; c) o nível axiomático, 

ue resulta na tentativa de redução 
o pensamento racional às opera

ções de uma máquina (cérebro ele
trônico). Com a axiomática, a ló
gica moderna retoma um velho 
projeto —  do Monge Raimundo 
Lúlio (século XIII), depois de Leib- 
niz* e finalmente de Stanley Je- 
vons* —  e manifesta uma concep
ção de razão desinteressada de seu 
objeto: pura razão formal, forma 
sem conteúdo.

Sistemas axiomáticos

O desenvolvimento de geome- 
trias* não-euclidianas, no século
X IX , levou os matemáticos a se de
sinteressarem cada vez mais pela 
verdade material dos conteúdos das 
proposições, procurando funda
mentar mais rigorosamente a vali
dade das geometrias sobre a estru
tura lógica e evitando qualquer 
apelo à intuição*. Uma das limita
ções da geometria euclidiana — 
percebe-se então — reside justa 
mente em gue, ^freqüentemente, a 
demonstrayao não se sustenta sem 
a figura. Ja  o surgimento de geome
trias rebeldes à intuição permitiu 
concluir que certas proposições, 
cu ja  certeza parecia  ate então indu-

bitável, eram na verdade errôneas, 
enquanto que outras, que a intuição 
teria rejeitado, eram demonstrá
veis. Assim, Karl W. Th. Weier- 
trass (1815-1897) demonstra que 
não é verdadeiro que seja sempre 
possível construir uma tangente a 
uma cyrva contínua contrariando 
as'teses em vigor; por sua vez, Giu
seppe Peano* demonstra não ser 
falso que uma curva possa cobrir 
toda a superfície de um quadrado.

Em 1882, Pasch tentou a pri
meira axiomatização da geometria. 
Considerava que, para a geometria 
se tornar realmente uma ciência de
dutiva, seria necessário que as con
seqüências fossem obtidas indepen
dentemente do sentido dos 
conceitos geométricos e das figu
ras. Somente deveriam ser conside
radas as relações entre os conceitos 
geométricos, postas pelas proposi
ções. Segundo Pasch, uma exposi
ção dedutiva, para ser rigorosa, de
veria satisfazer as seguintes 
condições: 1) os termos primeiros, 
com os quais os demais serão defi
nidos, devem ser enunciados expli
citamente; 2) as proposições pri
meiras, com as quais as ou tras

serão demonstradas, devem ser 
enunciadas explicitamente; 3) as 
relações entre os termos primeiros 
devem ser puras relações lógicas, 
independentes do possível sentido 
concreto dos termos; 4) apenas es
sas relações devem intervir nas de
monstrações.

Essas regras, formuladas por 
Pasch, impõem uma distinção entre 
os termos e as proposições próprios 
ao sistema axiomatizado e os que 
são logicamente anteriores. Por 
exemplo, os termos geométricos só 
podem formar proposições quando 
são utilizadas outras palavras 
(“todo”, “não”, “ se. . . então”, 
etc.), que têm função lógica e que 
são anteriores ao sistema. A lógica 
seria, pois, anterior ao sistema geo
métrico.

A preocupação com o rigor e a 
pureza lógica conduz o cientista J  
tentar levar a axiomatização da 
ciência até o último grau — da 
geometria para a aritmética, da 
aritmética para a lógica — , a fim 
de absorver todos os conhecimen
tos exteriores ao sistema e eliminar 
todo possível e qualquer pressu
posto intuitivo.

Um dos primeiros exemplos de 
axiomática foi a construída por 
Peano para a teoria dos números 
naturais. Essa axiomatização, 
muito simples, comporta três ter
mos primitivos: zero, número, su
cessor; e cinco proposições primiti
vas: 1) zero é um numero; 2) o 
sucessor de um número é um nú
mero; 3) vários números não po
dem ter o mesmo sucessor; 4) zero 
não é sucessor de nenhum número; 
5) se uma propriedade pertence a 
um número qualquer e ao seu su
cessor, e se pertence também a ze
ro, ela pertence a todos os números.

Outro exemplo de axiomática é 
o sistema elaborado por David Hil- 
bert* a partir da  geometria eucli
diana. Ele concentrou seu interesse 
nas proposições mais do que nos 
termos primitivos; e formulou ex
plicitamente e enumerou todos os 
axiomas, alguns dos quais tinham 
permanecido implícitos até então.

As axiomáticas formalizadas

O que se pretende, ao colocar 
uma teoria dedutiva sob forma 
axiomática, é livrar-se das signifi-



Formalismo 243

tuir um sistema completo e com
porta necessariamente enunciados 
indecidáveis (um sistema é dito in- 
decidável quando se pode sempre 
dizer se uma expressão do sistema 
é ou não demonstrável); b) a afir
mação da não-contradição do sis
tema é precisamente um desses 
enunciados indecidáveis. Gõdel es
tabelece, assim, limitações internas 
ao formalismo — já  que seus teore
mas limitam o poder dedutivo dos 
sistemas logísticos, impedindo a 
axiomatizaçao total da matemá
tica. No entanto, outros estudiosos 
têm continuado a explorar as possi
bilidades de sistemas não-godelia- 
nos, que poderiam vir a ser o fun
damento matemático seguro dessa 
ciência.

Problemas semelhantes apare
cem no terreno da lógica. A partir 
de 1920, a lógica também se axio- 
m atiza e se multiplica. Desinte
gra-se, deixa de ser única, como as 
geometrias. As proposições da ló
gica, esvaziadas de seu sentido pro
priamente lógico, transformam-se 
em puras formas; são simples tau- 
tologias, segundo Wittgenstein*, 
isto é, enunciados que nada dizem 
sobre o real, mas que são válidos 
qualquer que seja o conteúdo con
creto que se lhes atribua. A axio- 
matização da lógica conduz a que 
esta se desdobre de acordo com a 
exigência da anterioridade da ativi
dade construtora em relação à 
construção formal. Ao cálculo for
mal, que constitui uma linguagem 
objetiva, superpõe-se, então, uma 
metalinguagem — a metalógica — 
que comporta, em particular, as re
gras da sintaxe do cálculo formal 
e as regras semânticas para sua in
terpretação concreta.

Formalismo em arte

Procurando valorizar na obra o produto dinâmico da força criadora do artista, o movimento expressionista pode Na acepção artística, forma-
ser considerado como integrante do formalismo positivo. ("Susana e os Velhos", quadro de autoria de Emil Nolde.) lismo é a tendencia a submeter a

cações concretas e intuitivas a par
tir das quais ela foi elaborada. Tor- 
na-se necessário substituir as 
noções primitivas, ainda carrega
das de sentido intuitivo, por símbo
los inicialmente desprovidos de 
qualquer significação, e que só te
rão aquela que lhes for conferida 
pelos axiomas.

Esse processo de simbolização 
facilita um segundo passo: o da 
formalização. Esta pressupõe a 
simbolização porque a linguagem 
usual, imprecisa e cheia de irregu
laridades, é incapaz de satisfazer as 
exigências de rigor. Com a simboli
zação torna-se possível formular 
explicitamente as regras lógicas, in
troduzidas a título de hipóteses, e 
segundo as quais se processa o ra
ciocínio dedutivo.

Desse modo, pode-se admitir, ao 
nível das axiomáticas formaliza
das. diversos sistemas de regras ló
gicas, isto é, várias maneiras que 
possibilitariam desenvolver uma 
mesma axiomática, uma vez que 
essas regras são apenas conven
ções.

A formalização permite que a 
demonstração se torne apenas um 
jogo de regras lógicas. Deixa de fa
zer apelo ao sentimento de evidên
cia. subjetivo e suspeito. As regras

põem de lado a interpretação even
tual dos termos e das fórmulas e re- 
ferem-se exclusivamente à estrutura 
formal das expressões, ou seja, às 
seqüências de sinais tipográficos 
colocados da esquerda para a di
reita, linha após linha, dispostos na 
folha de papel.

A demonstração passa assim a 
consistir numa sucessão de trans
formações gradativas de uma ou 
várias fórmulas postas como axio
mas, ou como teoremas, indican
do-se, para cada uma das sucessi
vas transformações, o número da 
regra que a autoriza, até chegar à 
fórmula procurada. Os símbolos 
são tomados como objetos últimos 
e o raciocínio é substituído por um 
cálculo formal.

Essa modificação de ponto de 
vista —  os símbolos passando de 
meios a fins — abre novas perspec
tivas de especulação. Surge a no
ção de uma nova ciência, que teria 
por objeto não mais os seres mate
máticos mencionados nas fórmu
las, mas as próprias fórmulas, fa
zendo abstração do seu sentido. 
Construídas inicialmente a partir 
dos objetos matemáticos, elas pas
sam a aparecer como seres de uma 
nova natureza — objetos da meta- 
malemática.

Esse novo tipo de investigação 
foi iniciado por Hilbert, em 1917.

A matemática respondia a várias 
tendências antagônicas. Origi- 
nou-se, em primeiro lugar, da refle
xão sobre a estrutura logica da geo
metria e do desejo de aperfeiçoar 
esta última. Em segundo lugar, 
aparece como resultado de esforços 
feitos no sentido de reformar a ló
gica, aplicando-lhe métodos da  ál
gebra e transformando-a em cál
culo. Mas resultou também da 
tentativa empreendida por Hilbert e 
pelos adeptos do método axiomá
tico para evitar antinomias no inte
rior da matemática —  como a que 
Bertrand Russell*, ao investigar os 
seus fundamentos lógicos, havia 
apontado na teoria dos conjuntos. 
Para impedir o aparecimento de 
antinomias, Hilbert procura a 
plena formalização da matemática 
e esforça-se por mostrar que a apli
cação das regras de inferência aos 
axiomas não deveria nunca levar a 
uma contradição.

Mais tarde, através de seus fa
mosos teoremas, Gõdel mostrará 
que é impossível cumprir o pro
grama de Hilbert e realizar um for
malismo integral. Esses teoremas 
estabelecem que: a) uma aritmética 
não contraditória não pode consti-

B. R u s s e l l  i n v e s t i g o u  o s  f u n d a 
m e n t o s  l ó g i c o s  d a  m a t e m á t i c a .
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obra (escultura, pintura, literatura, 
música, teatro, etc.)_ao domínio da 
forma. Essa definição deve ser en
tendida de duas maneiras: no sen
tido de que o artista segue sua vi
são pessoal, seu próprio ideal e, 
assim, cria com sua obra uma 
forma modelar inexistente na natu
reza; ou no sentido de o artista su- 
jeitar-se a uma concepção de forma 
já  existente, seguindo-lhe rigida
mente as normas.

No primeiro caso o conceito de 
formalismo indica e salienta a ori
ginalidade e a força criadora do ar
tista e de seu trabalho; no segundo, 
ao contrário, fica ressaltado o lado 
negativo de ambos, sublinhando-se 
a incapacidade de se ir além do 
puro aspecto superficial, exterior e 
meramente construtivo, com o qual 
se procura satisfazer o agrado da 
percepção imediata, mas sem poder 
mergulhar no âmago da essenciali- 
dade da idéia, que seria a verda
deira matriz da forma. Nesse caso, 
as normas preestabelecidas levam à 
indistinção do comportamento 
artístico individual, limitando a ca
pacidade criativa e sufocando a 
personalidade do artista em favor 
de um normalismo compositivo, 
em que os preceitos se sobrepõem, 
formalmente, a qualquer iniciativa 
criadora.

Os antigos gregos deixaram 
obras-primas em todos os campos, 
cuja perfeição formal de linhas, 
ritmo, linguagem e composição li
ga-se indissoluvelmente a idéia que 
lhe deu vida na matéria (mármore, 
som, cores, palavra, etc.). O artista 
que pensasse obter idêntico resul
tado apenas repetindo ou imitando 
servilmente a técnica usada nessas 
obras necessariamente cairia num 
formalism o negativo, produzindo, 
na melhor das hipóteses, uma bela 
cópia, mas sem alcançar o objetivo 
desejado. Ele confundiria, pois, o 
efeito artístico — que é justamente 
o produto da genialidade inventiva 
(inclusive das próprias técnicas) — 
com uma suposta possibilidade de 
utilização instrumental do processo 
compositivo, dispensando o poder 
criador que o produziu.

O formalismo negativo costuma 
triunfar nos movimentos artísticos 
e literários classificados como ação 
(neoclassicismo, academicismo, 
parnasianismo, etc.), nos quais pu
lulam os epígonos que logo se 
constituem em escola, seguindo um 
grande mestre ou um receituário 
claro e rigoroso de normas extraí
das das obras famosas.

O formalismo positivo  encon
tra-se, ao invés, nos movimentos de 
reação (barroquismo, romantismo, 
futurismo, expressionismo, etc.), 
que procuram romper com a tradi
ção e a estabilizaçao normativa do 
processo artístico, valorizando a 
obra enquanto produto dinâmico 
da força criadora do artista e recu
sando constituir-se em escola.

Do ponto de vista crítico, enten
de-se ainda por formalismo uma 
posição estética relativa ao enfoque 
valorativo da obra literária e artís
tica em geral. O conceito de forma 
assume então sentidos diferentes e, 
conseqüentemente, o exame crítico 
da obra processa-se tendo em vista 
valores inspirados nesse conceito. 
Importante, por exemplo, é o fo r 
malismo estetico de Francesco De

Por sua inovadora proposição plástica, da qual é exemplo "Composição com Figura Feminina" (acima), pintada 
por Carrá em 1915, o movimento futurista inclui-se no formalismo positivo. O quadro da página ao lado, do pintor 
neoclássico Louis David ("Os Liteireiros que Trazem a Brutus os Cadáveres de seus Filhos"; 1789). representa o 
formalismo negativo, em sua tentativa de extrair as normas rígidas, temas e técnicas das obras da Antiguidade.
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Sanctis*, do qual derivam outras 
concepções mais modernas. Rea
gindo contra a crítica romântica, 
que separava forma de conteúdo, 
De Sanctis chega a uma concepção 
original de arte como forma. Não 
como forma pura existindo em si e 
por si, ornamento ou invólucro do 
conteúdo ou da idéia que a produz, 
mas engendrada pelo próprio con
teúdo no espírito do artista: “Tal o 
fundo, tal a forma”, afirma De 
Sanctis.

A forma, para De Sanctis não é 
a soma de elementos que a consti
tuem. nem um molde que dá a fi
gura, o contorno, a fisionomia da 
obra — mas sim a síntese da ope
ração artística, fixando a unidade 
orgânica, simétrica e semântica da 
obra, que dessa maneira adquire 
yida própria e objetiva e estrutura 
singular. Ela seria o ser em ato — 
e não admitiria graduações: é ou 
não é, independentemente das de
terminações que concorrem para a 
sua composição. Assim, por exem
plo, um poema não se definiria pela

junção métrica dos elementos que 
costumam distingui-lo (versos, ri
mas, estrofes, imagens, etc.), mas 
sim pela fo rm a  poética que lhe con
cede uma existencia inconfundível 
e singular, onde cada determinação 
específica (ritmo, linguagem, sin
taxe, palavra, etc.) não se isola do 
conteúdo (o assunto), mas participa 
intrinsecamente dele. Portanto, sig- 
nificante e significado, signo e sím
bolo constituiriam um todo orgâ
nico, conferindo ao poema aquela 
poeticidade, sem a qual o verso, as 
rimas, a acentuação métrica, a pró
pria imagem, etc., tornam-se frios e 
pobres ingredientes de uma compo
sição sem vida.

Por volta de 1917, surgiu em Pe- 
trogrado (Rússia) a Associação 
para o Estudo da Linguagem Poé
tica (Obchchestvo por lzutchéniu 
Poetícheskovo Iaziká  ou, simples
mente, Opoiaz) cujo objetivo ini
cial — o estudo da linguagem poé
tica e, portanto, da literatura — 
levou a outro: o estudo do pro
blema da forma artística e de sua

evolução. Surgiu assim a corrente 
crítica conhecida como formalismo  
russo. Operando fora das premis
sas impostas pela estética geral, os 
formalistas russos praticamente 
chegaram a reafirmar o princípio 
de Francesco De Sanctis, acen
tuando a importância do procedi
mento artístico (prion, em russo), 
independentemente dos fatores psi
cológicos, sociais, morais, filosófi
cos, etc. Desse modo, baseiam seu 
método no exame de todos os ele
mentos da obra literária sem, no 
entanto, desmembrá-la como um 
todo, mas considerando-a em si e 
por si.

Segundo Roman Jakobson*, que 
é considerado um dos maiores re
presentantes desse movimento, “o 
objetivo do estudo literário não é a 
literatura, mas a literariedade, isto 
é, aquilo que torna determinada 
obra uma obra literária” . O que 
vale dizer: deve-se buscar a form a  
específica pela qual a obra literária 
distingue-se de qualquer outra, libe
rando-a de toda incrustação espú

ria e obrigando a crítica a fazer o 
que Croce já  propusera: estudar a 
obra poética em si e por si, fora de 
qualquer consideração que não seja 
estética.

Por crítica formalista  (ou new 
criticism) entende-se também uma 
corrente de pensamento contempo
rânea, cujos representantes seguem 
as teorias de Ezra Pound*, Ivor A. 
Richards (1893- ), William 
Empson (1906- ), e T. S. 
Eliot*, e procuram fundamentar 
seus julgamentos literários apenas 
nos estudos dos textos, extraindo 
comentários analíticos eruditos. Os 
artigos desses críticos são publica
dos principalmente pelas revistas 
norte-americanas: Southern Re- 
view, Kenyon Review  e Sewanee 
Review.

VEJA TAM BÉM : Crítica; Dedu 
ção; Estética; Intuicionismo; Ló
gica; Matemática; Modelos; Sis
tema.
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O desenvolvimento de formas musicais liga-se às situações de cada época. ("Os Três Músicos", de Jean Hayde.)

Forma Musical

A expressão “ forma musical” é 
empregada para indicar o conjunto 
de relações que caracterizam uma 
determinada organização de várias 
partes do discurso musical (ou 

uma determinada organização das 
idéias musicais”). As diversas for
mas musicais, conforme aponta 
Bruno Kiefer, “como de resto todas 
as formas de arte, só podem ser 
compreendidas e sentidas quando 
colocadas dentro do contexto cul
tural da época que as gerou”. Por
tanto, para entendê-las é necessário 
perceber, além da relação entre 
seus elementos sonoros, todas as 
circunstâncias que envolvem o fe
nômeno, ppis elas identificam-se 
com o espirito de um povo e de 
uma época.

Como qualquer fenômeno rít

mico, a música* compõe-se de uma 
sucessão de pequenas ações e mo
vimentos, determinados por im
pulso e repouso alternados. Esses 
pequenos movimentos, elementos 
primários da composição* musical, 
recebem o nome de motivos ou in
cisos. Um motivo é composto pelo 
menos de dois sons, e caracteri
za-se tanto por um ritmo determi
nado como por um dado intervalo. 
Ocasionalmente, entretanto, um 
simples acorde, sem qualquer espe
cificação rítmica, pode desempe
nhar o papel de motivo.

Forma: veículo do tema

Os incisos estabelecem relações 
recíprocas em sua sucessão. Agru
pam-se entre si, criando novas uni
dades rítmicas e musicais, cada vez 
maiores. Compondo um jogo de 
perguntas e respostas de ordens e 
características diversas, um inciso 
liga-se a outro para formar uma se- 
mifrase. Esta, unindo-se a uma se
melhante, constitui a frase, que, por

sua vez, funde-se com outra frase 
para compor um período musical.

Dentro da constância rítmica, 
complementam essa formação ou
tros elementos musicais, como a 
melodia*, a harmonia* e a instru
mentação*. Alérti disso, os momen
tos circunstanciais —  como deter
minadas relações sutis, pontos 
sensíveis, 'constância, formas de 
contraste, cadências, timbre das 
vozes e instrumentos, dinâmica, 
etc. —  são importantes na confor
m arão do período musical.

É o conjunto sonoro, rico em re
lações estruturais, capaz de trans
m itir as idéias, imagens e sentimen
tos do autor, enfim, funcionar 
como veículo de um tema.

Um produto cultural

O sentido musical não é abso
luto, variando conforme a época, o 
lugar, o gosto e o nível cultural dos 
indivíduos, o grau de educação e de 
técnica da sociedade, etc. Como 
afirma Julio Bas (1878-1929), difi-

cil mente o homem moderno pode 
apreciar os “refinamentos rítmicos 
dos gregos ou determinados proce
dimentos de contraponto carac
terísticos de épocas anteriores, se
melhantes a jogos malabarísticos. 
Por outro lado, relações harmôni
cas antigamente consideradas cho
cantes, e, portanto, evitadas, atual
mente são correntes e apreciadas” . 
Assim, conforme apontou o escri
tor brasileiro Màrio de Andrade*, 
as formas tradicionais “ são simples 
nomes como João, Araci, e não 
têm valor formalístico mais; se a 
gente lê ‘sinfonia’ no cabeçalho da 
obra moderna sabe que se trata  de 
trabalho mais desenvolvido e nada 
mais. O alegro-de-sonata anda bem 
desmoralizado”. Desse modo, para 
compreender as composições musi
cais é preciso situá-las em seu con
texto cultural, político e social. E 
dentro do movimento musical a 
que pertencem — como Renas
cença*, Barroco*, Classicismo*, 
bossa* nova, tropicalismo* ou 
jazz* —  que elas devem ser obser
vadas.

Composições eruditas

As formas musicais podem ad
quirir caráter popular ou constituir 
obras eruditas (como rondó, so
nata, sinfonia, concerto, etc.).

O rondó, por exemplo, surgiu no 
século XVII, principalmente nas 
obras dos franceses François Cou
perin*, D ’Anglebert (1628-1691) e 
Jean-Philippe Rameau*, e nos com
positores de ópera. Surgiu com o 
nome de rondeau, significando 
“canção de roda” : o solista can
tava as variações e o coro* respon
dia com o refrão, ou seja, “devol
via” a parte repetitiva do tema. Em 
fins do século XVIII, o termo foi 
italianizado, transformando-se em 
“rondó”, e passou a ser utilizado 
no movimento final das sonatas, 
concertos e sinfonias clássicas, ba
seando-se mais ou menos no 
mesmo princípio da “ ronda can
tada”. Assim, chamando-se o tema 
base de A e identificando-se as ou
tras variações por B, C e D, estas 
serão mais curtas e de importância 
mais reduzida, havendo uma volta 
contínua ao_refrão A.

A forma musical do rondó geral
mente é alegre, fácil de ouvir, com 
movimentos rápidos e simples de 
distinguir: A, B, A, C, A, D, e as
sim por diante. Um exemplo dessas 
composições é a Marcha Turca de 
Wolfgang Amadeus Mozart*.

O minueto, dança* francesa de 
ritmo ternário, foi muito cultivado 
na corte, desde o século XVII. Da 
França, ele se espalhou pela Eu
ropa, suplantando os demais gêne
ros da epoca. Aos poucos deixou 
de ser apenas uma dança, para 
transformar-se numa forma musi
cal particular. No século XVII. 
passou a integrar composições 
clássicas, aparecendo como tre
cho, em ritmo acelerado, de suítes 
e sinfonias. Sua composição é 
muito sjmples: duas partes (A e B) 
dispostas sempre numa seqüência 
A, B, A, que podem ser repetidas 
inúmeras vezes, porém sempre na 
mesma ordem.

A sonata, outra forma musical 
erudita, é uma composição instru
mental geralmente escrita para
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piano, violino ou violoncelo. São 
três ou quatro movimentos, organi
zados segundo determinadas re
gras. O primeiro compreende a ex
posição, o desenvolvimento e a 
reexposição de dois temas diferen
tes (como dois atores dialogando) 
na chamada forma tripartida bite- 
mática. O segundo é lento e expres
sivo, encontrando-se muitas vezes 
com o terceiro, que pode ser um 
minueto. O final da obra geral
mente apresenta um rondó.

Como forma musical, a sonata é 
bastante importante; além do valor 
intrínseco, sua estrutura é base de 
outras formas musicais, como a 
sinfonia, diversos tipos de música 
de câmara* ou concertos instru
mentais.

No século XVIII, ela adquiriu o 
esquema de três ou-quatro movi
mentos dividindo-se em três gêne
ros: a sonata para solo; a de câ
mara, para trios, quartetos _e 
quintetos; e a orquestral ou sinfô
nica. Os maiores cultores dessa 
forma foram, Mozart e Franz Jo- 
seph Haydn*; o alemão Ludwig 
van Beethoven*, conservando os 
quatro movimentos, deu feição de
finitiva ao gênero. Outro composi
tor importante foi o austríaco 
Franz Schubert*. No século XIX, 
houve um declínio de popularidade, 
que diminuiu a produção dessas 
composições. No século X X , a 
forma sonata foi retomada, se bem 
que em bases diferentes, por alguns 
compositores, como o russo Igor 
Stravinsky* e o alemão Paul Hinde- 
mith*.

Quanto à sinfonia, ela começou 
a evoluir no século XVII, com a 
“ sinfonia operística” italiana, sur
gida na obra de Giuseppe Dome- 
nico Scarlatti*, com uma forma tri
partida — allegro-lento-allegro. 
Obteve êxito rápido, sendo admi
tida nos programas de concerto das 
chamadas “ academias” , o que ser
viu de estímulo aos compositores. 
Nasceu, assim, a sinfonia de câ
mara, conhecida como sinfonia- 
concerto ou concerto ripieno. Con
tudo, no início do século XVIII, os 
concertos grosso e para solista im
puseram-se ao público, relegando a 
um segundo plano as formas de câ
mara, que só ganhariam novo 
alento na segunda metade daquele 
século. Por volta de 1740, define-se 
um novo tipo de sinfonia, em qua
tro andamentos —  primeiro anda
mento, andamento lento, minueto e 
final — , do qual Beethoven foi um 
dos maiores cultores.

As raízes da forma do concerto 
originam-se tanto da canzona sim
ples como da executada por grupos 
contrapostos. Assim, entre os sécu
los XV e XVI, Francesco Spongia 
escreveu uma sinfonia entrecortada 
por solos de flauta e alaúde, ini
ciando um novo tipo de composi
ção. A essa obra instrumental se- 
guiram-se várias outras, com 
importantes passagens de solo. No 
final do século XVII, desenvolven
do-se a interpretação de canzonas 
pelo coro (ou por um grupo deste), 
criou-se o concerto instrumental. A 
partir deste, dando-se a um grupo 
de instrumentos da orquestra um 
caráter solístico e ao outro um pa
pel de conjunto, e criando-se uma 
alternância regular entre ambos, 
nasceu o concerto grosso. Uma de

O êxito da sinfonia estimulou os compositores. Abaixo, "A Ópera Séria".

suas características é o agrupa
mento de vários solistas, formando 
o chamado concertino. As obras 
exclusivamente para orquestra, sem 
instrumentos solistas, formavam as 
“sinfonias concertantes” (posterior
mente denominadas concerti ri- 
pieni), enguanto as que apresenta
vam um unico instrumento solista 
no lugar do concertino eram deno
minadas “ concertos para solistas” .

Vivaldi desenvolve o concerto

O italiano Antonio Vivaldi* foi 
o primeiro compositor a desenvol
ver uma forma específica de con
certo, com dois componentes fun
damentais: o ritornello ripieno 
(composto de três partes — intro
dução, desenvolvimento e conclu
são) e os episódios solísticos. Pos
teriormente, o alemão Johann 
Sebastian Bach* enriqueceu bas
tante o concerto de Vivaldi, com 
uma utilização acentuada de mú
sica instrumental e também, por ve
zes, de música vocal. Bach introdu
ziu em especial a fuga concertante 
e a ária (na música instrumental* 
e na vocal), escrevendo andamen
tos de concerto para cravo solista. 
A maioria de seus concertos são 
formalmente semelhantes aos de 
Vivaldi (inclusive os Concertos de 
Brandemburgo), tanto na constru
ção geral da obra, como em muitos 
pormenores de estrutura. Porém, 
em suas composições, deu realce à 
elaboração tematica e contra- 
pontística.

Na segunda metade do século 
XVIII, o concerto com solista tor
nou-se a forma mais executada, 
tanto para violino — tradicional-
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mente o gênero mais admirado — 
como para piano. Nesse último 
caso, destacam-se as composições 
de Mozart, síntese das possibilida
des oferecidas pelo concerto vir- 
tuosístico e pela grande música ins
trumental. Tratando de um modo 
independente os instrumentos de 
sopro, o compositor enriqueceu a 
orquestra e obteve efeitos cie timbre 
requintados.

Em fins do século XVIIIv a 
forma sofreu nova transformação: 
a cadência —  improvisação que 
permite ao solista maior virtuo
sismo, já  que pode inventar fanta
siosamente a partir do tema do pri
meiro andamento do concerto — 
passou a ser intercalada no solo, 
depois do epílogo orquestral da 
reexposição. No início, essas ca
dências eram realmente improvisa
das, mas, posteriormente, Mozart e 
Beethoven passaram a compô-las. 
No século XIX, alguns músicos 
chegaram a escrevê-las para obras 
já  consagradas e, atualmente, pou
cos solistas ousam criá-las sozi
nhos.

No principio do século XIX de
senvolveu-se em Paris um tipo de 
concerto para piano puramente vir- 
tuosístico. Já no final daquele sé
culo e início do seguinte, o que do
mina é o concerto de caráter 
sinfônico, que, como o anterior, 
exige grande habilidade técnica do 
solista. .

No século XX, ao delinear-se a 
eclosão da “música nova”, o con
certo sinfônico não desaparece: vá
rios compositores utilizam essa 
forma musical. É o caso, entre ou
tros, dos concertos para violino do 
polonês Karol Szymanovsky 
(1822-1937) e do austríaco Alban 
Berg*, e das duas obras para vio
lino e piano do alemão Arnold 
Schõnberg*.

Atualmente, a denominação 
“concerto” é empregada com ex
trema liberdade, designando com
posições orquestrais dotadas de 
certa amplitude.

No Brasil, 
formas originais

A variedade de formas populares 
é bastante grande e, nesse ponto, as 
composições brasileiras sao exem-

Polca •  mazurca: populares.

pio dessa riqueza cultural. Gêneros 
como choro, seresta', coco, samba*, 
maxixe, baião destacam-se entre os 
muitos divulgados no país.

O choro, por exemplo, original
mente se caracterizava como uma 
função musical popular, em que 
um pequeno conjunto, composto de 
flauta, violão, pandeiro, cavaqui
nho e reco-reco, executava valsas, 
sambas, e outras formas musicais, 
emprestando-lhes aspectos carac
terísticos. Com o tempo, a palavra 
choro passou a designar também as 
músicas tocadas por esses conjun
tos. A seresta, na qual o canto é 
acompanhado de música instru-’ 
mental, geralmente é organizada ao 
ar livre, em frente à casa do home
nageado. Geralmente, os instru
mentos de sopro* utilizados são a 
flauta ou o saxofone, complementa
dos* pelas cordas* — os indispen
sáveis violão e bandolim, os cava
quinhos e, às vezes, o violino que, 
nos intervalos, “ melocomenta’ a 
modinha.

Uma forma musical brasileira 
bastante original é o coco, dança 
popular nordestina. Compõe-se de 
uma estrofe refrão (cantaaa por um 
coro) que segue ou se intercala com 
os demais versos, que são ditos 
pelo “tirador de coco” (quadros, 
emboladas, sextilhas e decimas). 
Os cocos geralmente obedecem a 
um compasso binário; alguns deles, 
que não se destinam à dança, apre
sentam maior liberdade rítmica, 
andamento mais lento e caráter al
gumas vezes lírico. Outro caso é o 
maxixe, que é uma fusão do ritmo 
da habanera cubana com o anda
mento da polca, com uma mescla 
de elementos africanos. O baião, 
inicialmente um trecho musical 
executado pelas violas nos interva
los dos cantos de desafio, tornou-se 
popular (a partir de 1946) pelas 
gravações de Luís Gonzaga 
(1912- ), que, entretanto, modi- 
ficou-o sob a influência do samba 
e das congas cubanas.

VEJA TAM BÉM : Câmara, M ú
sica de; Canção; Composição; 
Contraponto; Danças Folclóricas; 
Harmonia; Melodia; Monodia; Po
lifonia.

Rachmaninoff: a expressão erudita.

Formiga

Classlflcaçio

Reino: Animal 
Filo: Arthropoda 
Subfllo: Mandibulata 
Classe:Insecta 
Subclasse: Pterygota 
Ordem: Hymenoptera 
Subordem: Apocrlta 
Grupo: Aculeata 
Família: Formlcidae 
Subfamllias: Ponerinae: Dory- 

linae; Myrmicinae: Dolicho- 
derinae e Formicinae

A família dos formicídeos — 
ue existe há mais de 70 milhões 
e anos — engloba mais de 6 000 

espécies, distribuídas por todo o 
mundo, sobretudo nas regiões 
quentes e úmidas. No Brasil há 
mais de mil espécies; as mais co
nhecidas (pelos enormes prejuízos 
que causam à agricultura) são as 
saúvas. Mas, por comerem insetos 
nocivos, muitas espécies são úteis.

O peçíolo, formado por nódulos, 
une o tórax ao abdome, e é o traço 
que distingue as formigas dos ou
tros himenópteros.

Nos segmentos terminais do ab
dome, muitas formigas têm um 
aparelho inoculador de veneno, 
com o qual atacam inimigos. Essa 
“arm a” é constituída de uma glân
dula lijgada ao ferrão, que funciona 
como mjetor. São intensas as doreç 
causadas pelas ferroadas das for
migas lavapés e tocandira.

A vida social do formigueiro

As formigas são insetos sociais; 
vivem em colônias tipicamente 
compostas por uma fêmea rainha, 
suas filhas operárias (estéreis), 
ovos, larvas e pupas.

Além disso, geralmente na pri
mavera, ocorre o nascimento de fê
meas e machos férteis, todos filhos

da fêmea rainha. Existem, assim, 
três castas: as femeas, os machos 
e as operárias. Em quase todas as 
espécies, as fêmeas e os machos 
têm asas; as operárias nunca são 
aladas. Em algumas espécies 
ocorre o fenômeno denominado 
monomorfismo —  todas as operá
rias são iguais. Em outras, há poli
morfismo* — elas diferem entre si. 
Numa colônia do gênero A tta  (cuja 
espécie mais conhecida é a sauva), 
o comprimento das operárias varia 
de 2 a 15 mm: é um caso de ex
tremo polimorfismo. Ocorre tam 
bém, embora menos comumente, 
polimorfismo em fêmeas e machos.

A rainha, em geral maior do que 
as operárias, vive muitos anos, e 
sua tunção principal é a oviposi- 
ção. Na fundação independente de 
uma colônia, a fêmea faz tudo sozi
nha. Os machos e fêmeas abando
nam logo a colônia, realizando o 
vôo nupcial, que freqüentemente 
coincide com o das colônias vizi
nhas. Torna-se possível, assim, o 
cruzamento entre indivíduos de co
lônias diferentes. A fêmea é fecun
dada no ar ou no solo, por um ou 
vários machos, que morrem pouco 
depois. A fêmea, no chão, perde as 
asas, esfregando-as em alguma su
perfície, ou retirando-as com as pa
tas posteriores. Passa então a esca
var, na terra ou em algum tronco, 
um buraco de alguns centímetros, 
no fundo do qual abre uma câmara. 
Fechando a entrada do orifício, põe 
os ovos e cuida deles.

Os ovos desenvolvem-se, trans
formando-se em larvas sem pernas, 
alimentadas por secreções que a 
rainha deposita em suas bocas. Du
rante o crescimento larval, a for
miga atinge suas dimensões defini
tivas. No fim desse estágio, em 
algumas espécies, a larva tece um 
casulo sobre si mesma. Dentro 
dele, não é mais alimentada, pas
sando a sofrer metamorfose com
pleta, que a transforma numa pupa, 
já  com as formas de formiga. Do 
casulo, a formiga sai pronta para 
desempenhar as atividades ineren
tes à sua casta.

A rainha, durante o período ini
cial da colônia não busca alimento, 
pois é capaz de sobreviver graças 
a degeneração de seus músculos

As formigas aladas encarregam-se da reproduçío e difusio de sua espécie.
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A larva (a) converte-se em ninfa (b). que reproduzo inseto adulto (c).

alares; e ela come muitos dos ovos.
_ Nos casos mais raros de funda

ção com ajuda, duas ou mais rai
nhas associ_am-se, criando juntas 
uma só colônia. O caso mais fre
qüente é aquele em que a rainha re
cebe ajuda de operárias de sua es
pécie. Algumas vezes, a rainha 
entra numa colônia de outra espé
cie e é aceita; as operárias cuidam 
de seus ovos e, quando nascem as 
novas operárias, a colônia pode 
tornar-se permanentemente mista 
ou ser superada pela espécie in
trusa.

Uma rainha pode tornar-se para
sita num ninho de outra espécie de 
diversas maneiras. Em algumas es
pécies, as operárias invadem ni
nhos e aprisionam larvas, pupas e 
operárias jovens. Levam entao os 
indivíduos raptados para seus ni
nhos, onde eles oassam a trabajhar 
normalmente. As vezes, a colônia 
desapareceria, se não fossem feitos

esses assaltos periódicos, por ca
rência de meios para se alimentar.

Muitas espécies têm dieta bas
tante variada, de acordo com a dis
ponibilidade estacionai dos alimen
tos: seiva, insetos, secreções de 
plantas, sementes, néctar, fungos, 
secreções de afídios, etc. As colô
nias têm operárias especializadas 
em coletar e transportar alimentos 
para o ninho. Em muitos casos, 
elas formam trilhas entre a fonte de 
alimento e sua habitação. Freqüen
temente essas trilhas são químicas: 
as obreiras tocam o abdome no 
chão e secretam um feromônio*, 
cujo cheiro, sentido por outras for
migas, facilita sua orientação.

As saúvas obtêm seus alimentos 
cortando vegetais e transportando 
os pedaços para dentro de seus 
enormes ninhos subterrâneos, onde 
os utilizam para manter as culturas 
de fungo, principal elemento de sua 
dieta.

Fêmeas estéreis (uma das quais é vista acima sobre um figo maduro), rainhas e machos alados séo os integrantes de uma comunidade de formigas.
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Certas formigas visitam árvores habitadas por pulgões-afídios, dos quais sorvem grande quantidade de alimento. 
De volta ao ninho, regurgitam o que comeram na boca das operárias, ocupadas com trabalhos da colônia.

As subfamílias

A família dos Formicídeos com
preende cinco subfamílias princi
pais, a saber: Peneríneos, Dorilí- 
neos, Mirmicíneos, Dolicoderíneos 
e Formicíneos.

PONERÍNEOS —  São as for
migas maiores (chegam a medir até 
30 milímetros) e mais antigas. Suas 
comunidades são, em geral, pouco 
numerosas, com pequenos ninhos 
escavados no solo. Vivem em luga
res quentes e nutrem-se de insetos. 
São chamadas “formigas-caç ado
ras” . A principal representante da 
subfamília, no Brasil, é a tocandira 
(Paraponera clavata).

DORILlNEOS — Estas formi
gas permanecem pouco tempo em 
seus ninhos, abandonando-os para 
m archar em longas colunas à pro
cura de alimento. Os machos, ala
dos, são muito grandes, com a ca
beça relativamente pequena. As 
fêmeas férteis, maiores que os ma
chos, são cegas e não possuem 
asas. As operárias, sempre peque
nas, possuem um ferrão muito de
senvolvido. As formigas da sub
família dos Dorilíneos vivem 
preferencialmente em climas quen
tes; são agressivas e carnívoras. As 
espécies mais comuns são conheci
das como “formigas de correição”.

MIRM ICÍNEOS —  É a sub
família mais vasta e variada, tanto 
pela morfologia como pelos costu
mes. Algumas espécies têm dieta 
predominantemente vegetariana; 
muitas portam-se como parasitas; 
outras cultivam, em seus ninhos, 
cogumelos do tipo basidiomicetos. 
Diferem também quanto à habita
ção. Os formigueiros de saúvas (gê
nero A tta) são muito extensos, en
quanto os ninhos de quem<|uem

Certas formigas visitam árvores 
onde se encontram pulgões-afídios, 
dos quais sorvem grande quanti
dade de alimento. De volta ao ni
nho, elas regurgitam o que come
ram na boca das operárias 
ocupadas em outras tarefas. A 
troca de alimento boca a boca — 
trofalaxia — é muito importante 
na evolução das formigas.

Algumas formigas nómades — a 
subfamília dos dorilíneos, por 
exemplo, caçam em bandos. Dei
xam o ninho e formam uma rede de 
trilhas. Depois de matar grande nú
mero de insetos, voltam pela trilha 
que conduz ao ninho.

As moradias das formigas

_ Como em outros aspectos, as 
várias espécies de formigas diferem 
bastante quanto aos ninhos. As nô
mades têm ninhos temporários: são 
aglomerados de formigas presas 
umas às outras, formando um 
enorme cacho composto por fê
meas, ovos, larvas e pupas. Esse 
agrupamento, que fica pendurado 
num galho ou no interior de um 
tronco oco, durante o dia se desfaz 
para as expedições de caça.

Alguns ninhos _ constituem-se 
num conjunto de túneis e câmaras 
escavado na te rra  ou em troncos.

Certas espécies habitam sob pe
dras; outras acompanham raízes; 
há ninhos horizontais e verticais. 
Muitas formigas levam materiais, 
geralmente gravetos, para recobrir 
parte do ninho. Há sauvas cujos ni
nhos subterrâneos compõem-se de 
centenas de amplas câmaras liga
das entre si por galerias. Comuni
cam-se com o exterior através de 
inúmeras aberturas.

Em ninhos de muitas espécies vi
vem insetos parasitas. São bem tra
tados pelas formigas, ainda que se
jam  nocivos a colônia, por 
consumirem alimento e prejudica
rem a ninhada. É que esses parasi
tas são altamente especializados 
em produzir os mesmos estímulos 
que as operárias utilizam para soli
citar alimentos umas às outras. 
Também são capazes de emitir estí
mulos que inibem a agressão, pois 
as operárias são freqüentemente 
agressivas em relação a qualquer 
animal que penetre na colônia.

A ciência vem dedicando espe
cial interesse às formas de comuni
cação entre formigas. Já  estão des
cobertos diversos meios químicos: 
usando feromônio elas marcam tri
lhas, produzem alarmes e recebem 
socorro. Outros mecanismos (como 
toque de antenas), ainda não são 
bem  conhecidos.

As várias espécies de formiga diferem quanto aos ninhos. Algumas, muito 
comuns no Brasil, organizam suas comunidades em troncos de árvores.
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O "novateiro" ("Triplaris formicosa") mantém uma associação com certas 
famílias de formigas, que vivem no interior de seus troncos e ramos.

Forrageiras

Os criadores de gado, procu
rando obter uma produção racio
nal, dão especial importância à ali
mentação dos animais, baseada 
sobretudo nas plantas forrageiras. 
Estas suprem todas ou quase todas 
as necessidades alimentares do 
gado, já  que fornecem proteínas* 
para os órgãos internos, músculos 
e tecidos; carboidratos* e gorduras, 
para a produção de energia; e sais* 
minerais, para diversas reações or
gânicas internas.

A maior parte dos campos natu
rais é coberta por mais de cem es
pécies de gramíneas* que podem 
ser aproveitadas como pasto. No 
entanto, são as leguminosas*, capa
zes de fixar nitrogênio nos nódulos 
das raízes, que têm maior poder nu
tritivo. Em geral, os melhores resul
tados são obtidos quando gramí
neas e leguminosas sao misturadas. 
Esse recurso tem-se mostrado exce
lente nas pastagens brasileiras. 
Com 25% do pasto ocupado por le- 

uminosas, o gado está sempre 
em suprido de alimentos protéi- 

cos, além de contar com os alimen
tos energéticos (carboidratos) for
necidos pelas gramíneas.

As gramíneas predominam no 
Planalto Central ao Brasil, região 
onde se concentram mais de 60% 
do gado bovino. Ali crescem; prin
cipalmente, os capins jaraguá (Hy- 
parrhenia rufa), colonião (Panicum 
maximum) e gordura (Molinis mi- 
nutiflora). Nos Estados do sul, cujo 
clima assemelha-se ao europeu, as 
pastagens são constituídas sobre
tudo por centeio (Secale cereale), 
cevada (Hordeum vulgare), trevo-

branco (Trjfolium repens), alfafa 
(Medicago sativa), sorgo (Sorghum  
vulgare) e alguns tipos variados de 
capim (capim-elefante, capim-de- 
rodes, etc.). Já nos Estados do nor
deste, o gado bovino alimenta-se 
principalmente de cactos forragei
ros. Por sua alta resistência à seca, 
esses cactos adaptam-_se perfeita
mente à região e compõem boa su- 
plementaçao alimentar para o gado 
loc ai.

Certas fases do ciclo vegetativo 
das plantas forrageiras podem che
gar a níveis extremamente insatis
fatórios. Esse é um dos principais 
pontos de estrangulamento da pro
dução agropecuária no Brasil.

Uma planta cíclica

Praticamente do isterços do ter
ritório brasileiro estão sob regime 
pluviométrico tal que, durante três 
ou mesmo cinco meses, verifica-se 
uma estiagem quase total. Desse 
modo, com a estação de chuvas, há 
abundância de alimentos para o 
gado, mas na época das secas (que 
em geral coincide com o período 
menos quente do ano) há escassez.

Esse aspecto cíclico das plantas 
forrageiras é de extrema importân
cia para a qualidade do alimento 
do gado. O ciclo vegetativo acele
rado no período das chuvas pro
voca o amadurecimento relativa
mente precoce das plantas, 
aumentando demais o teor de fibras 
e diminuindo a quantidade de pro
teínas (nutrientes de maior impor
tância nas forrageiras). O excesso 
do teor de fibras dificulta a diges
tão e, por outro lado, conduz ao 
aumento do consumo de forragem 
por parte do gado. Daí podem se 
originar sérios problemas de ori
gem digestiva.

Muitas forrageiras têm época 
própria para serem consumidas. A

(espécie de gênero Acromyrmex) 
são pequenos e, por isso mesmo, fa
cilmente extermináveis. As fêmeas 
férteis são sempre dotadas de asas; 
já  os machos, de aspecto muito di
ferente do das operárias e da rai
nha, possuem grandes mandíbulas 
e olhos bem desenvolvidos. As ope
rárias quase sempre são pequenas, 
e têm um ferrão capaz de lançar, 
a grandes distâncias, tlm líquido 
venenoso de odor desagradável, 
com grande quantidade de ácido 
fórmico. As quem-quem também 
são conhecidas como “formigas 
saltadoras” .

DOLICODERÍNEOS —  For
mam uma subfamília bastante ho
mogênea: machos e fêmeas férteis 
são alados. As_ operárias, com 
raríssimas exceções, têm um ferrão 
bastante reduzido, mas o veneno 
que expelem, iridomicina, é bas
tante tóxico e serve como meio não 
só de ataque como de defesa. Os ni
nhos onde habitam são construídos 
na terra. Muitos ninhos apresentam 
mais de uma rainha, o que constitui 
uma exceção na família dos For- 
micídeos. As formigas são carnívo
ras, e têm acentuada predileção por 
substâncias açucaradas. Muitos
desses insetos são daninhos; entre 
eles destaca-se a Azteca paranaen-

sis, conhecida como “formiga-de- 
enxerto” ou “formiga-de-mangue”. 
Criam e protegem certos pulgões 
de vegetais, que lhes fornecem um 
líquido açucarado que é muito 
apreciado por elas.

FORM ICÍNEOS — Considerada 
a subfamília mais evoluída das for
migas, é também a segunda em nú
mero. Os machos e femeas férteis 
são alados. As operárias possuem 
um rudimento de ferrão, que serve 
de sustentação para o reservatório 
de veneno, rico em ácido fórmico. 
A maioria das espécies é onívora, 
e todas são atraídas por substân
cias açucaradas. Dedicam-se tam 
bém a visitar pulgões, com a finaií- 
dade de ingerir sua exsudaçâo 
açucarada. Foram feitas experiên
cias com a formiga-cuiabana (Pa 
ratrechina fulva), visando a utili
zá-la para combater a saúva, mas 
não se chegou a um resultado posi
tivo. A espécie mais conhecida no 
restrito número de formigas que fa
zem ninho em árvores pertence a 
essa subfamília: é a Òecophvlla 
smaragdina.

VEJA TAM BÉM : Artrópodes; In
setos; Sociedades Animais.

Nas pastagens do sul do Brasil, onde o c l im a  s e  a s s e m e l h a  a o  e u r o p e u ,  é  
comum o sorgo ("Sorghum vulgare") —  uma forrageira de espigas eretas.
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A aveia ("Avena sativa") é uma das gramíneas aproveitadas como pasto.

alfafa, por exemplo, só é bom ali
mento guando seca —  ao contrário 
do capim-açu (Panicum megiston), 
bom para o consumo animal ainda 
verde.

Todos esses problemas podem 
ser solucionados por jneio  de uma 
conveniente exploração das pasta
gens e das plantas forrageiras. Pes
quisas e técnicas diversas indicam 
que as dificuldades ambientais, 
como o período de.estio, podem ser 
superadas com a escolha racional 
de forrageiras especiais, combina
ção entre elas, e adequado trata
mento da terra. Atualmente, empre
gam-se alguns sistemas práticos e 
racionais, com resultados mais sa
tisfatórios. O “ pastejo rotativo”, 
por exemplo, pode multiplicar a ca
pacidade das pastagens.

Nas melhores pastagens le
vam-se em consideração todos os 
fatores ambientais, para que seja 
possível o cultivo de boas forragei
ras. Quando o solo é excessiva
mente arenoso, por exemplo, há di
ficuldade de fixação de água, que 
penetra rapidamente nas camadas 
inferiores. Nesse caso, é preferível 
cultivar plantas com amplo e pro
fundo sistema radicular, não só 
çara  dificultar a penetração da 
agua, mas para extraí-la de um es
paço mais volumoso de terra.

Atualmente, na instalação de 
uma pastagem, são empregados 
processos semelhantes aos usados 
na lavoura, com os mesmos cuida
dos técnicos. Por esse motivo, an
tes de lançar as sementes, procu
ra-se corrigir as falhas de 
fertilidade e de topografia. Procu
ra-se obter no terreno uma densi
dade de forrageiras capaz de impe
dir o crescimento de plantas que 
forem indesejáveis. Aconselha-se 
também, para obtenção de melho
res resultados, a correção da acidez 
do solo, adubação e consorciação 
de gramíneas com leguminosas.

No Brasil, as pastagens artifi
ciais compõem-se predominante
mente de capim-colonião. Em algu
mas localidades aparece também o 
capim-gordura ou o jaraguá. E; nas 
regiões mais evoluídas, o consorcio 
com leguminosas. O critério de es
colha das melhores espécies é sem
pre baseado na experiencia dos pe
cuaristas. Assim, sabe-se que o 
capim-colonião cresce melhor nos 
terrenos arenosos; o gordura, em 
solos mais pobres; o jaraguá, em 
terras argilosas.

VEJA TAMBÉM: Gramíneas; Le
guminosas; Pecuária.

As sementes da colza ("Brassica campestris") também concentram óleo.

A criação de gado à base de plantas forrageiras é das mais funcionais.
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Fortaleza

Durante a ocupação holandesa 
no Nordeste* brasileiro, no século 
XVII, o fortim Schoonemborch, na 
margem esquerda do rio Pajeú, 
transformou-se no primeiro foco de 
povoamento da futura cidade de 
Fortaleza. Quando os holandeses 
se retiraram, os portugueses passa
ram a chamar o forte de Nossa Se
nhora da Assunção. E o povoado 
era em 1699 elevado à categoria de 
vila. Em 1823, tornou-se a capital 
da província. Mas até meados do 
século XIX, Fortaleza foi menos 
importante que outras cidades do 
Ceará*, como Sobral, Crato, Icó e 
sobretudo Aracati, no estuário do 
rio Jaguaribe, por onde se escoava 
toda a produção do vale (carne 
seca e algodão, principalmente).

Na cidade, a desilusão

Mas o progresso da cidade che
gou, finalmente, com a abertura de 
novas áreas agrícolas nas elevações 
dispersas pelo sertão. Estas, privile
giadas por chuvas regulares, 
atraíam habitantes de outras re
giões. Assim, tomaram impulso as 
culturas de algodão, café, cana-de- 
açúcar, mandioca e milho. As “ ser
ras” de Baturité e Maranguape, en
tre outras, propiciaram o 
desenvolvimento de Fortaleza, cujo 
porto marítimo logo ganhou posi
ção de destaque no escoamento do 
algodão, principalmente durante a 
Guerra de Secessão* norte-ameri
cana.

A capital do Ceará alcançou 
preponderância definitiva com a 
ferrovia estendida até Baturité em

E

Fortaleza 6 dominada pelo oceano, onde navegam as frágeis jangadas.

1877 e prolongada, depois, por 
todo o Estado, atingindo o Cariri, 
no extremo suí. Acentuou-se a ur
banização e o crescimento popula
cional foi considerável. Nessa 
época a cidade já  contava com ilu
minação pública (primeiro a azeite 
de peixe, depois a gás), calçamento 
e bondes a tração animal. Com me
nos de 10 000 habitantes em 1850, 
atingiu 42 500 em 1872 e 50 000 
no início do século XX. Em 1970, 
contava com 857 980 habitantes.

A expansão de Fortaleza decor
reu principalmente das más condi
ções sócio-econômicas do nordeste, 
onde a difícil vida nos campos pro
voca periódicas fugas das popula
ções para as grandes cidades.

Mas boa parte desse afluxo po- 
ulacional, que se desloca para 
rortaleza à procura de emprego, 

acaba vivendo subempregado e 
morando de maneira precaria nos 
subúrbios. O desenvolvimento in
dustrial da cidade, apesar do incen
tivo da Sudene* (que ali definiu um 
dos pólos de desenvolvimento de 
sua política de planejamento), é 
ainda pequeno e incapaz de absor
ver toda a mão-de-obra em disponi
bilidade. No parque industrial de 
Fortaleza, o número de emprega
dos não chegava, em 1970, a 
20 000, distribuídos principalmente 
em estabelecimentos de transfor
mação e beneficiamento de produ
tos vegetais, além de fábricas de te
cidos de algodão, curtumes, 
calçados e bebidas, e indústrias 
químicas produtoras de óleo bruto 
de algodão. Em 1969, o consumo 
de energia elétrica (54 milhões de 
kWh) para fins industriais corres
pondia a apenas 28% do total do 
consumo da cidade.

As principais funções econômi
cas de Fortaleza relacionam-se 
com a concentração e exportação 
de matérias-primas (em bruto ou

O antigo povoado herdou dos portugueses o primeiro nome e a fé cristá. Casebre de jangadeiros, reflexo da dura vida dos pescadores da cidade.
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No velho Farol de Mucuripe, um pouco da história da capital cearense.

semi-elaboradas) para mercados es
trangeiros e nacionais. A economia 
da cidade é também movimentada 
pela redistribuição de produtos in
dustrializados (estrangeiros, nacio
nais ou mesmo locais), produtos 
alimentícios e serviços político-ad- 
ministrativos.
__ Se a função portuária e a expan

são da ferrovia garantiram a Forta
leza destacado papel econômico 
sobre; amplas áreas do Estado do 
Ceará, a instalação de vários eixos 
rodoviários (como Transnordes- 
tina, BR-304, BR-405, BR-222, 
BR-343 e BR-308) reforçou sua in
fluência sobre o vale do Jaguaribe- 
Salgado e estendeu sua açao à re
gião de Mossoró (Rio Grande do 
Norte), Teresina, centro-norte do 
Piau! e nordeste do Maranhão.

Desenvolvimento à vista

Apesar da concorrência cres
cente dos transportes rodoviários, o 
porto de Fortaleza continua sendo 
o mais movimentado da costa se
tentrional nordestina. Por ele en
tram , principalm ente, derivados de 
petróleo (da B ahia e do Rio de Ja

neiro) e café (sobretudo do Pa
raná), e saem vários produtos que 
a cidade recebe de sua área de 
ação, como algodão em pluma e 
óleo bruto de algodão.

Devido à baixa capacidade de 
consumo da população, grande 

arte dos recursos financeiros de 
ortaleza tem sido investida fora 

da região. Porém, como a cidade é 
sede de órgãos federais e estaduais 
(Banco do Nordeste, escritórios da 
Sudene, etc.), a cidade é incenti
vada para o desenvolvimento. Em 
seu s_ arredores incrementa-se a pro
dução hortifrutijjranjeira e o cul
tivo do caju esta possibilitando a 
industrialização da castanha e do 
óleo.

Em muitos aspectos, Fortaleza 
ainda está subordinada a Recife, 
São Paulo e Rio de Janeiro. Os 
produtos industriais do sudeste do 
país e do Recife chegam facilmente 
a região cearense, diminuindo a 
atuação econômica da capital em 
sua area de influência.

VEJA TAM BÉM : Ceará.

Fóssil

A existência de pouquíssimos 
fósseis —  ou seja, restos ou vestí
gios de animais ou vegetais pré-his
tóricos — decorre das difíceis con
dições em que o fenômeno 
acontece.

Houve espécies* — a ave dodó 
das ilhas Maurício*, por exemplo
— que desapareceram sem deixar 
quaisquer vestígios. E não apenas 
com espécies, mas com filos (as di
visões mais amplas do reino ani
mal, como moluscos* ou vertebra
dos ) inteiros deve ter ocorrido o 
mesmo. Em média, calcula-se que 
cerca de um indivíduo em cada mi
lhão se transforma em fóssil. Essa 
taxa varia de espécie para espécie, 
dependendo tanto do habitat* 
quanto da estrutura e da  composi
ção do ser. Por exemplo, os molus
cos com suas conchas de carbonato 
de' cálcio —  têm mais possibilida
des de deixar restos fósseis que a 
medusa — ariimal formado por 
uma espécie de geléia, em cuja 
composição entram mais de 90% 
de água. Ao fim de um curto pe
ríodo de poucas horas, sob a ação 
das bactérias*, a medusa se apre
sentará dissolvida na água. Apenas 
em condições extremamente espe

ciais ela poderá dar origem a um 
fóssil: para isso é necessário que 
caia sobre algum fundo marinho 
onde faltam tanto o oxigênio como 
as bactérias; e, ainda, onde a sedi
mentação do lodo e sua secagem 
estejam se processando de forma 
muito rápida. A ocorrência simul
tânea dessas três condições favorá
veis é muito rara. O resultado é, 
portanto, a quase inexistência de 
fósseis de medusas.

As conchas dos moluscos, ao 
contrário, deixam fósseis muito 
bons. Todavia, se o animal morre 
sobre um fundo de seixos, é muito 
difícil a preservação de qualquer 
resíduo: a correnteza arrasta os sei
xos ou projeta-os uns contra os ou
tros; nessas condições, a concha é 
moída em poucos dias. Se a água 
for um pouco ácida, o processo de 
dissolução do carbonato é ainda 
mais acelerado.

Também a pradaria oferece más 
condições de fossilização: os ani
mais apodrecem ao ar livre e não 
são recobertos por sedimentos. Isso 
explica a raridade de fósseis do bi
sonte, espécie outrora abundante. 
A ocorrência de restos fósseis é 
mais provável sob desbarranca- 
mentos nas encostas das colinas ou 
em velhos pantanais, em cujas m ar
gens o animal se tenha atolado.

Todo fóssil arrasta consigo uma 
informação: conta a vida passada, 
a longa história da evolução*. Os 
fósseis comuns a vários períodos

Fóssil de "Sphenopterix elegans", em uma rocha carbonífera da Silésia
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Em rochas de Jurássico, nos Alpes alemães, encontram-se moluscos fossilizados por carbonização. À direita, fóssil de peixe do periodo Eocênico.

geológicos narram apenas a vida 
das espécies. Sua importância para 
a geologia* histórica é extrema
mente reduzida, se comparada com 
a dos “fósseis-índice” —  aqueles 
que floresceram subitamente num 
período, desaparecendo no se
guinte. Até a descoberta da radiati- 
vidade*, no início do $éculo XX, 
eles representavam a única forma 
de datar os períodos geológicos.

Petrificação e moldes

Existem vários processos de fos
silização. Alguns, como a preserva
ção por gelo e a inclusão em âmbar 
(resina vegetal), são muito raros. 
Os primeiros fosseis congelados fo
ram descobertos por cães: num 
acampamento polar, os cachorros 
voltaram de uma caçada com carne 
congelada; seguindo suas pistas, os 
exploradores descobriram enormes 
mamutes 1 anosos (Mammuthus pri- 
migenius Blumenbach), tão bem 
conservados que em seus estôma
gos ainda havia erva não-digerida. 
A carcaca inteira de um rinoce
ronte lanoso foi também desco
berta nas regiões antárticas.

Caso também bastante raro é o 
da inclusão, em âmbar, de insetos 
e aranhas, acidentalmente envolvi
dos por gotas da resina vegetal que, 
posteriormente, se gelificou. Con
servações desse tipo, muito famo
sas, quer pela abundância dos inse
tos inclusos, quer pela perfeição da 
fossilização, são encontradas no 
âmbar amarelo do Oligoceno do 
Bál tico.

Muito embora a conservação 
completa de uma estrutura animal 
ou vegetal seja difícil, algumas de 
suas partes sao comumente encon
tradas sem qualquer alteração. 
Existem, nessas condições, ossos, 
carapaças e tecidos lenhosos que 
datam do início da Era Cenozóica 
(há aproximadamente 67 milhões 
de anos). No interior de linhitos do 
Eoceno alemão foram descobertos 
troncos de árvores quase intatos: a 
textura e granulação da madeira es
tão conservadas, não tendo sofrido 
alterações químicas apreciáveis 
(apenas uma leve decomposição e 
descoloração).

Também as conchas que, no Ce
nozóico, ficaram aprisionadas em 
rochas sedimentares calcário-argi-

losas, ou argilosas, apresentam-se 
como se fossem atuais. O mesmo 
ocorreu com certas conchas do 
Cretáceo Superior, que conserva
ram fielmente todos os pormenores 
de sua estrutura externa —  algu
mas não perderam nem mesmo a 
cor.

Nas rochas sedimentares mais 
antigas, algumas partes duras de 
animais e plantas assemelham-se a 
pedras, embora ainda exibam tex
turas e estruturas reconhecíveis. 
Tais fósseis petrificados são extre
mamente comuns.

A petrificação pode ser atingida 
por permineralização ou por subs
tituição. O primeiro processo de- 
senvolve-se em materiais porosos 
como determinados ossos, tipos de 
conchas e algumas espécies de ma
deiras. As substâncias minerais que 
circulam no solo e subsolo, dissol
vidas na água, podem preencher os 
vazios existentes em tais estruturas, 
não provocando alterações na 
substância original. Nesse processo
— em que há uma adição de mate
rial externo (geralmente carbonato 
de cálcio ou sílica) —, o organismo 
que foi petrificado torna-se mais

compacto e pesado. A invasão dos 
interstícios de um organismo ani
mal ou vegetal por substâncias mi
nerais evita a penetração do ar ou 
de soluções que acabariam por des
truí-lo.

No processo de substituição a 
substância original é dissolvida e 
substituída çor matéria mineral, de 
natureza química diferente: silicifi- 
cação, quando o material invasor 
for a sílica; calcificação, tratan- 
do-se do carbonato de cálcio; e pi- 
ritização, no caso da pirita.

A petrificação de madeiras 
ocorre, em geral, por silicificação. 
Os braquiopodes da Formação 
Itaituba, na Amazônia, represen
tam um caso de silicificação: suas 
estruturas delicadas foram substi
tuídas por sílica.

Quando a substituição se realiza 
de forma gradual e lenta, molécula 
por molécula, a substituição é de
nominada histometabase (do grego 
histos, tecido +  metabasis, mu
dança). Exemplos perfeitos desse 
tipo de substituição — no qual a 
totalidade das estruturas e texturas 
da substância original são manti
das —  são fornecidos por vários
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gêneros de Cordaiteae — plantas 
que viveram nos períodos carboní
fero e Permi_ano. No Brasil, o 
Grupo Tubarão, em Santa C ata
rina, exibe fragmentos de troncos 
dos gêneros Lobatoxylon, Dadoxy- 
lon e Taxopitys. Os troncos petrifi
cados do Grupo Passa Dois_ (Per- 
miano) pertencem aos gêneros 
Dadoxylon, Polysoneloxvlon, Pa- 
rataxopitys, Prototaxoxylon e Sole- 
nopitys.

As florestas petrificadas do Yel
lowstone National Park, nos Esta
dos Unidos da América, consti
tuem um dos mais significativos 
exemplos de histometabase. A 
substituição ocorreu de forma tão 
perfeita que os troncos exibem 
ainda os raios medulares, os anéis 
de crescimento, as células do lenho 
e a granulação.

Quando a destruição da matéria 
organica se processa de maneira 
rápida, não havendo então substi
tuição de molécula por molécula, 
apenas a estrutura geral do orga
nismo será conservada.

Os moldes constituem, jun ta
mente com a petrificação, as for
mas mais comuns de fossilização. 
As conchas ou outras estruturas or
gânicas aprisionadas no interior de 
uma rocha podem, ao serem dissol
vidas pelas águas percolantes do 
subsolo, deixar nessa rocha um es
paço vazio — um “molde” de suas 
formas.

Também o animal que morre so
bre um fundo lodoso plástico que 
esteja secando poderá deixar nele 
sua impressão. Se, mais tarde, for 
decomposto, seu “molde positivo” 
ou externo já  estará preservado. 
Animais que possuem estruturas 
ocas, como caramujos ou esponjas, 
podem tê-las preenchidas por sedi
mentos: quando a estrutura se de
compuser, restará o molde interno 
do animal.

Moldes de objetos ou organis
mos achatados, como as folhas, 
são designados como impressões.

Uma reserva energética

Outra forma de fossilização — 
muito importante para o homem
— é a carbonização: a matéria or
gânica, quando soterrada, pode so
frer um processo de destilação, no 
qual perde o oxigênio, o nitrogênio 
e o hidrogênio, conservando apenas 
o carbono ao qual cabe a função de 
reproduzir à imagem do animal ou 
vegetal. Florestas inteiras do Car
bonífero (o nome decorre justa 
mente do processo) sofreram esse 
tipo de transformação, converten- 
do-se em grandes reservas de ener
gia. As diferenças entre as qualida
des de carvão fóssil são 
determinadas pelo estágio de desti
lação em que se encontram.

A fossilização por carbonização 
é, às vezes, muito detalhada, permi
tindo importantes estudos de folhas 
ou de animais, sobretudo daqueles 
que possuíam proteções quitinosas
—  insetos, alguns braquiópodes, 
graptozoários e outros.

Nem todos os fósseis se formam 
segundo um processo único: alguns 
exibem, simultaneamente, areas 
permineralizadas, regiões substituí
das, e outras onde sao eyidentes os 
sinais de carbon ização . E o caso  de 
um réptil m arinho encontrado nos

folhelhos do Jurássico de Holzma- 
den (Alemanha): seu esqueleto está 
permineralizado, mas os tecidos 
moles acham-se reduzidos a uma 
película de carbono.

Quando o processo de fossiliza
ção acarreta a mudança da fase 
cristalina do material que constitui 
as partes duras do organismo, re
cebe o nome de recristalização. Por 
exemplo: os cristais alongados e 
aciculares çiue formam a concha de 
um braquiópode podem conver
ter-se, durante a fossilização, em 
cristais eqüidimensionais. Uma es
trutura formada por cristais ortor- 
rômbicos de aragonita pode passar 
a exibir estrutura romboédrica.

As pistas

Alguns seres vivos deixaram 
apenas sinais indiretos de sua exis- 
tencia: excrementos mineralizados 
(coprólitos), escavações de tocas 
(comuns em vermes e ouriços do 
mar), pegadas e rastros.

Os coprólitos revestem-se de im
portância porque fornecem infor
mações dos hábitos alimentares 
dos animais primitivos. Há certas 
espécies de peixes das quais só se 
conhecem as escamas preservadas 
nos excrementos de outros animais.

Sobre outras, porém, a informa
ção é completa. Concreções calcá
rias muito abundantes nas rochas 
sedimentares do Grupo Araripe 
(Ceará) abrigam em seu interior 
fósseis de peixes muito bem conser
vados. Tais concreções (ictiólitos) 
formaram-se, certamente, durante o 
processo de decomposição da ma
téria orgânica do _peixe: atraído 
pela amonia (substancia alcalina) 
desprendida do animal morto, o 
carbonato de cálcio concentrou-se 
em seu corpo.

As marcas deixadas por animais 
pré-históricos, na lama ou em 
areias molhadas, podem fornecer 
dados importantes sobre o modo de 
locomoção do animal que as dei
xou. Permitem, por exemplo, con
cluir se o animal era bípede ou qua
drúpede; se era ágil ou pesado; se 
seu deslocamento era lento ou ar
rastado; se corria ou saltitava. No 
Brasil, são conhecidos rastros de 
dinossauros, nos folhelhos da For
mação Rio do Peixe (Paraíba). 
Rastros de outros répteis são en
contrados nas camadas de arenitos 
da Formação Botuçatu (São 
Paulo). Pistas de artrópodes são 
comuns nos varvitos (rochas de ori
gem glacilacustre) carboníferos do 
Grupo Tubarão, em Anitápolis 
(Santa Catarina) e em Itu (São 
Paulo).

Finalmente, alguns animais dei
xaram como vestígios os próprios 
ovos, alguns deles com embriões 
bem desenvolvidos. Estes últimos 
foram descobertos, com o auxílio 
dos raios X, em ovos de Protocera- 
tops provenientes de um arenito eó
lico do Cretáceo da Mongólia. No 
arenito cretáceo da Formação 
Bauru (Minas Gerais) também foi 
encontrado um ovo de dinossauro. 
Descobertas semelhantes ocorrem 
em quase todo o mundo.

VEJA TAM BÉM : Estratigrqfta; 
Paleontologia.

"Seymouria baylorensis": animal de transição entre anfibios e repteis.

A petrificação ocorre sobretudo em terrenos ricos em ãguas calcárias.
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Fotelétricos, 
Dispositivos

No final do século XIX , a física 
clássica revelou-se impotente para 
esclarecer o fenômeno damodifica- 
ção das propriedades elétricas da 
matéria, causado pela incidência de 
luz. Trata-se do efeito fotelétrico, 
cuja explicação está apoiada num 
dos princípios da mecânica* quân
tica: “A luz exibe, simultanea
mente, natureza corpuscular e on
dulatória” ,

Verificado em sólidos, líquidos e

§ases, o efeito fotelétrico pode ser 
ividido em três categorias: efeito 

fotelétrico externo, fotocondução e 
efeito fotovoltaico. O primeiro, 
também chamado fotoemissão, 
consiste na emissão de elétrons 
pela superfície de um sólido ou de 
um líquido, provocada pela ação de 
radiações eletromagnéticas. A foto
condução é a variação da resistivi- 
dade elétrica de uma substância, ao 
ser atingida por tais radiações. Fi
nalmente, o efeito fotovoltaico con
siste no aparecimento de uma força 
eletromotriz em semicondutores, 
por efeito da luz.

Radiação luminosa e 
energia elétrica

A cada tipo de efeito fotelétrico 
corresponde um determinado tipo 
de célula. A célula fotoemissiva, 
também cham ada de fototubo, con
siste de um fotocátodo e de um 
ânodo, ambos contidos em uma 
ampola no interior da qual se fez 
vácuo. A incidência da luz provoca 
a emissão de elétrons pela substân
cia que recobre o cátodo. O ânodo 
colocado a um potencial elétrico 
mais elevado atrai esses elétrons, 
gerando-se assim uma corrente que 
pode ser medida.

A química quantitativa serve-se de aparelhos cuja unidade básica é uma célula fotelétrica: os fotocolorlmetros. Ne
les. a luz policromática emitida por uma lâmpada com filamento de tungsténio converte-se em radiação monocromá
tica ao atravessar filtros que retiram do espectro todas as radiações, exceto as situadas numa faixa estreita. Essa 
luz monocromática atravessa a cubeta que contém uma solução de substância colorida, que a absorve de acordo 
com sua concentração. A intensidade com que a radiação emerge é revelada por uma célula fotelétrica.

Nos fotflmetros, a célula fotelétrica 
(em geral do tipo fotocondutivo) 
oferece resistência variável á cor
rente gerada por uma pilha.

Os materiais^ mais usados na 
construção de células fotoconduti- 
vas — baseados na variação de re- 
sistividade elétrica —  são o sulfeto 
e o telureto de chumbo, e o sulfeto 
de cádmio. Os dois primeiros são 
sensíveis a baixas temperaturas; já 
o sulfeto de cádmio funciona a tem
peratura ambiente. Esses tipos de 
células são muito usados na detec
ção de radiação infravermelha.

A célula fotovoltaica encontra 
aplicação nas baterias solares, uti
lizadas como fonte de energia elé
trica, em satélites, etc.

Na fotografia

Os fotômetros das máquinas fo
tográficas, os fotocolorímetros, al
guns dos instrumentos usados em 
astronomia e uma série de disposi
tivos elétricos que funcionam sob a 
ação da luz sao construídos com 
base no efeito fotelétrico —  sua 
unidade fundamental é uma célula 
fotelétrica.

No fotômetro, a célula fotelé
trica — geralmente uma célula fo- 
tocondutiva de cádmio —  oferece 
resistência à corrente gerada por 
uma pequena pilha. Essa corrente 
é proporcional à intensidade da ra 

A célula fotoemissiva é consti
tuída por um fotocátodo e um 
ânodo, contidos em uma am
pola na qual se faz vácuo.

diação absorvida e é medida, em 
geral, por um miliamperímetro.

Na química

Nos fotocolorímetros — apare
lhos usados em análise química 
quantitativa — , a luz policromá
tica emitida por uma lâmpada é 
transformada em radiação mono
cromática. Isso porque atravessa 
monocromadores, que retiram do 
espectro todas as radiações, exce
tuando-se somente aquelas que es
tão compreendidas numa faixa 
muito estreita.

Esses raios de luz monocromá
tica atravessam a cubeta que con
tém a solução de uma substância 
colorida, que os absorve de acordo 
com sua concentração. A intensi
dade com que emergem é revelada 
por uma célula foteletrica.

As células fotelétricas têm utili
dade também para interromper al
guns circuitos elétricos que são 
usados para fins como fechar e 
abrir portas, acender e apagar si
nais, etc.

VEJA TAM BÉM : Luz.
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Fotografia

A palavra fotografia (do grego: 
photo  =  luz*; graphos =  escrita, 
escrever) significa “escrever ou gra
var com luz”. O termo é geral
mente aplicado a qualquer método 
que vise a obter uma imagem visí
vel por ação da luz, e seu emprego 
foi sugerido em 1839, na Ingla
terra, por Sir John Herschel.

A tomada de fotografias supõe, 
basicamente, um aparelho (câ
mara* fotográfica) cujo funciona
mento aproveita uma série de fenô
menos ópticos: raios luminosos 
refletidos ou emitidos pelos objetos 
atingem a câmara e penetram atra
vés de sua objetiva. Aí se desviam, 
ou se refratam, e voltam a reunir:se
—  em forma de imagem detalhada 
e invertida —  sobre o filme*.

O efeito que a imagem óptica 
causa no filme está sujeito a dois 
tipos de controles que funcionam 
de maneira conjugada: o diafragma 
que regula a intensidade da luz 
através de uma abertura maior ou 
menor oferecida aos raios lumino
sos; e o obturador que determina o 
tempo em que o diafragma perma
nece aberto.

A película fotográfica é reco
berta po r sais de prata que se de- 
compoem muito lentamente sob. a 
ação da luz. Desses sais os mais 
usados são o brometo de prata, o 
iodeto de prata e o cloreto de prata, 
suspensos em uma camada de gela
tina, sob a forma de pequenos cris
tais ou grãos.

Durante a exposição, a imagem 
óptica atinge essa camada sensível 
e dá  início ao processo de redução 
dos sais de prata, formando a ima
gem latente (invisível). Onde a luz 
não incide, a camada sensível per
manece sem alteração. Durante os 
processos químicos subsequentes 
completa-se e redujão do íon prata 
Ag+ a prata metalica Ag° negra 
(fase de revelação); a porção não 
atingida pela luz e dissolvida, ob
tendo-se desta forma um negativo 
da imagem (fase da fixação). A fase 
seguinte consiste em fazer sobre 
papel um negativo desse negativo, 
produzindo-se então o positivo.

A longa pré-história

A fotografia representa uma sín
tese de duas antigas linhas de expe
riência: uma que é baseada na sen
sibilidade de certas substâncias à 
luz; e outra, na câmara escura, 
uma caixa com pequeno orifício, 
através do qual e formada dentro 
da mesma uma imagem invertida 
do exterior.

O desejo humano de fixar as 
imagens oferecidas pelo mundo ex
terior remonta à Antiguidade. Al
guns atribuem o conhecimento da 
câm ara a Mo Tzu, na China, 25 sé
culos antes de Cristo; outros, a 
Aristóteles* ou a Roger Bacon*. 
Indiscutível, çorém, é a descoberta 
do princípio óptico do aparelho fo
tográfico feita por Leonardo* da 
Vinci, três séculos antes da pri
meira fotografia.

Descrevendo sua câm ara escura

Um dos pioneiros da pesquisa em fotografia, Daguerre fixou, em 1839, a imagem do Boulevard de Paris.

Após os primeiros êxitos de Daguerre, as imagens captadas por seu processo foram denominadas "daguerreótipos'
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(cuja ilustração seria publicada em 
1545), Da Vinci observava: “A 
imagem de um objeto iluminado 
pelo Sol penetra num comparti
mento escuro através de um orifí
cio.. Se colocarmos um papel 
branco do lado de dentro do com
partimento, a alguma distância do 
orifício, veremos sobre o papel a 
imagem com suas próprias cores, 
porem invertida, devido à intersec
ção dos raios solares”. Contudo, o 
nome do napolitano Giovanni Bat- 
tista delia Porta (15387-1615) ficou 
consagrado por ter feito clara des
crição de um equipamento fotográ
fico, em 1558. Oito anos antes, Gi- 
rolamo Cardano (1501-1576) 
criara os primeiros modelos portá
teis da camara escura: o grande 
quarto, com espaço suficiente para 
um homem trafcalhar, transfor
mou-se numa pequena caixa. Um 
dos lados da caixa era constituído 
por uma placa de vidro fosco; no 
lado oposto havia um pequeno 
orifício, por onde penetrava a ima-

fem do objeto iluminado pelo Sol. 
rojetada no vidro, essa imagem 

tornava-se tão mais nítida quanto 
mais iluminado fosse o objeto.

Em 1568, o nobre veneziano Da
niel Barbaro sugeriu a adição de 
um diafragma e Cardano a de uma 
lente biconvexa para melhorar a 
imagem. Em 1573, I. Danti corri
giu a imagem invertida utilizan- 
do-se de um espelho côncavo entre
as lentes. Assim, em 1620, o astrô- „
nomo Johannes Kepler* já  podia Louis Lumiòre fez esta foto em 1907, pelo processo Autochrome. O registro da cena era feito em preto e branco, 
utilizar a câm ara em seus traba- com imagens separadas para o vermelho, o verde e o azul. A cor era reconstituída através de filtros.

lhos. Nessa mesma época, o jesuíta 
Athanasíus Kircher (1601-1680) 
exibiu um modelo portátil de câ
m ara escura. Finalmente, no ano 
de 1685, Johann Zahn descreveu 
vários tipos de câmara que eram 
dotadas de simulacros do atual sis
tema reflex.

Os estudos sobre a ação química 
da luz foram desenvolvidos sobre
tudo a partir das experiências de 
Robert Boyle*, em 1663; ele perce
beu que o cloreto de prata se torna 
negro pela ação da luz. Em 1725, 
Johann Heinrich Schulze, estu
dando a fosforescência, comprovou 
que a luz provocava o escureci
mento de uma suspensão de nitrato 
de prata a ela exposta. Mas so
mente em 1772, com a publicação 
de História e Estado Presente das 
Descobertas Relativas à Visão, 
L uz e Cor, de Joseph Priestley*, é 
que foi surgir a primeira descrição 
completa e sistematizada da ação 
química da luz.

Com as melhorias técnicas e me
cânicas introduzidas no século 
XVIII, a câmara escura tornou-se 
popular. A imagem obtida já  era 
suficientemente clara e nítida. Isso 
influiu decisivamente nas experiên
cias de William Henry Fox Talbot 
(1800-1877), que, em 1838, conse
guiu gravar a imagem sobre papel.

N u m  d is c u rs o , o  n a sc im e n to

Na França, Joseph Nicéphore 
Niépce* introduziu o diafragma em 
forma de íris e sensibilizou grande 
quantidade de materiais. Seu pro-

O uso criativo da câmara permite resultados originais. Para obter o efeito da foto, Andreas Feininger, após dispor cesso, com resultados em positivo 
luzes nas pás do helicóptero, submeteu o filme a duas exposições, com tempo e velocidade diferentes. d ire to , foi d en o m in a d o  h e lio g ra fia .
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Em 1822, utilizou verniz de asfalto  
sobre metal e vidro, usando um a 
m istu ra de azeites diferentes com o 
solvente e fixador de im agens. A 
m ais antiga fotografia conseguida 
por esse sistem a representa um a 
m esa num  jard im . Com o o verniz 
n ão  fosse m aterial m uito adequado, 
precisou de oito horas de exposi
ção.

M elhor solução foi encontrada 
por Louis Jacques M andé D a
guerre*, um p in tor que utilizava a 
c âm ara  escura p a ra  obter desenhos 
e perspectivas. A partir de 1827, 
quando  passou a trabalhar com 
Niépce, os dois m elhoraram  m u
tuam ente suas invenções. D epois 
da  m orte de Niépce, ocorrida em 
1833, D aguerre continuou as pes
quisas, em pregando então lâm inas 
de cobre prateadas e tra tadas com 
vapor de iodo.

Essas placas eram  expostas na 
câm ara  durante quinze ou trin ta  
m inutos, resultando um a im agem  
apenas visível, que depois era reve
lada  sobre m ercúrio aquecido. O 
positivo assim  produzido ficou co
nhecido com  o nome de “daguer- 
reó tipo” (1839). P artículas finas de 
m ercúrio aderiam  às regiões expos
tas do iodeto de prata , form ando 
um a imagem visível positiva. F i
nalm ente, D aguerre lavava as pla
cas em solução de sal com um  (clo
re to  de sódio), separando o iodo 
desnecessário. M as as im agens per
m anentes som ente seriam consegui
das alguns anos m ais tarde, quando 
D aguerre havia form ado nova so
ciedade com  o filho de Nicéphore,
Joseph Isidore Niépce. Em 1838, 
am bos solicitaram  auxílio governa
m ental.

A fotografia nasceria oficial
m ente com  um discurso do as trô 
nom o François A rago (1786-1853) 
num  encontro das A cadem ias de 
C iências e de Belas-A rtes de Paris, 
no d ia 19 de agosto de 1839. A rago 
descreveu m inuciosam ente o  p ro
cesso de N iépce-D aguerre, esboçou 
to d a  a  h istó ria  d a  fotografia e pre
disse seu futuro. C ontudo, houve 
m uita  controvérsia. W illiam  Fox 
T albot reivindicou para si a p rio ri
dade do nascim ento da fotografia 
com o processo, um a vez que n avia 
iniciado pesquisas independentes 
das de N iépce-D aguerre em 1834, 
com  bons resultados. Fox T albot 
afirm ou que o processo francês era 
dem orado e difícil de controlar.
P rocurando  corrig ir isso, descobriu 
o negativo-posttivo e um m étodo 
funcional de reprodução de cópias 
em qualquer quantidade, a partir de 
um original negativo.

A placa bannada em pra ta  enca
recia m uito o processo. Talbot con
seguiu substituí-la pelo papel e ve
rificou que converter um negativo 
em positivo era m uito m ais facil do 
que se im aginava: bastava fo togra
fá-lo ou tra  vez. M as as fotos de 
T albot a inda não eram  satisfató
rias, pois exigiam çjue a luz atraves
sasse o papel e nao havia nenhum  
papel suficientem ente transparente.
A te que, em 1873, descobriu-se o 
celulóide, com as propriedades 
ideais p ara  a fotografia: resistência, 
flexibilidade e transparência.

A palavra  "fo tografia” apareceu 
pela  prim eira vez num a carta  que 
o astrônom o Sir John Frederick
William Herschel (1792-1870 es- A foto artística participa d« uma pesquisa aatética, raalçando a balaza daa formas (nu da Edwar Weaton).

Vário* níveis da abordagem fotográfica: a foto Jornalística capta um mo
mento significativo. (Terremoto em Fukui —  foto de Cari Mydens, 1949.)

creveu a W illiam  T albot, em j a 
neiro de 1839. Em fevereiro do 
m esm o ano, no jo rnal Vossische 
Zeitung, de Berlim, surgiram  os ter
m os “negativo” e “ positivo”, em 
no ta  do astrônom o Johann  von 
M aedler.

U sando brom eto de p ra ta  para 
os negativos transparen tes e papéis 
de cloreto de p ra ta  p a ra  obtenção 
de positivos, T albo t criou um p ro
cesso m uito m ais rápido que o de 
D aguerre. C ham ou-o de “ revelador 
de calonitrato  de p ra ta ” , obtendo 
com  ele o “calo tipo”  ou “ talbo- 
tip o ” .

A partir de 1841, patenteou seus 
inventos e, em 1844, escreveu The 
Pencil o f Nature, onde relatou  a 
h istó ria  de seu trabalho , fartam ente 
ilustrado com  seus calotipos.

A nova e prodigiosa técnica da 
fo tografia, substituindo o retrato  
feito por artistas, criou um clim a 
am eaçador à pintura*. Pensou-se 
por um m om ento que ela m ataria  
a arte*. M as, pelo contrário , a fo to 
grafia  chegou m esm o a incentivar 
a criação , pois as correntes artísti
cas posteriores passaram  a p reocu
par-se com  um novo enfoque da 
realidade. Assim, a fotografia logo 
foi considerada apenas um a técnica 
de laboratório , ao alcance de pou
cos am adores ricos.

Ao mesmo tem po, o equ ipa
m ento necessário à tom ada de fo to 
grafias foi sendo aperfeiçoado. 
John  Frederick G oddard , em L on
dres, e F ranz K ratochw ila, em 
Viena, p rocuraram  aum entar a sen-
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As modernas técnicas fotográficas tèm sido também um importante auxiliar 
da ciência. (Feto com apenas onze semanas —  foto de Lennart Nilsson.)

sibilidade das p lacas u tilizando io- 
deto ou brom eto com  cloreto de 
p ra ta . Em m arço de 1840, A lexan
dre W alcott m ontava, em Nova 
Y ork, o prim eiro estúdio de re tra 
tos do m undo, dotado de um a câ
m ara  engenhosa, com espelho côn
cavo. Nesse mesmo ano, o 
m atem ático  Josef Petzvel, de 
Viena, introduzindo um a objetiva 
especial de grande lum inosidade, 
provocou decisiva m udança nas câ
m aras fotográficas.

Em 1848, Abel Niépce, prim o de 
N icéphore, com eçou a trabalhar 
com  placas de vidro recobertas 
com  um a suspensão de iodeto de 
po tássio  em cla ra  de ovo, umedeci- 
das em solução de n itra to  de práta . 
E ssas p lacas eram  reveladas com 
acido gálico e fixadas com hipos- 
sulfito de sódio. M as a sensibili
dade só foi grandem ente aum en
tad a  com o processo do colódio 
com  placas úm idas, descoberto em 
1851 por Frederick Scott A rcher 
(1813-1890). O  objetivo, contudo, 
era conseguir p lacas secas. Em 
1871, o m édico inglês R ichard 
Leach M addox descobriu final
m ente um a em ulsão de gelatina 
com  brom eto de p ra ta  para substi
tu ir  o processo à base de colódio. 
Seis anos m ais tarde, quatro  firm as 
inglesas já  fabricavam  placas secas 
de gelatina. O processo, porém , 
apresentava o inconveniente do ex
cesso de peso e de fragilidade, mas 
o celulóiae, inventado por Alexan- 
der Parkes (1813-1890), veio con
tribu ir p a ra  que o problem a fosse 
solucionado,

O processo do filme, desenvol
vido por Leon W arnerke em 1875, 
foi retom ado pela E astm an K odak 
C o., que depois de produzir os p ri
m eiros filmes flexíveis à  base de co
lódio (1862), passou a u tilizar o ál
cool de m adeira como um  solvente 
p ara  a nitrocelulose (1889). As 
películas feitas de nitrocelulose to r
naram  m uito m ais fácil o trabalho  
dos fotógrafos que, até então, era 
extrem am ente com plexo: para  fixar 
um a cena, e ra  necessário abrir o 
aparelho, colocar um a placa sensí
vel em seu interior, fechá-lo, tira r 
o negativo, reabri-lo. E a aparelha
gem, que precisava ser transpor
tad a  de um lugar para  outro, não 
pesava m enos que 50 quilos. A s
sim , em 1888, Eastm an patenteou 
um m odelo de câm ara  portátil, a 
K odak  n.° 1, que logo foi ado tada 
por m ilhares de am adores.

A partir de 1900, as câm aras co
m eçaram  a possibilitar m aior nú
m ero de fotografias, com  dim en
sões cada  vez m enores. A Leica, 
pro jetada por O skar Barnack, da 
C asa  Leitz de Berlim, introduziu, 
em 1924, a era da  m inifotografia. 
E a Rolleiflex, lançada em 1929 
por F ranke & Heidecke, foi um a 
precursora das câm aras reflex de 
duas obietivas. Seguiram -se as câ 
m aras de objetiva cam biável, com 
fotôm etro em butido, e o u tras intei
ram ente autom áticas, além  da  P o 
laroid, que revela instantaneam ente 
as fotos.

Em 1930, as películas altam ente 
inflamáveis foram  substituídas por 
acetato  de celulose, não  inflamável, 
que se usa até hoje. Ao m esmo 
tem po, foram  criados flashes cada  
vez m ais aperfeiçoados, até o ele
trônico.

A escassez de m atéria-prim a 
(p ra ta  e dem ais derivados) costum a 
ser apontada  com o a principal lim i
tação  fu tu ra  no cam po da  fo tog ra
fia, m as j á  se estudam  novas possi
bilidades: a C orporação  X erox 
pesquisa a m iniaturização das m á
quinas reprodutoras; a Sony inves
tiga a reprodução fotográfica a tra 
vés do processo de im pulsos 
elétricos; as pesquisas com  o laser 
m ostraram  a possibilidade da  holo- 
grafia, que reproduz o objeto em 
três dim ensões no espaço, sem o 
auxílio de tela.

Todas as câm aras fo tográficas 
são basicam ente iguais, form adas 
por um a caixa  com  um dispositivo 
por onde penetra a luz, por um 
lado, Bi com  o m aterial sensível do 
lado oposto.

Suas partes principais são: sis
tem a do visor, que m ostra  ao fo tó 
grafo a cena que o filme irá  regis
tra r, usualm ente através de um 
jo g o  de lentes ou através das pró
prias lentes da  câm ara; filme, que 
recebe a  imagem do objeto que está 
sendo fo tografado e a  registra em 
sua superfície fotossensitiva; m eca
nism o de avanço do filme, que leva

o filme de um carretel a outro, den
tro de câm aras que em pregam  til- 
m es em rolo ou m agazines (bobinas 
de filme perfurado); corpo da  câ
m ara  (câm ara escura), que é um a 
caixa  contendo as várias partes da 
câm ara  e que protege o film e de 
to d a  a luz que não en tra  através 
das lentes no m om ento da rea liza
ção  da  tom ada; diafragm a, que re
gula a quantidade de luz e que pode 
ser em form a de leque (íris) de cha
pas m etálicas ou  orifícios de d iâ
m etro variável; ob turador, que 
tam bém  con tro la  a luz na câm ara, 
perm itindo sua passagem  apenas 
duran te  o tem po determ inado pelo 
operador; lentes, que concentram  
os raios lum inosos que chegam  do 
objeto fotografado, form ando a 
im agem  nítida desse objeto no 
p lano  do film e; e m ecanism o de 
controle de foco, que m ovim enta a 
lente j>ara a frente e p a ra  trás em 
relacao ao p lano do filme, focali
zando  a  imagem com nitidez.

VEJA TAMBÉM: Câmara; Filme; 
Luz.

Fotossintese

Em qualquer ecossistem a* estão 
presentes dois tipos fundam entais 
de indivíduos: os heterotróficos e 
os autotroticos. Os prim eiros —  a 
to talidade dos anim ais —  obtêm  a 
energia necessária a suas funções 
vitais através da  alim entação: con
somem m aterial do m eio am biente. 
Se eles constituíssem  os únicos ha
b itan tes do planeta, num  cu rto  in
tervalo de tem po todo alim ento 
disponível seria consum ido, to r
nando-se portan to  inviável qu a l
quer fo rm a de vida.

Os seres autotrófiços —  a m aio
ria dos vegetais —  é que se encar
regam  de renovar constantem ente 
as reservas alim entares. C apazes 
de sintetizar seus próprios alim en
tos, eles constroem , a partir do gás 
carbônico  (C 0 2) e da  agua, as m o
léculas de carboidratos* , lipídios* e 
proteínas*.

O processo d® conversão do 
C 0 2 em m oléculas m ais com plexas 
envolve grandes quantidades de 
energia* quím ica ou lum inosa. A 
prim eira, proveniente d a  oxidação 
de substâncias m inerais, é usada 
pelos vegetais quim iossintetizantes 
(apenas algum as bactérias* inte-

?;ram esse grupo). Já  os organism os 
btossintetizantes, os m ais abun

dantes e significativos, realizam  a 
síntese de seus alim entos aprovei
tando a luz solar.

D uran te  a fotossintese, a energia 
solar é transform ada em energia

3uím ica, arm azenada sob a form a 
e glicose e de outros produtos. 

E sta  é, depois, aproveitada pelos 
organism os heterotróficos, que a 
utilizam  para  crescim ento, repro
dução , etc. A luz solar é, portan to , 
a fonte de energia para  todas as cé
lulas.

As regiões m ais ativas do ponto 
de vista fotossintético são as zonas 
florestais e os estuários dos rios. 
N estes últim os, proliferam  as dia- 
tom áceas, algas m icroscópicas res
ponsáveis pela grande produtivi
dade desses ecossistem as.

No citoplasma, 
a unidade básica

Inúm eros organism os (multice- 
lulares e unicelulares) têm  capac i
dade de realizar a  fotossintese. En
tre eles, destacam -se as p lantas 
verdes de um m odo geral, as algas 
do tipo verde e verm elho, as algas 
azuis, os euglenóides, os dinoflage- 
lados e as Bactérias verde e pur
pura.

D uran te  m uito tem po acredi- 
tou-se que a fotossintese em m i
crorganism os era  de im portância 
secundária , se com parada  à  reali
zada  pelas p lan tas superiores. 
A tualm ente, porém , calcula-se que 
m ais de m etade da fotossintese é 
executada por organism os unicelu
lares, em particu lar por diatom á- 
ceas e dinofiagelados.

As p lantas fotossintetizantes 
são geralm ente verdes, devido à 
presença da  clorofila, pigm ento que 
responde diretam ente pela absor
ção  de energia lum inosa e sua con-
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versão em energia quím ica. As ve
zes, porém , essa co lo ração  é 
m ascarada  por outros pigm entos.

N as p lantas inferiores, com o as 
algas e os m usgos, a fotossíntese é 
realizada por estru tu ras m uito sim 
ples —  talos e pequenos filóides. 
N as bactérias, o processo ocorre na 
p rópria  célula.

N as p lan tas superiores, a função 
fo tossin tética pode ser^ delegada a 
órgãos com o o caule* (é o caso dos 
cactos), ou m esm o às raízes*. M as, 
essencialm ente, a sede da  fo tossín
tese é a  folha*. E sta  exibe m orfolo
gia e anatom ia especialm ente ad ap 
tad as à realização do  processo 
fotossintético. Entre suas epider
m es superior e inferior encontra-se 
o mesofilo, constituído, em sua 
m aior parte, pelos parênquim as 
clorofilianos —  subaivididos em 
parênquim as paliçádicos e parên
quim as lacunosos. As células des
ses dois tipos de tecido são ricas 
em cloroplastos —  as organelas do 
citoplasm a que contêm  o pigm ento 
clorofila. Os cloroplastos apresen
tam  um a estru tu ra  elipsoidal, me
dindo o eixo m aior de 3 a 5 
m ícrons. Neles estão presentes 
tam bém  o A D N  e as restantes ma„- 
crom oléculas inform acionais. É 
m esm o provável que constituam  
um a organela auto-suficiente, do 
ponto  de vista funcional e reprodu
tivo.

No conjunto, os cloroplastos for
m am  um sistem a lam elar, em be
bido num a substância denom inada 
estrom a. C ada unidade do sistem a 
é constitu ída p o r  um a m em brana 
dupla, o tilacoide. A credita-se que 
essa  m em brana seja form ada por 
um a cam ada externa de proteínas, 
e um a interna, de lipídios. A ssocia
dos aos lipídeos e a algum as dessas 
proteínas, encontram -se os pigm en
tos e dem ais elem entos necessários 
à fotossíntese. A s enzim as* exigi
das em algum as das etapas do p ro
cesso distribuem -se pelo estrom a.

O em pilham ento dos tilacóides 
fo rm a o granum , estru tu ra visível 
através de m icroscópio óptico. 
T odo o sistem a fotossintético é cir
cundado pela m em brana cloroplás- 
tica.

O gás carbônico  necessário à  fo
tossíntese atinge o mesofilo através 
dos estôm atos —  pequenas abertu 
ras da  epiderm e foliar. É tam bém  
através deles que o oxigênio ab an 
do n a  a folha. Â abertu ra  e o fecha
m ento dos estôm atos são  regulados 
pela quantidade de luz e de água 
presentes no m eio ambiente.

Um redutor e um
agente energético

A fotossíntese constitui, basica
m ente, um processo de oxidorredu- 
ção : através da  troca de elétrons, 
um a substância é oxidada e; outra, 
reduzida. E m bora seja possível en
con trar variações, na grande m aio 
ria  dos casos a substância  aceptora 
de elétrons (oxidante) é o ácido fos- 
foglicérico, form ado pela carbon i
zação  de um açúcar, a ribulose de 
fosfato ; o redutor ou doador de elé
trons é representado pela água:

luz
6 H 2O +  6 C 0 2 -  ► C^HisOé 4- 6 O s 

clorofila
E ssa  equação, que m ostra  a form a-

inorgânico (Pi). Com o esse pro
cesso requer energia lum inosa, é 
conhecido com o fotofosforilação:

energ. lum.
ADP + Pi ------------------► ATP

clorofila

Tam bém  o agente energético ATP 
será  consum ido na fase escura, na 
redução do ácido fosfoglicérico.

N a fotofosforilação, 0 papel fun
dam ental cabe aos elétrons d a  clo
rofila.

Ao absorverem  energia lum i
nosa, os elétrons excitam -se, afas
tando-se cada vez m ais do núcleo 
atôm ico. Chega um m om ento em 
que cada um desses elétrons pode 
facilm ente abandonar a  m olécula 
de clorofila, desde que possa haver 
ou tra  que o receba.

Dessa form a, a m olécula de clo
rofila  —  que norm alm ente não tem 
condições de doar elétrons —  to r
na-se poderoso redutor.

O elétron doado, que possui alto 
nível energético, passa sucessiva
m ente por um conjunto de “ tran s
portadores” , perdendo sempre 
energia. E sta  nao é dissipada, mas, 
ao contrário , é utilizada na fo rm a
ção  de ATP.

A energia acum ulada no trifos- 
fa to  de adenosina provém , por
tan to , de energia lum inosa, que in- 
term ediariam ente acabou se con
vertendo em energia potencial do 
elétron.

Algum as etapas da fase lum i
nosa  ainda não foram  definidas 
com  precisão. E indiscutível, po
rém , a  existência de duas form as de 
fotofosforilação: um a cíclica e ou
tra não-cíclica. Em am bas as for
m as, um conjunto de pigm entos 
executa um papel fundam ental. 
C a d a  um deles absorve luz de de
term inado com prim ento de onda, 
cobrindo, no conjunto, todo o es
pectro  visível.

Perm item  deste m odo o m áxim o 
aproveitam ento da absorção  lum i
nosa. A credita-se que toda  essa 
energia seja, depois, acum ulada na 
clorofila.

ção  de glicose e oxigênio a partir 
de água e gás carbônico, representa 
apenas um a form a sim plificada de 
traduzir o processo da fotossíntese.
N a realidade, ele é quim icam ente 
bem mais complexo, desenvolven
do-se em duas fases d istintas: um a 
lum inosa e outra escura.

D urante a fase lum inosa, for
m a-se o oxigênio m olecular. Isso 
foi com provado experim entalm ente 
por Hfll, em 1937. Ele conseguiu 
produzir oxigênio a  partir da  água, 
na presença de extrato de p lan tas 
e de um oxidante artificiai. Mais 
tarde descobriu-se que o aceptor fi
siológico de elétrons é a nicotina- 
m ida dinucleotídeo (N A D P+): ao 
receber elétrons da água, conver
te-se na form a reduzida N A D PH .
U m a das funções da fase lum inosa 
é, pois, a produção de N A D PH , o 
redutor que sera usado posterior
m ente na fase escura.

A outra função da fase lum inosa 
só foi descoberta em 1954: consiste 
na form ação de trifosfato  de adeno
sina (A TP), a partir de difosfato de O ciclo do carbono e do oxigênio, realizado pelas plantas, é responsável pela 
adenosina (A D P ) e de um fosfato evolução orgânica.

Nos cloroplastos (acima, vistos numa folha de tulipa) localiza-se a clorofila, 
agente responsável pela realizaç&o da fotossíntese. Este processo trans
forma a energia luminosa em energia química, produzindo glicose, que é 
armazenada pela planta na forma de gráos de amido (embaixo).
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Durante a fotofosforilação, o elétron pode percorrer dois caminhos: 
percurso cíclico (indicado pelo traçado descontínuo) e o não cíclico (tra
çado contínuo). Neste último caminho, a água é fornecedora de elé
trons; ao fazer esse fornecimento, dá origem ao oxigônio molecular. 
O elétron liberado pela água é recebido pela clorofila, que perdeu um 
elétron. Esta clorofila faz parte do sistema de pigmentos II (SP II), que 
difere do sistema de pigmentos I (SP I) pelo conteúdo relativo dos vá
rios pigmentos.

Quando a luz incide sobre o SP II, um elétron da clorofila é excitado, 
passando a substância Q (aceptor ainda não identificado). Em seguida 
é transferido para o sistema SP I, passando antes pelo plastoquinona 
e pelo citocromo f. A energia liberada por cada par de elétrons é apro
veitada na formação de uma molécula de ATP (ou duas, segundo al
guns autores). Os elétrons do SP I são agora excitados e transferidos 
à substância Z (também não identificada). Passam depois à ferredoxina 
e, finalmente, ao NADP+, que se reduz a NADPH.

NADP+ +  H ,0  +  ADP +  PI energia NADPH +  H+ +  1/2 O, +  ATP 
luminosa

O NADPH e o ATP serão usados na fase escura, quando o oxigênio 
é devolvido à atmosfera.

Da fotofosforilação cíclica só o SP I participa. O elétron, ao alcançar 
a ferredoxina, é devolvido à cadeia transportadora, por intermédio do 
citocromo b6, retomando então ao ponto de partida —  o SP I.

(— CHO), ao invés de uma metila (— CH3).

EQUAÇAO FINAL OA FOTOSSÍNTESE

fase luminosa (não c íc lica ): 12 ADP +  12 NADP^ -h 12 Pi -h 
energia

+  12 H20  --------------► 12 ATP +  12 NADPH +  12 H + +  6 0 2
clorofila

energia
fase luminosa (c íc lica ): 6 ADP +  6 Pi --------------- ► 6 ATP

clorofila

fase escura: 6 C 02 +  18 ATP +  12 NADPH +  12 H+ ■

C6 H,2 0 6 +  18 ADP +  18 Pi +  6 HjO +  12 NADP+

soma: 6 C 02 +  6 H20  -------------- ► Cé H,2 06 +  6 0 2

A  fase  e s c u ra

Durante a fotossíntese, a luz só 
é necessária para a formação de 
ATP e NADPH. Na fase escura, o 
C O , é reduzido pelo NADPH, le
vando à formaçao de glicose, se
gundo um processo que exige 
grande quantidade de energia. Esta 
e fornecida pelo ATP, ao se hidroli- 
sar em ADP e Pi. O resultado final 
do processo é traduzido pela equa 
ção
6C02 +  18ATP +  12NADPH 4- 
+  12H+ — >■ C6 H,2 0 6 +  18ADP +  
+  18Pi +  6H20  +  12NADP+

Além de consumir a energia pro
veniente da hidrólise de dezoito 
moléculas de ATP, o processo é al
tamente redutivo: absorve doze 
moléculas de NADPH.

Juntamente com o ADP, o 
N A D P+ será usado na fase lumi
nosa, a fim de repor o NADPH e 
o ATP.

As equações parciais da fo
tossíntese (quadro nesta página) 
traduzem separadamente as fases 
luminosa e escura. E sua análise 
mostra, por exemplo, que o cam i
nho não-cíclico pode ser insufi
ciente para atender toda a demanda 
de ATP: por isso entra em funcio
namento o processo cíclico. E, tam 
bém, que todo o oxigênio despren

dido vem da água. Esse último 
dado foi confirmado experimental
mente po r Ruben e Kamen, durante 
experiencia que realizaram. No 
processo fotossintético, eles utiliza
ram água “marcada” com o isó- 
topo 18 do oxigênio ( 0 18) e verifi
caram que todo o oxigênio 
produzido era justamente O,».

Uma das grandes dificuldades 
surgidas no estudo da fase escura 
diz respeito à identificação das vá
rias etapas necessárias ã conversão 
de C 0 2 em glicose:

CO?-*- composto A—► composto B—► 
---- *■ composto C ---- ► glicose

Somente em 1946, quando se 
produziu isótopo C 14 em quantida
des apreciáveis, Calvin e seus cola
boradores puderam caracterizar o 
composto A. Forneceram C 0 2 
“m arcado” com C 14 a uma suspen
são de algas, por períodos bastante 
curtos (cinco segundos). Logo 
após, extraíram os componentes ce
lulares e os separaram por croma- 
tografia*. Constataram então que 
toda a radiatividade provinha do 
ácido 3-fosfoglicérico. Estava 
dessa forma estabelecido o passo 
inicial de fixação de C 0 2, catali
sado por uma enzima (a carboxi- 
dismutase):

h 2o  +  h 2c  -  o  -  p

I
c  =  o
f ------------------------------ ►

HCOH carboxidismutase
I

HCOH
I

H,C -  o  -  p

ribulose —1,5— difosfato 

------------------- ► 2 HjC — 0  — P
carboxidismutase

HOCH

COOH

ácido 3-fosfoglicérico

Após essa descoberta, Calvin e 
sua equipe, recorrendo a técnicas 
semelhantes, conseguiram postular 
o ciclo completo da redução do 
carbono.

F o l h a s  m o r t a s  p e r d e m  a  c a p a c i -  VEJA TAM BÉM : Ecossistema; 
dade fotossintética. Folha.
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L J

SUM ARIO

Localização: E u r o p a  o c i d e n t a l  

Limites: c a n a l  d a  M a n c h a  e  P a s  d e  

C a l a i s  ( N ) :  m a r  d o  N o r t e ,  B é l g i c a  

e  L u x e m b u r g o  ( N E ) ;  A n d o r r a  e  E s 

p a n h a  ( S ) :  m a r  M e d i t e r r â n e o  ( S E ) ;

A l e m a n h a  ( R . F . A . ) ,  S u í ç a  e  I t á l i a  

( L ) ;  o c e a n o  A t l â n t i c o  ( O )

Superfície: 5 5 1  6 0 3 k m 2  ( i n c l u i n d o a  

C ó r s e g a )

População: 5 2  5 1 0 0 0 0  h a b .  ( e s t .

1 9 7 4 )

Cidades principais:
P a r i s  ( c a p i t a l  -  8  1 9 6  7 4 6  h a b . ) ;

L y o n  ( 1  0 7 4 8 2 3  h a b . ) ;  M a r s e l h a

( 9 6 4 4 1 2  h a b . ) :  B o r d e a u x ................

( 5 5 5  1 5 2  h a b . ) ;  T o u l o u s e ................

( 4 3 9  7 6 4  h a b . ) ;  N a n t e s  ( 3 9 3  7 3 1  

h a b . ) ;  N i c e  ( 3 9 2  6 3 5  h a b . ) ;  S t r a s -  

b o u r g  ( 3 3 4  6 8 8  h a b . )

Id iom a:f r a n c ê s  ( o f i c i a l )

Religiões: C a t ó l i c a  R o m a n a  ( m a i s  d e  

9 0 %  d a  p o p u l a ç ã o ) ;  P r o t e s t a n 

t i s m o ;  J u d a í s m o  

Portos principais: M a r s e l h a ,  L e  H a -  

v r e ,  D u n k e r q u e ,  N a n t e s ,  S t .  N a -  

z a i r e ,  R o u e n ,  B o r d e a u x  

Aeroportos principais: O r í y  e  C h a r 

l e s  D e  G a u l l e  ( e m  P a r i s )

Rodovias: 7 8 5  1 7 1  k m  ( 1 9 7 0 )

Ferrovias: 3 6  5 3 2  k m  ( 1 9 7 0 )

Unidade monetária:f r a n c o

Depois da União Soviética, a 
França é o país mais extenso da 
Europa. Em função do tamanho e 
da localização geográfica, apre 
senta uma variedade de condições 
naturais bastante rara no conti
nente europeu. Banhado pelo 
Atlântico e pelo Mediterrâneo e 
abrangendo regiões onde se articu
lam alguns dos elementos funda
mentais da morfologia européia, o 
território francês é uma verdadeira 
encruzilhada de climas e formas de 
relevo.

Além da diversidade natural, no 
país também se evidenciam os con 
trastes humanos, herança de longa 
e movimentada história. Por sua si 
tuação geográfica —  aberto ao 
Mediterrâneo e às grandes planí 
cies do norte da Europa — , o atual 
território francês foi palco, desde a 
pré-história até a Idade Média, de 
uma série de encontros e miscige 
nações das duas principais corren 
tes migratórias do continente: a 
marítima, que se propagou pelo 
Mediterrâneo, e a corrente terres
tre, que se difundiu pelas grandes 
planícies, do Danúbio ao mar do 
Norte.

O sul da França recebeu os ibe 
ros* e os lígures, aos quais se junta 
ram depois os gregos e os latinos 
e, na Idgde Média, os árabes* vin 
dos da África do Norte e da Espa 
nha. A região norte, ao contrário.
foi p o v o a d a  pe los ce ltas* , d ep o is  C r u z a n d o  o S e n a  e m  f r e n t e  a o  L o u vre .  a  P o n t  d e s  A r t s  c o m p õ e  u m  d o s  m a i s  E ssas  c a ra c te r ís tic a s  c lim á tic as
p e lo s  fran co s* , b u rg ú n d io s  e o u tro s  belos recantos de Paris, com Notre Dame e a 11le de la Citè ao fundo. tam b ém  p ro p ic ia ra m  g ran d e  d iver-

germânicos*, e finalmente pelos 
normandos. Hoje essa diversidade 
étnica é perceptível tanto na lingua
gem (embora, com exceção de al
guns dialetos, todos falem a mesma 
língua) quanto nos costumes, na 
cozinha e nas bebidas regionais 
(sobretudo nas áreas periféricas do 
país).

Entretanto, apesar das marcan
tes diferenças internas, a França 
caracteriza-se por extrema unidade 
nacional. A natureza facilitou essa 
coesão, pois o obstáculo represen
tado pelas montanhas foi contraba
lançado pela presença de corredo
res e colos —  utilizados desde a 
Antiguidade — e inúmeros cursos 
de agua, gue sempre permitiram 
comunicaçao continua entre as vá
rias partes do território. Os quatro 
mares que banham a costa fran
cesa, não muito distantes entre si, 
completaram as facilidades de cir
culação; graças a eles, a França 
transformou-se, durante a Idade 
Média, em ponto de encontro das 
correntes de comércio da civiliza
ção mediterrânea e do mar do 
Norte.

T rê s  c lim a s , m u ita  r iq u e z a

Desde o século XVIII, a vida 
econômica francesa é marcada por 
uma crescente prosperidade. Antes 
da Revolução Industrial*, graças à 
abundância das colheitas, o país 
conseguiu superar as fomes perió
dicas que dizimavam outras popu
lações, mantendo baixos índices de 
mortalidade. Em conseqüência, 
houve considerável aumento demo
gráfico: durante o século XVIII a 
França era o país mais populoso da 
Europa. Essa situação não se man
teve nos séculos posteriores. Mas, 
até recentemente, ao contrário das 
outras nações desenvolvidas do 
continente, seu poderio econômico 
ainda se baseava na agricultura.

Ate o sécuío XIX, quando as 
técnicas agrícolas eram bem rudi
mentares e os camponeses visavam, 
sobretudo, à produção de cereais 
—  então, a base da alimentação 
— , a agricultura francesa dispunha 
de condições superiores à maioria 
dos países europeus. Salvo as me
díocres colheitas das regiões silico- 
sas dos antigos maciços, as grandes 
extensões de terra de loess e de so
los calcários propiciavam colheitas 
de trigo.

As condições climáticas também 
favoreciam o cultivo de cereais, já 
que o país é atingido por três cli
mas diferentes —  o temperado 
oceânico, o temperado continental 
e o mediterrâneo —  que atenuam 
mutuamente seus incovenientes. 
Assim, o clima de inverno é ameni
zado pelas influências oceânicas, 
enquanto a umidade trazida por es
tas, prejudicial ao amadurecimento 
dos_cereais, é suavizada durante o 
verão pelo calor característico dos 
climas mais continentais e mediter
râneos. Ao mesmo tempo, as chu
vas oceânicas evitam que a França 
meridional seja atingida pela longa 
seca estival que alcança a Espanha 
e também grande parte da  Itália.

A  e v o lu ç ã o  d a  e c o n o m ia
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Nas regiões francesas próximas ao Mediterrâneo, as principais atividades econômicas relacionam-se com turismo.

sidade de culturas, o que signifi
cava prosperidade numa época em 
que a agricultura estava voltada 
para a subsistência. Mesmo na 
atualidade, essas influências favo
ráveis são importantes: graças aos 
verões ensolarados, a França é o 
maior produtor de vinhos do 
mundo; por outro lado, as prada
rias, que permanecem úmidas du
rante todo o ano, garantem ao país 
a manutenção do maior_ rebanho 
bovino da Europa (exceção feita à 
União Soviética).

O processo de industrialização 
do pais é dos mais antigos na Eu
ropa. Depois da Inglaterra, a 
França foi uma das primeiras na
ções a empreender a Revolução In
dustrial, no século XIX , graças à 
presença de uma burguesia* pode
rosa. Porém, se os agentes da trans
formação econômica provinham 
dessa classe, os capitais emprega
dos saíam direta ou indiretamente 
da comercialização dos produtos 
agrícolas.

Pela precocidade de seu desen
volvimento industrial, a França 
adquiriu, durante o século XlX. 
considerável importância mundial. 
Acompanhando o progresso in
terno, ela deu início a um processo 
de expansão além fronteiras, do 
que resultou a constituição de 
imenso império colonial, aliado à 
sua função de exportadora de capi
tais.

Se no limiar do século XX o pais 
aparecia como uma das primeiras 
potências econômicas mundiais, 
atualmente sua situação no mer
cado internacional é secundária; o 
desenvolvimento industrial dos Es 
tados Unidos e da  União Soviética 
é bastante superior. Mas a posição 
francesa ainda é respeitável: sua 
renda per capita é uma das dez 
mais elevadas do mundo; sua in
dústria, uma das dez mais desen
volvidas.

Todavia^ para evitar a estagna 
ção econômica, a França vem 
sendo pressionada a resolver os 
graves problemas que afetam sua 
indústria. Já no período que antece
deu a Segunda Guerra Mundial 
(1939/45), ela começava a inferio- 
rizar-se em relação às demais po
tências européias. Ao atingir a dé
cada de 60, consumia duas vezes 
menos energia que a Grã-Bretanha 
e quase duas vezes menos aço que 
a Alemanha, o que reflete seu 
atraso no campo da indústria pe
sada. Em geral, as empresas france
sas mais importantes são menores 
que as grandes firmas alemãs e in
glesas.

A expansão industrial do país foi 
contida por uma série de fatores. A 
baixa produção das bacias carboní
feras aliou-se a estagnação demo
gráfica do século XIX. Por causa 
desta, a agricultura passou a servir 
um mercado limitado e conservou 
suas estruturas econômicas e so
ciais do início do século XIX ; ao 
mesmo tempo, a indústria não au
mentou sua produtividade. A dimi
nuição do nível de investimentos 
internos, pelo temor da superpro
dução, levou os capitalistas a in
vestirem preferencialmente no es
trangeiro, a tal ponto que, em 1914. 
a França tinha emprestados no ex
te r io r  45 0 0 0  m ilh õ es  de fran co s- 
ouro, tendo empregado 25 000 mi

lhões no seu comércio e na sua 
indústria.

A Primeira Guerra Mundial 
(1914/18) custou caro ao país, 
tanto em vidas humanas como em 
termos econômicos, e, por causa 
dos movimentos políticos da Eu
ropa central e oriental, foram per
didos vários investimentos exter
nos. No período entre-guerras, a 
evolução também foi desfavorável 
para a indústria, pois desviou-se a 
maior parte do capital para especu
lações mais proveitosas. A constru
ção imobiliária, por exemplo, dimi
nuiu sensivelmente, gerando grave 
crise de habitação, cujos reflexos 
ainda se fazem sentir nos dias de 
hoje. Além disso, 0 temor do de
semprego limitou a natalidade e o 
medo da superprodução reteve a 
aplicação de capitais: população e 
investimentos envelheceram, com
prometendo a longo p razo  o futuro 
demográfico e economico do país.

No limiar da Segunda Guerra 
Mundial, a França possuía popula
ção e produção agrícola seme
lhantes as de 1913; e a produção 
industrial chegou a diminuir ligei
ramente.

N o fin a l do  co n flito , en tre ta n to , 
a  s itu a çã o  c o m eço u  a  tra n s fo r
m ar-se  ra d ic a lm en te : o c re sc im en to

demográfico ampliou-se ao mesmo 
tempo que se operava uma acelera
ção do progresso tecnológico. O 
aumento populacional, elevando o 
número de consumidores, estimu
lou a produção.

Por outro lado, a baixa porcen
tagem de população ativa levou a 
um apefeiçoamento técnico, que 
permitiu melhora da produtividade. 
Esse processo foi sensivelmente es
timulado pelo governo, através de 
organismos como o Centro Nacio
nal de Pesquisa Científica, a Co
missão de Energia Atômica e o Es
critório de Pesquisas Petrolíferas, 
que trabalharam em cooperação 
com entidades patrocinadas pelas 
empresas. O proprio Estado encar
regou-se de modernizar a produção 
de carvão, gás e energia eletrica.

Promoveu-se o reequipamento 
das indústrias de base, sobretudo a 
siderurgia, com a ajuda de créditos 
estrangeiros —  dentro do chamado 
Plano Marshall, adotado na Eu
ropa do pós-guerra na tentativa de 
reconstruir a economia dos países 
atingidos pelo conflito — e do Es
tado, que atuou através dos Fundos 
de Modernização organizados em 
1948, e além disso criou várias usi
n as  n u c leares . N a  ag ric u ltu ra , in- 
tensificou-se a mecanização das

técnicas de cultivo e colheita, ao 
lado de um emprego racional de 
adubos, tudo isso levando a sensí
vel aumento de produtividade.

O resultado de todos esses esfor
ços foi um considerável cresci
mento em todos os setores da eco
nomia. Em dez anos, a indústria 
francesa dobrou sua produção, au
mentando apenas 7% de seus efeti
vos. A produção agrícola cresceu 

uase 30%, apesar de perder cerca 
e 25% de seus trabalhadores. Isso 

tudo acabou se traduzindo numa 
melhora do nível de vida do povo 
francês.

Entretanto, as conseqüências 
dos esforços de modernização não 
se refletiram da mesma forma em 
todos os setores da economia. A 
agricultura, por exemplo, progrediu 
bem mais lentamente que a indús
tria e a maioria dos cultivos ainda 
não atingiu um nível de produtivi
dade que permita competir no mer
cado mundial.

Por outro lado, a melhora dos 
padrões de vida alterou a importân
cia dos produtos na ordem do con
sumo: por exemplo, nos inícios da 
década de 1970, o trigo represen
tava 8% do valor da produção agrí
cola (contra os 16% de antes da Se
gunda Guerra Mundial), enquanto
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05 ALPES I HAUTES] 37 INDRE ET LOIRE
06 ALPES-MARITIMES 38 ISERE 70 SAONE IHAUTEI
07 AR0ECHE 39 JURA 71 SAONEFUOIRE
08 ARDENNES «  LANDES 72 SARTHE
09 ARIEGE 41 LOIR ET CHER 73 SAVOIE
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11 AUDE 43 LOIRE (HAUTE! 75 PARIS (VILLE 0E)
12 AVEYRON 44 LOIRE ATLANTIQUE 76 SEINE-MARITIME
13 BOUCHES-OU- 45 LOIRET 77 SEINE ET MARME 

RHONE 46 LOT 78 VVEIINES
14 CALVADOS 47 LOT-ET-GARONNE 79 SEVIIES (DEUX)
15 CANTAI 48 LOZERE 80 SOMME
16 CHARENIE 49 MAINE-ET-LOIRE 81 TAHN
17 CHARENTE 50 MANCHE 82 TAIIN-ET-GARONN' 

MARITIME 51 MARNE 83 VAH
18 CHER 52 MARNE (HAUTE) 84 VAUCLUSE
19 C0RREZE 53 MAVENNE 85 VENDEE
20 CORSE 54 MEURTHE-ET- 86 VIENNE
21 COTE 0 0R MOSELLE 87 VIENNE (HAUTE) 50
22 COTES-DUNORD 55 MEUSE 88 VOSGES 
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24 D0R00GNE 57 MOSELLE 90 BELFORT (TERRI-
' 58 NIEVRE TOIRE DE)
26 DROME 59 NORD 91 ESSONE
27 EURE 60 OISE 92 HAUTS-DE-SEINE
28 EURE ET LOIR 61 ORNE 93 SEINE-ST-OENIS
29 FINISTERE 62 PAS-DE-CALAIS 94 VAL DE MARNE
30 GARD 63 PUV-OE-DOME 95 VAL OOISE
31 GARONNE (HAUTE) 64 PYRENEESAtlantique
32 GERS 65 PYRENEES (HAUTES; ESPANHA
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a criação de gado cresceu, no 
mesmo período, de 45% para 65%.

No setor industrial, as altera
ções também são sensíveis. A side
rurgia, por exemplo, ligada a todos 
os ramos da produção, progride 
numa cadência média; indústrias 
de artigos de consumo, como a têx
til e a do couro, desfavorecidas pe
las novas tendências do mercado 
ou por sua baixa produtividade, 
chegam a estagnar ou regredir. 
Mesmo alguns setores da fabrica
ção de equipamentos (como fundi
ção, construção naval, material fer
roviário, etc.) têm sua expansão 
limitada pela estreiteza do mer
cado. Por outro lado, a partir de 
1950, a evolução da industria de 
eletrodomésticos e da química de 
síntese tem sido extremamente di
nâmica, tanto no aproveitamento 
das novas correntes de consumo 
como no aumento da produtivi
dade.

Setor terciário: mais trabalho

Com o desenvolvimento econô
mico do pós-guerra, a distribuição 
da ocupação por setores da econo
mia alterou-se bastante. A popula
ção ligada à agricultura tem dimi
nuído sensivelmente, passando dos 
37% do total da população ativa, 
em 1936, para cerca de 12%, em 
1970.

Ao contrário, a população li
gada às atividades industriais cres
ceu, ainda que lentamente: desde a

uerra até 1955, aumentou quase
0% ; a partir de 55, o crescimento 

foi de aproximadamente 8%.
Nos ramos de maior progresso 

técnico, apesar de ser mais redu
zida a necessidade de mão-de-obra, 
o crescimento da oferta de empre
gos tem sido acentuado, em virtude 
do dinamismo desses setores; é o 
caso, por exemplo, da construção 
elétrica. Em ramos como a indús
tria têxtil e de couros, ao contrário, 
as possibilidades têm sido bastante 
restritas.

O aumento das ofertas de em
prego concentrou-se principal
mente no setor terciário, que, em 
1974, chegava a ocupar mais de 
metade da populaçao ativa na 
França, confirmando sua posição 
de país industrializado e de elevado 
nível de vida.

O progresso tecnológico também 
alterou rapidamente a repartição 
da população segundo a qualifica
ção profissional. A mecanização 
reduziu a necessidade de mão-de- 
obra agrícola e de trabalhadores 
não especializados nas indústrias, 
enquanto aumentou a proporção de 
operários e técnicos qualificados: 
cerca de 50% da população ativa 
ocupada, em 1968.

Por outro lado, cresceu sensivel
mente a proporção de assalariados: 
a corrida da produtividade vem 
transformando em empregados 
grande número de pequenos cam 
poneses, artesãos e modestos co
merciantes, incapazes de moderni
zar eficazmente a sua produção. 
Em 1973, os assalariados represen
tavam cerca de 80% da mão-de- 
obra francesa.

O mercado consumidor também 
sofreu variações consideráveis. O
consum o de bens in du stria lizad os e
de serviços aumentou significativa

mente em relação ao de produtos 
alimentares, principalmente em 
função das novas condições de vida 
urbana e das modernas técnicas de 
venda.

Do último quartel do século 
X IX  até o início da década de 
1960, a balança comercial francesa 
foi deficitária (se bem que, por mui
tos anos, compensada pelo lucro 
.dos capitais aplicados no exterior). 
Ainda atualmente, a maioria das 
empresas nacionais não consegue 
concorrer com os preços do mer
cado internacional, e esse atraso é 
mais nítido no ramo de produtos 
agrícolas. Mesmo assim, a partir de
1960, um quinto da produção total 
do país vem sendo exportada, con
seguindo dessa forma manter em 
equilíbrio, apesar de instavelmente, 
a balança comercial.

A França integra o Mercado* 
Comum Europeu desde 1959, ado
tando assim a política de supressão 
de direitos alfandegários e de livre 
circulação de mercadorias, capitais 
e mão-de-obra que prevalece entre 
os países membros daquela enti
dade.

A participação no MCE

Os franceses romperam, assim, 
longa tradição protecionista, ten
tando compensar a concorrência 
dos demais países pela ampliação 
de suas exportações, ao mesmo 
tempo que aumentavam seu mer
cado consumidor de produtos de 
técnica muito avançada ou alta
mente especializada.

A agricultura foi igualmente be
neficiada pelo ingresso do país na
quela organizaçao econômica in
ternacional. O MCE também 
provocou rápido incremento das 
relações comerciais entre os países 
membros, obrigando a França a 
melhorar seu sistema de transpor
tes, programa que foi financiado 
pelo proprio crescimento do trá
fego.

M as, enquanto as grandes firm as
se adaptaram melhor à concorrên

cia de produtos que vinham do ex
terior sem pagar direitos alfandegá
rios — e portanto a preços 
competitivos com os das industrias 
nacionais francesas — , muitas 
pequenas fábricas e explorações 
agrícolas não podiam arcar com o 

roblema. Algumas tentaram so- 
reviver fundindo-se, outras sim

plesmente desapareceram.
Assim, o Mercado Comum Eu

ropeu acentuou a concentração das 
empresas — o que foi bastante 
apoiado pelo Estado, principal
mente na regiões desfavoravel
mente atingidas pelos novos rumos 
da economia do país.

Entretanto, a indústria francesa 
ainda é menos concentrada que a 
alemã e a inglesa: nos vários seto
res não nacionalizados as ativida
des são desenvolvidas por grande 
quantidade de pequenas empresas. 
Por outro lado, as grandes firmas 
francesas são menos importantes 
que suas similares alemãs ou britâ
nicas: a Renault, por exemplo, que 
é a maior indústria automobilística 
da França, tinha em 1970 um vo
lume de negócios duas vezes menor 
que a congênere alemã Volkswa
gen.

Evidentemente, o acordo entre 
firmas tem acelerado a concentra
ção industrial, mas, principalmente 
a partir do início do século XX, es
ta vem-se processando pela interfe
rência crescente dos grandes ban
cos na economia.

Ao lado dos estabelecimentos 
para depósitos (em 1970, os quatro 
mais importantes são nacionaliza
dos), que se dedicam apenas às 
operaçoes de crédito, existem gran
des “bancos de negócios”, que par
ticipam do capital de inúmeras fir
mas, mantendo ainda o controle 
sobre algumas delas.

Após a adesão ao Mercado Co
mum Europeu, as fusões mais fre
qüentes entre as indústrias france
sas realizam-se através da criação 
de filiais comuns, que permitem à 
so c ied ad e  m a triz  e x p lo ra r  um  n o v o
ramo de produção, com riscos e es

-w . d ê  Hyères
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A erosão conforma de modo caprichoso certas áreas costeiras da França.
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Café Deux Magots, em Montparnasse. um dos pontos turísticos de Paris.

forço financeiro limitados. Além 
disso, o aumento dos lucros, que 
acompanha a melhora da produti
vidade, vem permitindo às grandes 
empresas maior autofinanciamento 
de seu desenvolvimento, e, conse
qüentemente, maior independência 
em relação aos bancos. Esse pro
cesso, que se acelera cada vez mais, 
leva à formação de poderosos gru- 

os industriais, que passam a in- 
uenciar marcadamente a política 

econômica.
Por outro lado, a intervenção do 

Estado francês na economia é deci
siva e bem maior do que nos de
mais países da Europa ocidental. 
No final da Segunda Guerra Mun
dial, vários setores da produção ti
nham sido nacionalizados (gás, 
carvão, eletricidade, indústria aero
náutica, a produção automobilís
tica da Renault, os bancos de depó
sitos, etc.) e, atualmente, é grande 
o número de sociedades mistas 
(como a Companhia Francesa de 
Petróleo, a Sociedade Nacional de 
Petróleos da Aquitânia, a Com pa
nhia Nacional do Ródano, a Air 
France, etc.).

Para equipar as empresas de que 
participa, o Estado passou a ser o 
maior cliente das indústrias, além 
de intervir no setor de salários.

Também é o Estado o principal 
responsável pelo ensino e pela for
mação profissional dos franceses. 
Sua participação é igualmente mar
cante no setor de preços, na medida 
em que controla certos produtos- 
chave (como energia, adubos, 
etc.), fixa taxas de redesconto e 
controla o crédito por intermédio 
dos bancos nacionalizados ou dos 
diversos organismos fornecedores 
de crédito (sobretudo no ramo das 
construções).

Depois da Segunda Guerra 
Mundial, a ação estatal francesa 
também tem-se manifestado ativa
mente através da planificação eco
nômica, para a qual se criou uma 
comissão especial. Esta comissão 
elabora planos de caráter indica
tivo, tornando-se instrumento in
dispensável às exigências do desen
volvimento francês e também de 
sua participação no Mercado Co
mum Europeu.

U m  sé c u lo  de 
e s ta g n a ç ã o  d e m o g rá fic a

Até 1850, o crescimento demo
gráfico da França era semelhante 
ou superior aos demais países euro
peus. Entretanto, na segunda me
tade do século XIX há uma rup
tura nesse processo e a curva de 
aumento da população vai se res
tringindo até o final do século, che
gando a acusar crescimento nulo 
durante os primeiros quarenta anos 
do século XX.

Uma das causas mais importan
tes dessa mudança foram as guer
ras que marcaram o início do sé
culo XIX (principalmente as lutas 
napoleônicas), e que prosseguiram 
durante o século XX, com a parti
cipação francesa nos dois conflitos 
mundiais.

O saldo da Primeira Guerra 
Mundial, por exemplo, foi de cerca 
de 1 500 000 pessoas mortas ou 
gravemente feridas, e 900 000 feri
dos com incapacidade média de 
30%. As conseqüências também se

fizeram sentir de forma indireta: 
por exemplo, a taxa de natalidade 
diminuiu sensivelmente durante os 
anos de conflito, ao mesmo tempo 
que aumentaram as diferenças en
tre o crescimento da população 
masculina e feminina.

Além disso, outros aspectos só- 
cio-econômicos acentuaram o 
efeito dos anos de guerra, dimi
nuindo o crescimento populacional 
do país.

Assim, fatores como a grande 
centralização parisiense (que desvi- 
talizou a força da província), a au
sência de legislação familiar, a 
maior emancipação feminina, alia
dos a uma queda da influência reli
giosa e, principalmente, as trans
formações impostas pelo processo 
de urbanização, ativaram de forma 
decisiva a crise de fecundidade”, 
uma das principais causas do en
fraquecimento demográfico.

Esse processo, aliás, atingiu a 
França antes das demais nações

européias, tendo se manifestado já  
no primeiro terço do século XIX.

A diminuição do crescimento ve- 
getativo levou o país a recorrer à 
imigração. Entre 1800 e 1850 a 
França registrou um excedente de 
5 milhões de imigrantes. Entre 
1891 e 1901 os estrangeiros repre
sentavam 5,75% do crescimento 
populacional; entre 1921 e 1931, 
essa porcentagem subiu para cerca 
de 7,5%. Esses imigrantes eram 
originários tanto dos países limítro
fes (como Bélgica, Alemanha. Itá
lia e Espanha) como de nações 
mais distantes (judeus da Europa 
central, poloneses, russos brancos, 
armênios).

Já a emigração dos franceses 
não foi muito acentuada durante os 
séculos XIX  e XX, apesar de algu
mas correntes continuas — da Bre
tanha para a América do Norte, 
dos Alpes Meridionais para o Mé
xico, da Córsega e da região basca 
para a América Latina.

Após as cifras alarmantes do fi
nal da Segunda Guerra Mundial 
(taxa de natalidade de 1 4 % o  — a 
mais baixa do mundo — , inferior 
aos 1 5 , 8 % o  de mortalidade), o cres
cimento populacional foi reto
mado. De 1 9 4 6  a 1 9 6 8  a popula
ção aumentou em 9  8 0 0  0 0 0  

habitantes ( 2 4 , 5 % ) ,  enquanto no 
período entre 1 8 6 0  e 1 9 4 6  ela au
mentara em cerca de 2  7 0 0  0 0 0  ha
bitantes.

Uma das causas desse cresci
mento foi o aumento da natalidade, 
que passou a acusar as seguintes ci
fras: 1 6 % o  em 1 9 4 4 ,  2 1 % o  em 
1 9 4 8 ,  1 8 , 6 % o  em 1 9 6 8 .  A queda 
posterior à segunda metade da dé
cada de 5 0  foi contrabalançada 
pela diminuição da mortalidade 
( 1 2 , 2 % o  em 1 9 5 1 ,  1 l , 0 % o  em
1 9 6 1 ,  l l , 0 % o  em 1 9 6 8 ) .

O aumento da natalidade foi 
conseqüência tanto da ação gover
namental (sobretudo a legislação 
familiar de 1 9 3 9 ) ,  como da própria 
mudança de mentalidade nos jo 
vens, que com a estabilidade do 
pós-guerra passaram a evitar me
nos os filhos. Por isso, após 1 9 4 6 ,  
o crescimento vegetativo tornou-se 
responsável por cerca de dois ter
ços do aumento da população fran
cesa.

Entretanto, um século de estag
nação no crescimento populacional 
m arca fortemente a demografia de 
um país. Para que a França possa 
recuperar-se desse processo, é ne
cessário que mantenha, num pe
ríodo bastante longo, as atuais ta
xas de natalidade.

Por outro lado, embora o índice 
de mortalidade tenha baixado sen
sivelmente, ele ainda é bem supe
rior ao dos demais países industria
lizados da Europa, em virtude da 
alta porcentagem de mortos por 
acidentes de trabalho ou doenças 
profissionais, das condições pouco 
satisfatórias, de uma grande por
centagem das habitações francesas, 
ou ainda devido ao alcoolismo e à 
mortalidade infantil elevada 
( 2 1 , 7 % o  em 1 9 6 2 ,  2 0 , 4 % o  em 
1 9 6 8 ) .

Após a guerra, a imigração tam 
bém continuou intensa. Os imi
grantes eram em sua maioria italia
nos, portugueses e espanhóis 
(empregados sobretudo na constru
ção civil, na agricultura, na side
rurgia, em minas e em serviços do
mésticos), além de argelinos 
(vindos em grande quantidade após 
a Guerra da Argélia*) e negros afri
canos (cerca de 1 0 0  0 0 0 ,  em 1 9 7 2 )  
provenientes das antigas colônias 
francesas.

Atualmente, um dos maiores 
problemas da França é a despro
porção entre ativos e inativos na 
população. Estes últimos predomi
nam: há grande quantidade de apo
sentados, ao lado de considerável 
contingente de jovens ainda não 
aptos para o trabalho (já que o 
país, industrializado, necessita de 
técnicos e operários altamente qua
lificados, cuja formação exige anos 
de aperfeiçoamento).

A maioria de inativos significa 
uma maior massa de consumidores 
em relação à de produtores. E as
sim o país fica com carência de 
mão-de-obra necessária para aten
der às premências de sua expansão 
econômica.
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O  e sv a z ia m e n to  d o s  
c a m p o s  f ra n c e se s

Desde o século XIX , as varia
ções na distribuição espacial da po
pulação francesa refletem progres
sivo despovoamento das zonas 
rurais e movimentos migratórios 
para os centros urbanos. Em algu
mas regiões, o esvaziamento do 
campo foi quase total: nos Alpes 
do Sul, por exemplo, as aldeias es
tão inteiramente abandonadas; em 
certas áreas do maciço Central e 
da Aquitânia só há casas vazias ou 
habitadas por pessoas idosas; em 
vários locais, as áreas para cultivo 
se restringiram ou passaram a ser 
exploradas de forma sumária.

Entretanto, comparada aos ou
tros países industrializados da Eu
ropa, a França ainda apresenta 
proporção considerável de campo
neses. Isso se deve ao crescimento 
demográfico insuficiente, a partir 
do inicio do século XIX , principal
mente nos aglomerados urbanos, e, 
por outro lado, ao fato de que o 
exodo rural é ainda relativamente 
recente, uma vez que a atração 
exercida pelas cidades, com uma 
indústria pouco desenvolvida, era 
bastante moderada. Além disso, a 
maioria dos trabalhadores rurais 
era proprietária de suas terras, 
tendo portanto uma situação mais 
favorável que a maioria dos traba
lhadores agrícolas do resto da Eu
ropa.

Mesmo com o decréscimo da po
pulação rural, a agricultura fran
cesa ainda emprega em muitas 
áreas métodos de produção tradi
cionais. O número de explorações 
não diminuiu na mesma proporção 
que a migração de seus habitantes, 
apenas as terras passaram a ser 
cultivadas por pessoas mais idosas, 
pois, paralelamente ao êxodo, redu
zia-se a taxa de natalidade.__

A manutenção de padrões anti
quados de cultivo em certa regiões
— não obstante os esforços de mo
dernização empreendidos nos anos 
seguintes ao fim da Segunda 
Guerra Mundial — foi possível na 
medida em que os camponeses, 
força política importante desde o 
século XIX , conseguiram manter 
barreiras alfandegárias que impedi
ram a concorrência 'de produtos 
agrícolas estrangeiros.

Por isso, a produtividade agrí
cola ainda é sensivelmente inferior 
à de outras atividades mais moder
nizadas: em 1954, por exemplo, os 
agricultores representavam 27% da 
população ativa, mas sua produção 
constituía apenas 13% da renda na
cional.

A partir da segunda metade do 
século XX, o êxodo rural acen
tuou-se ainda mais, atendendo à 
falta de pessoal nas atividades ur
banas (indústrias e setor terciário), 
onde os salários eram superiores. 
Então, o efetivo de trabalhadores 
do campo reduziu-se para apenas 
cerca de 12% da população ativa 
(1970).

A diminuição relativa do efetivo 
de trabalhadores rurais corres
ponde o decréscimo relativo da po
pulação rural, que representa, em 
1970, pouco mais de 30% da popu
lação total da França.

A distribuição da população 
pelo território  ocorre de form a bas

tante heterogênea. Enquanto a den
sidade média nacional fica por 
volta de 95,2 hab./km 2 (1974), em 
grande parte das regiões ela é infe
rior a 40 hab./km 2. As áreas mais 
fracamente ocupadas situam-se na 
zona rural, de modo geral em re
giões tradicionalmente despovoa
das: como as montanhas, sobre
tudo as secas, onde o declínio da 
criação de ovinos trouxe conse
qüências desastrosas para o povoa
mento. Nos Alpes do Sul, na Pro- 
vença Interior, na Córsega e no sul 
do maciço Central há áreas de den
sidade abaixo de 5 hab./km 2; já  em 
boa parte da Aquitânia, há densi
dades inferiores a 20 hab./km 2. Os 
planaltos calcários sem loess do sul 
e leste da bacia Parisiense foram 
igualmente despovoados, sobretudo 
em função dos atrativos da região 
parisiense, o que também afetou as 
planícies férteis de loess situadas 
num raio de 100 a 150 quilômetros 
da capital.

Entretanto, certas áreas agríco
las conservaram sua densidade tra
dicional — mais de 100 hab./km 2. 
Nelas desenvolvem-se culturas ri
cas e intensivas, com grande em
prego de mão-de-obra. E o caso da 
planície da Alsácia, das regiões 
vinícolas do Languedoc, de Bor- 
deaux e da Borgonha, das regiões 
hortícolas do vale do Ródano, do 
Roussilon, do vale do Garone e da 
costa norte da Bretanha. Na vizi
nhança das cidades industriais, as 
planícies do departamento do 
Norte também mantiveram denso 
povoamento.

As regiões mais fortemente po
voadas — acima de 200 hab./km 2

— ocupam superfícies restritas ao 
redor das grandes aglomerações ur
banas, correspondendo a zonas de 
forte atividade industrial e comer
cial: região do norte, Paris, Lyon, 
Marselha, Lorena industrial, vale 
do Sena (na direção de Paris), Côte 
d’Azur.

Sob o aspecto demográfico, o 
país pode ser dividido em dois 
grandes conjuntos territoriais, se
parados por uma linha imaginária 
que passa, aproximadamente, por 
La Rochelle, Orléans e Lons le 
Saunier. Na porção norte, as taxas 
de natalidade são mais altas e as de 
mortalidade, inferiores à média 
anual. Nessa área de acentuado 
crescimento vegetativo, a propor
ção de jovens é bastante elevada 
(mais de 30% com menos de vinte 
anos, em quase todos os departa
mentos). Ao sul da linha divisória, 
a taxa de natalidade é inferior, ao 
passo que a de mortalidade é mais 
acentuada. Aí, a proporção de jo 
vens é bastante fraca, e a de velhos, 
bem mais numerosa.

De modo geral, as áreas de 
maior atração para o êxodo rural 
são a região parisiense e as perife
rias a leste e sul do país — Lorena, 
vale do Ródano, Isère, litoral medi
terrâneo e borda dos Pireneus. Nas 
duas últimas, o afluxo foi reforçado 
(a partir de 1950) pelos repatriados 
da África do Norte, ex-habitantes 
das recém-libertas colônias france
sas. O ritmo de urbanização é um 
dos processos mais destacados na 
França do pós-guerra. Antes da Se
gunda Guerra Mundial, a popula- 
ão urbana compreendia cerca de 
0% das pessoas; em 1970, ela já

abrangia cerca de 70%. Apesar 
dessas cifras, a situação francesa é 
bem inferior à alemã (mais de 75%) 
e à inglesa (mais de 80%).

Como reflexo da antiga prosperi
dade rural do país, a urbanização 
se fez através de grande número de 
pequenas cidades. Exceto Paris*, 
poucas aglomerações ujtrapassam
1 milhão de habitantes. É uma con
seqüência da decadência demográ
fica, da lentidão do processo de in
dustrialização francês (entre 1850 e 
1950) e, sem dúvida, do grande po
derio econômico da capital, que, 
apresentando um aglomerado ur
bano de 8 196 746 habitantes, fun
ciona^ como gigantesco pólo de- 
atração. Entretanto, o crescimento 
urbano tem se distribuído com 
certo equilíbrio por todo o territó
rio nacional, formando pequenas e 
médias cidades, resultantes de rea- 
grupamentos das populações rurais 
que abandonavam as pequenas co
munas mal equipadas.

D iv isã o  p o lít ic a

A França divide-se politica
mente em 95 departamentos. Den
tro dessa organização, oito cidades
— em ordem decrescente de im
portância: Lyon, Marselha, Lille, 
Bordeaux, Toulouse, Nantes, Stras- 
bourg e Nancy — podem ser consi
deradas capitais regionais de uma 
certa influencia. De fato, possuem 
tanto equipamento comercial como 
pessoal técnico especializado e boa 
area de serviços (cuja influência ul
trapassa os limites do departa
mento), além de abrigarem bancos 
e indústrias importantes.

Uma vez por a Rue de Muffetard, em Paris, se transforma num pequeno mercado com balcões nas calçadas.
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No setor de comunicação e transporte, destaca-se Marselha (foto) e Le Havre, os principais portos da França.

As zonas de influência dessas 
oito cidades correspondem às peri
ferias do território francês e englo
bam apenas 35% da população. No 
centro fica Paris, que estende sua 
área de ação por quase todo o país. 
Apenas no sudeste, onde se encon
tram  as áreas de influência de Lyon 
e Marselha, a presença da capital 
é menos poderosa. Mesmo assim, 
cidades importantes como Nice e 
Grenoble, ainda que subordinadas 
à capital regional, mantêm impor
tantes relações com Paris.

Um número bem maior de cida
des, com áreas de influência mais 
restritas, serve às populações vizi
nhas em suas necessidades mais 
freqüentes. Porém esses centros 
não se espalham juniformemente

fiel o território nacional, sendo mais 
requentes na zona mediterrânea, 

na Alsácia e na região do norte, 
áreas de urbanizaçao mais avan
çada. Na região sudoeste, Bor- 
deaux e Toulouse dominam ampla
mente, sem concorrentes. Mas é 
uma região fracamente urbanizada 
(assim como o oeste e o centro), 
consequência de atividade econo- 
mica bem mais modesta.

As diferenças entre os vários 
níveis de urbanização são, acima 
de tudo, reflexos das disparidades 
regionais que caracterizam o país, 
e que foram se acentuando no cor
rer do século XX. Antes da Revo
lução Industrial, a França era um 
país bem mais homogeneo, for
mado por uma série de pequenas 
reg iões  v o lta d a s  p a ra  si m esm as. 
Os contrastes eram-pouco acentua

dos, e a variedade de produtos agri 
colas, bastante grande. As ativida
des manufatureiras distribuíam-se 
pelo conjunto do país. A industria
lização favoreceu apenas algumas 
zonas, onde a população aumentou 
consideravelmente e a vida econô
mica conheceu grande expansão 
(em detrimento da maior parte do 
país, que entrou em_declínio).

A industrialização atingiu favo
ravelmente apenas a região leste, a 
partir de uma linha imaginária que 
passa por Caen, Saint-Étiènne e 
Marselha, criando a oeste uma 
França economicamente atrasada. 
A região leste, que ocupa menos da 
metade do território, abriga cerca 
de 60% da população, abrangendo 
as quatro maiores aglomerações 
urbanas do país, cinco das oito ca
pitais regionais e três quartos das 
cidades com mais de 100 000 habi
tantes. Responsabilizava-se em 
1970 por cerca de 80% do valor do 
movimento das empresas indus
triais e comerciais, utilizando mais 
de 70% da energia elétrica do país 
e produzindo em torno de 60% de 
seu trigo.

Nessa região estão situados to
dos os departamentos com popula
ção ativa de 75% (ou mais) de pes
soas empregadas na indústria ou 
nos serviços. Também é a zona que 
mais se beneficia com as transa
ções do Mercado Comum Europeu.

Já nas regiões oeste, centro e su
doeste, onde a população aumenta 
lentamente, situa-se a maior parte
tios departam en tos com  p opu lação
decrescente a partir de 1938. A

vida econômica nessas ãreas mani
festa-se bem mais modesta, com 
predomínio exercido pelas ativida
des agrícolas, incluindo todos os 
departamentos em que os agriculto
res representam mais de 45% da 
população ativa.

O contraste de regiões ainda é 
mais evidente quando o ponto de 
comparação é a capital, Paris. Em 
1970, essa cidade abrigava 17% da 
população do país, cerca de 30% 
de sua populaçao urbana e 25% da 
população ativa nas indústrias e 
nos serviços. É o local de nível de 
vida mais elevado em todo o país.

Paris centraliza funções admi
nistrativas, industriais e comerciais 
como nenhuma outra capital de 
país industrializado. As indústrias 
parisienses são as mais dinâmicas 
e especializadas em produtos ela
borados, e a cidade reúne cerca de 
um quarto das atividades comer
ciais da nação, sendo o maior mer
cado agrícola atacadista do país e 
seu principal centro turístico, além 
de absorver cerca de um quarto de 
todas as atividades terciárias da 
França. Paris também é o pólo da 
vida política francesa, assim como 
da administração e dos negócios 
nacionais. Sua Bolsa de Valores 
movimenta quase 95% das ações 
francesas, pois mais da metade das 
indústrias (sobretudo as grandes 
empresas) tem sede na capital.

Morfologia
P a ís  de te rra s  ba ix a s  —  6 0 %  do

território têm altitude inferior a

250 metros — , a França apresenta 
um relevo com predominância de 
planícies, planaltos e montanhas de 
estatura média. Entretanto, do 
ponto de vista altimétrico, o territó
rio pode ser dividido em duas re
giões: uma de terras baixas, ao oci
dente, compreendendo a bacia 
parisiense, o maciço Armoricano e 
a bacia da  Aquitania; e uma área 
de altimetria e relevo mais contras
tados, onde se situam as m onta
nhas e os grandes corredores de 
planícies do maciço Central, planí
cie Rodaniana, Alpes, Jura, Vos- 
ges,etc.

A história geológica do país é 
bastante movimentada, dela resul
tando as mais variadas formas es
truturais. Os dobramentos mais an
tigos do território, os hercinianos, 
remontam à Era Paleozóica e ainda 
se refletem de modo fundamental 
no arcabouço geológico do territó
rio. As montanhas resultantes des
ses dobramentos foram totalmente 
destruídas (até a raiz de suas do
bras), dando lugar a terrenos crista
linos (granitos, etc.). Assim, ao fi
nal do Período Permiano, elas 
estavam peneplanadas e transfor
madas num conjunto de planaltos 
suavemente ondulados. Nesse pe
ríodo se formou o essencial dos an
tigos maciços franceses.

Durante a Era Mesozóica, boa 
parte do território, inclusive os an
tigos maciços, foi invadida pelo 
mar. Assim, algumas zonas (como 
as geossinclinais, que viriam a 
constituir os Alpes e os Pireneus) 
foram cobertas por mares profun
dos. Em outras áreas, entretanto, 
como nos próprios maciços ou nas 
depressões entre os antigos planal
tos (correspondentes às atuais ba 
cias sedimentares de Paris e da 
Aquitania), depositaram-se cam a
das (pouco espessas)de sedimentos.

O Período Terciário da Era Ce
nozóica é marcado pela presença 
de vários movimentos tectônicos, 
iniciados no sul —  onde formaram 
o essencial dos Pireneus e das ca
deias da Provença. Os Alpes, o 
Jura e as montanhas da Córsega re
sultaram de movimentos posterio
res, que também afetaram as mon
tanhas existentes. Tais movimentos 
acabaram por atingir o resto do ter
ritório, basculando violentamente 
os antigos maciços cristalinos si
tuados junto às cadeias recentes 
(maciço Central e Vosges), levando 
as forças erosivas reativadas a reti
rarem suas coberturas sedimenta
res —  exceto onde eram mais es
pessas, como nos Causses. Uma 
vez soerguidos, esses maciços fo
ram novamente aplainados e no 
Vosges e no maciço Central, onde 
as repercussões dos dobramentos 
alpinos foram mais intensas, surgi
ram fraturas, com soerguimentos e 
afundamentos, como a fossa da Al
sácia e as planícies interiores do 
maciço Central. Em certas regiões 
deste último, o efeito dos movimen
tos tectônicos foi tão profundo que 
originou uma série de erupções vul
cânicas que duraram ate cerca de
10 000 anos atrás.

As bacias sedimentares também 
foram atingidas pelos efeitos dos 
levantamentos. Os depósitos da ba
cia Parisiense, por exemplo, foram 
o n d u l a d o s ;  o s  d o  s e t o r  m e r i d i o n a l  

da bacia da Aquitania afundaram
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Também em Bordeaux são cultivadas uvas para a produção de vinhos finos.

e foram invadidos pelo mar, o que 
permitiu a acumulação dos detritos 
retirados dos Pireneus, formando 
os depósitos marinhos (pouco resis
tentes), onde se esculpem as colinas 
que caracterizam atualmente essa 
parte da bacia. O maciço Armori- 
cano, por sua rigidez e pelo maior 
distanciamento com relação às ca
deias mais recentes, foi menos afe
tado pelo tectonismo terciário.

No final desse período, os gran
des conjuntos de relevo francês já  
estavam definidos e somente a li
nha da costa não apresentava sua 
conformação presente.

Foi durante o Período Quaterná
rio, principalmente na época gla
cial, que se modelou o atual relevo 
francês. Durante os períodos gla
ciais, as regiões mais elevadas 
(como os Alpes, Pireneus, Vosges 
e o topo do maciço Central) cobri
ram-se de glaciares. Estes escava
ram as montanhas, formando vales 
e circos, em seus topos. Os mate
riais arrancados nas saídas dos va
les foram depositados sob a forma 
de morainas. As regiões muito bai
xas ou secas foram submetidas à 
erosão periglacial, do que resultou 
uma grande acumulação de detritos 
sobre as vertentes e no fundo dos 
vales. Ao mesmo tempo, os ventos 
do norte e nordeste, que sopravam 
continuamente sobre as grandes ex
tensões de detritos glaciais da Eu
ropa setentrional, foram deposi
tando uma camada, mais ou menos 
espessa, de loess em boa parte da 
bacia Parisiense, da Alsácia e do 
norte da Bretanha.

Durante os períodos glaciais, o 
nível do mar baixou sensivelmente 
(em torno de 100 metros), subindo 
apenas em parte durante os perío
dos interfaciais. Nas épocas de de
gelo, as aguas dos rios aumentaram 
de volume e escavaram os vales, 
abrindo, conforme a natureza das 
rochas, gargantas estreitas ou am
plos corredores.

Ao final das glaciações, a inva
são do mar na região flandriana 
provocou a inundação das terras 
baixas, com a formação de estuá
rios e a submersão do Pas-de-Ca- 
lais, definindo-se, dessa forma, o

atual traçado geral da costa fran
cesa. Ao mesmo tempo, desenca- 
deou-se forte aluvionamento nos 
cursos médios e baixos dos rios, 
que permitiu a constituição de 
grandes planícies.

A evolução atuat do relevo vem 
se fazendo de forma mais lenta so
bre a maior parte do território fran
cês, com exceção das montanhas e 
da região mediterrânea, onde for
ças erosivas eficazes vêm sistemati
camente provocando sensível de
gradação do solo.

Atualmente, podem-se distinguir 
três grandes conjuntos morfologi- 
cos: as planícies e os planaltos 
(hercinianos), as montanhas deslo
cadas e dobradas (alpinas e herci- 
nianas), e o grande vale das monta
nhas jovens.

Nos setores norte e oeste do país 
ficam as regiões das planícies e dos

Clanaltos, um conjunto de terras 
aixas que não foram sensivel

mente afetadas pelos movimentos 
tectônicos terciários. Sua estrutura 
geológica é calma, sendo afetada 
apenas por algumas deformações 
de grande raio de curvatura, nas 
quais os acidentes acentuados apa
recem isoladamente e em certas 
áreas específicas. As planícies e 

lanaltos desenvolvem-se tanto nas 
acias sedimentares como sobre os 

antigos maciços, apresentando ro
chas relativamente homogêneas 
que afloram em vastas superfícies. 
Ás escarpas, cristas e cuestas são 
bastante raras.

A característica mais marcante 
do relevo francês é determinada pe
las depressões da rede de vales que 
forma uma paisagem escavada, 
compondo, a partir das diferenças 
de densidade dos vales, uma serie 
de contrastes regionais.

As montanhas deslocadas e do
bradas das regiões sul, centro e 
oeste do território abrangem todo o 
leste da bacia Parisiense, a maior 
parte do maciço Central, o Langue- 
doc, a Provença, além dos Alpes 
Marítimos, o sulco Saône-Rhône, 
os planaltos do Jura, os Vosges e 
a Alsácia, parte do Jura dobrado e 
os Pré-AÍpes. A principal carac
terística dessas regiões é a presença

Na costa de Languedoc, no Mediterrâneo, hã grandes viveiros de ostras.

No Gasómetro de Laque são produzidos bilhões de metros cúbicos por ano.
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Palácio do Instituto da França, de Luís Le Vau, um exemplar da arquitetura do século XVH. No edifício localiza-se a sede da Academia Francesa.

de constantes morfológicas de ori
gem estrutural. Essas áreas (tanto 
as de estrutura antiga como as jo 
vens) foram deslocadas, falhadas e 
dobradas durante o orogenismo 
terciário, e, por isso, a variedade de 
formas é enorme, tanto nas terras 
altas como nas baixas, criando 
uma série de sítios favoráveis à ins
talação de agrupamentos humanos 
(o que não ocorre nas áreas ante
riores).

Quanto às montanhas jovens, 
elas têm um domínio espacial limi
tado, abrangendo os vales dos Pire- 
neus e dos Alpes. Destacam-se pela 
altitude em que se situam, o que 
acentua os desnivelamentos e deter
mina um escalonamento das for
mas de relevo, das condições cli
máticas, da vegetação e do solo, 
influenciando fortemente a organi
zação do espaço agrícola. Nessas 
áreas, há predominancia dos gran
des vales e dos flancos montanho
sos, com raras áreas planas ou ou
tras formas de relevo. As poucas 
exceções existentes são regiões 
muito altas, inacessíveis aos ho
mens que habitam os vales.

C lim a s  te m p e ra d o s , 
sem  c o n tra s te s

A transição entre os três tipos de 
clima que atingem o território fran
cês não se faz de maneira extrema
mente brusca. Ao contrário, a mo
deração e a variabilidade são as 
qualidades fundamentais do clima

francês, com rara ocorrência de ca
lores fortes ou temperaturas exces
sivamente baixas. Um longo pe
ríodo de frio ou de seca também é 
excepcional, assim como a perma
nência de um mesmo tipo de tempo 
por várias semanas. Dentre as esta
ções, a primavera e o outono são 
as que apresentam as condições cli
máticas mais complexas e variá
veis. Durante esses períodos, as di
ferenças entre os climas regionais 
não sao muito acentuadas, uma vez 
que chove em quase todas as áreas 
do país e as mudanças não são for
temente contrastantes.

No verão, entretanto, as tempe
raturas costumam decrescer do sul 
para o norte, alcançando, durante 
o mês de julho, as médias de 16 
graus centígrados na região seten
trional, e 21 e 22 graus centígrados 
na parte meridional. No maciço 
Central, Alpes, Pireneus e Vosges, 
conserva-se uma média inferior a 
14 graus centígrados, enquanto nas 
vizinhanças do Mediterrâneo as 
temperaturas são mais elevadas (24 
graus centígrados). Essa região 
forma uma estreita franja, onde a 
estação seca é mais ou menos pro
nunciada, sendo atingida, durante o 
verão, pela massa de ar quente e 
seco da África, cuja expansão para 
o norte é retida, sobretudo, pela 
barreira dos Pireneus. Por isso, a 
bacia da Aquitânia permanece a 
maior parte do tempo sob o domí
nio de depressões ciclonais chuvo
sas vindas do Atlântico.

voso, e não muito frio, é bastante 
comum na França ocidental. O ou
tro, ao contrário, é extremamente 
frio, sendo de início nevoso, e de
pois seco e ensolarado devido à in
vasão de ar siberiano.

Esse frio rigoroso, bastante co
mum no leste da França e nas mon
tanhas, freqüentemente não se es
tende à Bretanha e à Costa Azul. 
De acordo com o tipo de clima pre
dominante, o inverno pode ser 
suave e úmido (como no oeste) ou 
bastante rude (como no leste e nas 
montanhas).

U m  m o sa ic o  n a tu ra l

O território francês apresenta 
dois grandes conjuntos naturais: o 
oeste, com terras baixas e climas 
oceânicos, e o leste, região de con
trastes de clima e relevo. O con
junto oeste compreende vastas ex
tensões de planaltos, planícies e 
colinas, com altitudes inferiores a 
400 metros. Aí o clima é de tipo 
oceânico, com chuvas freqüentes e 
abundantes, distribuídas por todo o 
ano (de 150 a 170 dias anuais). Os 
contrastes térmicos entre inverno e 
verão são relativamente atenuados, 
mas surgem diferenças climáticas 
bem acentuadas entre o norte e o 
sul da área, assim como entre suas 
regiões costeira e interior. Dessa 
forma, o verão na  Aquitânia é mais 
quente que no norte, enquanto o in
verno é mais suave na costa atlân
tica e mais rígido nas bordas do

O verão também é a estação das 
chuvas, que são abundantes sobre
tudo nas regiões vizinhas ao canal 
da Mancha e ao maciço Central. 
Nos Alpes e no nordeste são fre
qüentes as grandes tempestades.

Enquanto na região mediterrâ
nea o verão é seco, em outras áreas 
ele é bastante variável: quando a 
massa de ar tropical penetra pro
fundamente em direção ao norte, 
barrando a trajetória das depres
sões chuvosas, o tempo é muito 
quente; quando, ao contrário, o ter
ritório fica sob a ação das depres
sões móveis da frente polar (de 
oeste ou noroeste), o verão é fresco 
e chuvoso, como ocorre freqüente
mente na França ocidental.

No inverno, as temperaturas cos
tumam baixar de oeste para leste, 
alcançando durante o mês de ja 
neiro, em virtude das influências 
marinhas, temperaturas médias en
tre 4 e 6 graus centígrados. Na por
ção oriental, entretanto, em razão 
das invasões de ar frio da Europa 
e da  Ásia central, a média se man
tém abaixo de 0 grau centígrado. A 
região mediterrânea apresenta uma 
temperatura elevada, em torno de 6 
graus centígrados.

Durante o inverno, as chuvas 
atingem todo o país, com maior in
tensidade nas regiões elevadas e 
nas bordas do canal da Mancha e 
do Atlântico. Esse período também 
se caracteriza pela sucessão irregu
lar de dois tipos de tempo. O pri
meiro, cinzento, chuvoso ou ne
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Pas-de-Calais. Quanto às chuvas, 
elas são abundantes nas áreas cos
teiras, que também apresentam ve
rões mais frescos e invernos mais 
suaves que os das áreas interiores. 
Estas são mais secas, e com climas 
mais definidos durante as estações. 
Na região oriental, formada pelos 
Pireneus, maciço Central, região 
mediterrânea, depressão Roda- 
niana, Alpes e diversas unidades 
morfológicas do noroeste da 
França (planaltos borguinhões, 
planalto da Lorena, Vosges, Alsá- 
cia e Jura), surge uma área de con
trastes de clima e relevo. Devido 
aos efeitos dos movimentos alpij 
nos, o parcelamento dessa zona é 
acentuado e os desnivelamentos, 
brutais.

Tal diversidade também provoca 
uma variedade climática, de forma 
que, nas montanhas, por exemplo, 
os invernos são muito frios (vários 
graus abaixo de zero) e o verão 
fresco (de 8 a 10 graus centígrados 
nas montanhas mais altas). A expo
sição aos ventos também influencia 
as condições climáticas; assim, as 
montanhas úmidas geralmente es
tão voltadas para os ventos de 
oeste, e as secas recebem, sobre
tudo, os ventos leste e sul.

Nas regiões baixas, o clima é 
continental, em boa parte devido à 
influência do relevo, pois aparece 
mais nitidamente nas depressões 
cercadas por montanhas. O inverno 
é marcado por um longo período de 
frio seco e o verão, bastante quente, 
é tempestuoso.

Apesar de limitado às áreas sub- 
litoraneas, por causa da presença 
de montanhas, o clima mediterrâ
neo chega a penetrar, com certa 
profundidade, pelo corredor do Ró
dano.

CRONOLOGIA HISTÓRICA

D a s  o r ig e n s  a o s  c a p e to s

900 a.C.: Celtas na Gália. 600 
a. C.: Fundayão de Marselha pelos 
gregos da Focia. 122/51 a.C.: Con
quista romana. César* domina 
toda a região. 250: Os francos* 
atinjem  o Reno. 406: Grandes In
vasões (francos, alamanos, saxões, 
burgúndios, vândalos, suevos, visi- 
eodos*, bretões). 451: Invasão dos 
nunos* (Atila). 476: Queda do Im
pério Romano do Ocidente. 
448/751: Período Merovíngio. Cló- 
vis* I (481/511), rei dos francos sá- 
lios, unifica as tribos francas, con
verte-se ao cristianismo* (496) e 
conquista a Gália até os Pireneus. 
Após sua morte, formam-se três 
reinos combatentes: a Austrásia, a 
Nêustria e a Borgonha. 732: Carlos 
Martel (717/741) esmaga os sarra
cenos em Poitiers, impedindo assim 
a invasão muçulmana no sudoeste 
da Europa. 751: Pepino, o Breve, 
livra-se do último merovíngio, 
Childerico III, fundando a dinastia 
dos Carolingios* (752/987). 
768/814: Carlos* Ma§no; cresci
mento e apogeu do império carolín- 
gio. 800: Carlos Magno é coroado 
imperador do Ocidente. 814: Morte 
de Carlos Magno. 843: Pelo Tra
tado de Verdun, o império é divi
dido entre os três filhos de Luís, o 
Pio. Carlos, o Calvo, e Luís, o Ger
mânico, dividem entre si a Lotarín- 
gia. 848: Carlos, o Calvo, primeiro

Tr&s momentos decisivos na história da França: afirmação do absolutismo, 
com Luís XIV; ascensão da burguesia ao poder, na Revolução Francesa de 
1789: e consolidação das conquistas burguesas, com a Revolução de 1848.

rei da França (França ocidental). 
Início da queda do Império Ca- 
rolíngio. Invasões dos normandos*. 
9 I I :  Pelo Tratado de Saint-Clair- 
sur-Epte, os normandos recebem a 
Normandia. 987: Morte do último 
rei carolíngio e início da dinastia 
Capetíngia com a eleição de Hugo 
Capeto. Seguem-se contínuos con
flitos com a Inglaterra e a Norman
dia. Com Luís VI, o Gordo 
(1108/37), há um despertar da mo
narquia. Conquista do Auvergne e 
Languedoc. Com o casamento de 
Leonor da Aquitânia, a França 
perde a Aquitânia para os ingleses. 
1214/1216: Filipe II Augusto 
(1180/1223) vence o império an- 
gevino. 1259: Tratado de Paris que 
põe fim ao conflito com a Ingla
terra: cessão do sul de Poitou à In
glaterra e reconhecimento das con
quistas de Filipe Augusto. 1294: 
Reinicio do conflito franco-inglês 
no reinado de Filipe IV, o Belo 
(1285/1314). 1296: Primeiros con
flitos com o papado. 1305: Cle
mente V é eleito papa, sob a in
fluência do monarca francês, 
reforçando os conflitos com o pa
pado. 1309/1377: Refúgio do papa 
em Avignon, submetido inteira
mente à influência dos reis france
ses. 1328: Filipe VI de Valois 
funda a dinastia dos Valois.

D a  G u e r ra  d o s  C e m  A n o s 
ao  fim  d o  A n tig o  R e g im e

1337/1453: Guerra dos Cem* 
Anos. 1337: Questão de Guyenne. 
1340: Questão de Flandres. Desen
volve-se a Guerra dos Cem Anos, 
com derrotas de Filipe VI e João 
II, o Bom (1350/64). 1364/80: 
Carlos* V, paz interna. 1380/1422: 
Carlos VI, crise interna e guerra ci
vil. Vitórias dos ingleses. 1422/61: 
Carlos VII, reerguimento, reorgani
zação da França. 1450/53: Expul
são dos ingleses dos territórios con-

3uistados. Reconquista. 1453: Fim 
a Guerra dos Cem Anos. 

1461/83: Luís XI, fortalecimento 
da monarquia e enfraquecimento 
da nobreza. Criação do exército 
permanente. 1516: Concordata de 
Bolonha: submissão do clero ao 
rei. 1555/67: Criação da França 
Antártica, no Brasil (Guanabara). 
1562/93: Oito guerras civis conse
cutivas. 1589: Fim da dinastia dos 
Valois. 1594: Com Henrique IV 
inicia-se a dinastia dos Bourbons. 
1610/14: Minoridade de Luís XIII, 
regência de M aria de Médici. 
1612/14: França Equinocial, no 
Maranhão. 1624/42: Richelieu* 
primeiro-ministro. 1643/61: Mino- 
ridade de Luís XIV, regência de 
Ana d’Austria, que nomeia Maza- 
rino chefe do governo (1643/61). 
1648/53: Fronda, o movimento 
oposicionista dos parlamentares e 
da alta burguesia. 1661/1715: 
Luís XIV toma a direção do go
verno e suprime o posto de primei
ro-ministro. Vitória do absolu
tismo*. 1661/1713: Lutas contra o 
jansenismo* e protestantismo*. 
1665/68: Guerra da Devolução 
contra a Espanha, garantindo con-

3uistas à França. 1672/79: Guerra 
a Holanda. 1685/97: Guerra da 

Liga de Augsburgo. 1701/14: 
Guerra de sucessão da Espanha. 
1710/11: Invasões francesas* no 
Brasil. 1715/89: “ Século das Lu-
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rias de Elchingen e Ulm; derrota de 
Trafalgar seguida da vitória de 
Austerlitz. 1806: Criação da Con
federação do Reno e vitória de 
Iena. 1807/12: Bloqueio Continen
tal. Vitórias de Napoleão. 1812: 
Campanha da Rússia; conspiração 
de Malet na França. 1813: Campa
nha da Alemanha; invasão da 
França. 1814: Campanha da 
França; capitulação de Paris; abdi
cação de Napoleao e seu embarque 
para Elba. 1814/15: Primeira Res
tauração*. Luís XVIII em Paris. 
1815: Congresso de Viena. 1815: 
"O s Cem Dias” . Napoleão deixa 
Elba, entra em Paris, é derrotado 
em Waterloo; segunda abdicação 
de Napoleão, encarceramento em 
Santa Helena. 1815/30: Segunda 
Restauração, com Luís XVIII 
(1815/24) e Carlos X (1824/30). 
Campanha na Argélia. 1830/48: 
“Monarquia de Julho”, com Luís 
Filipe, consolidando a vitória da 
burguesia. 1832: Fracasso da re
volta legitimista da duquesa de 
Berry. 1846: Grave crise econô
mica e agitações em prol de refor
mas parlamentares. 1848: Revolu
ção e abdicação de Luís Filipe. 
1848/52: Segunda República. Luís 
Napoleão eleito presidente. 1849: 
Ocupação de Roma. 1851: Golpe 
de Estado; Luís Napoleão eleito 
por dez anos. 1852/70: Segundo 
Império. 1852/60: Império autori
tário e fraqueza da oposição. 
1860/69: Império liberal. 1863: 
Guerra do Mexico; tomada do Mé
xico. 1867: Retirada das tropas 
francesas. 1869: Inauguração do 
canal de Suez. 1870: Império Par
lamentar. Declaração de guerra à 
Prússia. Napoleão* III aprisio
nado. Proclamação da Republica. 
1870/1940: Terceira República. 
1870: Cerco de Paris; derrota 
frente aos jjrussianos em Metz. 
1871: Eleição da Assembléia Na
cional em Bordeaux; nomeação de 
um governo provisório. Sublevação 
da Comuna. Tratado de Frankfurt: 
a França perde a Alsácia-Lorena. 
1873: Libertação do território. Fra
casso da tentativa de restaurar a 
monarquia. 1875: Promulgação da 
Constituição; a República está for
mada. 1876: Eleições favoráveis 
aos republicanos. 1877: O ministé
rio de Jules Simon se demite; disso
lução da Câmara. Eleições, maio
ria republicana. 1879: Mac-Mahon 
se demite; retorno das Câmaras 
para Paris (de Versalhes). 1880: 
Lei de anistia dos deportados da 
Comuna. 1879/1885: Organiza
ções da República; divisão dos re
publicanos em radicais (Clemen- 
ceau) e “ oportunistas” (Ferry e 
Gambetta). 1885/89: Crise boulan- 
gista. 1889: Eleições com maioria 
republicana. 1890: Início da 
aliança dos católicos com os repu
blicanos. 1892: “ Escândalo do Pa
namá” ; atentados anarquistas. 
1893: Frota russa visita Toulon. 
Tratado de aliança franco-russa. 
1894: Assassinato de Sadi Carnot 
e leis repressivas. “Caso Dreyfus”. 
1899: Dreyfus agraciado. 1900: 
Revolta dos boxers na China. 
1904: Reaproximação com a Ingla
terra: “entente cordiale” . 1905: Lei 
da separação entre Igreja e Estado. 
1906: Dreyfus é reabilitado. Confe
rência internacional de Algeciras. 
1906/09: Ministério de Clemen-

O encontro de Napoleão com o Czar Alexandre: o fim de uma aliança e o início de uma guerra —  a Campanha 
da Rússia, de 1812 —  de proporções desastrosas para a França frente às potências européias. (J.L.Gerôme)

zes” . 1715/23: Minoridade de 
Luís* XV e regência do duque de 
Orleans. 1723/74: Reinado de Luís
XV. 1723: Morte do duque de Or
leans; o primeiro-ministro é o du
que de Bourbon (1723) e depois o 
Cardeal Fleury (1726). 1740/48: 
Guerra de sucessão da Áustria. 
1741/59: Conquista de parte da ín 
dia. 1756/73: Guerra dos Sete 
Anos contra a Inglaterra e a Prús
sia. 1771: O Parlamento é supri
mido. 1774/92:. Reinado de Luís
XVI. 1778/83: Participação na 
guerra de independência ameri
cana. 1783: Tratado de Versalhes. 
1785/86: Assembléia dos Notá
veis; novos conflitos com o Parla
mento, que se exila em Troyes.

D a  R e v o lu ç ã o  à  
T e rc e ira  R e p ú b lic a

1789: Revolução Francesa* ; 
abertura dos Estados Gerais, que 
se tornam Assembléia Nacional — 
esta se transforma em Constituinte. 
1791: Elaboração da primeira 
Constituição. Prisão do rei. 1792: 
Instalação da Convenção e procla
mação da República; declaração 
de guerra à Áustria. 1793/94: Re
gime de Terror; queda de Robes- 
pierre*. 1795: Fim do Gover
no Revolucionário. Napoleão* 
Bonaparte reprime motins. 
1795/99: Formação do Diretório; 
campanhas de Napoleão na Itália 
e Egito; derrubada do Diretório 
por Bonaparte. 1799/1804: Form a
ção do Tríplice Consulado. 1802: 
Napoleão se torna cônsul vitalício. 
1804/14: Primeiro Império. 1804: 
Sagração de Napoleão. 1805: Vitó-

Assediada por tropas de Bismarck durante a guerra Franco-Prussiana 
(1870), Paris apresentava um quadro de fome e desesperança.
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ceau. 1907: Greves dos funcioná
rios e agitações dos viticultores no 
sul são dominadas pela força. “ Tri- 
ple-entente” entre França, Ingla
terra e Rússia. 1911: A França 
ocupa Fez e Meknès; “Golpe de 
Agadir” ; acordo franco-alemão 
para Marrocos e Congo. 1914: Iní
cio da Primeira* Guerra Mundial.

D a  P rim e ira  G u e r ra  M u n d ia l 
à  Q u in ta  R e p ú b lic a

1914: A 3 de agosto, entrada da 
França na guerra; derrota de Char- 
leroi; o governo francês transfe- 
re-se para Bordéus; vitória do 
Marne; “ Corrida para o Mar” ; vi
tória alemã em Tannenberg; bata
lha de Yser. 1915: Batalha de 
Éparges (Argonne)e dos Dardane- 
los; ofensiva alemã em Flandres; 
ofensiva francesa em Champagne e 
Artois; desembarque aliado em Sa- 
lônica. 1916: Ofensiva alemã na 
Champagne; batalha de Verdun; 
batalha naval da Jutlândia; vitória 
de Som me. 1917: Entrada dos 
EUA na guerra; vitória inglesa em 
Vimy; batalha do Chemins-des-Da- 
mes; batalha de Flandres; forma
ção do governo Clemenceau na 
França; vitória da revolução comu
nista na Rússia. 1918: Derrota da 
Picardia; derrota no Chemins-des- 
Dames; vitória em Champagne e 
no Marne; armistício com a Bulgá
ria e com a Turquia; a Áustria as
sina um armistício; tomada de 
Guise; armistício de Rethondes: 
formação da Iugoslávia e da Tche- 
coslováquia. 1919: Assinam-se os 
tratados de Versalhes (com a Ale
manha),,de Saint-Germain-en-Iíaye 
(com a Áustria), de Neuilly (com a 
Bulgária), de Trianon (com a Hun
gria), de Sèvres (com a Turquia); 
fim da Primeira Guerra Mundial. 
1920: Congresso de Tours: cisão 
entre comunistas e socialistas. 
1923: “Ocupação do Ruhr” pelos 
franceses e belgas. 1924: Eleições, 
sucesso do “Cartel das Esquerdas”. 
1923/36: Crise financeira. 1924: 
Plano de liquidação de Dawes; re
conhecimento da Rússia. 1925: Iní
cio da evacuação do Ruhr; Pacto 
de Locarno (entre França, Ingla
terra, Itália e Alemanha). 1930: 
Ratificação do plano Young. 
1931/32: A crise econômica mun
dial se estende à França. 1932: 
Acordos de Lausanne. 1934: Mani
festação de direita; agitação polí
tica e social. Eleições: vence a es
querda em maioria. 1935: Acordos 
de Stresa (entre França, Inglaterra 
e Itália); pacto franco-soviético. 
1936: Entrada de tropas alemãs na 
Renânia; vitória da Frente Popular 
nas eleições; Léon Blum (1936/38) 
no poder; acordos de Matignon. 
1938: Hitler* invade a Áustria; 
acordos de Munique. 1939: Hitler 
invade a Tchecoslováquia, e Mus- 
solini*, a Albânia; acordo germa- 
no-soviético. Invasão da Polonia; a 
França declara guerra à Alema
nha; inicio da Segunda* Guerra 
Mundial. 1940: Invasão alemã da 
França; declaração de guerra à 
França pela Itália; Pétain substitui 
Paul Reynaud; armistício com a 
Alemanha e Itália. 1940/44: Pétain 
recebe poderes constitucionais; 
ocupação da “zona livre” pelos ale-
m ães ; go ve rn o  de V ich y . 1944: D e
sembarque aliado na Normandia e Maio de 68: a rebelião estudantil-operária. vencida pelo gaullismo.

na Provença; libertação de Paris, 
Lyon e Le Havre. Armistícios: com 
Bulgária, Romênia, Finlândia. 
Contra-ataque alemão (Ardennes). 
Governo Provisório em Paris. 
1945: Conferência de Yalta; morte 
de Hitler e capitulação de Berlim; 
capitulação da Alemanha; fim da 
Segunda Guerra Mundial; confe
rência de Potsdam. 1946/58: 
Quarta República. 1945/46: Pri
meira Assembléia Constituinte; 
De* Gaulle, nomeado chefe do go
verno provisório; demite-se depois 
de três meses; inicio da guerra com 
a Indochina. 1947: Tratado de Pa
ris (Itália, Hungria, Romênia, Bul
gária, Finlândia); Plano Marshall; 
um socialista é eleito presidente da 
França; exclusão do Partido Co
munista do governo; União do 
Povo Francês; movimento gaullista 
conduz a aumento da maioria par
lamentar: a “Terceira Força”. 
1949: Criação da OTAN. 1953: 
Sultão do Marrocos é deposto. 
1954: Derrota de Dien Bien Phu; 
acordos de Genebra; fim da guerra 
da Indochina com expulsão dos 
franceses; início da guerra da Argé
lia*; autonomia interna da Tunjsia. 
1955: Tratado de paz com a Áus
tria. 1956: Marrocos independente; 
Tunísia independente; grande auto
nomia dada a Madagáscar e aos 
territórios africanos; intensificação 
da Guerra da Argélia; expedição de 
Suez para proteger interesses fran- 
co-ingleses no Egito; nacionaliza
ção do canal de Suez. 1957: Tra
tado de Roma (Mercado* Comum 
e Euratom). 1958: Revoltas na Ar
gélia; De Gaulle novamente cha
mado à presidência do Conselho de 
Ministros; promulgação de uma 
nova Constituição; fim da Quarta 
República. 1958: Eleição de nova 
Assembléia Nacional composta de 
maioria gaullista; Quinta Repú
blica, com De Gaulle na presiden- 
cia. 1960: “Semana das Barrica
das” em Argel. 1961: “ Putsch” dos 
generais na Argélia; conflitos na 
Tunísia. 1962: Ãtentados da OES 
(Organização do Exército Secreto); 
acordos de Evian; cessa a guerra 
na Argélia e a França reconhece a 
independência daquele país. 1964: 
França reconhece a China* comu
nista. 1968: Revoltas estudantis, 
greve quase geral por quinze dias. 
1969: Plebiscito rejeita projeto de 
reforma constitucional e De Gaulle 
se demite. É eleito presidente Geor- 
ges Pompidou (1911-1974), que 
realiza reforma monetária, desvalo
rizando o franco.-1970: Morre De 
Gaulle. 1974: Morre Pompidou. 
Realizam-se novas eleições e Va- 
léry Giscard d’Estaing é eleito pre
sidente por um período de 7 anos.

VEJA TAM BÉM : Argélia, Guerra 
da; Bárbaras, Invasões; Capetín- 
gios; Carlos Magno; Carolingios; 
Cem Anos, Guerra dos; Colonia
lismo; Cruzadas; De Gaulle; 
Emancipação Americana; Europa; 
Francesa, Revolução; Francesas, 
Invasões; Francos; Marat; Mer
cado Comum Europeu; Napoleão; 
Napoleão III; Napoleônico, Im pé
rio; Normandas, Invasões; Paris; 
Primeira Guerra Mundial; Restau
ração; Richelieu; Robespierre; Sc
gunda Guerra Mundial.

De Gaulle: a marca pessoal em 25 anos de França após a Segunda Guerra.
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Inicia-se a fase insurrecional da Revolução: em fulminante ataque, os rebeldes tomam de assalto a Bastilha e libertam todos os seus prisioneiros.

Francesa, 
Revolução

Manhã de 14 de julho de 1789: 
operários, artesãos e desocupados 
dos bairros parisienses de Saint 
Antoine e Saint Mareei juntam-se 
aos soldados da Guarda Nacional 
e tomam a Bastilha, odiosa prisão 
política do governo monárquico; à 
noite, toda Paris dança e canta ao 
redor de fogueiras, para comemo
rar a vitória. É o marco inicial da 
mais vigorosa revolução até então 
ocorrida na história da humani
dade, movimento que transformará 
as estruturas políticas, sociais e 
econômicas da França, e que esten
derá sua influência a inúmeros paí
ses do Ocidente.

A Revolução Francesa, na ver
dade, representou o processo de li
quidação do chamado Amigo Re

gime, ou seja, de uma formação 
histórica essencialmente distinta do 
sistema feudal da Idade Média. 
Para alguns autores, esse movi
mento marcou a vitória definitiva 
da burguesia sobre a nobreza: a 
conquista do poder político, o que 
conferiu à hegemonia burguesa um 
caráter irreversível.

No plano econômico, o Antigo 
Regime caracterizou-se pela expan
são das atividades manufatureiras e 
comerciais, que contribuíram para 
modificar a situação das classes so
ciais tanto nas cidades quanto no 
campo. Por outro lado, como ele
mento desse processo, a empresa 
colonial estendeu o poder da bur
guesia* e do Estado*, graças ao 
controle de mercados externos de 
primeira importância.

Esse desempenho econômico foi 
coadjuvado, no plano político, pelo 
progressivo fortalecimento de um 
aparelho de Estado absolutista e 
centralizador que atingiu sua cul
minância no longo reinado de Luís 
XIV. Apoiada por uma vasta má
quina burocrática, a autoridade

real estendeu o raio de sua jurisdi
ção em detrimento das tendências 
loc alistas representadas pelos anti
gos senhores feudais (noblesse d ’é- 
pée). Do século XVII em diante, o 
rei foi progressivamente privando a 
aristocracia da terra de suas bases 
de poder militar, assim como de 
muitas de suas funções judiciárias.

Por outro lado, através da venda 
de cargos burocráticos a burgueses 
enriquecidos, formou-se um novo 
setor da nobreza, a noblesse de 
robe, que serviu de instrumento à 
consolidação do absolutismo*. Em 
contrapartida, esse setor valia.-se 
do poder do Estado para manter os 
privilégios de origem feudal, graças 
aos quais era possível realizar a 
apropriação do excedente econô
mico produzido pelo campesinato.

Sob o Antigo Regime, os campo
neses encontravam-se libertados 
dos laços de servidão pessoal e ha
viam adquirido também um direito 
de fato à propriedade da terra. En
tretanto, a título de obrigações feu
dais, eram forçados a entregar aos 
nobres uma parte substancial do

produto que estes, a seguir, ven
diam no mercado.

Diante desse mecanismo de ex
torsão, a situação da massa de 
camponeses e arrendatários tendeu 
a agravar-se à medida que a expan
são comerciai passou a interferir 
também sobre a agricultura.

Assim é que a crescente necessi
dade de capital parece ter sido o fa
tor determinante da chamada rea
ção senhorial, durante a segunda 
metade do século XVIII. Para au
mentar a sua parte no produto, a 
nobreza intensificou a utilização 
dos expedientes extorsivos, criando 
novos tributos e reavivando tam 
bém antigas obrigações caídas em 
desuso. Os conflitos daí resultantes 
intensificaram a- revolta crescente 
dos camponeses. Ao lado disso ám- 
pliavam-se os movimentos reivindi- 
catórios das classes urbanas: da pe
quena e média burguesia, opon
do-se aos interesses da burguesia 
mercantil e industriai (em parte in
tegrada ao Antigo Regime) e dos 
assalariados, espalhados em peque
nas oficinas, sem especialização e
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sem organizarão própria, associa
dos aos artesaos. A insatisfação de 
todos esses setores forneceu à bur
guesia os aliados que lhe faltavam 
para desfechar um ataque conjunto 
contra as instituições do Antigo 
Regime.

O inverno de 1788/89 foi extre
mamente rigoroso, agravando a 
crise econômica que atingia a 
França.

As colheitas foram um fracasso 
e o comérfiio reduzia suas ativida
des; somente os especuladores fa
ziam bons negócios. Na primeira 
quinzena de julho, o trigo subiu 
150%, e o Centeio, 165%, o que ge
rou Jevantes camponeses em várias 
regiões. Nas cidades, já  desde abril 
os trabalhadores manifestavam nas 
ruas sua revolta.

No início do inverno, tentando 
superar as dificuldades financeiras 
da monarquia, o rei Luís* XVI no
meou o economista J. Necker*, um 
nobre aburguesado, para ministro 
das Finanças. Este começou por 
traçar uma nova linha para a atua
ção do monarca ante os Estados 
Gerais (assembléia de que partici
pavam a nobreza, o clero e o “ ter
ceiro Estado” —  burguesia e 
povo). O ministro propunha con
cessões à burguesia, para que em 
troca o rei pudesse obter a base 
política necessária para a aplicação 
de seus planos financeiros.

A Igreja e a nobreza resistiam. 
Sobre as largas costas do terceiro 
Estado é que recaíam pesadamente 
os impostos. Isto transformou-se 
num dos detonadores de forte pro
cesso reivindicatório: os membros 
do terceiro Estado exigiam o dobro 
de representantes nos Estados Ge 
rais em relação aos da nobreza e do 
clero, argumentando que eram de
legados de mais de 20 milhões de 
franceses, contra os apenas 
500 000 da Igreja e da nobreza: 
queriam participação igualitária 
nas deliberações; finalmente, plei
teavam que a votação fosse compu 
tada “por cabeça” e não por grupo 
social (para evitar a irremediável 
derrota por dois a um).

14 de julho Paris está em festa.

A monarquia agoniza: a família real recebe a noticia de sua condenação.

Entretanto, Luís XVI não acei
tou os conselhos de seu ministro; 
conseqüentemente, não deu ouvi
dos às reivindicações do terceiro 
Estado. Na abertura da sessão de 
5 de maio de 1789, em Versalhes, 
Luís XVI não abordou os graves 
problemas sociais que afligiam o 
país. Apenas anunciou a cobrança 
de novos impostos. A tensão só po
dia se agravar.

A revolta à fala real não demo
rou. A 17 de junho o terceiro Es
tado declarou-se em Assembléia 
Nacional, proclamando representar 
96% dos habitantes do país. Sua 
primeira decisão referia-se aos im
postos, que colocou sob sua al
çada: qualquer aumento só entraria 
em vigor com seu consentimento.

A resposta do governo também 
foi imediata. A 20 de junho de 
1789, quando os deputados chega
ram ao Hôtel des Menus Plaisirs 
para deliberar, encontraram-no fe
chado, sob policiamento. Reuni
ram-se então num galpão de jogo 
d e  p é la  e d e c la r a r a m - s e  e m  r e u n iã o

contínua ( o “Juramento da Péla”)

até que tivessem elaborado a Cons
tituição do Reino. Anunciaram ao 
rei que só abondonariam o recinto 
“pela força das baionetas”. Come
çou uma grande agitação política, 
ao mesmo tempo que Versalhes se 
convertia em acampamento militar. 
Vinte mil soldados guardavam as 
portas de Paris.

Os acontecimentos precipitaram 
a crise: a 11 de julho, o rei demitia 
Necker. Três dias depois, caía a 
Bastilha.

L iberdade, Igualdade, 
F ra tern idade

As idéias que explodiram neste 
momento tinham raízes antigas.

Em 1751, quando o filósofo De- 
nis Diderot* publicou o primeiro 
volume de sua Enciclopédia, inicia- 
va-se a grande crítica ao regime 
aristocrático do país. Em principio, 
a obra pretendia apenas passar em 
revista o conhecimento humano 
acumulado nos últimos séculos. 
E n t r e t a n t o ,  q u a n d o  s e u s  3 5  v o l u 
mes ficaram completos (em 1780)

— contando com colaboradores 
ilustres como Jean-Jacques Rous- 
seau*. Charles Pinot Duelos 
(17047-1772), Barão de 1’Aulne 
Turgot*, François Marie Arouet 
Voltaire*, Chevalier Louis de Jau- 
court (1704-1779), François Ques- 
nay* — , ela despertou a ira do po
der. Seus membros foram 
perseguidos, seu editor atirado à 
Bastilha e suas idéias ferozmente 
combatidas pelos ideólogos e bene
ficiários do absolutismo.

Com o nome de Dicionário Ra 
cional das Ciências, Artes e Ofí
cios, a Enciclopédia incluía-se na 
escola de pensamento dos filósofos 
Francis Bacon* e René Descartes*, 
que coloca a razão acima dos pre 
conceitos e crenças sustentados 
pela tradição.

Para os enciclopedistas*, ne
nhum aspecto do regime absolu
tista podia ser poupado, a começar 
pelo proclamado “direito divino” 
dos reis. E das páginas da Enciclo
pédia  sairia o lema-bandeira da Re
volução: Liberdade, Igualdade, 
Fraternidade.

Numa carta de 26 de setembro 
de 1726, dirigida à amiga Sophia 
Voiland, o próprio Diderot define, 
comentando a publicação do oi
tavo volume, os objetivos de seu 
trabalho: “Esta obra provocará, 
com o tempo, uma revolução nos 
espíritos, e eu. espero que os tira
nos, os opressores, os fanáticos e os 
intolerantes não ganhem nada com 
ela. Teremos, então, servido à hu
manidade” .

Muitos verbetes da Enciclopédia 
mostravam como a verdadeira base 
da economia francesa era a burgue
sia, possuidora de um quinto do 
solo, mas dona de todas as proprie
dades onde os métodos de cultivo 
eram os mais avançados, com cam 
poneses arrendatários ou assalaria
dos. Assim, os “fisiócratas” , funda
dores da economia política, 
defendiam nas páginas da Enciclo
pédia o desenvolvimento daquela 
agricultura moderna, considerando 
a terra como a fonte essencial da 
riqueza e reivindicando a abolição 
dos regulamentos feudais que en 
travam a agricultura e o comércio 
dos produtos agrícolas. É quando 
surge o lema da burguesia: Laissez- 

faire, laissez-passer! (Deixai fazer, 
deixai p assar!)

O progresso  d a  burguesia

Com a criação da Bolsa de Pa
ris. em 1724, multiplicaram-se as 
sociedades financeiras, operando 
com empréstimos ao Estado e à 
Igreja, seguros de vida e contra in 
cendios, fornecimentos militares, 
transportes de tropas. As maiores 
fortunas estavam nas mãos dos 
chamados “contratadores de im
postos indiretos” , que prosperavam 
a sombra do aparelho fiscal absolu
tista. Ao mesmo tempo, o comércio 
com as colônias do Novo Mundo 
(açúcar, café, algodão, tabaco, 
índigo e, sobretudo, negros para as 
Antilhas) enriquecia as regiões de 
Bordeaux Nantes e La Rochelle, 
enquanto as transações com o 
Oriente faziam Marselha prospe 
rar. De 1720 a 1757, as exporta
ções francesas passaram de 106 
p a r a  2 5 7  m i lh ò e s  d e  l ib r a s .

Com a crescente concentração
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Na bandeira dos "sans-cullote ", a palavra de ordem: liberdade ou morte.

da população, na segunda metade 
do século XVIII, desenvolveram-se 
as cidades e, nelas, o comércio de 
varejos, o artesanato e a constru
ção civil. Nos burgos da Bretanha, 
Normandia, Champagne, Picardia 
e Flandres, camponeses teciam lã, 
cânhamo e linho, assim como ma
lhavam ferro e cobre para os nego
ciantes urbanos. Apesar do caráter 
artesanal da maioria das empresas, 
as indústrias têxtil e metalúrgica 
acompanhavam a expansão da eco
nomia: em Rouen, Le Havres, 
Lyon, Alsácia, Lorena e Ardenas, 
a produção crescia. O capitalismo 
desenvolvia-se no seio do Antigo 
Regime, mas os capitalistas ainda 
não dispunham do poder político 
necessário para promover as refor
mas que conduziriam à generaliza
ção das novas relações de produ
ção, características da economia 
capitalista.

O mercado nacional, por exem
plo, ainda não fora unificado: 
aduanas interiores e pedágios, moe
das e medidas diferentes, precarie
dade dos transportes, tudo isso em
perrava a circulação das mercado
rias.

Além disso, a regulamentação 
da produção pelas corporações de 
ofícios limitava o crescimento da 
produtividade, pois representava 
um obstáculo ao progresso tecnoló
gico e à reorganização da divisão 
do trabalho e do mercado de mão- 
de-obra.

No plano político, os burgueses 
estavam marginalizados^não parti
cipavam da administração, dos tri
bunais ou do clero, setores mono
polizados pela nobreza. Também 
no Exército a discriminação social 
barrava a presença da burguesia.

Por tudo isso, essa classe social 
colocou-se à testa da Revolução 
Francesa, reivindicando um papel 
político e social à altura de sua im
portância.

A  fa lê n c ia  d a  
m o n a rq u ia

Na cúpula do regime, o rei — 
chefe de uma m onarquia absoluta 
“por direito divino” —  era a fonte 
de toda a justiça, legislação e auto
ridade administrativa. O sistema 
monárquico arquitetado por Bos- 
suet*, o grande teórico de Luís 
XIV, vivia de impostos diretos e in
diretos recolhidos do povo. Os di
retos eram a talha, porcentagem so
bre a produção agrícola paga em 
espécie; a capitação, paga em di
nheiro, e que incialmente abrangia 
todos os franceses; a vintena, quan
tia em dinheiro sobre os imóveis, o 
comércio, as rendas e os direitos 
feudais; e a corvéia real, paga em 
trabalho e espécie, revertendo para 
as obras públicas. O clero e a no
breza estavam isentos de todas es
sas taxas; a indústria só não pa
gava a vintena.

Os impostos indiretos, dos quais 
o clero e a nobreza também esta
vam completamente isentos, in
cluíam a ajuda, que recaía sobre 
certos gêneros de consumo (como 
vinho e álcool); as tarifas, aduanas 
internas cobradas aos grandes bur
gueses; e a gabela, imposto que in
cidia sobre o sal.

P o r esses m e can ism o s  t r ib u tá 
r io s , a  m o n a rq u ia  a b so rv ia  a  re n d a

nacional: só a corte de Luís XVI 
consumia mais da metade da re
ceita do país. Além disso, susten
tava guerras externas —  nove du
rante os três últimos reinados — 
que empobreciam ainda mais a 
França.

As poucas tentativas de incluir 
nobreza e clero entre os devedores 
do Estado foram frustradas: 
quando, em 1787, o ministro das 
Finanças, Charles A. de Calonne 
(1734-1802), propós substituir es
ses impostos diretos por uma sub
venção territorial para todos os ci- 
dadaos, ele foi deposto; o mesmo 
acontecera dez anos antes com o 
ministro Turgot, quando procurara 
estender a corvéia. real a todos os 
proprietários.

O descontentamento popular se 
ampliava, enquanto a monarquia se
m o v i a  e m  p e r i g o s o  c í r c u l o  v i c i o s o :
tirava dinheiro do povo para tor

nar-se poderosa; e, diante dos gas
tos crescentes, cada vez mais preci
sava aumentar 'seu poder, para 
poder arrancar mais impostos do 
povo. Essa .falência financeira do 
regime monárquico seria um dos 
estopins da Revolução.

O  ó d io  u n e  o s  c a m p o n e se s

A caótica situação do campo foi 
outro fator que influiu decisiva
mente para agravar a crise em que 
mergulhara a monarquia. Na 
França pré-revolucionária havia 20 
milhões de camponeses, incluindo 
os servos e os trabalhadores livres. 
Os primeiros eram menos numero
sos, não podendo herdar ou aban
donar a terra (em caso de fuga, o 
senhor tinha o direito de persegui- 
los). Os livres formavam a massa 
d a  força d e  t r a b a l h o  agrícola.

Apesar de 35% dos agricultores

serem proprietários, o rendimento 
da maioria era reduzido. Os peque
nos proprietários recorriam ao as
sai ariamento rural ou áo trabalho 
por encomenda, para sobreviverem. 
Os meeiros —  que correspondiam 
à metade ou dois terços do total de 
camponeses —  estavam em melhor 
situação. Acima destes ficavam os 
arrendatários, uma espécie de bur
guesia rural que, contratando o tra
balho de outros camponeses, im
pulsionava a penetração do capita
lismo na agricultura.

Acima de todos esses situa
vam-se os lavradores, os proprietá
rios médios. Além dos impostos de
vidos ao rei, eles pagavam outras 
três espécies de dízimo à Igreja — 
o real, sobre os frutos da terra; o 
pessoal, individualmente; e o co
mum, que era pago sobre a produ
ção agrícola — , assim como uma 
infinidade de direitos, como o 
censo (taxa anual em dinheiro), a 
jugada  (metade da sexta colheita), 
as banalidades (taxas pelo uso dos 
moinhos, fornos, etc.) e a corvéia 
(trabalho gratuito).

Separado em diferentes cam a
das, o campesinato francês estava 
contudo unido num aspecto: o ódio 
aos dízimos e direitos feudais. O 
que, em outras palavras, signifi
cava ódio à monarquia.

Ao coro do descontentamento 
camponês unia-se a canaille — 
nome pejorativo da população po
bre das cidades: operários, mestres, 
aprendizes, diaristas, artífices, pe
quenos comerciantes, músicos am
bulantes, indigentes. Mais que a 
opressão política, sufocava-os a 
fome e a alta sistemática dos gêne
ros. Nos dias de revolta, esse grupo 
formaria a tropa dos sans-cullote, 
que congregava tanto pequenos 
proprietários, quanto artesãos e as
salariados, com interesses específi
cos conflitantes, mas unidos na
quele momento pelo ideal revolu
cionário.

Embora sem constituírem uma 
classe ou um partido de classe, ati- 
ravam-se violentamente contra as 
velhas instituições.

P rim e iro s  re su lta d o s :  a lg u m a s  
le is  b u rg u e sa s

A primeira fase da Revolução, 
iniciada com o “Juramento da 
Péla”, pertenceu à alta burguesia 
(banqueiros, armadores, investido
res coloniais) da Assembléia Na
cional (Constituinte, a partir de ju 
lho de 1789).

No mês de julho ocorreram três 
episódios decisivos: a queda da 
Bastilha; a “revolução municipal" 
(uma repetição, nas proVíncias, da 
insurreição parisiense); e o “grande 
medo” (alarmantes notícias sobre 
camponeses que estariam inva
dindo castelos, matando senhores 
rurais e queimando antigas cartas 
de direitos feudais). Diante disso, a 
Assembléia aprovou, rapidamente, 
a abolição dos impostos feudais se
cundários.

No primeiro aniversário da to
mada da Bastilha, 300 000 france
ses confraternizaram-se no Campo 
de Marte, na festa da Federaçao 
Nacional; lado a lado, desfilaram 
camponeses arrendatários, sans- 
cullotes e G u a r d a  N a c i o n a l  (rees
truturada em base censitária). Mas
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1793: os girondinos, com a prisão decretada, são cercados pelos plebeus. É a grande vitória de Marat (à esquerda, vestindo um capote amarelo)

essa “união nacional” não se esten
dia à Assembléia. Nela, após a De
claração dos Direitos do Homem 
(agosto de 1789), os grupos já  esta
vam irremediavelmente divididos 
em “direita” e “esquerda” (esta, 
partidária do prosseguimento das 
medidas revolucionárias).

A Declaração, uma profissão de 
fé democrática, era burguesa em 
sua essência, proclamando a invio
labilidade da propriedade privada. 
Organizado o sistema eleitoral, 
mostrou-se ainda mais nítido o es
pírito de discriminação classista: 
os franceses foram divididos em 
ativos (os proprietários de bens) e 
passivos (os que não os possuíam). 
Só os ativos votavam, em dois 
graus; além disso, para alguém 
candidatar-se à Assembléia Nacio
nal tinha que pagar o “marco de 
pfata” (54 libras) e ser proprietário 
de imóvel.

Contra essas medidas levan
tou-se Jèan-Paul Marat*, partici
pante da primeira hora da Revolu
ção. Em seu jornal — O A m igo do 
Povo —  ele apelidou o novo re
gime de “ aristocracia dos ricos” (já 
que, dos 25 milhões de franceses, 
apenas 4,5 milhões eram eleitores) 
e começou a incitar os pobres à in
surreição. Esta explodiu em outu
bro, no clímax da crise econômica 
e das vacilações políticas da As
sembléia: enfurecida e faminta, a 
canaille obrigou o rei a sair de Ver
salhes para, em Paris, ju rar a De
claração dos Direitos e confraterni
zar com ela.

A maior favorecida com os 
acontecimentos foi a burguesia, 
que, fortalecida por essa vitória, 
conseguiu concretizar as reformas 
que lhe interessavam. Aboliram-se 
a nobreza hereditária e os títulos, 
as corporações e demais privilé

gios, as alfândegas internas e as 
justiças senhoriais; e a organização 
administrativa do reino foi simplifi
cada e racionalizada.

No fim de 1789, leiloaram-se os 
bens da Igreja, com o fruto dos 
quais a Assembléia pensou acabar 
com a crise econômica em progres
são. Quanto à classe operária, esta- 
va-lhe reservada desagradável sur
presa: a Lei Le Chapelier, de 17Ç|1, 
proibindo greves e associações.

Já desde 1789 os interesses bur
gueses e populares estavam distan
ciados: quando Luís XVI, com a 
ajuda das monarquias absolutistas 
da Europa e dos emigrados france
ses, tentou fugir da França, foi de
tido em Varennes.

Sua prisão provocou uma rup
tura entre o povo, ansioso em pu
nir-lhe a traição, e a Assembleia, 
temerosa das atitudes radicais. No 
Campo de Marte, a Guarda Nacio

nal fez fogo sobre o povo reunido 
em comício.

Em setembro de 1791, a Consti
tuinte encerrou sua tarefa, dando 
ao país a Constituição monárquica 
do Ano I (do novo calendário insti
tuído pela Revolução). A alta bur
guesia considerava encerrada a ta
refa revolucionária. Entretanto, os 
sans-cullotes, estimulados pelo 
A m igo do Povo e inúmeros clubes 
revolucionários, ainda exigiam nas 
ruas o prosseguimento do processo.

A s g u e r ra s  c o n tra  as 
C o ro a s  e u ro p é ia s

Desfeita a Constituinte, a As
sembléia Legislativa durou apenas 
onze meses. Nela, dois partidos de
frontaram-se violentamente: os ja 
cobinos — internamente divididos 
em democratas (entre os quais Ma- 
ximilien François Marie Isido-
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0  cotidiano de Paris, numa fase tranqüila da era revolucionária: junto ao Sena, vendedores e saltimbancos.

re de Robespierre*, Marat, Louis 
Antoine Leon de Saint-Just*) 
e feuilants (conservadores e m onar
quistas) — e, do outro lado, os gi- 
rondinos (representantes da bur
guesia manufatureira e fundiária).

Ao mesmo tempo, vários fatores 
acentuavam ainda mais a insatisfa
ção popular: a inflação incontrolá- 
vel, que conduzia a uma terrível 
alta do custo de vida; o apossa- 
mento, pela burguesia, de terras lei
loadas que haviam pertencido ao 
clero; a falta de chá, café e açúcar, 
resultante da revolta dos negros 
haitianos (a Constituição m anti
vera a escravidão nas colônias).

Tanto para desviar a atenção po
pular dos graves problemas inter
nos, quanto para alargar as frontei
ras do país, os girondinos, 
representantes da burguesia mer
cantil, que viam o fornecimento de 
armas e a manutenção do exército, 
também como uma fonte conside
rável de lucros, propunham a 
guerra contra as monarquias euro
péias, então aliadas na defesa do 
absolutismo. Os jacobinos opu
nham-se à guerra temendo que o 
enfraquecimento interno fosse 
aproveitado pela aristocracia.

Iniciado o conflito, a França só 
conheceu derrotas, primeiramente 
contra a Boêmia e depois ante a 
Hungria. As tropas francesas, além 
de despreparadas, sofreram a sabo
tagem dos comandantes contra-re- 
volucionários e a traição da Rai
nha Maria* Antonieta, que 
entregara os planos da campanha 
ao inimigo. Quando Áustria e Rús
sia entraram na guerra, a situação 
tornou-se desesperadora.

A queda de Verdun, última forti
ficação no caminho de Paris, 
acende o ódio popular contra os 
inimigos, assim como em relação 
aos traidores franceses. Prisões são 
invadidas e centenas de aristocra
tas que ali aguardavam julgamento 
são massacrados. Marat, Robes
pierre e Georges Jacques Danton*, 
que tinham conseguido da Assem
bléia a deportação do clero contra- 
revolucionário, chefiam novo le
vante revolucionário: a Comuna de 
Paris. A Comuna e seus partidários 
armam e organizam o povo e em 
setembro a França revolucionária 
obtém espetacular vitória em 
Valmy. Com isso, a República é 
proclamada e passa à ofensiva.

Em setembro de 1792, numa si
tuação interna caótica e lutando 
contra uma potente coligação con- 
tra-revolucionária (à Áustria e 
Prússia juntam-se Espanha, Ingla
terra e Holanda), começa uma 
nova etapa da Revolução, com o 
início das atividades da Conven
ção, eleita por sufrágio universal. 
Nela, três partidos disputam o po
der: a Gironda, majoritária e fran
camente conservadora; a Monta
nha, revolucionária; e a Planície, 
agrupamento informe que reúne os 
sem posição definida.

O processo contra Luís XVI, 
acusado de alta traição, extrema os 
grupos: a Gironda tudo faz para 
salvá-lo, mas a Montanha consegue 
levá-lo ao cadafalso, em janeiro de 
1793.

Nesse meio tempo, agrava-se a 
crise econômica, acirrada pela 
guerra. A questão agrária não fora 
solucionada, criando grande falta

de gêneros e acentuando a carestia. 
Os “raivosos”, grupo de esquerda 
revolucionária, exploram as dificul
dades, fazendo carga contra os gi
rondinos. Em março de 1793, 
eclode uma sublevaçao realista na 
Vendéia, uma das regiões mais 
atrasadas da França, vítima dos es
peculadores de cereais, área sensí
vel à propaganda clerical e aberta 
à sabotagem inglesa. Em abril, o 
partido da Montanha responde 
com o Terror revolucionário, ins
taurando o que Marat chamou de 
“despotismo dos pobres” .

Três órgãos comandam esta 
nova fase revolucionária: o Comitê 
de Salvação Pública; o Tribunal 
Revolucionário, para a segurança 
interna; e o Comitê de Segurança 
Nacional, para os problemas exter
nos.

Na Convenção, os girondinos 
tentam defender-se, colocando-se 
acima dos novos instrumentos re
volucionários.

É inútil. Nos meses de maio e ju 
nho de 1793, uma insurreição po
pular mostra que para a grande 
maioria a Revolução ainda não al
cançara seus objetivos. O poder 
passa inteiramente para as mãos 
dos jacobinos da Montanha.

A  fe rro  e fo g o  n a sc e  
a  d e m o c ra c ia

Sob o controle jacobino, a Con
venção continua suas funções, mas

o poder de fato fica nas mãos de 
Robespierre, “o Incorruptível” . Na 
guilhotina ou nos conselhos revolu
cionários, ele vai liquidando tanto 
sei>s adversários contra-revolucio- 
nários (confessos ou não) como os 
chamados “raivosos”. Em julho, 
M arat morre apunhalado, numa 
conspiração girondina.

Entretanto, a burguesia continua 
a lutar e, a 9 de julho (Termidor, 
segundo o calendário da Revolu
ção), ela se aproveita de uma queda 
de prestígio jia Comuna de Paris e 
executa, sem processo, Robespierre 
e seus partidários mais próximos. 
A queda do “ Incorruptível” arrasta 
muitos e, entre eles, um jovem ge
neral de brigada que teria um lugar 
de destaque na história da França: 
Napoleão* Bonaparte, condenado 
a vinte dias de prisão.

Ao final do Terror, o sentimento 
nacional francês está solidificado. 
Apesar dos inúmeros guilhotina- 
mentos organizados pelo Comitê 
de Salvação Pública, a Revolução 
descobre o governo democrático. 
Instaura-se uma economia dirigida, 
exigência dos esforços de guerra. A 
Vendéia é jiacificada, extinguem-se 
a escravidao nas colônias, os rema
nescentes do feudalismo, a prisão 
por dívidas, a lei da primogenitura. 
Realiza-se a reforma agraria, que 
faz de 3 milhões de novos pequenos 
proprietários agrícolas uma das 
maiores forças sociais da França 
até a Segunda Guerra Mundial.

Decreta-se o controle sobre os pre
ços dos gêneros alimentícias de pri
meira necessidade, a maior reivin
dicação popular da época.

No período do Terror também se 
instaurara uma inovação, símbolo 
do início de um mundo diferente: o 
novo calendário para um ano de 
doze meses de trinta dias (os cinco 
dias restantes chamando-se sans- 
cullotides). Setembro, o mês da 
proclamação da República, pas
sara a chamar-se Vindimiário, se
guido de Brumário, Frimário, Ne
voso, Pluvioso, Ventoso, Germinal, 
Floreai, Prairial, Messidor, Termi
dor e Frutidor.

Tenta-se a descristianização do 
povo francês: a Igreja Nossa Se
nhora de Paris transforma-se em 
“Templo da Liberdade”, onde 
passa a dominar o “culto da ra
zão”.

Na política externa, o exército 
revolucionário consegue uma série 
de vitórias. A Bélgica é reconquis
tada e os Países-Baixos ocupados. 
A Prússia, a Espanha e a Holanda 
são forçadas —  pelos tratados de 
Bâle, em 1795 —  a assinarem uma 
trégua desvantajosa para elas: a 
França anexava a margem es
querda do Reno e os Países-Baixos 
se tornavam “república satélite" da 
República Francesa. A Revolução 
parecia não hesitar em adotar a 
política monárquica da conquista 
das “fronteiras naturais” .

A  ú ltim a  fase  d a  R ev o lu ção
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Francesa  com preende o G overno 
do D iretório , ae agosto de 1795 a 
novem bro de 1799. Nesse período 
é prom ulgada a C onstituição do 
A no III, repartindo o poder legisla
tivo em: C am ara  dos Q uinhentos e 
C onselho dos A nciãos (espécie de 
Senado).

O Executivo cabia a cinco dire
tores, anualmente renováveis, que 
formavam o Diretório, sendo esco
lhidos pelo Legislativo (eleito por 
sufrágio universal). Pela nova 
Constituição, só votavam alfabeti
zados, o que diminuiu considera- 
veljnente o colégio eleitoral.

A testa do governo, os burgueses 
reinstauraram a escravidão nas co
lónias, e entraram em guerra com 
a Inglaterra, em mais uma luta de 
disputa do mercado mundial.

Entretanto, a situação econó
mica do Diretório era calamitosa, 
a curto prazo, embora as altas fi
nanças, o comércio e até mesmo a 
industria começassem a apresentar 
sinais de reação positiva.

A guerra contra os ingleses em
baraçava as relações comerciais; 
os empréstimos contraídos pelo 
Executivo, a juros altíssimos, acar
retavam problemas; a contínua 
desvalorização da moeda e a infla
ção faziam ressurgir o fantasma da 
fome e da miséria. Em maio de 
1797 afirmam-se definitivamente 
as regras burguesas contra o socia
lismo: é executado o socialista utó
pico Gracos Babeuf.

P a z  e o rd e m  
c o m  a  b u rg u e s ia

O cerco prolongado, as sucessi
vas crises políticas e econômicas, o 
Terror, as jornadas populares, tudo 
isso esgotara os franceses: era o 
momento de instaurar paz e ordem. 
E paz e ordem para a França foi 
a bandeira levantada pela burgue
sia, a classe mais consciente de 
seus objetivos no final de 1799.

Era a hora de o jovem general 
Napoleão Bonaparte —  que alcan
çara fama no massacre aos realis
tas de Toulon e na vitória sobre os 
austríacos na Itália —  assumir o 
poder em nome da ordem e da se
gurança.

Juntamente com Paul François 
Jean Nicolas de Barras*, seu prote
tor parisiense, Napoleão da seu 
golpe no regime no dia 18 de Bru
mário (9 de novembro de 1799). 
Dissolve a Câmara e substitui o 
Diretório por três cônsules (um dos 
quais é ele próprio).

A essa altura, os objetivos visa
dos pelos teóricos do movimento 
de 1789 pareciam plenamente con
figurados. Era patente o triunfo das 
novas forças sociais, políticas e 
ideológicas nascidas com o capita
lismo, com a vitória da classe bur
guesa e de seus aliados.

A Revolução Francesa triunfara. 
A tarefa de Napoleão Bonaparte 
consistiria justamente em consoli
dar esse sucesso.

VEJA TAM BÉM : Absolutism o; 
Burguesia; Comunas; Constitui
ção; Democracia; Emancipação 
Americana; Enciclopedistas; Es
tado: França: Liberalismo; M o
narquia; Napoleônico, Império.

Francesas, 
Invasões

Nenhuma nação aceitou a repar
tição do mundo feita em 1494 pelo 
Tratado de Tordesilhas* —  em 
certa medida, nem mesmo os signa
tários, Portugal e Espanha. Tam
bém não convenceram a ninguém 
as bulas do Papa Alexandre* VI 
(1492), justificando a divisão com 
base em “testamentos divinos” .

Franceses, ingleses e holandeses 
formaram o principal bloco da  re
sistência às pretensões dos países 
ibéricos. Também eles estavam em
penhados na formação de impérios 
coloniais, através dos quais afirma
riam sua posição dentro d^ revolu

ção comercial (uma vigorosa ex
pansão das trocas) que se 
processava na Europa, fortale
cendo ao mesmo tempo as monar
quias* nacionais (nacionalização 
das forças econômicas sob o co
mando do rei).

Na verdade, Portugal e Espanha 
conquistaram uma posição de su
premacia, não tanto por causa de 
tratados ou bulas, mas devido a sua 
situação geográfica e ao sentido 
que deram à expansão marítima. 
Enquanto ingleses e holandeses 
procuravam chegar ao Oriente pelo 
nordeste da Europa, as nações ibé
ricas resolveram atingir os merca
dos orientais de especiarias pelo 
Atlântico.

Os franceses, por sua vez, não 
quiseram seguir os passos da Ingla
terra e da Holanda, deixando de 
procurar a passagem pelo nordeste 
(que, aliás, não, existia mesmo),. 
Preferiram acompanhar portugue

ses e espanhóis — e, assim, senti
ram com maior intensidade o 
domínio absoluto que os dois paí
ses exerciam sobre os novos mares 
e terra.

Desse modo, foram os franceses 
que desempenharam o papel mais 
ativo na contestação desse exclusi
vismo. Um de seus reis, Francisco* 
I, afirmaria, ironicamente, que des
conhecia a cláusula do “testamento 
de Adão” que reservava o mundo 
apenas a portugueses e espanhóis. 
A partir daí, a concorrência só se 
resolveria por intermédio das ar
mas, através de pirataria, ou atra
vés de corsários, enviados militares 
e colonizadores.

P ira ta s  e c o r s á r io s

Como piratas —  ou flibusteiros, 
como os portugueses os chamavam 
— , os franceses estiveram no Bra
sil inúmeras vezes, saqueando em-

Desde os tempos de Martim Afonso havia combates cornos franceses, na costa (Gravura d e  T e o d o r e  d e  B r,).
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barcações e povoamentos litorâ
neos. Não encontrando metais 
preciosos, carregavam especiarias 
como pau-brasil, âmbar e algodão, 
e produtos exóticos como papa
gaios e macacos, cuja procura era 
muito grande nos mercados euro
peus.

Como corsários, os franceses 
também estiveram muitas vezes no 
Brasil. Essa prática, não muito di
ferente da pirataria, contava com o 
apoio oficial, por meio das “cartas 
de corso” e “cartas de marca”, nas 
quais o rei autorizava os aventurei
ros a agir, em qualquer circunstân
cia, em nome do Estado.

Uma expedição corsária era pla
nejada metodicamente: primeiro, 
incorporava-se uma empresa por 
ações em Dieppe, Honfleur, 
Bayonne, Saint-Malo, Ronen e ou
tros portos da França; depois, pro- 
via-se a tripulação e o comando era 
entregue ao corsário (misto de 
aventureiro, soldado, cortesão, 
mercador e herói nacional). Até o 
rei e seus familiares costumavam 
figurar, ao lado de armadores e co
merciantes, na lista dos grandes 
acionistas dessas empresas mercan
tis e guerreiras.

Já  em 1497, Cristóvão Co
lombo* teve de se defender de cor
sários franceses na Madeira, e pelo 
menos desde 1514 eles pescavam 
bacalhau e baleia na Terra Nova 
—  no entanto, sua intenção ia além 
da pesca, pois pretendiam -encon- 
trar o caminho para as índias. Na 
mesma época, pilharam tesouros 
enviados por Fernão Cortez* à Es
panha e, em 1545, quando os espa
nhóis descobriram as minas de 
prata de Potosi (na atual Bolívia), 
redobraram suas atividades.

Logo após a descoberta do Bra
sil, os franceses realizaram inúme- Da vitória dos homens de Mem de Sá contra os franceses, nasceu a cidade

ras expedições corsárias ao novo 
território português. Tratando os 
índios com mais habilidade que os 
lusos, conquistaram a aliança dos 
nativos, que os chamavam de mair 
(transformadores). Sucessivamente, 
estiveram na nova colônia Binot 
Paulmier de Gonneville (1504), 
Parmentier (1520) e Hughes Roger 
(1521), que carregaram a única ri
queza fácil da terra, o bois de Fer- 
nambouc (pau-brasil).

João Ango, armador português 
radicado na França, recebeu do so
berano Francisco I uma “carta de 
m arca” para apresar navios portu
gueses no valor de 250 000 duca
dos. Com essa concessão vieram 
muitas outras, provocando a rea
ção de Portugal, que criou então as 
expedições guarda-costas, para re
primir os corsários.

Entre os anos de 1516/19 e 
1526/28, respectivamente, Cristó
vão Jacques esteve caçando france
ses, de Pernambuco ao rio da 
Prata, e destruiu a feitoria francesa 
de Fernambouc. Ao mesmo tempo, 
era interceptada, em Málaga,_a es
quadra do comandante francês do 
Mediterrâneo, pois um dos navios 
levara do Brasil, além de papa
gaios, urucu, algodão e macacos, 
mil toras de pau-brasil.

A s F ra n ç a s , 
E q u in o c ia l e A n tá r t ic a

Por duas vezes, soldados e colo
nos da França estabeleceram-se no 
Brasil: a primeira, entre os anos de 
1555 e 1567, com a França Antár
tica (Guanabara), e a segunda entre 
1612 e 1616, com a França Equi
nocial (Maranhão).

Associando-se ao Almirante 
Gaspar de Coligny* (chefe protes
tante) e ao Rei Henrique* II, o ca
valeiro de Malta, Nicolau Durand. 
Senhor de Villegaignon*, obteve 
dois navios, auxílio financeiro e au
torização para o translado de colo
nos ao Brasil. Subscrito o capital 
necessário, os franceses instala
ram-se num dos espaços vazios da 
colonização lusa, a Guanabara, en
tão pertencente à capitania de Sào 
Vicente. Fortificaram-se no ilhéu 
da Laje e na ilha de Serigipe (hoje 
Villegaignon), aliando-se aos índios 
tamoios e fundando a cidade de 
Henriville. Em 1557 chegaram 
mais três navios com quase trezen
tos colonos, entre os quais o fran- 
ciscano frei André Thevet e o cal- 
vinista Jean De Léry, que 
escreveriam crônicas sobre a vida 
indígena e a colônia francesa: A s  
Singularidades da França A ntár
tica (1558) e História de uma Via
gem à Terra do Brasil, também  
chamada América  (1578), respecti
vamente.

Villegaignon não admitia quais
quer abusos contra os indígenas e 
envolveu-se, ainda, em disputas re
ligiosas, o que desagradou os colo
nos. Os colonos huguenotes acaba
ram regressando à França, após a 
descoberta de uma conspiração 
contra Villegaignon.

Quando o governador-geral 
Mem de Sá* atacou o núcleo colo
nial francês, o cavaleiro de Malta 
havia fugido, deixando em seu lu
gar Bois-le-Comte. Atacados por 
uma esquadra de dez navios, os

Na fortaleza São João, Estácio de Sá iniciou a resistência contra o invasor francês. franceses abandonam as ilhas, fi-
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xando-se no continente, onde con
tavam com o apoio dos índios, reu
nidos na Confederação dos 
Tamoios. Em 1563, entretanto, os 
portugueses, com o auxílio dos p a 
dres Manuel da Nóbrega* e Jose de 
Anchieta*, estabelecem a Paz de 
Iperoigue, retirando assim o apoio 
nativo dos franceses. Com a ajuda 
dos temiminós e tupiniquins pacifi
cados, Estácio de Sá* conseguiu im- 
pôr derrotas sucessivas a seus ini
migos, expulsando-os e fundando o 
povoado de São Sebastião do Rio 
de Janeiro, um núcleo armado.

Durante o século XVI, embora 
não tenha havido qualquer outra 
tentativa, francesa de fundar colô
nias no Brasil, os remanescentes da 
França Antártica que não haviam 
regressado a seu país estabelece- 
ram-se em regiões mais despovoa
das do litoral. Para isto, contaram 
com o apoio dos índios, que prefe
riam ligar-se aos franceses, como 
no caso dos caetés de Sergipe, e dos 
potiguaras da Paraíba, Rio Grande 
do Norte e Ceará.

Além de maior habilidade em 
suas relações com os nativos, os 
franceses aproveitaram-se ainda 
dos ressentimentos que seus aliados 
nutriam contra os portugueses. 
Conseguiram, dessa forma, as con
dições necessárias para o estabele
cimento de pequenas feitorias para 
resgate de âmbar e pau-brasil, 
muito visitadas por corsários fran
ceses que vinham traficar nas cos
tas brasileiras.

Depois de ouvir o relato de dois 
viajantes que estiveram no Brasil 
(Jacques Riffault e Charles de 
Vaux), a regente Maria* de Médici 
resolveu empreender, em 1612,_a 
segunda tentativa de colonização 
francesa no Brasil. Para tanto, res
ponsabilizou La Ravardière pela 
empresa e deu a vários fidalgos o 
jítulo de “ tenente-general do rei nas 
índias Ocidentais e Terras do Bra
sil” . Esses nobres vieram para o 
Maranhão trazendo muitos colonos 
e quatro capuchinhos. Ligaram-se 
aos tupinambás e ergueram o forte 
de São Luís, na  ilha do mesmo 
nome.

Ao lado disso, os portugueses fi- 
xaram-se na fortaleza de Nossa Se
nhora do Rosário, construída em 
1613 para dar combate aos france
ses e tornar-se um pólo de coloni
zação lusa no Ceara. Os movimen
tos dos franceses eram então 
controlados pelos portugueses si
tiados em Nossa Senhora do Rosá
rio e pelos espanhóis, em Madri, 
que era então a capital da metró
pole (de 1580 a 1640, Portugal e 
suas colônias estiveram sob o 
domínio espanhol).

Ao primeiro ataque luso-hispâ- 
nico, o tenente-general Daniel de 
La Touche propos que as cortes da 
Espanha e de seu país resolvessem 
o impasse. Mas o rei Filipe III 
(1578-1621) não quis estabelecer 
negociações, ordenando nova re
pressão aos invasores, que preten
diam formar a França Equinocial. 
Após o ataque das forças coman
dadas por Jerônimo de Albuquer
que*, La Touche teve de entre
gar-se, em 1616, encerrando 
naquele momento as tentativas de 
colonização de iniciativa francesa. 
Mais uma vez, no lugar antes ocu
pado pelo inimigo, fundou-se um

núcleo de povoamento definitivo 
para impedir novas intrusões 
(Nossa Senhora do Belém).

O s e n v ia d o s  m ilita re s

No começo do século XVIII, os 
franceses encontraram bom pre
texto para  atacar novamente a co
lônia brasileira. Portugal interferira 
em favor dos espanhóis na Guerra 
de Sucessão da Espanha, na qual o 
rei francês Luís* XIV reivindicava 
o trono de Madri, após a morte de 
Carlos 11(1700).

Além disso, os portugueses con
cederam à burguesia inglesa uma 
situação bastante privilegiada em 
seu mercado, pelo Tratado de Met- 
huen (1703), enquanto nada ofere
ciam à França.

Em represália, Luís XIV distri
buiu inúmeras “ cartas de corso” 
para hostilizar navios de Portugal, 
situação que repercutiu no Brasil 
em 1710 e 1711, quando enviados 
militares de seu governo passaram

a atacar navios que carregavam 
metais preciosos.

Os armadores de Brest prepara
ram, em 1710, uma gigantesca ex
pedição contra o porto do Rio de 
Janeiro, pelo qual se escoavam os 
produtos das Minas Gerais, em di
reção à metrópole. Em seis navios, 
mais de mil homens, comandados 
pelo Capitão-de-Fragata Jean 
François Duclerc*, tentaram ata
car a cidade. Mas o plano malo
grou.

Impedidos de entrar na baía, 
pelo fogo da fortaleza de Santa 
Cruz, os soldados franceses só con
seguiram desembarcar em Guara- 
tiba, a vários dias de caminhada do 
Rio de Janeiro.

Ao chegarem à cidade, sem qual
quer comunicação com sua esqua
drilha, tiveram de travar violentos 
combates de rua no Riachuelo, na 
Lapa, no morro do Castelo e no lu
gar onde se situa atualmente a 
praça XV. Acabaram encurralados 
por milícias de estudantes e religio

sos no trapiche da rua Direita (hoje
1.° de Março).

Quando se renderam, cerca de 
quatrocentos deles já  haviam mor
rido. Aprisionado com mais de 440 
homens, Jean François Duclerc foi 
levado para o Colégio de Jesuítas, 

ue lhe serviu de cadeia provisória; 
epois, transferiram-no para uma 

casa de aluguel, onde desfrutou de 
liberdade quase total até ser assas
sinado durante o sono, seis meses 
depois.

No ano seguinte, o rei da França 
partiu para uma nova tentativa de 
ataque ao Brasil. De La Rochelle 
saiu, em 1711, uma esquadra cor
sária composta de um efetivo de 
dezoito navios, mais de setecentos 
canhões e mais de 5 000 soldados. 
Portugal soube a tempo o que iria 
acontecer e providenciou rapida
mente reforços e o envio anteci
pado da “ Frota do Brasil” . _

O comandante português Gas
par da Costa, entretanto, descuidou 
da defesa, apesar de prevenido. 
Contando também com a cerração 
que encobria a entrada da barra, os 
invasores conseguiram penetrar na 
baía da Guanabara (12/09/1711), 
ultrapassando as fortalezas que a 
protegiam. Frente ao bombardeio 
francês, o Governador Castro de 
Morais retirou-se com a tropa, e 
parte da população fugiu para o su
búrbio.

Assim, o dono da cidade, o co
mandante francês Duguay-Trouin 
(1673-1736) libertou os sobreviven
tes da primeira expedição. Em se
guida, começou o saque à cidade: 
arrombaram lojas e armazéns, em
pilhando na rua fazendas, vinhos, 
baixelas e tudo o que pudesse ser 
carregado.

Temendo reforços de Minas Ge
rais e da Bahia, cuja chegada se 
anunciava, Duguay-Trouin propôs 
então a entrega da cidade, condi
cionada a um resgate de 600 000 
cruzados, 100 caixas de açúcar e 
200 bois, aceito pelo governador 
(10/10/1711).

Os danos totais causados à ci
dade eram de aproximadamente 30 
milhões de cruzados. O consórcio 
francês que organizou a invasão re
colhia um lucro de 92% sobre o ca
pital empregado.

U m a  n o v a  p o lí t ic a

A partir das ações de pirataria e 
corso, a Coroa portuguesa come
çou então a imaginar uma forma de 
garantir a posse da colônia ameri
cana. Presa a vários empreendi
mentos que lhe forneciam lucros 
vantajosos e imediatos, não se inte
ressou a princípio pelo Brasil, onde 
os metais preciosos ainda não ha
viam sido encontrados.

Mas, à medida que forças estran
geiras — em particular as da 
França —  tentavam conquistar a 
nova colônia, a ocupação do seu 
território passou a entrar na pauta 
das preocupações portuguesas. A 
cana-de-açucar teve sua implanta
ção, em boa parte, devida a essas 
invasões.

VEJA TAM BÉM : Brasil —  Histó
ria; Capitanias Hereditárias; Colo 
nização; Governo Geral.



"A Batalha da Ponte Milvio", detalhe de um grandioso trabalho que Piero della Francesca executou para a Igreja de São Francisco, em Arezzo.

Francesca, 
Piero della

Salomão Recebe a Rainha de 
Sabá, Flagelação de Jesus, Nossa 
Senhora com o Menino e Quatro 
Anjos, Nossa Senhora com o' M e
nino e os Santos: são algumas das 
obras-primas deixadas pelo italiano 
Piero delia Francesca, considerado 
um dos maiores representantes do 
Quattrocento italiano. Também 
cultor da matemática — escreveu 
De Perspectiva Pingendi (Sobre a 
perspectiva na pintura) e De Din- 
que Corporibus Reguíaribus, (So
bre os cinco corpos regulares) — , 
Piero aliou a paixão intelectual a 
um a extraordinária sensibilidade 
no uso da cor e no emprego das 
formas. Sua pintura caracteriza-se 
pelos cortejos solenes e majestosos 
de figuras monumentais, dispostas

segundo rígida e severa geometria.
Quase sempre, as personagens 

de Piero delia Francesca partici
pam de um cerimonial: a Rainha 
de Sabá curva-se para saudar o Rei 
Salomão; os flageladores de Cristo 
acham-se fixados numa atitude es
tática; anjos de expressão indevas- 
sável circundam a Virgem (que não 
sorri nem deixa transparecer qual
quer doçura maternal).

Os elementos mais comuns da 
pintura* da época foram proposita
damente deixados de lado por 
Piero, que preferiu um universo 
geométrico e sacro.

O mecenas Lourenço* de Me
diei, por exemplo, dizia que a arte 
era um meio de trazer bem-estar, 
consolo, alento e satisfação ao ho
mem. E a pintura de Piero negava 
tal concepção: para ele a arte e in
diferente ao social. Ao retratar o 
homem de forma monumental e so
lene, celebrava sua crença inabalá
vel em Deus.

Filho de Benedetto dei Frances- 
chi e Romana di Perino dei Mon- 
terchi, Piero nasceu em Borgo San

Sepolcro, na Toscana, provavel
mente entre 1410 e 1420. Traba
lhou em 1439 em Florença*, e, de 
volta à cidade natal, foi nomeado 
conselheiro municipal, em 1442. 
Três anos depois, inicia um retá
bulo para a Confraria da Miseri
córdia do lugar. Mas antes de ter
minar esse trabalho, vai a Ferrara, 
onde pinta os afrescos do palácio 
local. Em 1454 começa a decorar 
a Igreja dos Irmãos de Santo Agos
tinho, em Borgo San Sepolcro, 
obra só concluída em 1469. Nesse 
período, executa na sala do papa, 
em Roma, pinturas que não sobre
viveriam e das quais se tem conhe
cimento por um documento datado 
de 12 de abril de 1459.

Entre 1452 e 1466, Piero traba
lhou também para o condottiere Si- 
gismundo Malatesta (1417-1468), 
em Arezzo. Na época, executou os 
afrescos da Igreja São Francisco, 
considerados os mais perfeitos de 
sua obra. Entre os temas; a maioria 
extraída de episódios bíblicos, in
clui a visita da Rainha de Sabá a 
Salomão; o sonho e a vitória de

Constantipo; o reconhecimento da 
Cruz verdadeira, sua restituição a 
Jerusalém e a Anunciação. Semi- 
oculta durante séculos, essa obra 
passou depois a ser cultuada por 
centenas de artistas de todo o 
mundo em constantes peregrina
ções aos vilarejos da Toscana meri
dional.

Piero delia Francesca não se li
mitou à arte. Dedicou-se também a 
problemas administrativos de sua 
região, chegando a ser nomeado 
prior-chefe da Confraria de São 
Bartolomeu. Depois de 1480, alu
gou uma confortável casa em Ri- 
mini. Ali, por volta de 1485, escre
veu seus tratados de perspectiva, 
dedicando-os a Guidobaldo, duque 
de Urbino. No dia 5 de julho de 
1487, assinou •um testamento, no
meando os sobrinhos como herdei
ros. A 12 de outubro de 1492, 

uase cego, morreu em Borgo San 
epolcro.

VEJA TAM BÉM : Renascença.
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Francês, Cinema

Até o início da Primeira* Guerra 
Mundial (1914), o cinema* interna
cional foi praticamente dominado 
pela França. Essa preponderância 
não se manifestou apenas sob o as
pecto artístico, mas também, e com 
igual intensidade, nos setores da in
dústria e do comércio cinematográ
ficos. Isso foi possível porque a 
produção francesa, estruturada em 
bases sólidas, pagava-se facilmente 
no mercado interno, podendo assim 
atacar com firmeza o mercado ex
terno, transformando-o em segura 
fonte de lucros. Essa ofensiva co
meçou já. nos primórdios da cine
matografia, pelos próprios irmãos 
Auguste* e Louis Lurflière*, se
guida depois por Georges Méliès*, 
que não só vendia cópias dos filmes 
franceses no exterior como chegou 
a instalar um escritório de comér- 
cio cinematográfico em Nova 
York. Tal sistema foi aperfeiçoado 
em seguida por Charles Pathé*: a 
produção de filmes uniu-se ao 
grande capital bancário. Além de 
montar escritórios para venda de 
cópias em diversos lugares do 
mundo, Pathé abriu tambem sucur
sais para a produção de filmes em 
Berlim, Roma e Nova York. A par
tir de 1908, abandonou astuta
mente a venda de cópias, para lu
crar muito mais com o aluguel de 
filmes. Foi ele também quem estru
turou o comércio cinematográfico 
nos três níveis conhecidos: produ
ção, distribuição e exibição. E, 
além de organizar o monopólio da 
distribuição e da exibição, fundou 
um a fábrica de filme virgem, con
trolando dessa maneira a matéria- 
prima da indústria cinematográ
fica. Assim, em 1908, Charles 
Pathé, sozinho, vendeu mais que o 
dobro de todos os produtores ame
ricanos juntos. Segundo o historia
dor Georges Sadoul (1904-1968), 
praticamente 80% dos lucros do ci
nema francês, nesse período, foram 
arrecadados no exterior (Pathé che
gava a vender centenas e até 
mesmo milhares de cópias de um 
mesmo filme).

A partir de 1912, Leon Gaumont 
(1864-1946) surge como um dos 
mais sérios concorrentes do “ impé
rio Pathé”.

O s p r im e iro s  g ê n e ro s

O cinema da F ran ja  iniciou-se 
como produção através dos filmes 
de Louis Lumière, orientados es
sencialmente para o registro de 
atualidades, cenas familiares e al
guns quadros cômicos, como O R e
gador Regado (L 'Arroseur Arrosé, 
1895), por exemplo. Georges Mé
liès, pouco depois, encaminha o ci
nema para o espetáculo e a imagi- 
nação; utilizando-se amplamente 
das técnicas cenográficas teatrais 
da época e de trucagens exóticas (A 
Viagem à Lua, 1902). Com Pathé 
e Gaumont, essa produção torna-se 
mais diversificada, destacando-se o 
documentário*; a comédia* popu
lar de personagens como Boireau, 
Onésime, Calino e Rigadin; a co-

Com Jean-Paul Belmondo, o herói identifica-se com o homem do povo.

média requintada de Max Linder 
(1883-1925), precursor do Carlitos 
Chaplin; o filme em série de aven
tura (Rocambole, Fantomas, Os 
Vampiros, N ick Carter, Zigomar); 
as grandes montagens históricas 
(Joana d ’Arc); o filme erótico (Le 
Coucher de la Mariée, 1901); e o 
filme naturalista, ambientado ge
ralmente nas zonas de prostituição 
e nos bairros pobres.

Aos filmes populares — exibi
dos e aplaudidos sobretudo nos 
parques de diversões — junta-se, a 
partir de 1908, o chamado filme de 
arte. Com roteiro de famosos escri
tores e interpretados por profissio
nais da Comédie Française, tais 
obras tinham por objetivo “dignifi
car” o cinema, atraindo público 
mais culto. Iniciada com O A ssas
sinato do Duque de Guise (L A s
sassinat du Duc de Guise, 1908), 
essa tendência não durou muito, 
mas repercutiu profundamente en
tre os produtores, que passaram a 
se preocupar com o aperfeiçoa
mento artístico e técnico, para 
atrair um público mais sofisticado 
às salas de exibição.

O florescimento da cinematogra
fia francesa recebeu duro golpe a 
partir de 1913: a Primeira Guerra 
Mundial e a concorrência italiana 
e dinamarquesa conseguiram sufo
cá-la. Depois da guerra, a França 
não conseguiu dominar nem 
mesmo seu mercado interno. Na 
década de 1920, apenas 35-40% da 
renda desse mercado revertia aos 
produtores franceses; o resto do lu
cro ia para os Estados Unidos e 
para a Alemanha.

Também no humor a França conseguiu lugar de destaque, revelando, por exemplo, o comediante Max Linder.



286 Francês, Cinema

mas, em que a sátira social, a re
volta anárquica e a agressão desen
freada fundem-se como em A 
Propos de Nice  (1929/30) e Zéro 
de Conduite (1933), de Jean Vigo 
(1905-1934); e Un Chien Andalou  
(1928) e L ’Â ge d'Or (1933), de 
Luis Bunuel.

Paralelamente _ao vanguardismo, 
o cinema francês da década de 
1920 caracterizou-se também por 
realizações isoladas e marcantes de 
diretores como René Clair, cujo es
tilo particular afirmou-se em Un 
Chapeau de Paille d ’Italie (1928). 
Ao mesmo tempo, florescia no 
filme francês a tendência natura
lista, influenciada pela literatura de 
Emile Zola*, como nos filmes Rien 
que les Heures ( 1926), do brasileiro 
(radicado na Europa) Alberto Ca
valcanti (1897- ): Thérèse Ra- 
quin (1928), de Jacques Feyder 
(1888-1948); e, principalmente, 
Nana  (realizado na Alemanha em 
1926) e La Petite Marchande d ’A l
lumettes (1928/30), de Jean Renoir 
(1894- ).

R e a lism o  e 
“ n o u v e lle -v a g u e ”

Com o cinema sonoro, introdu
zido- em Sous le Toits de Paris 
(1930), de René Clair, o vanguar 
dismo vai perdendo sua força e não 
consegue mais impulsionar a pro
dução comercial. As obras de René 
Clair, principalmente A  Nous la 
Liberté (1931) —  equivalente fran
cês de Tempos Modernos, de C har
les Chaplin* — , e de Jean Renoir 
(abertamente naturalista, como em 
La Chienne, 1931) são comumente 
citadas entre as mais válidas do pe
ríodo que se encerra em 1935, 
quando o Naturalismo* cinemato
gráfico se afirma em definitivo 
como escola (freqüentemente cha
mada de “realismo poético”).

Esse cinema liderado por Renoir 
foi extremamente populista e oti
mista e dele participaram também 
Jacques Feyder, Marcel Carné 
(1909- ) e Julien Duvivier 
(1896- ). Em Toni (1934), por 
exemplo, J«an Renoir aborda a ex
ploração da mão-de-obra estran
geira; em Le Crime de M. Lange 
(1935), os pobres se unem para 
vencer um desonesto homem de ne
gócios; La Grande Illusion (1937) 
afirma que os interesses de classe 
são mais fortes que os nacionais e 
faz profissão de fé pacifista; Bas 
Fond  (1936) e La Marseillaise 
(1938) mostram um Renoir politi- 
carpente militante.

As vezes, o enfoque populista 
deixou de atingir totalmente seu 
objetivo, mostrando-se.frágil e hesi
tante. Cita-se como exemplo o 
filme La Belle Équipe (1936), de 
Julien Duvivier, que narra a funda
ção de uma cooperativa operária. 
O filme tem dois finais: para as sa
las de bairro, a cooperativa é vito
riosa; nas salas elegantes dos 
Champs Elysées, ela fracassa.

Com as dificuldades da Frente 
Popular na época da Guerra Civil 
Espanhola* e o duro golpe sofrido 
por grande parte da intelectuali
dade francesa com o Acordo de 
Munique (29 de setembro de 1938), 
o realismo poético perde o oti
mismo e torna-se fatalista: as per
sonagens passam a ser vencidas an-

A fraca produção comercial da 
cinematografia francesa, na década 
de 1920, foi acompanhada por in
tenso desenvolvimento intelectual e 
teórico do filme, dirigido especial
mente a uma elite cultural, com a 
proliferação de cineclubes e salas 
de arte.

“ A v a n t-g a rd e ”

Esse movimento ficou conhecido 
no mundo como avant-garde e 
através dele o cinema passou a ser 
considerado a “sétima arte”. Com 
ele, procurou-se fazer o que teatro, 
literatura e música não conseguiam 
isoladamente.

A avant-garde foi basicamente 
uma atitude de um grupo de artis
tas que, entre 1921 e 1931, tendo 
como centro a cidade de Paris, in
corporou ao cinema uma série de 
obras originais, concebidas sob o 
mesmo espírito. O vanguardismo 
constituiu se num esforço para a li
berdade e independência criadora 
do artista, a exemplo da pintura, da 
poesia e da escultura. Mas os adep
tos da tendência não desprezavam 
totalmente o aspecto comercial da 
obra, porque entendiam que só as
sim poderia ser atingido o filme 
equilibrado. Para Germaine Dulac 
(1882-1942), um dos líderes do mo
vimento, o cinema ideal deveria ser 
alimentado pelo m áxim ode experi
mentação no campo da técnica e da" 
expressão cinematográfica.

O termo “vanguardismo” é às 
vezes interpretado como simples 
inovação. Nesse sentido, sempre 
houve vanguardismo no cinema, 
desde Georges Méliês a Orson 
Welles (1915- ). Mas a história 
batizou com tal nome as idéias do 
grupo que trabalhava em Paris na 
década de 1920, por ter-se caracte
rizado exclusivamente pela pes
quisa, em filmes puramente experi
mentais e independentes, e não em 
meros momentos de pesquisa den
tro da produção tradicional e cor
rente.

Foi nesse período que a lingua
gem cinematográfica sofreu impor
tantes experiências. Numa primeira 
fase, apesar da influência do Ex- 
pressionismo* alemão (como por 
exemplo em D. Juan et Faust, 
1924, de Marcel L’Herbier) e da 
grandiloqüência dos filmes de Abel 
Gance (como por exemplo em La 
Roue, 1921/24), a avant-garde li- 
gou-se principalmente ao Impres
sionismo* pictórico e ao Simbo
lismo* literário. Essa fase é 
caracterizada sobretudo por filmes 
como Eldorado (1921), de L’Her
bier, La Femme de Nulle Part 
(1922), de Louis Delluc 
(1890-1924), La Fête Espagnole 
(1919), de Germaine Dulac e La 
Chute de la Maison Usher (1927), 
de Jean Epstein (1897-1953), com 
roteiro de Luis Bunuel*.

Numa segunda fase, a influência 
do Dadaísmo* e do Surrealismo* é 
nítida, como por exemplo em En- 
t r ’Acte  (1924), de René Clair 
(1898- ), Le Ballet Mécanique 
(1924), de Fernand Léger 
(1881-1955), La Coquille et le 
Clergy (1928), de Germaine Dulac, 
e Le Sang d ’un Poète (1930), de 
Jean Cocteau (1889-1963). O van
guardismo cinematográfico francês 
culminou com algumas obras-pri-

A Grande Ilusão", uma profissão de fé pacifista às vésperas da guerra.

Um cinema artesanal: cena do filme "Jogos Proibidos", de René Clemente.

Um dos primeiros filmes sonoros de René Clair: "A Nous la Liberté" (1931).
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Vadim: início da “nouvelle vague", 
trabalho personalizado.

tecipadamente, como em LeJour se 
Lève  (1939), de Mareei Carné, e La  
Bête Humaine (1938), de Jean Re- 
noir. Em La Règle du Jeu (1939), 
também de Renoir, o desfecho 
dá-se com a destruição de todas as 
personagens.

Durante a Segunda* Guerra 
Mundial, o cinema francês mante- 
ve-se com alguma força comercial, 
mas foi, naturalmente, um período 
pouco inventivo.

Com a guerra e a conseqüente 
ocupação nazista, grande parte dos 
realizadores partiu para o exílio: 
Renoir, Clair, Duvivier e Léonide 
Moguy (1899- ), entre outros, 
foram para Hollywood*; Jacques 
Feyder, para a Suíça; e Pierre Che- 
nal (1904- ), para  a Argentina. 
A tendência realista, até ali domi
nante, modificou-se, pois os temas 
preferidos passaram a ter escassa 
possibilidade de aproveitamento. O 
protesto e a revolta contra a ocupa
ção alemã eram sufocados pelos in
vasores. E os próprios cineastas 
que permaneceram no país não 
viam como tornar oportuna a auto- 
análise severa ou o simples comen
tário crítico.

Com raras exceções (uns poucos 
filmes de análise psicológica), o ci
nema francês do período teve de li- 
mitar-se ao filme de evasão e a te
m as superficiais, uma série de fitas 
chamadas históricas, policiais e 
poéticas. Mesmo assim, a partir da 
Segunda Guerra Mundial, foram 
produzidas algumas obras signifi
cativas dentro dessas categorias, 
assinadas por diretores que, ao 
lado de alguns tipos, como Mareei 
Carné, asseguraram a continui
dade da produção até cerca de

1955: Henri-Georges Clouzot 
(1907- ), Claude Autant-Lara 
(1903- ), René Clement 
(1913- ), André Cayatte 
(1909- ) e Jacques Becker 
(1906-1960) e Jean Cocteau 
(1889-1963), entre outros. E, no 
plano da interpretação, foi nessa 
fase que se tornaram consagrados 
alguns atores, como Michèle Mor
gan (1920- ) e Jean Gabin 
(1904- ). Ao mesmo tempo, 
conseguiu-se manter um certo nível 
artesanal, em que sobressaíram di
retores com marcante estilo pes
soal, como Robert Bresson 
(1907- ), autor de Un Con
damné à M ort s ’est Échappé 
(1956), Max Ophuls (1902-1957), 
realizador de Lola M ontes (1955), 
e Jacques Tati (1908- ), ator- 
diretor de notáveis comédias, como 
Jour de Fête (1947), A s  Férias do 
Sr. Hulot (1952), Meu Tio (1958), 
Playtime (1967) e Traffic (1971). 
Essa produção artesanal, que cons
titui o chamado “cinema de quali
dade” — hoje representado por fil
mes de René Clément, François 
Truffaut (1932- ) ou Louis 
Malle (1932- ) — , foi momen
taneamente arrasada pela nouvelle- 
vague, movimento desenvolvido 
por jovens diretores, como Claude 
Chabrol (1930- ), e que propos 
a produçao livre e a linguagem re
novada, dois aspectos que acaba
ram por influenciar a cinematogra
fia de todo o mundo.

Alguns desses novos diretores 
pertenciam ou estavam ligados ao 
círculo de críticos da revista Ca
hiers de Cinéma e quase todos fize
ram seu aprendizado como assis
tentes, roteiristas e atores de outros 
realizadores mais antigos.

Muitos passaram pela escola do 
curta-metragem e vários provi
nham da televisão. Segundo a opi
nião de alguns críticos, a origem do 
movimento estaria no filme Le R i
deau Cramoisi (1951), de Alexan
dre Astruc (1923- ).

A nouvelle-vague afetou global
mente a indústria cinematográfica

O vedetismo e a criatividade na década de 1960: B. Bardot e J. L. Godard.

VEJA TAM BÉM : Bunuel; Ci
nema; Comédia; Documentário; 
Ficção Científica; Godard; Rouch, 
Jan; Vanguarda e Tradição.

"Um a Mulher para Dois" ("Jules et Jim ", 1960), de François Truffaut: ci
nema de qualidade.

francesa, com a descoberta de no
vos temas, novas técnicas e novas 
“estrelas”. Foi justamente o mais 
conhecido desses jovens diretores
—  Roger- Vadim (1928- ) — o 
descobridor da vedette mais popu
lar do cinema da época, Brigitte 
Bardot (1934- ). Mas foi tam 
bém com Vadim e Brigitte (Et Dieu 
Créa la Femme, 1956) que a nou- 
velle-vague se constituiu num ci
nema escapista para uma França

que enfrentava a Guerra da Argé
lia* (1958/62).

Uma das maiores características 
desse movimento foi a personaliza
ção do trabalho criador, o que tal
vez tenha possibilitado a estréia de 
nada menos que 49 diretores em 
um único ano (1960).

Ao lado dos já  c.onsagrados 
François Truffaut, Louis Malle, 
Agnès Varda (1928- ), Pierre 
Kast (1920- ), Mareei Camus 
(1912- ) e Georges Franju 
(1912- ), despontaram outros 
nomes importantes como os de 
Chris Marker (1921- ), Alain 
Resnais (1922- ), Jean-Luc 
Godard* e Renée Allio 
(1924- ).

O cinema francês ingressou na 
década de 70 sem a força de dez 
anos antes, mantendo-se no mer
cado interno, graças à nova onda 
de filmes eróticos ou inequivoca
mente pornográficos.

No exterior, entretanto, conti
nuou atraindo o interesse de certo 
público com filmes de grande efeito 
plástico, assinados principalmente 
por Jacques Demy (1931- ) e 
Claude Lelouch (1937- ); ou 
com obras polêmicas, de forte con
teúdo político, a exemplo de Z  
(1968), A  Confissão (1970) e Es
tado de Sítio (1972), realizadas em 
regime de co-produção pelo diretor 
de origem grega Costa-Gavras 
(1933- ).
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Francisco 
de Assis

Como a maioria dos ricos da 
época, Francisco Bernardone — 
nascido em 1182 em Assis, Itália
—  queria ser cavaleiro, título que 
valia como sinônimo de bravura e 
cortesia. Para atingir esse objetivo, 
fez-se escudeiro de um nobre e par
tiu para a luta contra seus rivais, 
em Perúsia.

Mas, segundo a tradição, um 
evento importante interrompeu 
seus planos. Um dia, ao voltar para 
casa, encontrou um homem quase 
nu e deu-lhe sua túnica. Era o com
portamento que se esperava de um 
aspirante a cavaleiro, e ele o levou 
às últimas conseqüências: em ape
nas um dia defez-se de suas roupas, 
sapatos e moedas, pois a cada en
cruzilhada encontrava um necessi
tado. Era difícil reconhecer, no ho
mem que chegou quase nu, o ele
gante Francisco, que desprezara a 
profissão do pai (rico comerciante 
de tecidos), para gozar a vida.

A experiência pela qual passou 
durante a viagem teria encami
nhado sua vida ao misticismo. 
Diz-se que, na mesma ocasião, 
Francisco ouviu uma voz do céu: 
devia retornar imediatamente para 
casa e orar na Igreja de São Da- 
mião. Ali, Deus lhe daria sua pala
vra. Francisco passou a rezar todos 
os dias na capela, até sentir que Je
sus lhe dizia: “ Vá Francisco, e res
taure minha casa” .

Aos 25 anos, o jovem vendeu 
seus bens e lançou-se ao que acre
ditava ser a tarefa pedida pelo 
Cristo: tornou-se pedreiro para res
taurar a capela. Para conseguir so
breviver, chegou a mendigar.

Terminado o trabalho, foi para a 
Igreja de Nossa Senhora da Por- 
ciúncula. Ali dedicou-se à leitura 
do Evangelho e descobriu que a 
vida de Jesus era diferente da dos 
prelados de sua época. Só então 
compreendeu o sentido da mensa
gem que teria recebido: para con
sertar a casa de Deus era preciso 
restaurar a Igreja como instituição. 
Ela estava distante das verdades de 
Cristo. Os padres tinham mulheres 
e filhos, dedic_avam-se ao luxo e à 
simonia (comércio de objetos sa
grados e indulgências).

Para alcançar essa finalidade, 
bem mais difícil do que consertar 
a Igreja de São Damiao, Francisco 
seguiu o que lhe ditou a consciên
cia: viver de forma simples e hu
milde. Começou também a ensinar 
os fiéis a viver como Cristo, despo
jados das coisas materiais e volta
dos para o espírito. A fama de 
Francisco espalhou-se e várias pes
soas juntaram-se a ele. Entre elas, 
Bernardo Quintavolo, rico burguês 
de Assis, que entregou sua fortuna 
aos pobres e pediu para acompa- 
nhã-lo em suas peregrinações. 
Após algum tempo já  eram doze, 
dispostos a fazer voto de pobreza 
e a fundar uma nova ordem reli
giosa.

Naquela época de heresias* que 
am eaçavam  fragm entar a Igreja e, No afresco "Sermão aos Pássaros". Giotto retratou São Francisco de Assis, um dos símbolos da ascese cristã
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portanto, diminuir seu poder, o 
Papa Inocêncio III não autorizou a 
criação da ordem. Mas, pressio
nado pelo bispo de Assis, apro
vou-a em 1209.

Fundada a Ordem dos Irmãos 
Mendicantes — os franciscanos re
cusaram-se até a ter Igreja — , os 
religiosos retiraram-se para uma 
cabana, onde viviam em extrema 
pobreza.

Algum tempo depois, Clara Of 
feducci (1194-1254), uma jovem de 
Assis (posteriormente canonizada), 
obteve de Francisco^ permissão 
para instalar-se em São Damião. 
Logo outras jovens ju n taram -sea  
ela, e o papa concedeu autorização 
especial para ser aberto ali um con
vento.

A  lu ta  p e la  p o b re z a

No Concílio de Latrão (1215) a 
Ordem dos Irmãos Menores de As
sis, que já  possuía mais de 5 000 
membros, foi solenemente reconhe
cida pela Igreja. Pressionado pelo 
papado, Francisco consentiu em re
partir seus discípulos em grupos de 
dois. Cada um desses grupos deve
ria sair pelo mundo para converter 
os infiéis.

Em 1219, o próprio Francisco 
partiu para a Terra Santa, mas sem 
unir-se a cruzada alguma. Acredi
tava poder atingir os muçulmanos 
apenas com suas mensagens de paz 
e amor. Percorreu desarmado o 
campo de batalha para cuidar dos 
feridos (cristãos ou árabes). Apri
sionado pelos muçulmanos, con
ta-se que, para demonstrar a supe
rioridade da fé cristã, teria 
caminhado sobre o fogo, desa
fiando um muçulmano a fazei o 
mesmo, e conseguiu com isso ser li
berto pelo sultão.

Mas quando voltou para a Itália, 
em 1220, muita coisa havia mu
dado em sua ordem. O Cardeal 
Ugolino, que havia sido nomeado 
“protetor” da ordem pelo papa, ins
pirara uma nova regra a alguns 
discípulos de Francisco, afastan
do-os radicalmente dos preceitos 
do religioso de Assis. Ugolino 
achava que a Ordem devia adqui
rir bens —  sobretudo terras — 
para tornar-se mais poderosa. 
Quando Inocêncio III morreu e 
Honório III (? -1227) assumiu o 
trono papal, Francisco acreditou 
que podia fazer prevalecer suas 
idéias de obediência, castidade e, 
principalmente, pobreza total. Os 
irmãos não deviam receber di
nheiro, casas ou terras. Somente a 
miséria poderia ser compartilhada.

O texto de Francisco foi apre
sentado e recusado pelo papa. As 
“regras” só foram aprovadas numa 
versão retocada e abrandada por 
Ugolino (em 1223).

Após essas lutas diplomáticas, 
decepcionado e doente dos olhos, 
Francisco moderou suas ativida
des. Em 1224, renunciou à direção 
da Ordem e partiu para a floresta 
com seus discípulos mais chegados.

Mas a moléstia dos olhos pro
grediu, e Francisco pediu aos que 
o seguiam para conduzi-lo a Assis, 
pois queria morrer na cidade onde 
nascera. Nessa época, a fama de 
sua santidade já  era bastante 
grande: os fiéis correram em massa
a seu encontro.

Francisco de Assis e seus discípulos viam na infância as manifestações mais evidentes de pureza espiritual.

Lúcido, Francisco chamou seus 
irmãos mais próximos e ditou vá
rias cartas, uma delas a Clara. Em 
todas despedia-se e marcava um 
encontro na eternidade. Coerente 
com sua doutrina, que pregava um 
desgojamento total, pediu aos seus 
irmaos que o deitassem no chão, 
completamente nu, e o cobrissem 
de cinzas.

No dia 3 ou 4 de outubro de 
1226, Francisco murmurou: “ Se
nhor, libertai minha alma da pri
são, para que eu possa bendizer 
Vosso nome”. Morreu em seguida. 
Foi canonizado em 1228, pelo 
Papa Gregório IX (1145-1241).

O  sa n to  p o e ta

Cartas, poemas e orações com
põem a produção literária de Fran
cisco de Assis. A beleza de sua lin
guagem evidencia-se sobretudo no 
poema Cântico ao Sol (1224) — 
considerado a primeira obra poé
tica da língua italiana — e na Ora
ção de São Francisco. Esta última 
chegou aos dias atuais como um 
dos seus mais inspirados escritos. 
A Oração tem extraordinária divul
gação entre os católicos, servindo 
como importante veículo de propa
ganda, da fé religiosa.

VEJA TAM BÉM : Cristianismo; 
Ordens Religiosas.A busca de salvação na pobreza: "O Milagre da Fonte", afresco de Giotto
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Francos

Nos últimos séculos do Império 
Romano, numerosos grupos ger
mânicos* migraram do norte, para 
se estabelecerem nos limites seten
trionais e ocidentais do império.

Um dos ramos da família germâ
nica, o dos francos, instalou-se na 
região de Tournai, na Gália. Em 
princípio, tratados genericamente 
(pelos romanos) como “ bárbaros”, 
nem os francos nem as demais tri
bos possuíam uma identidade na
cional. Seus reis, na verdade chefes 
de tribos ou de confederações de 
tribos, aceitaram a hegemonia, a lei 
e a pax  romana.

Entretanto, as legiões imperiais 
não tiveram condições para manter 
a submissão das tribos germânicas.
Seja por haverem assimilado o 
ideal de conquista e glória dos ro
manos, seja pelo temor aos hunos*
(povo asiatico que recém chegara à 
Europa oriental), várias tribos — 
godos, visigodos*, vândalos, ,iala- 
manos —  começaram a migrar no
vamente, desde o século IV. Dessa 
vez, iam militarmente organizadas, 
forçando sua passagem e devas
tando um grande número de re
giões. Acabaram por submeter a 
própria Roma (476), dissolvendo o 
Império do Ocidente.

O fim da hegemonia romana 
trouxe a derrocada das instituições 
que ela patrocinara. Apenas a 
Igreja pôde, com dificuldade, so
breviver. O resto — a cultura, a 
máquina administrativa, a legisla
ção — perdeu a vigência. A orga
nização européia passava a se 
constituir num aglomerado de tri
bos, com as mais poderosas domi
nando amplas regiões.

O reino  d os francos

Contudo, não se tratava de tri
bos isoladas e em estado de “ bar
bárie”, como alguns historiadores 
quiseram fazer crer. Além de trazer 
uma cultura que, embora menos so
fisticada que a romana, possuía 
traços e desenvolvimento próprios, 
o contato com o império havia lhes 
dado uma visão ampla de toda a 
política européia.

Os francos, praticamente desco
nhecidos até o fim do império, ha
viam, no entanto, auxiliado os ro
manos em seus derradeiros 
esforços defensivos. Um chefe de 
tribo, Meroveu (448-458), filho de 
Clódion (428-448), o Cabeludo, 
havia lutado ao lado do general ro
mano Ecio contra os hunos. Seu fi
lho, Childerico (4377-481), man
teve a aliança, enfrentando os 
visigodos.

A queda de Roma deixou os 
francos entregues à própria sorte, e 
o sucessor de Childerico, Clóvis*, 
compreendeu que o futuro depende
ria de sua capacidade de unir as di
versas tribos num reino capaz de 
resistir aos eventuais invasores.
Com esse argumento, conseguiu 
convencer os outros chefes —  à ex- 
cessão do recalcitrante Siágrio, que 
precisou derrotar na batalha de
Soissons. Carlos Magno lutou pela unificação do Império Franco. Venerado após a morte, foi canonizado em 1164.
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Poucos anos após o início de seu 
reinado (481-511), Clóvis assenho
reara-se de toda a Gália situada 
ao norte do rio Loire. E sua ascen
são correspondia aos desejos da 
Igreja crista. Pressionados por tri
bos pagãs e pela heresia do aria
nismo (que se propagara entre os 
visigodos), os bispos gauleses ne
cessitavam de um príncipe forte, 
capaz não só de defendê-los como 
de propagar a fé.

Com o intuito de envolvê-lo, ofe
receram-lhe, em 493, uma esposa 
católica, Clotilde (4757-545?), fi
lha do rei dos burgúndios. Três 
anos após o casamento, Clóvis 
converteu-se, e foi batizado pelo fu
turo São Remígio.

Daí por diante, seria muito es
treita a colaboração entre a Igreja 
e a monarquia franca. Cada vez 
mais forte, Clóvis extinguiu os res
quícios de autonomia dos antigos 
chefes de tribo, estendeu seu reino 
às custas dos burgúndios e visigo
dos, e conseguiu ver-se reconhecido 
pelo Império Romano do Oriente 
como legítimo soberano dos fran
cos. Ao morrer, era senhor da Gá
lia inteira, exceto o vale do Ró
dano, a Gasconha e a Armórica.

Os reis indolentes

Clóvis fundou a dinastia dos 
Merovíngios, que reinaria sobre a 
Gália ate 751. No entanto, como 
não vigorava o princípio da primo- 
genitura, após sua morte o reino foi 
dividido entre seus quatro filhos — 
Thierry, Clodomiro, Childeberto e 
Clotário —  e depois entre os her
deiros destes, que se envolveram 
em uma série de disputas externas 
e internas. Apenas um rei, Dago- 
berto* I, logrou manter-se acima 

,das intrigas domésticas e disputas 
familiares, porém após sua morte 
os conflitos internos voltaram a 
ocorrer.

Talvez por influência da Igreja, 
talvez pelas alianças de Meroveu e 
Childerico com os generais rom a
nos, os francos haviam absorvido 
vários elementos da civilização la
tina —  entre eles a língua, os siste
mas fiscal e judicial e os princípios 
da legislação. Começava a estrutu
rar-se uma civilização franco-ro- 
mana.

No entanto, a despeito de seu 
reino nascer d.a concepção romana 
de Estado*, e dos esforços periódi
cos da Igreja em manter a unidade 
conquistada, os reinos francos ten
diam irremediavelmente à fragmen
tação. Além de os princípios da su
cessão dinástica darem direitos 
iguais a todos os herdeiros (que 
muitas vezes sortearam entre si as 
regiões sobre as quais reinariam), a 
derrocada do comércio e da rede 
viária levaram a uma crescente au 
to-suficiência econômica local, 
contribuindo para a fragmentação 
da autoridade.

No momento em que as conquis
tas de novos territórios tom a
vam-se inúteis — pois os reis ger
mânicos mal podiam manter-se em 
seus próprios Estados — só uma 
ameça exterior poderia reunificar 
os povos em torno de um único 
líder. E, quanto aos francos, esse 
papel veio a ser representado pela 
“guerra santa” desencadeada pelos 
árabes* m uçulm anos.

Depois de Dagoberto, os reis 
merovíngios, já  impotentes para 
tentarem novas aventuras militares, 
haviam abandonado os sonhos de 
glória, preferindo o ócio, as festas 
e as caçadas aos negócios de Es
tado. Tornaram-se conhecidos pelo 
nome de “reis indolentes” (roisfai- 
néants).

Com isso, um funcionário buro
crático, o mordomo do paço (maire 
du palais), que nos primeiros tem
pos era o intendente do rei e tam 
bém chefe dos serviços domésticos, 
passou a receber um número cada 
vez maior de atribuições. Com 
crescente ascendência, os mordo
mos tornaram seu cargo hereditá
rio, e, já  em 651, Grimoaldo, p re 
feito do reino franco da Austrasia, 
tentava destituir o soberano me- 
rovíngio. Foi, impedido por Clóvis
II (632-657), que reinava na Nêus- 
tria e restabeleceu (embora por 
pouco tempo e em proveito pró
prio) a unidade dos francos.

Com a morte de Clóvis II (657), 
a rivalidade entre a Austrásia e a 
Nêustria trouxe uma série de desor
dens e conflitos, agora não mais di
rigidos pelos reis, mas pelos prefei
tos. Finalmente, em princípios do 
século VIII, os muçulmanos, vin
dos da Península Ibérica, aproxi- 
maram-se do sul da França. Coube 
ao prefeito da Nêustria, Carlos* 
Martel, filho de Pepino de Heristal, 
organizar as forças de resistência, 
que obtiveram uma vitória decisiva 
na batalha de Poitiers (732). Tanto 
a Igreja, salva dos “infiéis”, como 
os pequenos reinos francos valori
zaram extremamente o feito de 
Martel, cujo prestígio contrastava 
com a impopularidade dos “reis in
dolentes”.

Assim, não foi difícil a Carlo- 
mano e Pepino, o Breve, filhos de 
Martel, enviar o merovíngio Chil
derico III para um convento, extin
guindo a dinastia. Momentanea
mente unificados peia ameaça 
árabe, os francos reconheceram a 
soberania de Pepino (assembléia de 
Soissons — 751), a quem o papa 
Bonifácio (672-754) sagrou rei 
(752). Em troca, o novo soberano 
comprometeu-se a intervir na Itá
lia, onde os lombardos ameaça
vam o papa.

A Igreja, que já  estivera aliada 
a Clóvis e aos merovíngios, mais 
fortemente buscou a uniao com a 
nova dinastia dos carolíngios*. 
Com efeito, a autoridade eclesiás
tica, freqüentemente ameaçada e 
posta em dúvida, necessitava de um 
poder político forte, no qual pu
desse se apoiar.

Os novos reis

Da invasão árabe, a Igreja cristã 
tirara uma lição: o conceito de 
“guerra santa . Desde o princípio 
do reinado de Pepino, o clero des
dobrara-se em eliminar as tendên
cias fragmentárias, estimulando os 
francos a fazer — sob Pepino — 
novas campanhas militares.

Pepino, o Breve, após cumprir 
seus compromissos com a Igreja, 
morreu em 768, sendo sucedido por 
seu filho Carlomano (751-771). 
Com a morte deste último, subiu ao 
trono Carlos* Magno, o outro filho 
de Pepino.

Com a morte deste (814), o go-

Heróis francos: cavaleiros anônimos ou famosos como Rolando (à direita).

Romanizaçâo da cultura franca: no brasão, a águia imperial dos romanos.



292 Francos

Benjamin Franklin (1706-1790). uma vida dedicada ao Estado e à ciência.

verno passou a seu filho Luís I, o 
Piedoso, que manifestou a intenção 
de dividi-lo entre os herdeiros, fi
lhos de diferentes casamentos.

A ameaça de divisão mobilizou 
o clero em apoio ao primogênito 
Lotário I (7957-855) e Luís foi de
posto. Mais tarde foi reconduzido 
ao trono (835), pois a maioria dos 
cortesãos permaneceu fiel a Carlos, 
o Calvo (823-877), filho do se
gundo casamento.

Em 840, por ocasião da morte de 
Luís, Carlos recebeu o apoio de ou
tro príncipe, Luís, o Germânico 
(8047-876), e, juntos, obrigaram 
Lotário a aceitar uma partilha, que 
foi fixada através do Tratado de 
Verdun (843).

A aliança entre Carlos, o Calvo, 
e Luís, o Germânico, fora sacra
mentada pelos “Juramentos de Es
trasburgo (824), feitos em dois 
idiomas, o românico (que origina
ria o francês) e o tedesco (fonte do 
moderno alemão).

A divisão das terras acompanha
ria os idiomas. O reino de Luís se
ria o berço da Alemanha, e o de 
Carlos daria origem à França. 
Quanto a Lotário, recebeu a Itália, 
o título imperial e uma série de ter
ritórios não limítrofes, entre o Me
diterrâneo e a Itália.

A s ra íz e s  d o  fe u d a lism o

A pouca importância que Carlos 
e Luís atribuíram ao título imperial 
correspondia a uma realidade. O 
império já  era largamente inviável 
e o título de imperador, dentro de 
algum tempo, se tornaria pouco 
mais que honorífico.

A fragmentação, interrompida

pela invasão muçulmana e por 
Carlos Magno, apresentava-se 
através de fortes tendências descen- 
tralizadoras. Com a Europa iso
lada (o Mediterrâneo estava domi
nado pelos impérios árabe e 
bizantino*), o comércio marítimo 
extinguira-se e o terrestre, abalado 
com a dissolução da rede viária ro
m ana e com as freqüentes lutas en
tre tribos e povos, restringira-se a 
níveis mínimos. A economia mo
netária tornou-se supérflua — 
quando não desapareceu, passou a 
ter somente valor local.

Para pagar os serviços de seus 
súditos mais destacados, os reis só 
possuíam uma coisa de grande va
lor : as terras. Mas, ao ofertar terras 
aos vassalos, praticamente não 
contavam com uma maneira de im
pedir que eles ali estabelecessem 
um pequeno reino particular. E 
como também esses vassalos preci
savam retribuir os serviços da pe- 

uena nobreza que os servia, parte 
as terras acabava doada nova

mente: era o feudalismo*.
Dessa maneira, foram se consti

tuindo os feudos, que, economica
mente auto-suficientes (dadas as li
mitadas necessidades da época), 
começaram a constituir unidades 
autônomas. Podiam até recrutar 
seus próprios exércitos, para auto
defesa, ou para enfrentar outro se
nhor feudal.

VEJA TAM BÉM : Bárbaras, Inva
sões: Capetíngios; Carolíngios; 
Carlos Magno; Europa; Feuda
lismo; França; Germânicos, Po
vos; Rom a Antiga.

Franklin,
Benjamin

Benjamin Franklin nasceu a 17 
de janeiro de 1706. Sua infância 
transcorreu tranqüila, na pequena 
cidade norte-americana de Boston, 
onde aprendeu a ler, escrever e de
senvolver cálculos elementares. 
Mais tarde, complementaria sozi
nho essas noções básicas, estu
dando ciência, filosofia, literatura e 
línguas.

Mas a vida despreocupada não 
durou muito tempo para o pequeno 
Benjamin: com apenas doze anos, 
vai trabalhar na oficina de tipogra
fia de seu irmão mais velho, James. 
E sabe aproveitar a dupla vanta
gem que esse emprego lhe oferece: 
além de aprender o oficio, adquire 
novos conhecimentos, lendo todos 
os_ originais que lhe caem nas 
mãos.

É também na tipografia de Ja
mes que Benjamin se revela como 
escritor: seus primeiros textos — 
geralmente bem-humoradas sátiras 
aos costumes locais —  rendem-lhe 
o dinheiro suficiente para, aos de
zessete anos, poder tentar uma 
aventura. Decidido a livrar-se da 
tutela do pai e do irmão, abandona 
Boston e embarca para Nova York.

Não encontrando trabalho nessa 
cidade, segue para Filadélfia, onde 
consegue fazer prosperar uma tipo
grafia à beira da falência. O su
cesso financeiro é considerável, e 
Benjamin concretiza mais um de 
seus sonhos: embarca para Lon
dres, a fim de aperfeiçoar-se nas ar
tes tipográficas.

Em 1727, com 21 anos, Benja
min regressa aos Estados Unidos. 
Cheio de planos, põe-se rapida
mente a executá-los. Seu lema: 
“ Provar a teoria na prática”. Para 
ganhar dinheiro, instala uma tipo
grafia; a fim de dedicar-se a ativi
dades culturais, reúne amigos — 
na maioria, operários e artesãos — 
e funda um círculo, denominado 
Junto, e a Pennsylvania Gazette, 
jornal que sobreviveu até 1969, 
com o nome de The Saturday Eve- 
ning Post.

Mas seu grande sucesso editorial 
foi o periódico lançado pouco 
tempo depois: O Almanaque do 
Pobre Ricardo (1732), uma espécie 
de calendário que, além de ilustra
ções simples e dados astronômicos, 
continha conselhos úteis, provér
bios, jogos e divertimentos.

Com o Almanaque, Franklin 
perseguia objetivos análogos aos 
do Junto: pretendia tornar-se um 
educador popular, difundindo uma 
moral baseada não na metafísica 
ou na teologia, mas no trabalho, na 
economia e na honestidade.

É ainda dentro dessa perspectiva 
(espalhar a cultura entre o povo)Derrotando os alamanos. em 496, Clóvis deu inicio à conquista da Gália.
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que Franklin cria, em 1731, em Fi- 

' ladélfia, a primeira biblioteca pú
blica de toda a América. Preocu
pado também com outro tipo de 
necessidades de seu povo —  que, 
desarmado, vive em contato com 
territórios em guerras sem fim — , 
organiza uma brigada de voluntá
rios, que constitui o primeiro nú
cleo do Exército dos Estados Uni
dos. Organiza, em seguida, uma 
milícia de bombeiros; sugere medi
das para a limpeza e calçamento de 
ruas, bem como um projeto para a 
iluminação da cidade.

Verificando os métodos arcaicos 
que orientam o ensino, Franklin 
imprime um pequeno livro: Propos
tas Relacionadas com a Educação 
da Juventude na Pensilvania 
(1749), no qual defende a necessi
dade de uma educação mais prá
tica, menos teórica. C ria também 
uma escola que, posteriormente, 
dará origem à primeira Universi
dade dos Estados Unidos. E ju sta 
mente nesse período, por volta de 
1750, que começa a interessar-se 
por problemas científicos, sobre
tudo pelos fenômenos naturais.

N a s c e  o  p á ra - ra io s

Comparando grande quantidade 
de dados que acumulara desde o 
tempo do Junto, formula uma teo
ria sobre a origem e direção das 
tempestades; faz observações sobre 
causai e estrutura dos ciclones; es
tuda as correntes marítimas; inves
tiga o fenômeno da condução do 
calor; faz pesquisas em óptica, que 
o levam à invenção das lentes bifo
cais.

Embora essas contribuições te
nham sido significativas, nao atin
gem a importância dos trabalhos 
realizados em torno da eletricidade, 
em particular da  eletrostática — 
ciência na época mal conhecida. 
Trabalhando com um tubo eletros- 
tático, Franklin colhe os dados ne
cessários para formular uma teoria 
baseada no conceito fundamental 
de que existiria uma substância elé
trica (“fluido elétrico”), contida 
nos corpos em quantidades defini
das. Sob determinadas condições, 
essa substância poderia variar: au
mentando, o corpo ficaria com 
carga positiva; diminuindo, a carga 
seria negativa.

Embora a teoria sobre a existên
cia de um “fluido elétrico” não 
seja, à luz dos conhecimentos 
atuais, totalmente exata, o raciocí
nio e a própria terminologia de 
Franklin eram bem mais avança
dos que os de outros cientistas da 
época. Ao contrário da maioria de 
seus contemporâneos, ele já  admi
tia que o “fluido elétrico” era ine
rente à matéria, e não gerado ape
nas no momento de atrito entre 
dois corpos. As pesquisas de 
Franklin no campo dos fenômenos 
elétricos culminam com a constru
ção, em 1752, do primeiro pára- 
raios, testado anteriormente com 
papagaios de papel.

Progressivamente, a luta pela li- 
bertaçao da América colonial 
passa a absorver o tempo do cien
tista. Em 1754, membro da Assem
bléia da Pensilvânia, propõe um 
plano de união das colonias; em 
1757, defende junto à metrópole os 
interesses dos colonos. Entre 1763

e 1765, em missão diplomática, 
consegue a revogação da “Lei do 
Selo”, que tirava das colônias o di
reito de se autocobrarem impostos 
sobre manufaturados em geral.

Em 1773, publicou em Londres 
o Edito do R ei da Prússia, obra em 
que reclamava direitos sobre toda

a Grã-Bretanha, recorrendo aos 
mesmos argumentos usados pelo 
monarca inglês para justificar a 
posse das colônias na América. O 
problema das colônias foi nova
mente abordado em Regras pelas

f uais um Gtande Império Pode 
'ornar-se Pequeno, publicado no

mesmo ano e que também se carac
terizava por forte dose de humor 
satírico.

O ano de 1775 vai encontrar 
Franklin novamente na América, 
ao lado de George Washington*, 
organizando a defesa do país. Em 
1776, com Thomas Jefferson* e 
John Adams*, redige a Declaração 
de Independência dos Estados 
Unidos.

Dois anos mais tarde, em 1778, 
cumpre vitoriosamente a tarefa de 
negociar a aliança com a França. 
Assina também o tratado de paz 
com a Inglaterra.

Terminado seu trabalho em Pa
ris, Benjamin Franklin pretendia 
voítar a dedicar-se às experiências 
científicas. Chegou mesmo a escre
ver a um amigo holandês, convi- 
dando-o para ir à América, onde 
“durante o pouco que me resta da 
vida faremos numerosas experiên
cias juntos” .

No entanto, retornando à Amé
rica em 1785, ê nomeado presi
dente do Supremo Tribunal da Pen
silvânia, cargo que ocupou até 
1788. Acumula ainda as funções de 
delegado à Convenção Constitu
cional.

Morreu na Filadélfia, a 17 de 
abril de 1790. Contou sua vida, até 
1757, mima Autobiografia.

Ve Ja  TAM BÉM : Emancipação 
A  mericana.Ilustração da "Autobiografia" de Franklin (cinqüenta anos de sua vida).
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trocânter
menor

Fraturas

Qualquer osso do esqueleto* hu
mano está sujeito a sofrer rompi
mento (completo ou não) de sua es
trutura e perder a continuidade. Ou 
seja, pode ser fraturado.

De acordo com a origem, as fra
turas dividem-se em três grandes 
grupos: as produzidas por traum a
tismo brusco, as devidas a sobre
carga e as patológicas.

As primeiras constituem o grupo 
mais numeroso, e podem ser causa
das por violência direta —  uma 
pancada na perna durante uma par
tida de futebol, por exemplo —  ou 
por violência indireta, transmitida 
ao longo do osso: é o caso da fra
tura da cabeça do rádio (um dos 
ossos do braço), por queda sobre a 
mão estendida.

As fraturas por sobrecarga — 
mais comuns nos membros inferio
res —  não decorrem de simples 
traumatismos violentos, mas de es
forços repetidos.

Já as fraturas patológicas atin
gem ossos anteriormente lesados 
por alguma doença, produzindo-se 
por violência mínima, ou mesmo 
espontaneamente. __ Suas causas 
mais freqüentes são infecções ós
seas, tumores malignos, raquitismo 
e osteoporose (o osso se rarefaz, 
por perda de cálcio e fósforo).

Existe ainda uma outra classe de 
fraturas: “em galho verde”, pecu
liares a crianças com idade inferior 
a dez anos. Nesse caso, os ossos, 
ainda moles e elásticos, não se que
bram, mas “entortam-se”, quando 
sujeitos à ação de alguma força.

Fraturas ocorridas no osso estemo 
podem tomar diffcil a respiração.

A imobilização, com gesso, da região atingida constitui em regra a segunda etapa do tratamento de fraturas.

Não existindo comunicação en
tre a zona de ruptura e a superfície 
do corpo, a fratura é considerada 
simples; será exposta ou compli
cada quando sobre ela houver fe
rida aberta. Este último caso ofe
rece perigo bem maior, podendo 
causar contaminação e infecção.

Deformidade visual ou palpável, 
tumefação local (com ou sejn equi
mose) e distúrbios da função local 
podem permitir o diagnostico de 
uma fratura. Mas para uma correta 
avaliação dos danos, a radiografia 
é imprescindível.

Os primeiros socorros prestados 
a uma vítima de fratura assumem 
grande importância, já  que uma 
conduta incorreta pode agravar 
muitos casos. Assim, o membro 
fraturado deve ser privado de qual
quer movimento; no caso de ser ne
cessário o transporte, a dor será 
menor se, ao longo do percurso, for 
aplicada uma força de tração (um 
peso, por exemplo) sobre o membro 
atingido. No caso de a fratura atin
gir a coluna vertebral, deve-se im
pedir sua flexão e colocar a pessoa 
atingida de barriga para baixo.

Nessas condições de controle, a 
fratura pode começar a consoli- 
dar-se tão logo o osso se tenha que
brado. Nas crianças, a conso
lidação das fraturas é tão perfeita 
que se tom a invisível mesmo aos 
raios* X. Nos adultos, a zona de 
fratura fica radiologicamente visí
vel (cicatriz óssea), sem que isso 
signifique estado patológico. No 
entanto, se a causa da fratura for 
uma enfermidade generalizada no 
organismo, o restabelecimento es
tará  comprometido, podendo 
mesmo não ocorrer. A essa compli
cação —  uma das mais freqüentes
—  podem aliar-se lesões de gran
des e médios vasos (causando he
morragias), lesões de nervos e cen

Fratura na base da cabeça do fêmur (o maior osso do corpo humano): i 
ponto de ruptura localiza-se dentro da cápsula fibrosa da articulação.

tros nervosos (levando à paralisia 
ou provocando distúrbios nervo
sos) e lesões viscerais (da pleura ou 
do pulmão, em fraturas de costela).

O  tr a ta m e n to  d a s  f ra tu ra s

A cirurgia* asséptica e a antisep- 
sia, introduzidas em 1867 por

Lister*, tiveram peso considerável 
no desenvolvimento do tratamento 
científico das fraturas. Mas este só 
se tornou possível no século XX, 
com a aplicação de técnicas radio- 
gráficas adequadas e as “cirurgias 
a céu aberto para os casos de fra
turas complicadas.

O tratamento, entretanto, conti-

ísquion

" t  fêmur
1 com rotação

fora

acetábulo

trocânter
maior

superfície 
da fratura
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Frederico II: cultura e talento militar, a serviço do poder prussiano.

Frederico II 
da Prússia

No início do século XVIII, a 
Prússia* era uma região pobre e 
atrasada em comparação com ou
tros países da Europa ocidental, 
como a Inglaterra e a França. Não 
possuindo colônias, ficava à mar
gem das grandes transações de 
ouro e metais preciosos vindos da 
América; sem comércio desenvol- 
vidot  não pudera favorecer a for
mação de uma classe importante de 
de burgueses que incentivasse a in
dústria. Aos senhores da terra — 
os junkers —  cabia grande parte 
do poder econômico e político, as
sim como dos privilégios sociais.

Em compensação, era uma 
grandePpotência militar. Em 1713, 
subira ao trono Frederico* Gui
lherme I, chamado o Rei Sargento. 
Durante seu reinado, o serviço mi
litar tornou-se obrigatório e o efe
tivo do Exército aumentou de 
38 000 para 80 000 homens.

Ao Rei Sargento assustava a 
perspectiva de ser sucedido por seu 
filho Frederico (1712-1786) que, 
apesar da rígida instrução militar

que recebia, odiava a carreira das 
armas. O rapaz inclinava-se cada 
vez mais para as letras. A mãe, So
fia Doroteia, incentivava a vocação 
intelectual do filho, que, em vez de 
comparecer ao treinamento militar, 
ficava em seus aposentos tocando 
flauta ou lendo romances, poesias 
e filosofia. Em francês.

Ao soberano repugnavam âs ati
vidades culturais do filho. M altra
tava-o terrivelmente e chegou 
mesmo a mandar prendê-lo por vá
rios meses, depois de surpreendê-lo 
numa tentativa de fuga para a In
glaterra. Frederico contava então 
dezoito anos.

Três anos depois (1733), por or
dem do pai, casava-se com Eliza- 
beth Cristina, sobrinha do impera
dor do Sacro* Império, Carlos VI 
(1685-1740).

O casamento interessou a Frede
rico sobretudo porque lhe dava o 
direito de possuir morada própria. 
Livre da tirania paterna, insta
lou-se no castelo de Rheinsberg, 
onde recebia os amigos que mais 
afinavam com seu espírito: homens 
de letras, pintores, compositores e 
intelectuais —  quase todos de ori
gem francesa.

Frederico era um modelo de 
príncipe-poeta. Nos debates literá
rios que organizava, confessava' 
preferencia por Voltaire*, o panfle
tário filósofo francês. Com ele Fre-

nuou com grandes dificuldades de
vido à falta de materiais inertes que 
permitissem a fixação de fragmen
tos ósseos. As pesquisas só solucio
naram esse problema no período 
entre as duas guerras mundiais, 
quando foram descobertas as ligas 
que podem permanecer indefinida1 
mente nos ossos, substituindo as 
prejudiciais chapas e pinos de 
ferro, cobre e prata, até então utili
zadas.

Mais tarde, chegou-se à conclu
são de que o tratamento das fratu
ras deve preocupar-se também com 
as partes moles e os músculos — 
principalmente aqueles cujas fun
ções devem ser preservadas, ainda 
que dentro de limites impostos pela 
fratura. Restaurada a normalidade 
óssea, tais músculos necessitam de 
intensa reativação.

O tratamento de fraturas de os
sos dos membros, e de alguns ou
tros ossos do corpo humano, segue 
um escjuema clássico, desenvolvido 
em três etapas. Na primeira, todo 
o esforço visa a recolocar nos res
pectivos lugares as diversas partes 
do osso fraturado. Segue-se a imo
bilização da região atingida, geral
mente por meio de gesso. Depen
dendo do tipo de fratura, essa 
segunda etapa pode tornar-se des
necessária, ou mesmo contra-indi
cada. No terceiro e último estágio 
—  a reabilitação — , procura-se 
preservar o melhor possível as fun
ções da região fraturada, mesmo 
enquanto o osso se consolida; ten
ta-se também restabelecer a com
pleta normalidade da região, recor
rendo a técnicas fisioterápicas 
(exercícios, massagens e aplicações 
de calor são altamente eficazes).

As fraturas do crânio —  causa
das por choque direto (pedrada, 
tiro, etc.) ou indireto (queda brusca

e violenta) —  são as ma:s proble
máticas. Requerem atendimento 
urgente, porque, em ger.íl, provo
cam a ruptura de vasos cerebrais, 
causando lesões. Não raro, frag
mentos ósseos penetram no cére
bro, conduzindo a distúrbios irre
cuperáveis. Deficiências quanto à 
movimentação e à sensibilidade, 
epilepsia traumática, parkinso- 
nismo traum ático e distúrbios psí
quicos são algumas das conseqüên
cias mais comuns de uma fratura 
de crânio.

Exames radiográficos e encefalo- 
gramas são indispensáveis __ para 
uma correta avaliação da lesão ce
rebral e um tratamento eficiente,, 
que previna efeitos secundários. E 
importante ainda a observação do 
paciente, a fim de tratar de ime
diato qualquer agravamento do 
quadro.

As fraturas de ossos.da face são 
comuns, mas não oferecem perigo 
de vida. Podem resultar em desfigu
ração, caso não recebam trata
mento cirúrgico adequado. Fratu
ras do nariz sao também 
freqüentes, sobretudo entre atletas. 
Provocam desvios do septo nasal e 
dificuldades respiratórias, podendo 
acarretar grandes complicações: o 
corrimento de líçjuido céfalo-raqui- 
diano (liquor) significa que houve 
lesão da placa crivóide —  osso da 
base anterior do cérebro — , estabe
lecendo-se comunicação entre as 
estruturas que rodeiam o cérebro e 
o meio externo. Esse quadro pode 
preceder uma meningite*.

VEJA TAM BÉM : Cranianos, 
Traumatismos; Escoriações e Con
tusões; Esqueleto; Ortopedia e 
Traumatologia.

Para restaurar a articulação do fdmur é necessária uma intervenção orto- 
plástica: substituir a cabeça do osso por liga metálica ou plástica.
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derico manteve correspondência re
gular, onde mostrava claramente 
em que conta tinha as idéias tradi
cionais sobre a monarquia*. Acre
ditava que os poderes do monarca 
deveriam ser absolutos, mas exerci
dos por homens esclarecidos e ins
truídos: “Os filósofos ensinam 
aquilo que deve ser e os reis só 
existem para executar aquilo que 
vós concebeis”. Como a Voltaire, 
parecia injusto a Frederico que o 
soberano não se considerasse preso 
a nenhuma regra moral (como que
ria Maquiavel ).

N o  t ro n o  d a  P rú s s ia ,  um  
re i f iló so fo

Quando, em maio de 1740, mor
reu Frederico Guilherme, a espe
rança de Voltaire parecia prestes a 
concretizar-se: finalmente havia, 
no trono da Prússia, um rei filó
sofo. O velho Rei Sargento temera 
em vão pelo futuro da Prússia. Fre
derico* II logo provaria que era um 
m onarca da melhor estirpe. E com 
uma vantagem: era um homem 
culto.

Estava disposto a conceder liber- 
tade de pensamento e de religião a 
seu país, mas dentro de certos limi
tes. Nada faria que pudesse dimi
nuir as prerrogativas de monarca 
absoluto.

Sob a gestão de Frederico II, o 
absolutismo* monárquico da Prús
sia atingiu seu apogeu. O rei, que 
não confiava em nenhum ministro 
ou funcionário, preferia ficar a par 
de todos os problemas e tomar pes
soalmente as decisões que se impu
nham. Pouco a pouco, foi limi
tando as funções de todos os 
auxiliares, transformando-se em 
seu próprio primeiro-ministro, co
mandante de exército, primeiro-fi- 
nancista e primeiro-juiz. Promoveu 
reformas jurídicas, aboliu a tortura 
nas prisões, deu liberdade religiosa 
a seus súditos e terminou com a 
censura da imprensa. Inaugurou 
uma política de imigração, tra
zendo para a Prússia 300 000 colo
nos de toda a Europa. Não tendo 
condições de transformar seu país
—  economicamente controlado pe
los interesses dos junkers —  em 
potência industrial e comercial, ins
talou algumas manufaturas de im
portância, como as de seda, algo
dão e porcelana. Outras formas 
mais modernas de indústria iriam 
aparecer no final de seu reinado: 
minas, refinarias e fábricas de 
maior porte, empregando (em 
1770) 150 000 operários e utili
zando largamente soldados e pri
sioneiros como mão-de-obra. Para 
proteger as manufaturas prussia
nas, instituiu pesadas taxas alfan

degárias sobre produtos estrangei
ros. Construiu ainda numerosas 
estradas e canais fluviais, como o 
que uniu o Elba ao Vístula, numa 
extensão de quase 500 quilômetros.

Mas essas grandes obras (assim 
como o Banco de Berlim, fundado 
na mesma época) não dariam im
pulso significativo ao comércio. 
Como seu pai, Frederico sabia que 
nenhum poder monárquico poderia 
se consolidar sem o apoio dos jun- 
kers, que se mostravam tradicional
mente hostis a qualquer tipo de au
toridade centralizadora. Não era 
por outra razão que o território 
germânico permanecia subdividido 
em dezenas de ducados, principa
dos e condados. Para obter o apoio 
dos proprietários rurais, os anteces
sores de Frederico haviam sido for
çados a fazer-lhes grandes conces
sões. Frederico sabia disso e, em 
troca da colaboração dos junkers, 
prometeu-lhes que a servidão não 
seria abolida; não lhes seriam co
brados impostos; os burgueses não 
poderiam comprar as suas terras; 
seria fornecido crédito em caso de 
dificuldades; e os principais cargos 
do Estado, do Exercito e da admi
nistração ficariam com a nobreza.

A maior parte dos créditos ia, 
dessa maneira, para a agricultura. 
Além desse pacto, era realmente 
necessário desenvolvê-la, para po

der alimentar a população que 
crescia. O Exército, principal
mente, era muito voraz. Isso durou 
até que um vegetal veio da América 
solucionar o grande problema: a 
batata. Menos frágil e mais nutri
tiva que os cereais comuns, ela se 
tornaria o elemento básico da ali
mentação prussiana.

T o d o s  o s  c a m in h o s  
lev am  à  g u e r ra

Frederico já  subira ao trono 
consciente de que a expansão mili
tar era o único caminho para forta
lecer seu reino, e, assim, poder conv 
correr com as demais monarquias 
do continente. No mesmo ano em 
que assumia o poder na Prússia, 
m orria o Imperador Carlos VI. 
Deixava à sua filha M aria Teresa 
Q7 17-1780) vários territórios — 
Áustria, Hungria, Boêmia, Silésia
— sobre os quais, pelo menos teo
ricamente, o Sacro Império exercia 
jurisdição. Mas as antigas reivindi
cações de autonomia afloraram, e, 
ao mesmo tempo, declarou-se uma 
luta pela sucessão. Esses territórios
— com o sistema político interno 
desordenado —  tornaram-se objeto 
da ambição dos reis e príncipes vi
zinhos, que tentaram aproveitar-se 
da oportunidade para ampliar seus 
domínios.
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Frederico II era um deles. Ambi
cionava a rica Silésia, vizinha da 
Prússia pelo lado sul. E tinha um 
trunfo: a população silesiana pro
testante, estava oprimida pela do
minação católica da Áustria, o que 
lhe permitia — invadindo a Silesia 
—  agir como “ libertador".

Ao mesmo tempo, Carlos Al
berto da Baviera (1697-1745), e Fe
lipe V (1683-1746), rei da Espanha, 
apoiados pela França, reivindica
vam a Coroa de Maria Teresa 
(contestando a lei de Carlos VI que 
outorgava às mulheres o direito de 
sucessão).

Em duas campanhas, que leva
ram o nome de Guerra da Silésia 
(1740/42 e 1744/45), a Prússia 
conseguiu anexar o território dos 
Habsburgos. No entanto, a .vin
gança viria, e violenta: na cham ada 
Guerra dos Sete Anos (1756/63), a 
Prússia teve de enfrentar a Áustria 
e seus aliados —  franceses, russos, 
poloneses, suecos e ainda alguns 
Estados alemães. Os dois primeiros 
anos de luta foram marcados por 
vitórias dos prussianos: Frederico 
realizou proezas que revelavam ex- 
traordinario talento para a estraté
gia militar.

Nos anos que se seguiram, o 
Exército prussiano sofreu vários re
veses. Mas, quando foi assinado o 
tratado de Hubertsburgo (1763), a 
Prússia continuava existindo e ga
rantia para si a posse da Silésia.

A partir desse momento, tanto 
para seu povo quanto para o resto 
da Europa, o soberano teria um ad
jetivo ligado a seu nome: era Fre
derico, o Grande. Agora, todas as 
suas energias estariam concentra
das na tarefa de reconstrução de 
seu reino, esgotado depois de sete 
anos de luta. Foram  distribuídos 
gratuitamente aos camponeses os 
cavalos e as sementes de que neces

sitavam para recomeçar a produ
ção agrícola. Em poucos meses 
construíram-se 4 500 casas nos vi
larejos destruídos.

Frederico não tardaria a se tor
nar novamente o senhor de um po
deroso reino. Tivera o cuidado de 
reorganizar completamente o Exér
cito: 200 000 homens em armas, 
número fabuloso face à população 
da Prússia.

Em 1772, a Prússia tinha força 
política e militar suficiente para 
participar da primeira partilha da 
Polónia, juntamente com a Rússia 
e a Áustria. Obtendo a parte norte 
desse país, pôde fazer a junção en
tre as duas metades de seu reino, 
até então desunidas: Brandem- 
burgo e Prússia oriental.

Q u a tro  te r ç o s :  
a  h e ra n ç a

Frederico, o Grande, estava com 
73 anos, quando em 1785, o impé
rio austríaco investiu contra a Ba
viera. Mesmo idoso, ele mobilizou 
uma força de tal ordem que fez 
José* II desistir de seus projetos de 
conquista. Logo depois, o “velho 
Fritz”, como também era cha
mado, retira-se para Sans-Souci, 
sua residência favorita, construída 
em 1747.

Encontra-se enfraquecido e 
doente. Ainda toca flauta, e, 
quando pode, procura fazer pes
soalmente a inspeção das tropas e 
da província.

Â 17 de abril de 1786, morre 
sem filhos, e deixa para seu sobri
nho —  Frederico Guilherme II —  
uma Prússia aumentada em um 
terço de seu território.

VEJA TAM BÉM : Prússia.

Transformar-se em "rei filósofo" : o grande sonho do Príncipe Frederico. Enfraquecido e doente, o "velho Fritz" visita as províncias do reino.
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Frege

Embora a lógica* antiga e a mo
derna tenham o mesmo objeto — 
ambas tratam do raciocínio, da de
monstração e da prova — , seus 
métodos são diferentes.

A lógica clássica é bivalente e 
normativa — admite dois valores: 
o verdadeiro (que deve ser procu
rado) e o falso (que se deve evitar). 
Vincula-se, ainda, a uma metafísica 
essencialista.

Embora fundamentada numa 
concepção m etafisicada realidade, 
permanece presa ao âmbito da lin
guagem corrente. A tarefa do ló
gico, como já  no próprio Aristóte
les*, seria adequar a linguagem 
natural às exigências de rigor e cla
reza do conhecimento científico. 
Isso explica porque, na lógica an
tiga, quase nao aparecem símbolos. 
Aristóteles e seu discípulo Teo- 
frasto (c. 372-288 a.C.) usaram 
apenas letras do alfabeto para ex
primir variáveis de nomes.

Mas uma lógica simbólica não 
poderia aparecer antes que se cons
truísse uma álgebra* segura de seus 
procedimentos — o que só ocorreu 
no século XVII. É com Leibniz* 
que se colocam os princípios-da ló
gica simbólica, através de seu pro
jeto  de uma linguagem artificial, 
desprovida de ambigüidade.

No entanto, a lógica matemática
—  que é a lógica formal em sua fei
ção moderna — só se constituiu 
realmente no século XIX. Para 
tanto, foram decisivos os trabalhos 
de homens como George Boole 
(18 15-1864) e Gottlob Frege. As 
pesquisas desses filósofos-matemá- 
ticos propiciaram o surgimento de 
uma “lógica sem metafísica”.

U m  p re c u rs o r

Gottlob Frege nasceu em Wis- 
mar, na Alemanha, em 1848. Seu 
trabalho pode ser dividido em 
cinco períodos bem diferenciados. 
O primeiro deles representa uma 
tentativa de construção de um sis
tema lógico moderno, em que as 
demonstrações fossem totalmente 
formalizadas, evitando-se com isso 
qualquer recorrência à intuição*: 
as operações de negação e implica
ção e os conceitos de identidade* e 
de quantificador universal são, pela 
primeira vez, tomados como con
ceitos primitivos. Frege condensou 
essas pesquisas na obra que publi
cou em 1879: Begriffsschrift, eine 
der Arithmetischen Nachgebildete 
Formelsprache des Reinen Den- 
kens (Ideografia, uma Linguagem 
Formal do Pensamento Puro, Im i
tada da Linguagem da Aritmética).

O segundo período das investi
gações de Frege estende-se até a 
publicação, em 1884, de Die Grun- 
dlagen der Arithm etik (Os fu n d a 
mentos da Aritmética). Nesse tra
balho, considerado sua obra 
máxima, ele apresenta a teoria dos 
números*, dentro de uma funda- 
rnentação lógica: formaliza as no
ções básicas da aritmética e suas 
leis fundamentais a partir de bases 
puramente lógicas.

Freios

Criar um "sistema lógico sem metafísica": a tarefa que Frege se propôs.

Após a publicação de Funda
mentos, Frege desenvolveu, numa 
série de artigos, um sistema de ló
gica filosófica para cobrir deficiên
cias nos pressupostos lógico-filosó- 
ficos daquela obra. Num dos 
artigos expôs ainda uma das mais 
importantes contribuições à filoso
fia: a distinção entre “sentido” 
(Sinn) e “ referência” (Bedeutung). 
O primeiro é também denominado 

. “intenção” ou “conotação” e o se
gundo, “ significado”, “extensão” 
ou “denotação”. Por exemplo, na 
frase “O astro Vênus denota um 
dos seis planetas visíveis da Terra 
a olho nu, surgindo no céu de ma
drugada ou à tardinha”, são duas 
as conotações: estrela matutina e 
estrela vespertina.

A publicação do segundo vo
lume de Die Grundgesetze der 
Arithm etik (Os Princípios da A rit
mética), em 1903, assinala o final 
do terceiro período do pensamento 
de Frege. Nessa obra ele desen
volve detalhadamente alguns dos 
temas apenas esboçados em Fun
damentos. O sistema formal então 
adotado difere do da Ideografia: 
possui um número maior de regras 
de inferência e um número menor 
de axiomas. E nos Princípios que 
Frege desenvolve uma “teoria de 
classes” (na qual Bertrand Russell* 
virta a descobrir um paradoxo), 
fundàmenta uma “teoria de núme
ros cardinais” e inicia a construção 
de uma “teoria de números reais” .

Um vazio de treze anos 
(1904/17) caracteriza o quarto pe
ríodo da produção de Frege. So
mente em 1918 —  ano em que 
abandona o departamento de mate
mática da Universidade de Jena,

que integrava desde 1879 — , ele 
começou a preparar um longo tra
tado sobre lógica filosófica. Além 
dessa publicação, o quinto período 
do trabalho de Frege é caracteri
zado por uma revisão crítica de 
toda a obra anterior: manifesta 
um a série de dúvidas sobre a vali
dade do imenso projeto de funda
mentar a aritmética na lógica. A 
idéia de que qualquer tentativa de 
unificação da matemática deve par
tir do edifício teórico da geome
tria* parecia querer tomar forma. 
Dai poderia derivar a própria teo
ria dos números. Dentro dessa 
nova perspectiva — desenvolvendo 
e reinterpretando a classificação 
kantiana — , todas as verdades ma
temáticas seriam sintéticas, _ a 
priori. Frege não conseguiu, porém, 
levar a cabo suas novas investiga
ções, tendo morrido em 1925.

No campo da filosofia matemá
tica, muitos foram os seguidores de 
Frege. Entre eles, o austríaco Lud- 
wig Wittgenstein*, autor de um dos 
mais importantes e discutidos li
vros de filosofia do século XX: 
Tractatus Logico-Philosophicus.

Sobre Edmund Husserl*, a in
fluência de Frege também foi signi
ficativa. Procurando os fundamen
tos lógicos que se encontram na 
raiz da filosofia, p tentando justifi
car o rigor que o pensamento sem
pre pressupõe, sem questionar, 
Husserl baseou-se, fundamental
mente, no trabalho de Frege.

VEJA TAM BÉM : Fenomenologia; 
Filosofia: Filosofia Analítica; Ló
gica.

Denomina-se freio qualquer dis
positivo ou mecanismo cuja ação 
regula um movimento, mantendo 
constante sua velocidade ou dimi
nuindo-a, até anulá-la por com
pleto.

De modo geral, para desempe
nhar sua funçao os principais tipos 
de freio empregam forças de ori
gem mecânica (atrito*) ou eletro
magnética.- Porém, em ambos os 
casos, a energia* utilizada na frea- 
gem tem de absorver total ou par
cialmente a energia cinética do 
corpo em movimento, transforman- 
do-a em energia térmica ou elé- 
tric a.

De acordo com a força externa 
que atua sobre os freios, estes p o 
dem ser classificados em mecâni
cos, a ar comprimido, hidráulicos 
ou eletromagneticos.

F re io s  m e c â n ic o s

Qualquer corpo em movimento 
sempre encontra forças que se 
opõem a seu deslocamento: as cha
madas forças dissipativas ou de 
atrito. Sua intensidade é o produto 
da força, perpendicular ou normal 
às superfícies de contato pelo coefi
ciente de atrito entre essas superfí
cies. Na prática, esse coeficiente 
varia segundo alguns fatores prin
cipais, como os materiais emprega
dos, o grau de acabamento das su
perfícies, sua temperatura e seu 
estado de lubrificação*, além de 
outros de menor importância. Mas 
a variação do coeficiente de atrito 
em função dos fatores apontados é 
tão ampla que a análise dos ele
mentos envolvidos é freqüente
mente executada por aproximação.

Antes de o equilíbrio ser atin
gido, há sempre um curto período 
de transição, onde o coeficiente de 
atrito algumas vezes aumenta rapi
damente e outras diminui.

É fácil notar como os freios de 
bicicleta e de automóveis são mais 
eficientes em algumas ocasiões dò 
que em outras. Alguns enfraque
cem, tornando-se menos eficazes 
por diminuição do coeficiente de 
atrito após curto período de con
tato entre as duas superfícies. De
vido a esse comportamento irregu
lar e imprevisível, os freios são 
sempre projetados com boa mar
gem de segurança.

Aplicado sobre um corpo em 
movimento, o freio mecânico trans
forma a energia cinética deste em 
energia térmica. Por isso, comu- 
mente se estabelece a capacidade 
de um freio em termos de quanti
dade de trabalho de atrito que pode 
absorver em determinado intervalo 
de tempo — ou seja, em termos de 
potência de atrito desenvolvida. A 
tabela da página 300 dá exemplos 
de valores de referência para o coe
ficiente de atrito de materiais utili
zados em freios mecânicos.

Certas aplicações exigem frea- 
gem contínua. Nesse caso, o freio 
deverá poder transferir (por irradia
ção, convecção ou condução) o ca
lor* desenvolvido na freagem, man-
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Quando a freagem envolve baixa potância, recorre-se a freios de sapata.

Nos freios de cinta, faz-se presente um tambor envolvido por uma "faixa"

tendo sua temperatura inferior à 
recomendada para os materiais es
pecificados. Porém, se os freios são 
usados intermitentemente, com 
tempo suficiente para que a energia 
térmica se dissipe para o ambiente, 
eles poderão absorver uma quanti
dade de energia muito maior.

A classificação dos freios de 
atrito é feita de acordo com os 
meios de aplicação da força (ala
vanca, etc.) e com o tipo de ele
mento de atrito empregado: freios 
de sapata, a disco, de cinta.

FREIOS DE SAPATA — São 
especificados onde as necessidades 
de freagem envolvem potências re
lativamente pequenas. Uma anãlise 
das forças atuantes apresentada na 
figura 1 (desta página) serve como 
base para o calculo de qualquer 
freio semelhante, no qual a superfí
cie de atrito da sapata age apenas 
sobre uma pequena parte da su
perfície do tambor. As forças que 
atuam na freagem são: uma carga 
aplicada W; uma reação normal 
entre a sapata e o tambor N; uma 
força de atrito F (considerada tan
gente à superfície do tambor); e 
uma força de reação F agindo so
bre o eixo da alavanca de freio. A 
localização do eixo A, em relação 
à linha de ação da força de atrito 
F, é um fator muito importante no 
funcionamento dos freios. Para a 
posição representada em linha 
cheia vê-se que, com relação ao 
eixo A, o sentido dos momentos 
(F.e) (W. a) é i^ual —  ambos têm 
o sentido horário. Nesse caso, a 
força de atrito ajuda a aplicação da 
carga sobre a alavanca de aciona
mento da sapata do freio. Diz-se, 
então, que o freio tem propriedades 
de auto-acionamento, ou que é au- 
todinâmico. A mesma figura mos
tra que, se o eixo estiver localizado 
em outro ponto (como A’, por 
exemplo), o momento da força de 
atrito se opõe ao momento da força 
aplicada a alavanca do freio (W), 
e não se registra nenhum efeito au- 
todinâmico. Nesse caso, é necessá
rio aplicar maior força sobre a ala
vanca, a fim de se conseguir o 
mesmo efeito de freagem obtido no 
caso anterior.

Os freios de uma única sapata 
apresentam o grande inconveniente 
de agir sobre o tambor com uma só 
força normal (N) não contrabalan
çada; por conseguinte, essa força é 
transmitida integralmente ao eixo e 
aos mancais do tambor em movi
mento. Sempre que possível, prefe
re-se a utilização de freios com du
pla sapata, ou seja, com duas 
sapatas dimensíonalmente iguais e 
montadas de forma simétrica e 
oposta em relação ao tambor, de 
maneira que se anulem as forças 
normais que cada uma delas aplica 
à superfície do tambor. Assim, ne
nhum esforço será transmitido ao 
eixo e aos mancais.

Os freios de sapata são usados 
em larga escala, com inúmeras 
aplicações. Nas bicicletas e nos au
tomóveis utilizam-se formas muito 
conhecidas desse tipo de freio, 
ainda que nos mais recentes mode
los de carro se dê preferência aos 
freios a disco.

FREIOS A DISCO — Consis
tem em um ou mais pares de placas 
ou discos paralelos, dispostos de 
modo que um disco esteja solidário 
ao elemento móvel e o outro ao co
mando de freio. Este último disco 
tem um movimento axial que lhe 
permite exercer pressão sobre o ou
tro através do atrito resultante do 
contato entre as superfícies.

Proporcionalmente, os freios a 
disco oferecem muito mais área de 
contato que os freios de sapata, 
mas são mais caros. Contudo, são 
praticamente insubstituíveis onde o 
espaço disponível acha-se limitado.

Nos automóveis, esses freios po
dem facilmente resfriar-se porque 
são externos às rodas e expostos à 
ventilação; o seu desgaste é uni
forme e a eficiência da freada man
tém-se igual era ambos os sentidos 
de rotação. Além disso, são pouco 
sensíveis à presença de água, uma 
vez que esta é expulsa pela força 
centrifuga —  nos freios de sapata 
ocorre o contrário: é a força centrí
fuga que faz a água permanecer no 
interior do dispositivo.

FREIOS DE CINTA —  Consis
tem num sistema pelo qual o tam-

Encontram aplicação em correias transportadoras, guinchos e elevadores. O freio do automóvel é projetado para oferecer boa margem de segurança.
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TABELA DE COEFICIENTES DE ATRITO 
(materiais usados em freios)

material

Metal sôbre metal 
Madeira sôbre metal 
Couro sôbre metal ou madeira 
Asbesto em composição com 

borracha sôbre metal

max. temp. °C

300
80
80

200

0,2 a 0,25
0,2 a 0,25
0,3 a 0,4

0,3 a 0,4

Freud

Freios a disco, os mais indicados 
quando o espaço é limitado.

bor se encontra parcialmente en
volvido por uma cinta que, uma 
vez apertada, proporciona a frea-

fem —  tal como mostra a figura 
(página 299). A força de freagem, 

então, é a diferença existente entre 
as trações F. e F2, nos dois ramos 
da cinta. A localização da fixação 
F, na alavanca é de grande impor
tância nas características de fun
cionamento do sistema. Sua in
fluência é muito semelhante à 
descrita para o posicionamento do 
eixo dà alavanca nos freios de sa
pata. A tração sobre qualquer das 
extremidades do freio (figura 2b) 
auxilia o esforço W na freagem do 
tambor. Os freios com essa modali
dade de construção são autodinâ- 
micos e podem ser automáticos; 
têm muita aplicação em equipa
mentos transportadores (correias 
transportadoras).

F re io s  a  a r  c o m p r im id o

Os comboios ferroviários são 
dotados de freio a ar comprimido, 
que age através de um comando 
unico, tanto sobre a locomotiva 
quanto sobre os veículos reboca
dos. Com esse tipo de freio é possí
vel parar automaticamente qual
quer unidade que se desengate do 
comboio. Para isso, cada vagão é 
equipado com reservatórios de ar 
comprimido, alimentados por um 
conduto geral e ligatios aos cilin
dros de freio porsistem as adequa
dos. Se faltar frição no conduto ge
ral, tais sistemas permitirão a 
comunicação entre os cilindros e o 
reservatório; nesse caso, os cilin
dros acionarão (por meio de um ti
moneiro) as sapatas, que se com
primirão sobre as rodas.

F re io s  h id rá u lic o s

Empregado sobretudo na sus
pensão de veículos e em certas ar
mas para impedir o recuo durante 
o disparo, o freio hidráulico é cons
tituído de um cilindro com duas câ
maras (uma delas contendo óleo) e 
um pistão dotado de pequenos fu
ros que colocam em comunicação 
as duas câmaras. Ao ser pressio
nado, o pistão é empurrado contra 
o fundo do cilindro; seu movi
mento, porém, é amortecido em vir
tude de o óleo escapar através dos 
pequenos furos. Regulando-se a 
abertura desses furos é possível 
modificar a intensidade da freada.

F re io s  e le tro m a g n é tic o s

De desenvolvimento bem mais 
recente que os mecânicos, os freios 
eletromagnéticos abriram amplo 
campo de novas aplicações,^princi
pal mente quanto à automaçao e ao 
controle remoto.

A durabilidade dos freios eletro
magnéticos é praticamente ilimi
tada, em comparação à dos freios 
mecânicos, pois o torque de frea
gem produz-se sem qualquer con
tato físico entre as partes envolvi
das (sem contato, físico não há 
atrito; sem atrito não há desgaste). 
Além disso, o sistema eletromagne- 
tico elimina todos os problemas de 
variação e de inconstancia do coe
ficiente de atrito (que estão sempre 
presentes nos freios mecânicos). 
Isso dispensa a necessidade de re- 
gulagens periódicas para ajuste do 
coeficiente de atrito.

Do ponto de vista mecânico, to
dos os freios eletromagnéticos 
apresentam construção mais ou 
menos semelhante. Compõe-se ba
sicamente de um estator, um rotor 
e um conjunto de bobinas de 
campo, dispostos como num motor 
elétrico*.

Quanto à aplicação do torque de 
freagem entre o rotor e o estator, 
os freios eletromagnéticos podem 
ser classificados em dois tipos prin
cipais: freios de histerese e freios de 
correntes parasitas (também conhe
cidas como correntes de Foucault). 
Nos freios de histerese, o acopla
mento é realizado pela interação 
entre um fluxo magnético, imposto 
pelo estator e pelas bobinas de 
campo, e um rotor con.stítuído por 
um imã permanente. Nos tipos de 
correntes parasitas, ou de Fou
cault, o fluxo magnético age sobre 
um rotor de aço maciço sem iman- 
tação permanente.

VEJA TA M B ÉM :A trito .

A contribuição de Sigmund 
Freud à consciência que o homem 
tem de si mesmo é de um alcance 
dificilmente igualado. Todo o 
imenso território da conduta e da 
experiência humana (onde os pa
drões considerados normais não 
passam de uma pequena ilha) foi, 
até Freud, praticamente destituído 
de significação: tudo o que fugisse 
dessa “normalidade” —  e, com 
maior razão, o patológico^—  deve
ria ser opaco à compreensão.

Freud desfez esse acomoda
mento, descobrindo e revelando al
gumas das chaves para a decifra
ção da linguagem do inconsciente. 
E, com isso, permitiu ao homem 
um autoconhecimento que vencia 
as estreitas barreiras de suas 
frágeis certezas, dentro das quais 
ele se debatia contra aquele que, 
por não conseguir ser entendido, se 
tornara seu maior inimigo: ele 
próprio.

E m  b u sc a  d o  
p ro ib id o

Filho de judeus, Sigmund Freud 
nasceu em Freiberg, na Morávia 
(atualmente pertencente à Tchecos-

lováquia), em 1856. Quando tinha 
três anos, a família mudou-se para 
Viena, em cuja Universidade ele 
passou, em 1873, a estudar medi
cina. Especializou-se em neurolo
gia e publicou, em 1885 e 1886, al
gumas pesquisas nesse campo.

É por essa época que Joseph 
Breuer (1842-1925), um amigo e 
colega da Universidade, conta-lhe 
como tinha conseguido curar uma 
paciente histérica, hipnotizando-a e 
fazendo-a recordar as circunstân
cias que originaram sua doença. 
Vivamente interessado na possibili
dade de descobrir, pelo hipnotismo, 
as fontes das perturbações mentais, 
Freud muda-se para Paris, em 
1885, a fim de estudar com Jean 
M artin Charcot*, o famoso pio
neiro da utilização médica do hip
notismo. Em 1886, casa-se com 
M artha Bernais. (Anna, um dos 
seis filhos do casal, seguiria os ca
minhos abertos pelo pai.) Em 
Viena, Sigmund associa-se a 
Bneuer, a fim de estudarem juntos 
a técnica de Charcot. Baseados nos 
resultados de suas pesquisas, eles 
publicam o livro Estudos sobre a 
Histeria (1895).

Contudo, Freud vai aos poucos 
percebendo que a hipnose* conduz, 
no máxirço, à remoção de alguns 
sintomas, sendo incapaz de realizar 
a cura completa. Passa, entãoL a 
utilizar o metodo das “ associações 
livres”, início da técnica psicanalí- 
tica: à determinada sentença ou pa-

A s  in f l u ê n c i a s  m a r c a n t e s  d a  j u v e n t u d e  f o r a m  o s  t r a b a l h o s  d e  D a r w in  e  d e  
Stuart MilIMFreud aos dezesseis anos e sua mãe;coleção de E. Freud.)
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lavra proferida pelo médico, o pa
ciente deve falar tudo que lhe venha 
à cabeça. Naquilo que o paciente 
diz e, como o diz, o terapeuta pro
cura pistas que possam levá-lo di
retamente à fonte das perturbações. 
Esse processo leva Freud a con- 
frontar-se com aspectos da psique, 
até então recusados pelo consenso. 
Breuer, não aceitando a ênfase 
crescente com que Freud considera 
a origem e o conteúdo sexual das 
neuroses*, separa-se dele. A partir 
de 1900, Freud prosseguirá as in
vestigações sozinho.

Passa a investigar os sonhos de 
seus pacientes, nos quais encontra 
estreito relacionamento com os 
problemas psíquicos. Assim, em 
1899, publica A  Interpretação dos 
Sonhos. Traduzir a linguagem oní
rica dos pacientes passa a ser con
siderado um dos pontos principais 
da teoria e da pratica da psicaná
lise*. Freud conclui também que os 
sonhos são satisfações disfarçadas 
de desejos que, durante a vigília, 
permaneceram insatisfeitos. Na 
epoca da publicação de Psicopato- 
logia da Vida Cotidiana (1904), 
chega à conclusão de que, todas as 
neuroses têm origem sexual. E 
mais: que_ essa origem localiza-se 
em experiências sexuais infantis. A 
constatação de que as crianças têm 
experiências sexuais provocou um 
escândalo de enormes proporções 
na mentalidade da época. Em 
1905, ele publica Três Ensaios so
bre a Teoria da Sexualidade, onde 
m ostra que a vida sexual do indiví
duo é uma “história” que se desen 
volve através de fases: oral, anai 
(ou sádico-anal) e genital. Ne
nhuma delas é estanque: parte da 
primeira sobrevive na seguinte e 
ambas ainda se fazem sentir na úl
tima. A primeira leva esse nome 
porque nela a principal área de pra
zer se localiza na boca (o prazer da 
criança ao sugar os seios da mãe). 
Na fase anal, as sensações de pra
zer deslocam-se/ para o ânus e, na 
genital, para os órgãos genitais.

É também de Freud a teoria dos 
complexos de Êdipo e de Electra e 
a concepção de libido*, capitais 
para toda a teoria psicanalítica.

A libido é a energia vital, fonte 
dos impulsos sexuais, e cujas trans
formações e relações (interiores ou 
com o mundo externo) estão ná 
base dos processos psíquicos. O 
complexo de Édipo (nos meninos) 
e de Electra (nas meninas) seriam 
decisivos para a vida futura do in
divíduo, para a fase genital de sua 
sexualidade. Corresponde, no caso 
do menino, a seu apego ciumento 
à mãe e à ameaça de sua castração 
pelo pai. A menina tende a disputar 
o pai com a mãe. Ambos os confli
tos são seguidos de sentimentos 
de culpa, em geral inconscientes, e 
estão intimamente relacionados às 
condições promotoras de certos fu
turos distúrbios mentais.

Em 1905, unem-se a Freud seus 
primeiros discípulos: Sandor Fe- 
renczi (1873-1933), Otto Rank*, 
Cari G. Juríg*, Wilhelm Stekel*, 
Wilhelm Reich* e outros. Três 
anos depois, realiza-se o primeiro 
congresso internacional de psicaná
lise. Em 1909, na Universidade 
Clark (Massachusetts), Sigtnund 
Freud expõe suas teorias em cinco
conferências.

Em Totem e Tabu, publicado em 
1913, baseando-se no material an
tropológico conhecido, ele analisa 
a estrutura do clã* e da sociedade 
primitiva sob o ângulo do conflito 
edipiano, considerado em nível so
cial. O inconsciente corresponde, 
para Freud, àquilo que é reprimido. 
E a consciência do inconsciente ob
jetivo da psicanálise, levaria à su
peração da repressão. O signifi
cado de “inconsciente” foi, em 
seguida, elaborado em termos mais 
complexos: o id seria a matriz ins
tintiva, regida pelo “princípio de 
prazer”, um oceano de energia 
onde não existem nem o indivíduo, 
nem o tempo, nem o espaço; a se
gunda “cam ada” que Freud indi
cou no psiquismo humano, o super
ego, também seria inconsciente. 
Porém, contrariamente ao id, o su
perego representaria a “ autoridade 
interior”, fonte das coações morais, 
originadas pelo conflito edipiano e 
sancionadas, sucessivamente, pelas 
autoridades paterna, escolar e esta
tal; finalmente, o ego representaria 
a consciência psicológica da reali
dade, o instrumento do “princípio 
de realidade”. Freud distinguiu 
dois tipos de instinto: os instintos 
sexuais (libido) e os instintos res
ponsáveis pela conservação do ego 
(dentro de um ideal moral e esté
tico), noções que modificou poste
riormente.

Em 1922, publica Além do 
Princípio de Prazer, onde é levado 
a conceber instintos de morte. O 
novo dualismo supõe instintos de 
vida ou Eros (nome do deus grego 
do amor), dos quais os instintos se
xuais são um caso particular, e os 
instintos de morte ou Tânatos (na 
mitologia grega, deus da morte, fi
lho da noite, irmão de Hipnos). O 
objetivo dos instintos de morte se
ria a dissolução dos conflitos pelo 
retorno à matéria inorgânica. Mas 
poderiam fundir-se com a libido 
(no sado-masoquismo), voltar-se 
contra o ego (melancolia), acentuar 
tendências agressivas, etc.

Nos anos que se seguiram à Pri
meira* Guerra Mundial o interesse 
pela psicanálise cresceu. Em Leo
nardo da Vinci, Dostoiévski e o 
Parricídio, Hamlet, etc., Freud 
aplica suas teorias à arte. Em suas 
últimas obras, entre as quais O Fu
turo de uma Ilusão e O Mal-Estar 
da Cultura, confessa não encontrar 
esperanças quanto ao futuro do 
homem.

Nos últimos anos de vida, so
frendo de câncer no maxilar, vive 
sob constantes perseguições pelo 
nazismo* ascendente. Em 1933, 
seus livros são queimados em 
praça pública como “pornografia 
especialmente judia”. Seus bens 
são confiscados e sua biblioteca, 
queimada. Porém, Freud recusa-se 
a fugir. Finalmente, proibido pelos 
hitleristas de trabalhar, resolve exi
lar-se na Inglaterra, mas os ale
mães o retêm, exigindo enormes so
mas para libertá-lo. Com a 
intervenção do presidente ameri
cano F. D. Roosevelt* ele consegue 
chegar a Londres — onde morre 
um ano depois, em 1939.

VEJA TAM BÉM : Psicanálise;
Sexo.

A riqueza da teoria de Freud não se refletiu em sua pacata vida familiar.

Para FreOd, cada homem revive o amante de Jocasta. ("Êdipo e a Esfinge".)
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A frigidez pode ser causada pela repressão da sexualidade: a educação tradi
cional relega a mulher a um papel passivo. ("A Jaula", de Brzechwa.)

Frigidez

Frigidez é a incapacidade femi
nina de satisfazer-se sexualmente.

Uma das explicações básicas 
para a frigidez estaria na recusa da 
mulher em assumir sua sexualidade 
e na  passividade diante do homem: 
ela é educada para esperar ser con
quistada ou possuída. O julga
mento de especialista sobre o as
sunto é tão variado quanto o 
próprio fenômeno. Alguns chegam 
a explicá-lo de maneira exagerada- 
mente simplista, atribuindo-o à 
atrofia de alguns músculos (que cir
cundam a vagina). E recomendam, 
para  superar a deficiência, exercí
cios destinados a fortalecê-los. Mas 
esses especialistas não se preocu
pam o suficiente com a origem da
quela atrofia, que, em geral, está re
lacionada com a repressão da 
sexualidade na educaçao tradicio
nal. Por fo rja  das proibições, con
trair voluntaria ou prazerosamente 
a musculatura da vagina seria 
apropriar-se de um órgão e de uma 
funçao socialmente envolvidos em 
perigo, incerteza e culpa. Muitas 
mulheres ainda hoje são vítimas de 
grave inconsciência em relação ao 
sexo: admitem a sexualidade ape
nas como uma coisa que acontece 
ou da qual se é vítima, jam ais 
como uma coisa que se faz por que
rer. A expressão física dessa ati
tude psicológica é a inação motora, 
0 relaxamento permanente dos 
músculos próximos aos órgãos se
xuais e atuantes durante o ato se
xual. Por isso eles se atrofiam.

O orgasmo é uma sensação basi- 
camènte ligada aos músculos, e de
pende dos movimentos de contra
ção e relaxamento alternantes que 
ocorrem na hora do clímax sexual, 
partindo precisamente dos múscu
los perigenitais e logo se espa
lhando por todo o corpo.

A mulher frígida que deseja for
talecer os músculos atrofiados pre
cisa exercitá-los, contraindo-os vo
luntariamente muitas vezes. Com 
esse treinamento, pode superar 
também o problema psicológico.

D e s a m a n te  e m a l-a m a d a

Além dos ginecologistas, os psi
canalistas se preocupam com a fri
gidez, distinguindo duas espécies 
de orgasmo feminino: o clitoriano 
(“ infantil” ) e o vaginal (“ m aduro”), 
embora mais certo fosse distinguir 
um orgasmo sensorial e um or
gasmo motor. O primeiro liga-se à 
excitação do clitóris ou de outras 
áreas erógenas; o segundo depende 
de contrações musculares. Su- 
põe-se que o ideal seria a coexistên
cia dos dois.

O orgasmo sensorial ocorre 
quando a mulher é excitada. Na 
maior parte das vezes, esse prazer 
é sentido sem participação ativa 
(sem responsabilidade, portanto). 
Ele é acompanhado por contração 
difusa, involuntária e estável do 
corpo todo. Já o prazer ligado aos 
movimentos perivaginais e corpo
rais é voluntário: a pessoa se empe
nha e participa. Sem essa distinção

de raiz, a classificação psicanalí- 
tica perde o sentido.

Estudos histológicos demons
tram  que 70% das mulheres não 
têm corpúsculos sensoriais na va
gina; isso significa que a mucosa 
vaginal de 70% das mulheres está 
anestesiada. Portanto, dizer que o 
orgasmo “deve” ser vaginal sem le
var em consideração outros fatores 
é cientificamente improcedente. 
Além disso, tal simplificação é 
muito frustrante, pois leva as pes
soas a buscarem um tipo de prazer 
inexistente.

Outra das grandes causas da fri
gidez feminina está no relaciona
mento insatisfatório com o compa
nheiro. Em cada dez casos, nove 
dizem respeito a mulheres casadas, 
socialmente obrigadas à fidelidade 
sexual (ao princípio de que ela deve 
sentir prazer com o marido e com 
ninguém mais). Mas a escolha se
xual, na realidade, é problema 
muito mais delicado: nem sempre 
se pode sentir atração e píazer com

uem se quer ou se deve. No caso 
o homem, essa verdade primária 

fica obliterada pela educação, se
gundo a qual impotência é sinô
nimo de vergonha. Daí a maioria 
dos homens mostrar-se capaz, 
mesmo quando há o mínimo inte
resse. As mulheres não conseguem 
reagir assim: respondem apenas 

uando atraídas e somente diante 
os homens que lhes provocam 

desejo.
Na maior parte das vezes (qua

tro em cada cinco), a frigidez é 
conseqüência do desamor da mu
lher pelo parceiro, do seu desinte
resse pela atividade sexual, ou até 
ligada à precariedade do desempe
nho masculino. A deficiência é 
muito mais circunstâncial do que 
um modo de ser da pessoa.

VEJA TAM BÉM : Impotência: 
Orgasmo; Psicossomática, M edi
cina; Sexo.

Frígios

Frígios — ou “homens livres”
— foi o nome dado pelos gregos ao 
povo indo-europeu* que, por volta 
de 1J90 a.C., lançou seus exércitos 
na Ásia Menor e auxiliou na des
truição do Império Hitita*. Prove
nientes da Tracia e da Macedônia, 
os frígios tinham costumes primiti
vos, mas já  conheciam o ferro. Na 
Ilíada, de Homero* são citados 
como aliados do Rei Príamo, no 
cerco de Tróia; portanto, _é prová
vel que já  estivessem na Ásia Me
nor desde 1500 a.C.

Os frígios espalharam-se por 
toda a Anatólia (Ásia Menor), fa
zendo do vale do rio Sangarius o 
ponto central de seu poderio. Ali 
fundaram um Estado — a Frigia
— sobrre as ruínas do Império Hi
tita. Em 1000 a.C., a penetração 
frigia estendeu-se para o norte e o 
centro daquela região; ao sul, atin
giu os rios Hermus e Meandro, 
tendo quase alcançado o Eufrates, 
a leste.

Com base no estudo das tradi
ções gregas e em pesquisas arqueo
lógicas realizadas no vale do Her
mus, pode-se deduzir que a Frigia 
exerceu grande domínio no mar 
Egeu, na costa ocidental da Ásia 
Menor, durante o século IX a.C. E 
fundou várias cidades ao longo do 
m ar Negro.

De acordo com relatos assírios, 
durante a segunda metade do sé
culo VIII a.C. os frígios tentaram 
inutilmente aumentar seus domí
nios territoriais na parte oriental da 
Ásia Menor. Embora tenham pene
trado por diversas regiões, não con
seguiram consolidar seu poder nas 
áreas conquistadas, perdendo para 
os bitinianos sua hegemonia no 
mar Negro, enquanto o_s gregos e 
os íídios do vale do Hermus impe
diam-lhes o acesso ao mar Egeu.

A  c a p ita l  e a s  d in a s tia s

Gordium era a capital do Es
tado, na margem direita do Sanga
rius, governada por uma linhagem 
de reis lendários que se chamavam, 
alternadamente, Gordius e Midas. 
O último e maior rei da dinastia fri
gia foi um “M idas” que levou sua 
nação a grande prosperidade atra
vés da intensificação do comércio 
com outras regiões e da elevação 
de inúmeras vilas à categoria de ci
dade. Além disso, estreitou _rela- 
ções com a Grécia, cuja influência 
na cultura frigia se revela tanto na 
arte com na escrita alfabética 
(muito mais próxima do alfabeto 
grego arcaico que o do fenício). Já 
Heródoto* corrobora uma tradijão  
grega gue considera os povos frigio 
e armênio como ramos de uma só 
raiz, baseando-se na semelhança de 
suas línguas. Escavações realiza
das na região de Gordium revela
ram a existência de inúmeros túm u
los de terra, de tamanhos diversos, 
dominados por outro maior, iso
lado e trabalhado em pedra, conhe
cido por “ túmulo do Rei Midas” .

Com a invasão dos cimérios, nos
fins do século VIII a. C., iniciou-se



Cibele, a deusa dos leões, e Átis, o jovem deus de cujo sangue a lenda diz 
terem brotado as violetas, eram divindades veneradas pelos frígios.

portância na Frigia eram o m ár
more de Domicium e as lãs de Lao- 
dicéia e Colossae, no sul.

Em virtude do caráter rural de 
sua economia, a Frigia possuía 
mais vilas que cidades, construídas 
geralmente nas encostas das coli
nas, próximas a um templo ou a 
um a fortaleza senhorial. A terra 
pertencia aos reis, aos grandes se
nhores ou aos sacerdotes dos tem 
plos maiores, enquanto os cam po
neses viviam em condição servil.

U m  g o r ro  p o r  h e ra n ç a

A maior contribuição dos frígios 
para a civilização mediterrânea foi 
no campo religioso. Embora trou
xessem deuses indo-europeus ao in
vadirem a Ásia Menor, logo adota
ram o culto de divindades locais. 
As mais importantes eram Cibele e 
Atis, que representavam a força da 
natureza e a vegetação que renas
cia com a primavera. Em seus cul
tos orgíacos, os sacerdotes (galli) 
frígios chegavam à automutilação. 
O culto a Cibele espalhou-se pela

Grécia nó século V a.C. Em 204 
a.C., foi oficialmente estabelecido 
em Roma, dali abrangendo toda a 
Itália e alcançando a Bretanha e as 
províncias do Reno.

A Frigia viveu em paz durante 
dois séculos até ser conquistada 
por Alexandre* da Macedônia; 
mas, com sua morte, a região tor
nou-se um campo de batalha dispu
tado por várias potências, sendo, 
enfim, anexada a Síria. Em 275 
a.C., sofreu a invasão dos celtas 
(quando passou a denominar-se 
Galácia) e, no período romano, tor
nou-se parte da Província Asiática. 
Finalmente, sob a dominação 
do Império Bizantino*, a Frigia de
sapareceu por completo. Uma de 
suas poucas reminiscências na era 
moderna é o gorro fríg io  (barrete 
encarnado), adotado na Revolução 
Francesa* como um dos símbolos 
da República.

Frígios_______________________

VEJA TAM BÉM : Hititas; Indo- 
Europeus; Oriente Médio.

o declínio da Frigia como entidade 
política independente. Enfraque
cida, ela caiu nas mão de um reino 
vizinho — a Lídia — , mas, sob seu 
domínio, recuperou a antiga pros
peridade. A riqueza dos materiais 
encontrados nos túmulos da época 
e o elevado padrão artesanal dão a 
entender que esse foi um tempo de 
paz e abundância. A ceramica 
coríntia encontrada em Gordium 
indica que também as relações co
merciais com a Grécia tinham sido 
restabelecidas, e a arte alcançado o 
apogeu por volta de 600 a.C.

G u e r re iro s  e a r t is ta s

Na arte frigia destacam-se os tú
mulos e monumentos talhados em 
pedra (como os da “Cidade de Mi- 
das”), e as fachadas ornamentadas, 
também em pedra. Os estilos dó- 
rico e jónico surgem nas entradas 
dos túmulos decorados com arqui- 
traves sustentadas por pilares; as 
paredes externas recobriam-se com 
motivos geométricos em relevo e as 
fachadas apresentavam esculturas, 
geralmente da deusa Cibele (a 
“Grande Mãe”), ou de pares de 
leões.

A cerâmica pintada era mais co
mum que a lisa. Quase sempre em 
marrom avermelhado sobre uma 
superfície de cor neutra, as peças 
mostravam animais_ em combina
ção com anéis concêntricos e árvo
res, em geral formando faixas na 
parte superior dos vasos. Aparente
mente, os temas decorativos eram
originários das ilhas do Mediterrâ
neo ou do Egeu.

Não se pode precisar com facili
dade suas características arquitetô
nicas, pois inúmeras vezes a Frigia 
sofreu invasões e destruições pelos 
cimérios, lídios, persas, sírios, cel
tas e romanos. Nos monumentos de 
pedra, existe acentuada influência 
dos hititas e dos gregos, mas até 
hoje não foi descoberta uma cidade 
construída exatamente no período 
da autonomia frigia na Ásia 
Menor.

OS dois únicos produtos de im- ue acordo com a narrativa, teriam n a s c i d o  orelhas d «  aw o  n u m  d o s  v á r i o »  ra ia  f r fg ioa  da linhagem "Midaa",
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Frustração

A frustração é muito freqüente 
na vida dos homens e dos animais: 
o fenômeno ocorre sempre que um 
acontecimento qualquer impede 
que se complete uma seqüência de 
comportamentos* já  iniciada.

Os cientistas que investigam o 
comportamento ainda não chega
ram a formulações homogêneas 
acerca da frustração. Isso se deve 
em parte à estreita ligação entre 
esse fenômeno e diversos outros 
também pouco conhecidos, como, 
por exemplo, motivação*, compor
tamento exploratório*, agressão* e 
impulso.

A  f ru s tra ç ã o  a n im a l

Existem arranjos experimentais 
que, ao produzirem a frustração em 
animais, possibilitam o estudo, 
científico desse fenômeno. Os expe
rimentos realizados com esse obje
tivo dividem-se numa série de 
etapas.

Primeiramente, treina-se um ani
mal a encontrar alimento sempre 
num determinado local. A seguir, o 
alimento é retirado de seu lugar; 
sentindo fome e não conseguindo 
encontrar o alimento, o animal 
passa a apresentar uma série de 
reações, observadas e medidas pelo 
pesquisador. Mas, devido às dife
rentes posições teóricas assumidas 
pelos cientistas que se dedicam a 
esse tipo de trabalho, as avaliações 
dos planos experimentais são bas
tante divergentes, levando a distin
tas conclusões sobre o significado 
real das experiências.

Afirma-se que, em muitos casos, 
o animal fica agressivo, atacando 
objetos do ambiente ou um outro 
animal, se tiver oportunidade. A 
partir dessa e de outras considera
ções, muitos psicólogos passaram  a 
acreditar que a frustraçao é a prin
cipal causa do comportamento 
agressivo nos animais (inclusive o 
homem).

Outros estudiosos afirmam que a 
frustração provoca ativação geral 
do organismo, acentua a atividade 
de explorar o ambiente e aumenta 
o vigor das respostas. Nesse último 
caso, pesquisas indicaram que cer
tos animais apertaram com mais 
força do que anteriormente uma 
alavanca que, numa ocasião prévia, 
havia sido responsável pelo forne
cimento de alimentação. Mas al
guns autores acreditam que esse 
aumento de vigor não é conseqüên
cia direta da frustração: dizem qué 
o animal simplesmente' aprendeu, 
em outras situações de sua vida, a 
empregar mais força quando um 
movimento deixa de produzir os 
efeitos habituais.

Os experimentos que tratam de 
regressão relacionam-se também 
com a frustração: às vezes um ani
mal apresenta, em situações de 
conflito, comportamentos que cos
tumava adotar apenas quando era 
bem mais jovem.

Muitas vezes ocorrem tentativas 
de desempenhar o comportamento 
impedido, mesmo na ausência dos

estímulos* adequados. No caso do 
comportamento sexual, por exem
plo, o macho frustrado pode tentar 
copular com modelos artificiais ou 
fêmeas empalhadas.

Outro fenômeno que freqüente
mente acompanha a frustração é a 
atividade de deslocamento. O ani
mal faz movimentos — como o de 
se coçar —  que nada têm a ver 
com a situação.

A  fru s tra ç ã o  h u m a n a

O clima posterior à Primeira" 
Guerra Mundial coincidiu còm í 
aceitação crescente de um conjuntc 
de idéias englobadas sob o rótulo 
de psicologia dinâmica, cujos re
presentantes mais importantes fo
ram Sigmund Freud*, Robert Ses- 
sions Woodworth (1869-1962), 
William McDougall (1871-1938) e 
K urt Lewin*. Assim, houve intensa 
pesquisa acerca dos motivos que le
variam à frustração ou à satisfa
ção. Tratava-se de tèstar a hipó
tese, inspirada pelo momento 
histórico, de que a agressão (ou 
guerra) tenderia a ser gerada pela 
frustração.O  livro Explorações em 
Personalidade (1938), resultado do 
trabalho desenvolvido na Clínica 
Psicológica de Harvard (EUA) por 
H. A. Murray e seus colaborado
res, é um exemplo desse tipo de 
obra.

Mas os autores geralmente não 
definiam com clareza as diferenças 
entre a frustração e outros estados 
afetivos compreendidos pelo termo, 
tais como o desânimo, a desespe
rança, etc. E, na medida em que 
não se deixava patente a caracterís
tica  especifica da frustração como 
um fenômeno, tornava-se difícil seu 
estudo experimental.

F ru s tra ç ã o  e a g re ssã o

Em 1939 foi publicado um livro 
que procurou solucionar o pro
blema: Frustração e Agressão. Pro
duto de um trabalho conjunto de 
cientistas da Universidade de Yale 
(EUA), a obra definiu frustração 
como bloqueio de (ou a interferên
cia em) uma atividade em curso, di
rigida para um objetivo. O conceito 
foi usado experimentalmente e con
cluiu-se que a frustração leva a 
uma atividade vicariante ou à 
agressão. Esta, se impedida, trans
forma-se em auto-agressão. Esse 
esquema analítico deveria ser apli
cado a qualquer atividade que ti
vesse como objetivo satisfazer as 
necessidades naturais ou sociais do 
homem.

Os psicólogos tentaram inventa
riar, por um lado, as necessidades 
básicas mínimas e, por outro, aque
las que são geradas pelos sistemas 
sociais.

Com o advento da Segunda* 
Guerra Mundial, foram interrompi
das as pesquisas sobre o assunto. 
Somente a partir de 1950 esses 
mesmos temas, particularmente os 
que se referem às relações entre 
frustração e agressão, voltaram a 
ser estudados por cientistas euro
peus e norte-americanos.

A frustração pode levar o individuo a rejeitar aquilo que foi objeto de seus
desejos. Na ficção. esse tipo de comportamento foi exemplificado por La VEJA TAM BÉM : Agressão;Com- 
Fontaine, na conhecida fébula "A Raposa e as Uvas". portamento; Motivaçao.
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Uma façanha da agricultura moderna: a adaptação em regiões tropicais de frutas típicas das regiões temperadas, como uva, maçã. pãssego e figo.

Fruticultura

Considerada uma divisão da 
horticultura*, a fruticultura estuda 
as normas gerais do cultivo e apro
veitamento dos frutos* comestíveis 
(chamados Comumente “frutas”), 
objetivando obter de cada espécie o 
maximo de rendimento por área 
plantada.

Graças à seleção e às hibrida- 
ções, modernamente aperfeiçoadas 
pelos_ resultado das pesquisas 
científicas, as espécies frutíferas fo
ram consideravelmente melhora
das, tanto em qualidade quanto em 
níveis de produtividade. Mas certa
mente um dos mais notáveis êxitos 
da técnica agrícola aplicada à fruti
cultura é a aclimatação de espécies 
das regiões temperadas nas regiões 
tropicais, e vice-versa.

O Brasil, por exemplo, conver
teu-se em importante produtor de 
uva, figo, pêssego, maça, etc. — es-

' ' características de climasçecies

temperados, e no entanto cultiva
das com sucesso em regiões tropi
cais do país.

I m p o rtâ n c ia  e c o n ô m ic a  
d a  f ru t ic u ltu ra

Alimento rico em vitaminas e 
sais minerais e, em geral, de fácil 
digestão, as frutas tem tido con
sumo mundial em constante au
mento, quer em estado natural, 
quer secas, enlatadas, congeladas 
ou transformadas por diversos ou
tros processos industriais. No co
mércio internacional destacam-se á 
uva, a maçã, a laranja, a banana, 
a pêra e a ameixa.

Na produção vitícola, ocupavam 
o primeiro lugar, em 1970, a Itália 
e a França, cada uma com mais de 
10 milhões de toneladas métricas 
por ano e áreas cultivadas superio
res a 1,5 milhão de hectares. Se
guiam-se a Espanha, com 5 mi
lhões de toneladas métricas por 
ano, os Estados Unidos e a União 
Soviética, cada um com 3,5 mi
lhões de toneladas métricas anuais. 
Na América Latina, o maior pro- 
dutor, no mesmo ano, era a Argen- A poda da videira permite uma produção abundante e de boa qualidade.
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Graças a sua importância econômica, a maçã é intensamente cultivada. Adapta-se melhor às regiões temperadas.

tina, com 2,7 milhões de toneladas 
métricas anuais e área cultivada de 
280 000 hectares. A produção 
anual do Brasil alcançou 600 000 
toneladas métricas, ocupando 
cerca de 70 000 hectares de área 
cultivada. (Quanto à qualidade, a 
uva brasileira tem atingido excelen
tes padrões, cabendo assinalar o 
êxito obtido pelo cultivo de uvas fi
nas, tipo Itália, na região quente da 
Alta Sorocabana, no Estado de São 
Paulo.)

França (4 milhões de toneladas 
métricas/ano), Estados Unidos (3 
milhões de toneladas/ano) e Itália 
(2 milhões de toneladas/ano) — 
dados aproximados de 1970 — são 
os maiores produtores mundiais de 
maçã, a fruta economicamente 
mais importante das regiões tempe
radas.

Os Estados Unidos respondem 
por cerca de um terço da produção 
mundial de frutas cítricas . No que 
se refere à laranja, a mais impor

tante delas do ponto de vista co
mercial, são os seguintes os princi
pais produtores: Estados Unidos 
(200 milhões de caixas de 40,5 qui
los em 1970), Brasil {62 milhões), 
Japão (60 milhões), Espanha (45 
milhões), África do Sul (20 mi
lhões), Itália a  Israel (13 milhões 
cada).

O Brasil é o maior produtor 
mundial de banana*, com cerca de
6 milhões de toneladas anuais (mé
dia entre 1969 e 1971). Seguem-se 
a índia, com 3,5 milhões, e o Equa
dor, dom 2,7 milhões. Este último, 
entretanto, ocupa o primeiro lugar 
na exportação. Pela variedade de 
climas e solos, o Brasil tem exce
lentes condições para fruticultura, 
podendo vir a figurar entre os 
maiores exportadores do mundo. A 
exportação de espécies brasileiras 
in natura cresceu sensivelmente na 
década de 1960/70, ampiiando-se 
também as perspectivas de coloca- 
çao de frutas industrializadas no

mercado internacional, cristaliza
das ou sob forma de geléias, pol
pas, pastas e sucos.

P ro p a g a ç ã o  n a tu ra l  e 
v e g e ta tiv a

A multiplicação ou propagação 
das plantas frutíferas realiza-se por 
meio da semente (processo natural) 
ou por meio de estaca, mergulhão 
e enxertia (processos chamados ve- 
get ativos).

A propagação pela semente cos
tuma levar a variações das carac
terísticas essenciais da espécie. 
Considerando as necessidades da 
produção comercial — padroniza
ção, defesa contra pragas, precoci
dade produtiva — , geralmente em
pregam-se na fruticultura as 
técnicas de propagação vegetativa, 
usando-se as plantas obtidas por 
meio de sementes apenas como 
porta-enxerto.

Diversas espécies permitem a

propagação através de uma parte 
da própria planta: o ramo desti
nado à propagação pode ser desta
cado da planta, tomando o nome 
de estaca, ou pode ainda permane
cer preso sobre a planta, até a emis
são da raiz*, tomando o nome de 
mergulhão. Constituída por um pe
daço de ramo da planta com um ou 
mais rebentos (parte de um vegetal 
capaz de reprodução), a estaca, in
troduzida no terreno, forma raízes 
em sua base, enquanto no vértice se 
desenvolvem os rebentos. A esta- 
quia tem a vantagem de possibilitar 
a conservação de todos os caracte
res da planta-mãe; mas nem todas 
as especies frutíferas se multipli
cam assim. Enquanto o marme
leiro, a groselheira e a ameixeira 
adaptam-se bem à propagação por 
estaquia, a macieira, a pereira e o 
pessegueiro, por exemplo, encon
tram dificuldade para criar raízes.

E n x e rtia

O processo mais generalizado na 
fruticultura é o da enxertia, que 
consiste em colocar uma parte da 
planta provida de rebentos sobre 
uma outra planta, de tal maneira 
que o enxerto possa viver e se de
senvolver como se fosse a conti
nuação do porta-enxerto, ao qual 
se liga intimamente. A enxertia põe 
em contato duas partes: o porta-en
xerto, que carrega a raiz, e o en
xerto propriamente dito, que dará 
lugar aos ramos e à copa. No Bra
sil, o porta-enxerto também é cha
mado de cavalo.

O perfeito ajustamento entre en
xerto ê  porta-enxerto exige certas 
condições indispensáveis: afinidade 
botânica entre as duas plantas; en
caixe exato entre as superfícies dos 
dois cortes; execução do corte em 
determinado período da atividade 
vegetativa da planta, ou seja, du
rante o repouso. A afinidade botâ
nica pressupõe estreito parentesco: 
a enxertia e impossível entre plan
tas de famílias diferentes, rara
mente possível entre plantas de gê
neros diversos da mesma família e 
quase sempre possível entre espé
cies diferentes do mesmo gênefo. 
Além disso, a enxertia é praticada, 
em geral, sobre plantas jovens, 
criàdas em canteiro.

C a d a  c aso , u m a  té c n ic a

Com variações adequadas a 
cada situação concreta, as princi
pais técnicas de enxertia são as de 
encostia (ou aproximação), de gar- 
fagem (enxerto de galho) e de bor- 
bulhia (ou escudagem).

A encostia é feita mediante apro
ximação de dois _ramos, dos quais 
foi extraída porção igual de casca 
no comprimento de alguns centíme
tros, e perfeito ajustamento das 
duas áreas de troca com atadura 
especial. Esta pode ser de rãfia; 
mais modernamente, têm-se usado 
plásticos apropriados.

A garfagem realiza-se mediante 
corte do ramo na altura e forma de
sejadas para obtenção dos garfos, 
os quais são “soldados” ao porta- 
enxerto. Esse tipo de enxertia as
sume várias modalidades: em bisel 
simples, em bisel composto, garfa-
g e m  à  i n g l e s a ,  e m b u t i d a  e  m u i t a s  
outras.
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Empregando métodos como a poda e a enxertia, a fruticultura pode produzir

Frutas nativas, como as tâmaras, também são cultivadas racionalmente.

A l g u m a s  d a s  t é c n i c a s  d e  p o d a  d e  f o r m a ç ã o : e m  f o r m a  d e  v a s o  ( a ) ; d e  p a l m a  
li v re  c o m  r a m o s  o b l í q u o s  ( b ) ; d e  c o r d ã o  v e r t i c a l  (c) e  d e  p i r â m i d e  (d).

espécies de melhor qualidade e com maior produtividade por área plantada.

Para aplicação da borbulhia, é 
preciso obter a gema (borbulha), 
com porção de casca, da planta 
destinadaã propagação e, a seguir, 
proceder à sua incrustação e solda
gem no porta-enxerto, onde é feita 
incisão especial. Esta pode ser de 
vários tipos: triangular, coroni- 
forme, escudo, em T, etc.

O êxito das técnicas de propaga
ção vegetativa, particularmente as 
de enxertia, depende da habilidade 
e experiência do operador.

U tilidade da poda

Consistindo na remoção de par
tes da planta, a poda é uma prática 
de cultivo que regula a atividade 
vegetativa, contribui para uma pro
dução frutícola abundante e influi 
favoravelmente sobre o vigor e a 
longevidade do vegetal. A poda fa
cilita a pulverizaçao e outras ope
rações da fruticultura, mantém 
uma exposição solar satisfatória 
para a maioria das folhas*, cria es
paço para uma distribuição equili
brada entre a florescência e a folha
gem e resulta em produção de 
frutas de boa qualidade e tamanho 
conveniente. Graças a essa prática, 
relacionada com o vigor vegetativo 
da planta e com suas peculiarida
des específicas, torna-se possível 
evitar oscilações acentuadas na 
produção e a deterioração qualita
tiva das frutas. Por exemplo, a 
poda da videira visa principal
mente a regular sua produção; já  o 
pessegueiro e o abricoteiro são po
dados também com a finalidade de 
redução do tamanho das frutas, de 
modo a equilibrar a produção e as
segurar sua qualidade superior.

Distinguem-se duas moualidades 
de poda: de formação (ou criação) 
e de produção. A primeira tem por 
objetivo regular a distribuição dos 
ramos e o desenvolvimento da 
planta. A poda de produção visa a 
assegurar um justo equilíbrio entre 
o desenvolvimento dos ramos e a 
produção de frutos, o que se conse
gue mediante um talhe dos ramos 
supérfluos e a redução dos ramos 
já  exauridos pela produção prece
dente, de modo a obter novos re: 
bentos de substituição. A poda é

feita na estação mais apropriada, 
isto é, durante o período de repouso 
da planta.

A seguir, durante o período de 
maior atividade vegetativa, faz-se a 
poda verde, cuja finalidade é inte
grar e completar a poda anterior, 
realizada no inverno. Entre as ope
rações da poda verde, têm maior 
importância a extração da parte 
terminal dos rebentos (a fim de de
ter o alongamento e permitir maior 
fortalecimento e melhor lignifica- 
ção) e a desfilhagem, que consiste 
na eliminação dos rebentos ou bro
tos mal situados e em número ex
cessivo, o que favorecerá o desen
volvimento dos rebentos necessá
rios e mais bem colocados.

Insta lação  do p om ar

O pomar — terreno onde se pra
tica o cultivo frutícola — deve dis
por de condições adequadas de 
clima, adubação e exposição solar, 
necessitando ainda de preparação 
especial a fim de possibilitar o de
senvolvimento das raízes tanto no 
sentido horizontal quanto no verti
cal. Isso exige o arroteamento total 
do terreno, geralmente executado 
por meios mecânicos, até uma pro
fundidade entre 80 e 100 cm. No 
Brasil, porém, o sistema mais em 
voga é o arroteamento parcial com 
abertura de covas, situando-se as 
plantas a considerável distância 
umas das outras.

A adubação deve variar de 
acordo com a qualidade do solo, a 
espécie cultivada, a produção mé
dia e outros fatores. No sistema de 
covas, a adubação localizada pode 
consistir em ministrar a cada 
planta 25 a 30 quilos de matéria or
gânica (esterco curtido), 1 guilo de 
superfosfato simples de calcio, 2 
quilos de amónia e 1 quilo de sul
fato ou cloreto de potássio. Os adu
bos minerais simples podem ser 
substituídos por formulas comple
tas, nas quais o teor dos elementos 
fertilizantes deve igualar o do 
adubo simples.

A disposição das plantas no po
mar, dependendo da modalidade de 
formaçao, bem como da natureza e 
da posição do terreno, pode ser
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feita em quadro, quando as plantas 
são colocadas em_ vértices de qua
drados; em quincôncio, quando se 
situam nos vértices de triângulos 
isosceles; retangular, quando se 
dispõem nos vértices de retângulos; 
e em fileira, quando colocadas em 
fila, ao longo de uma linha reta. No 
Brasil, à exceção dos pequenos po
mares, o mais recomendável e o 
plantio em linha de nível, o que fa
cilita a exploração e defende o solo 
contra a erosão.

A distância correta entre as 
plantas depende da espécie, da va
riedade, do porta-enxerto, do sis
tema de formação e das condições 
climáticas ou topoclimáticas. Em 
geral, dá-se maior distância entre 
as ruas e um pouco menor entre as 
plantas, ao longo das fileiras.

I rr ig a ç ã o , c o lh e ita ,
a rm a z e n a g e m  e tr a n sp o r te

A irrigação*, principalmente em 
regiões sujeitas a estiagens inten
sas, pode ser decisiva para o êxito 
da fruticultura. No Brasil, no caso 
dos grandes pomares, não se em
pregam métodos de aspersão, já  
que o importante é molhar o ter
reno e não as árvores. Daí ser mais 
utilizado o sistema de infiltração. 
No caso de terrenos extremamente 
arenosos, ao invés de abrir canais, 
inviáveis para a infiltração, é mais 
aconselhável empregar tubos espe
ciais de duralumínio, de diâmetro 
entre 4 e 6 polegadas, de encaixe 
rápido e segmentos facilmente ma
nobráveis.

Na fruticultura, a colheita não se 
adapta à aplicação de máquinas, 
pois requer grande cuidado, sobre
tudo quando a fruta tiver de ser 
consumida em estado natural. No 
caso de algumas espécies, é mesmo 
indispensável a proteção das frutas, 
em momento apropriado, com sa
cos de papel permeável, a fim de 
impedir o ataque de pragas (como 
a mosca das frutas, comum no Bra
sil). A goiaba e o pêssego impõem 
atenção muito especial, enquanto a 
uva exige um desbaste previo dos 
cachos, além de outros cuidados, 
antes e durante a colheita. A fruti
cultura propriamente dita comple- 
ta-se com a armazenagem e o 
transporte, que devem atender às 
peculiaridades da produção frutí- 
cola. A armazenagem abrange mé
todos de manipulação, padrões 
universais de encaixotamento, 
especialmente quando se trata de 
produtos destinados à exportação, 
e técnicas de'conservaçao, como 
refrigeração e condicionamento. 
Levando em conta que as frutas, 
quando movimentadas a longas 
distâncias, ficam sujeitas a deterio
ração, os meios de transporte tam 
bém devem ser adequados: cami
nhões, vagões ferroviários e navios 
precisam ser desenhados e cons
truídos especialmente para o carre
gamento de frutas. Acrescentam-se 
ainda outras inovações tecnológi
cas, que a importância da fruticul
tura na economia agrícola suscita 
incessantemente.

VEJA TAMBÉM: Abacaxi; Ba
nana; C ítricas, F rutas; H o rt ic u l
tu ra ; V iticu ltura . A palmeira buriti é cultivada em vários Estados brasileiros. De seu fruto preparam-se doces e refrescos.
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Fruto

Quando as flores* começam a 
murchar, inicia-se um outro pro
cesso na vida da planta: o ovário 
desenvolve-se e as folhas* carpela- 
res (as folhas férteis femininas) pre
param-se para formar o pericarpo 
—  subdividido em epicarpo (região 
externa), mesocarpo (zona interme
diária) ,e endocarpo (parte in
terna). E o fruto que surge e, com 
ele, a possibilidade de que o ciclo 
vegetal continue.

O fruto nada mais é, portanto, 
que o resultado do desenvolvi
mento do ovário: as sementes*, o 
produto da fecundação dos óvulos.
Ele só ocorre nas plantas cujos 
óvulos estão‘“encerrados em uma 
urna (o próprio ovário), isto é, nas 
angiospermas. As gimnospermas*. 
embora produzam sementes, não as 
abrigam dentro de um fruto: dei- 
xam-nas expostas.

O núm erode  folhas carpelares 
varia nas espécies. Em algumas, os 
frutos são formados por um único 
carpelo: é o caso da esporinha (Del- 
phinium). Em outros, como na me
xerica (Citrus), muitas folhas car
pelares estão presentes — cada 
gomo representa uma delas.

A maneira segundo a qual as fo
lhas carpelares unem-se umas às 
outras, pelas margens ou pelas fa
ces, determina a existência de uma 
ou mais cavidades (lóculos) no in
terior do fruto. No abacate (Persea 
gratíssima), por exemplo, existe 
uma única cavidade para abrigar a 
semente; o mesmo ocorre no ma
mão (Carica papaya). Já no fruto 
da mamona (Ricinus communis) há 
três lóculos, cada um com uma se
mente. Na mexerica existem várias 
cavidades, mas elas não são bem 
diferenciadas, devido ao seu preen
chimento por pêlos suculentos, ori
ginados da face interna do carpelo.
No tomate (Solanum lycopersi- 
cum) os dois carpelos são mais fa
cilmente distinguidos: unem-se 
para formar o septo que isola os 
dois lóculos onde se abrigam as nu
merosas sementes.

Aliados: a água, o vento  
e os anim ais

Com suas paredes mais ou me
nos espessas, o pericarpo protege 
as sementes até a maturaçao. Sua 
função não se reduz, porém, a ser
vir de simples “ abrigo ; ele deve fa
vorecer ao máximo a possibilidade 
de que as sementes germinem, asse
gurando a reprodução da espécie.
Para isso, contribuem fatores diver
sos; entre eles, suas formas, cores 
e sabores.

A propagação das sementes (dis- 
seminaçao) ocorre graças à inter
venção do vento, da água, dos ani
mais ou devido a adaptações muito 
particulares dos frutos ao ambiente 
em que se desenvolvem.

Nos frutos anemócoros, isto é, 
adaptados à dispersão pelo vento, 
encontram-se expansões aliformes 
ou membranas delgadas, que os 
tornam adequados ao vôo. O fruto 
seco do capltao-do-cam po é exem- Os pseudofrutos não resultam diretamente de mudanças no ovário. (Figo).

O amadurecimento diminui a porcentagem de ácidos orgânicos nos frutos.

pio dos que têm no vento seu prin
cipal aliado para a propagação: 
exibe uma espécie de asa, que ofe
rece grande superfície ao vento. 
Freqüentemente, os frutos anemó
coros são bastante leves: só assim 
podem ser transportados facil
mente pelo vento. Nos “pára-que- 
das” de muitas compostas* encon
tram-se não só o fruto e a semente 
mas também restos do próprio cá
lice da antiga flor. E esse calice, de 
aspecto filamentoso, que permite a 
flutuação do conjunto.

Nas espécies zoócoras, isto é, 
aquelas em cuja disseminação há 
auxílio dos animais, os frutos co
mestíveis são particularmente 
atraentes e as sementes têm tegu
mentos que impedem sua digestão: 
podem assim ser excretadas. Ou
tros frutos exibem, porém, aspecto 
nada convidativo: sao munidos de 
espinhos ou cerdas. Seu transporte 
pelos animais é feito de forma to
talmente passiva — sobre o corpo 
dos bichos. O carrapicho (Bidens, 
Desmodium, etc.) é exemplo desse 
deslocamento passivo: os frutos, 
providos de cerdas recurvadas, 
agarram-se ao pêlo dos mamíferos 
que percorrem o caminho das mon
tanhas, habitadas por grande quan
tidade dessas plantas.

O transporte aquático também 
exige certa especialização por parte 
da planta: seus frutos devem poder 
flutuar, o que é assegurado pela 
presença de pêlos, de membranas 
muito amplas ou de tegumentos im
permeáveis. No coco-da-baía (C o
cos nucifera L.), por exemplo, a 
parte fibrosa que constitui o meso
carpo enche-se de ar, tão logo ele 
amadureça e seque —  o que faci
lita a flutuação na água.

Há frutos que, embora não se
jam  eliminados com as sementes, 
contribuem para a disseminação 
delas. A esse grupo pertencem os 
“frutos explosivos ’, que, por meca
nismos de turgescência ou tensão 
dos tecidos, abrem-se rapidamente 
ao amadurecer. A mamona (Rici
nus communis), o beijo (Impatiens) 
e a sibipiruna (Caesalpinia) são al
guns exemplos.

Certos vegetais asseguram o de
senvolvimento das sementes depo
sitando-as em ambiente favorável. 
No amendoim* (Arachis), por 
exemplo, após a fecundação, os pe
dúnculos começam a crescer, diri
gindo os frutos em formação para 
o solo, onde os enterram. Ali, as 
vagens — neste caso, indeiscentes 
-— completam a m aturação; quando 
a planta morre, a decomposição 
da casca libera as sementes, que 
então podem germinar.

Outro caso particular de disse
minação é o das plantas vivíparas, 
como a Rhizophora mangle, espé
cie comum nos manguesais brasi
leiros. A semente germina dentro 
do fruto, ainda preso à planta-mãe. 
Com sua radícula, a nova planti- 
nha perfura a parede do fruto, 
emergindo em parte, mas ficando 
ainda na dependência da planta. 
Inicia uma vida independente no 
solo quando os cotilédones no inte
rior do fruto se destacam.

Em geral, o ovário só se trans
forma em fruto após a potinização 
e conseqüente fecundaçao dos óvu- 
los, que 5G tra n s fo rm a m  cm  se
mente. Há, no entanto, casos de
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O morango provém de vários ovários da mesma fior: é um fruto composto.

formação de frutos sem que tenha 
ocorrido polinização: são os cha
mados frutos partenocárpicos — 
originados segundo um processo de 
partenocarpia, isto é, na ausência de 
formação de sementes e, portanto, 
de reprodução assexuada (a banana 
é um exemplo de partenocarpia).

Como o processo de formação 
do fruto é induzido e estimulado 
por fitormônios* produzidos pe
las sementes em desenvolvimento, 
acredita-se que nos frutos parteno
cárpicos a parede do ovário já  pos
sua naturalmente hormônios, em 
doses suficientes para estimular o 
seu crescimento —  independente
mente, portanto, da formação de 
sementes. Recorrendo-se a fitormô
nios sintéticos (auxinas e_ gibereli- 
nas são os mais eficazes), é possível 
provocar a partenocarpia: basta 
aplicá-los sobre ovários de flores 
bem jovens, tendo o cuidado de evi
tar a polinização de seus pistilos. O 
resultado de tais experimentos são 
frutos perfeitamente normais, ape
nas desprovidos de sementes.

U m  índ ice: a cor

No processo de desenvolvi
mento, os frutos armazenam quan
tidades enormes de alimentos, sob 
a forma de substâncias insolúveis, 
como amido, óleos e ácidos orgâ
nicos (frutos cítricos). Após acu
mular bastante reserva, o fruto co
meça a amadurecer. O andamento 
do processo é indicado, por exem
plo, por uma acentuada mudança 
de coloração do verde para o ama

relo, vermelho ou alaranjado. Essa 
variação de cor decorre da destrui
ção natural de certos pigmentos, 
como a clorofila, e da síntese de 
outros — flavonas, antocianinas e 
carotenóides são alguns deles.

Além da coloração, a própria 
consistência do fruto sofre modifi
cações, tornando-se mais mole. A 
modificação da natureza química 
das paredes celulares, onde au
menta a quantidade de pectinas,

é que responde pelo amolecimento.
Do ponto de vista químico, mui

tas outras alterações se verificam 
durante o amadurecimento dos fru
tos. Reduz-se, por exemplo, a por
centagem de ácidos orgânicos; 
substancias como o amido hidroli- 
sam-se, produzindo açúcares solú
veis (é por essa razão que o fruto 
maduro é mais doce); compostos 
adstringentes, como os taninos, 
também sofrem hidrólise, o que ex

plica o desaparecimento do “aper
to” do fruto verde.

O processo de amadurecimento 
dos frutos pode ser acelerado pela 
presença de etileno. gás emanado, 
por exemplo, quando se queima 
serragem. Um dos métodos usados 
para retirar a adstringência de fru
tos como o caqui (Diospiros), por 
exemplo, consiste justamente em 
expô-los à fumaça de serragem. E 
também devido a um acúmulo de 
gás etileno que os frutos amadure
cem mais rapidamente quando em
brulhados em papel jornal.

O gás etileno e também emanado 
por muitos frutos maduros; estes 
podem, portanto, atuar como “ca
talisadores” do processo de amadu
recimento de outros frutos.

U m a du p la  função

Os frutos distribuem-se em dois 
grupos: suculentos (ou carnosos) e 
secos. Estes últimos apresentam pe  ̂
ricarpo duro, cuja função basica é 
proteger as sementes, que, tão logo 
maduras, são liberadas (frutos deis- 
centes) ou não (frutos indeiscentes). 
No momento da maturação, a 
casca dos frutos deiscentes rom
pe-se segundo linhas bem determi
nadas. O folículo da esporinha, 
com um único carpelo, abre-se se
gundo uma única fenda; já  nas va
gens (formadas também por um 
carpelo), a abertura ocorre ao 
longo de duas linhas longitudinais.

Quando os frutos deiscentes são 
constituídos por dois ou mais car- 
pelos, recebem a designação deTambém o sabor do pericarpo contribui para a disseminação das sementes.
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Pequenas escamas formam uma cúpula de proteção nos frutos do carvalho.

cápsulas. Estas podem romper-se 
segundo a sutura dos carpelos (sep- 
ticidas), ou em correspondência 
com as nervuras medianas das fo
lhas carpelares (loculicidas). Um 
outro tipo de cápsula — o pixídio 
— , exemplificado pelo fruto da sa
pucaia (Lecythis), abre-se segundo 
uma linha horizontal, que isola 
uma tampinha ou opérculo.

Entre os frutos indeiscentes dis- 
tinguem-se três categorias: aquê- 
nio, cariopse e sâmara. O primeiro, 
do qual o girassol (Helianthus) ofe
rece um exemplo, é formado por 
um único carpelo e possui uma 
única semente, presa à parede seca 
do fruto por apenas um ponto. 
Aquilo a que comumente se chama 
de “ semente” de girassol é, na reali
dade, um fruto que contém em seu 
interior uma semente.

A cariopse (o grão de milho) ca- 
racteriza-se também por apresentar 
um único carpelo e uma única se
mente, porém totalmente concres- 
cida com a parede do fruto.

Nas sâmaras, encontradas na ti- 
puana (Tipuana), podem existir 
uma ou mais sementes. Sua princi
pal característica sao as “asas” , re
sultado da expansão do pericarpo.

Ao contrário dos frutos secos, os 
carnosos não se limitam a proteger 
as sementes. Cabe-lhes ainda atrair 
os animais, para que a tarefa da 
disseminação seja cumprida. Exi
bem cores atraentes e têm grande 
reserva de substâncias nutritivas, 
sobretudo açúcares.

Dois tipos fundamentais inte
gram a classe dos frutos carnosos: 
as bagas e as drupas. Nas drupas, 
os tecidos do endocarpo endurecem 
e lignificam, constituindo o caroço 
que abriga a semente. Exemplos: a 
azeitona (Olea), a manga (Mangi- 

fera), o pêssego (Prunus), etc.
Cortando-se um pêssego ao 

meio, ,é possível distinguir três ca
madas. Externamente encontra-se 
uma película delgada e colorida — 
o epicarpo; segue-se a polpa, ou 
mesocarpo; finalmente, para prote
ger a semente, há um involucro 
duro e lenhoso, derivado do endo
carpo — o caroço.

Nas bagas, todo o pericarpo é for

mado por camadas que envolvem 
uma ou mais sementes livres. São 
exemplos a uva (Vitis), o tomate, a 
abóbora (Cucurbita), a laranja, etc.

Na laranja, a parte externa (epi
carpo) é amarelada e rica em célu
las que segregam óleos essenciais; 
sob a casca há uma camada de te
cido fibroso, branco e seco (meso
carpo); as paredes do gomo e os 
pêlos suculentos'são os formadores 
do endocarpo.

O s falsos fru tos

Todos os frutos —  sejam secos 
ou carnosos, deiscentes ou indeis
centes — resultam da transform a
ção do ovário de uma flor. Mas 
nem sempre as flores ocorrem iso
ladas umas das outras. Por vezes, 
elas se agregam formando as inflo- 
rescências. Dessas inflorescências 
poderão derivar as infrutescências, 
ou agregados de frutos. Um exem
plo é o do abacaxi (Ananas): todas 
as formações que integram a inflo- 
rescência tornam-se carnosas e 
açucaradas. Também o figo (Ficus) 
e a amora (Morus) constituem in
frutescências.

Mas o figo pode ainda ser colç>- 
cado —  ao lado da maçã e do caju
— em outra categoria: a dos pseu- 
dofrutos, que não derivam direta
mente de transformações do ová
rio. No figo, a parte comestível 
(fruta, na linguagem popular) é o 
resultado de modificaçoes ocorri
das ao longo do eixo floral. Já a 
polpa da maçã forma-se por en
grossamento do receptáculo (a por
ção do eixo floral onde se inserem 
pétalas, estames, etc.).

Quanto ao caju, seu verdadeiro 
fruto é a “ castanha” ; a parte sucu
lenta é o pedúnculo floral, que se 
apresenta dilatado devido ao gran
de acúmulo de reservas.

Existe uma outra classe de frutos
—  a dos compostos, provenientes 
de vários ovários de uma mesma 
flor: o morango, por exemplo.

VEJA TAM BÉM : Fitormônio; 
Flor: Folha; Fruticultura; Semente.

0  abacaxi é uma infrutescènciai muitos frutos integrados num só corpo. 0  coco maduro inteiro flutua facilmente, o que facilita sua propagação.
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vação funcional tornaram-se possí
veis a partir do grande desenvolvi
mento da tecnologia e do 
aparecimento de novos materiais, 
na segunda metade do século XIX.

No início do século XX, a ênfase 
sobre a idéia de funcionalidade dos 
objetos e a preocupação com a 
qualificação estética do produto in
dustrial tornaram possível o surgi
mento do moderno desenho indus
trial. do qual a Bauhaus* foi o nú
cleo originário.

Na sociedade contemporânea, o 
desenhista industrial (designer) 
passou a ser o pesquisador das for
mas mais coerentes em relação às 
funções dos objetos, levando em 
consideração novos materiais, mo
dernas técnicas de produção, 
exame de custos, etc. Seu trabalho 
ligou-se à necessidade de automa- 
çao* da vida cotidiana (máquinas 
para lavar, para aquecer, para po
lir, etc.) e à redistribuição de neces
sidades segundo vários aspectos: 
reunião de várias funções em uma 
só (saca-rolhas-abre-latas-descap- 
sulador); divisão de função (xícara 
para tomar café após a refeição); 
reagrupamento de funções (batedei
ras); refinamento de funções (pinça 
ultra-sônica para depilação, faca 
para descaroçar azeitonas); e 
funções de puro jogo (o abridor elé
trico de latas seria sobretudo um 
brinquedo com pretexto de funcio
nalidade).

O uso de novos materiais permi
tiu a construção de objetos com 
formas mais adequadas a sua fun
ção. A poltrona Barcelona, por 
exemplo, projetada por Mies van 
der Rohe , marca o inicio de um 
novo design, muito diferente das 
poltronas napolitanas de meados 
do século XVIII, com entalhes e 
saliências que dificultavam seu uso. 
A pretendida renovação nos obje
tos, contudo, não se verificou de 
imediato.

A avaliação dos talheres de 
mesa como ferramentas de corte e

Le Corbusier foi o primeiro a falar em "arquitetura funcional'', em 1932. (Centre Le Corbusier, de Zurique.) transporte de alimentos do prato à

Funcionalismo

O termo “funcionalismo” é utili
zado em várias acepções, denomi
nando, em'diversas areas do conhe
cimento, tipos específicos de 
abordagem da realidade. Cada dis
ciplina o emprega, portanto, com 
um significado exclusivo. Nas ciên
cias sociais, refere-se à teoria ca
racterizada pela preocupação com 
a integração dos fenômenos sociais 
em totalidades coerentes. Na arqui
tetura* e no desenho* industrial, 
identifica a concepção de que os 
objetos, os espaços e os edifícios 
devem ser rigorosamente determi
nados por sua função. Em psicolo
gia*. designa a escola que, sobre
tudo ao tratar da percepção*, 
preocupa-se mais com a função do 
que com a estrutura.

Apesar de suas diferentes con- 
cepçoes, todos os “funcionalismos” 
apresentam um traço comum: a 
grande influência do conceito bio

lógico de função, que se refere aos 
processos vitais e indispensáveis à 
sobrevivência de um organismo.

O bje to  e função

Ao contrário do matemático e 
do filósofo, que definem um objeto 
por sua estrutura (“é composto 
d e . . . ”), o senso comum costuma 
defini-lo por sua função (“é algo 
que serve para alguma coisa” , “é 
para . . . ”). Assim, o objeto é com
pletamente absorvido dentro da fi
nalidade de uso, da função. Esta 
noção, adquirida da biologia, in
fluenciou decisivamente o desen
volvimento do funcionalismo no 
desenho industrial.

Baseado nesse princípio, o de
sign funcionalista considerou a 
forma como consegiiência da fun
ção, segundo a visao de que o ob
jeto deve cumprir todas as suas 
funções específicas (deve ser durá
vel, sólido, resistente aos desgastes, 
etc.). A função, porém, não era_re
ferida somente a aspectos mecâni
cos e utilitários, mas também a rea
lidades intelectuais e espirituais. A 
reavaliação dos objetos e sua reno- Uma habitação coletiva de Le Corbusier: "Cidade do Refúgio ", em Paris.
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boca, por exemplo, mostrou desde 
logo o quanto sua forma anterior 
era irracional. No entanto, somente 
após muitos anos o desenho indus
trial introduziu modificações que 
eliminaram os aspectos essencial
mente formais, ornamentais e sim
bólicos desses objetos.

A partir da análise da função 
dos objetos e do seu uso pelo ho
mem, foram introduzidas modifica
ções em quase todos os tipos de ob
jetos; para isso contribuíram a 
ergonomia (que estuda o relaciona
mento homem-objeto), a moderna 
tecnologia, os novos materiais e a 
pesquisa científica. Um dos casos 
mais típicos é o do avião e do auto
móvel. Suas formas são determina
das pela necessidade de reduzir a 
resistência aerodinâmica. E talvez 
o único caso de forma espontâ
nea sem artifícios e inutilidades. 
Mesmo assim, aparecem nos auto
móveis alguns valores simbólicos 
que interferem no resultado. Num 
automóvel podem ser reconhecidos 
um objeto (descrito em termos de 
corpo, câmbio, motor, pneumáti
cos, etc.) e uma função (definida 
por sua mobilidade, capacidade de 
ser dirigido e protegido contra o 
mau tempo, etc.). No interior dele, 
como no interior de outros objetos, 
podem ser vistos subobjetos (mo
tor, engrenagens, etc.) e subfunções 
(direção, conforto, proteção, segu
rança, sinalização, etc.).

No entanto, o valor do critério 
de funcionalidade tende a ser res
tringido nas sociedades industriais 
contemporâneas. A manutenção do 
sistema depende da ininterrupta de
manda do consumidor (ou de ca
madas de consumidores), e o mer
cado não sobreviveriá à desa
celeração da circulação. Autores 
como Abraham A. Moles e Ebelard 
Wahl registraram o as
pecto curioso assumido pela fun
ção (uso) nas modernas sociedades 
de mercado onde impera a ética do 
supérfluo: cria-se o sistema kitsch*, 
que atribui ou incorpora uma fun
ção em cada objeto criado. Para 
ser fiel a seus princípios, o funcio
nalismo deveria colocar-se contra a 
“ética do supérfluo”, que não cessa 
de provocar a venda e estimular a 
produção.

A publicidade* intensiva, por 
outro lado, tem por finalidade gerar 
desejos, criando necessidades e, 
portanto, funções. A moderna pro
gramação* visual tenta por meio de 
suas mensagens informar e persua
dir os consumidores a comprarem 
os mais variados objetos.

Espaço e função

O conceito de função na arquite
tura* e no urbanismo* modernos 
foi estabelecido a partir dos ensina
mentos da Bauhaus, de Walter 
Gropius*, de Le* Corbusier e de 
Mies van der Rohe. Estes e outros 
adeptos do chamado funcionalismo 
conceberam a função dos novos es
paços e edifícios como harmoniza
ção do desenvolvimento social, es
pecialmente nos centros urbanos, 
utilizando com criatividade e eco
nomia de meios os recursos técni
cos gerados pela Revolução Indus
trial*. Esta noção de função 
possibilitaria a elaboração de no
vos critérios-chave também para o

Aproveitamento pleno e funcional do espaço, uma solução para grandes cidades. ("The Planning of New York .)

Espaço, forma e beleza adequados à função. (Universidade de Brasília.)

urbanismo. Segundo a Carta de 
Atenas, do IV Congresso Interna
cional de Arquitetura Moderna 
(1933), esses critérios senam en
contrados em quatro funções: habi
tar, trabalhar, recrear-se e circular.

Atribuindo essas quatro funções 
ao complexo nível urbano, a defini
ção mostrou-se logo limitada, in
clusive nas relações do urbanismo 
com a arquitetura. Procurava-se re
presentar a cidade* como uma 
soma de funções, harmonizadas 
isoladamente. E nela tentou-se re
solver a função “habitar”, por 
exemplo, por conjuntos ordenados, 
nos quais cada uma das partes ti
nha também uma função determi
nada. Isso reflete-se ainda hoje em 
muitos edifícios que apresentam às 
vezes exagerada separação de fun
ções: come-se numa sala, prepa- 
ra-se a comida em outra; guarda-se 
a roupa num quarto, veste-se num 
outro. As intenções iniciais do fun
cionalismo na arquitetura foram 
deformadas, sobretudo por certos 
grupos sociais desejosos de expres
sar status. E com isso criou-se uma 
profusão de espaços de funções dis
cutíveis: halls exagerados, aposen
tos para receber visitas, salas de jo 
gos, etc. Tal processo revelou que 
o uso dos espaços é condicionado 
pela posição social dos indivíduos, 
e que o conceito tradicional de fun
ção favorecia a distinção excessiva
mente rigorosa entre atividades e 
funções.

A crítica funcionalista tradicio
nal apoiou-se em dois critérios para 
elaborar o conceito de função: um 
acentuando a função simbólica (de 
expressar valores éticos, morais, re
ligiosos, etc.) da arquitetura antiga; 
outro baseado na função utilitária
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ou imediata (maior economia, fácil 
manutenção, maior conforto, etc.) 
da arquitetura moderna. Atual
mente, a pesquisa de caráter histó
rico é muito mais abrangente, apro
ximando-se da abordagem social 
da produção e do uso dos edifícios.

Foi principalmente depois da Se
gunda Guerra Mundial, quando a 
necessidade de reconstrução trouxe 
grandes problemas práticos para a 
arquitetura, que o termo função se 
expandiu e ganhou novas conota
ções, graças ao maior relaciona
mento entre arquitetura, ciências 
sociais e estudos de linguagem 
plástica.

Atualmente, os planos urbanísti
cos são muito mais flexíveis, procu 
rando dar conta da complexidade 
dos conjuntos urbanos, onde diver
sas funções se interligam. Nos no
vos projetos arquitetônicos, podem 
coexistir várias funções num 
mesmo elemento ou espaço. Essa 
integração funcional é preferida 
para estimular a riqueza_ da vida 
urbana e realçar a importância dos 
elementos de conexão ou articula
ção entre edifícios, tais como pas
seios, jardins, galerias, passarelas, 
ruas, etc.

Essa flexibilidade só é conquis
tada com a superação de algumas 
considerações do urbanismo e da 
geografia urbana tradicionais. Es
tas procuravam caracterizar as ci
dades segundo uma função primor
dial exercida na região ou no país: 
haveria a cidade industrial, a ci
dade comercial, a cidade do lazer, 
a cidade educacional, a cidade mi
litar, e assim por diante. Tal pro
cesso, porém, mostra-se inade
quado para expressar a real 
complexidade das relações funcio
nais internas e externas dos núcleos 
urbanos. Foi por isso que vários es
tudiosos chegaram a propor, no 
exame de problemas espaciais, ar
quitetônicos e urbanísticos, a 
mesma noção utilizada pelas ciên
cias sociais. Equipes interdiscipli- 
nares que se dedicam a projetos ar
quitetônicos de grande vulto 
mostram-se particularmente inte
ressadas nesse tipo de preocupa
ção. A troca de experiências entre 
arquitetura, sociologia*, urbanismo 
e economia* abre possibilidades a 
modelos precisos de explicação, ca 
pazes de refletir a complexa reali
dade das funções espaciais e so
ciais.

Atualmente, alguns teóricos apli
cam o vocabulário da teoria da co
municação, e dividem a função dos 
elementos e signos arquitetônicos 
em três níveis: sintático, semântico 
e pragmático. O nível sintático or
ganizaria as funções de caráter téc
nico (conforto, estabilidade, etc.); o 
nível semântico, as funções simbó
licas e de significado social mais 
amplo; e o nível pragmático, as 
funções de uso por parte dos consu
midores de uma obra arquitetônica.

Os três níveis funcionais coexis
tiriam em cada objeto ou edifício, 
com maior ou menor grau de im 
portância. Os grandes edifícios de 
escritórios, por exemplo, simboli 
zam o processo de crescimento 
econômico e o poderio das organi
zações urbanas, quer seus constru
tores tenham ou não pensado em 
expressar idéias de grandeza e 
poder. "Projeto Poliedra". de Felice Ragazzo. Trata-se de um jogo de lâmpadas com perfis geométricos em aço inoxidável.

Relógios desenhados por A. Germmill e cinzeiros criados pela Cini & Nils: 
alguns belos exemplos do funcionalismo aplicado ao desenho industrial.

Secador de cabelos da Braun AG: 
realce ao valor de uso do objeto.
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História do funcionalismo 
arquitetônico

A base do pensamento funciona- 
Iista na arquiteturajio d e  ser locali
zada nas especulações dos filósofos 
gregos, especialmente Sócrates*, 
sobre a relação entre “ uso” e “be
leza”. Esse estudo foi aprofundado 
nos séculos XVII e XVIII por es
critores racionalistas da França e 
da Inglaterra. Mas o primeiro mo
dernista a defender a expressão 
“arquitetura funcional” teria sido 
Le Corbusier, no prefácio do livro 
Arquitetura Funcional (1932), de 
Alberto Sartoris. O título do livro 
deveria ser Arquitetura Racional e 
por isso Le Corbusier comentava: 
“ . . .o  título de seu livro é limi
tado: é um verdadeiro inconve
niente ver-se constrangido a colo
car a palavra ‘racional’ de um lado 
da barricada e deixar o termo ‘aca
dêmico’ do outro lado. Em lugar de 
racional, d igam os‘funcional’ . . . ”

No começo do século XX os ar 
quitetos elaboraram uma lingua
gem plástica antidecorativa, bem 
como abstrata e geometrizante. 
Desenvolveram uma arquitetura in
ternacional como instrumento e 
imagem da sociedade industrial e 
tecnológica e deram realce ao valor 
de uso dos objetos e edifícios. Mas, 
expressando esse movimento de re
novação cultural, foram vistos com 
certa desconfiança pela sociedade 
tradicionalista européia. Defen
diam os aspectos lógicos e econô
micos da arquitetura moderna, 
considerando-a mais conveniente 
que a arquitetura eclética ou acadê
mica. Cristalizou-se então certa ri
gidez formal, como se as formas ti
vessem obrigação de seguir as 
funções do espaço. Assim, foi pre
judicada em parte a intenção inicial 
de pioneiros como W alter Gro- 
pius*, que pretendiam simbolizar, 
com formas novas, as possibilida
des ilimitadas da cultura industrial.

Após a Segunda Guerra Mun
dial, ao mesmo tempo em que a no
ção de função ganhava novas cono
tações, os princípios funcionalistas 
eram popularizados e absorvidos, 
sobretudo pelas grandes empresas 
comerciais e industriais. Multipli
caram-se os edifícios de escritórios 
e os bancos baseados no emprego 
de formas e materiais padroniza
dos, como as estruturas de aço ou 
concreto e esquadrias de metal. Na 
arquitetura de vanguarda, in
cluindo a brasileira, a rigidez for
mal foi abandonada. A ideia de que 
a forma deveria pautar-se por crité
rios funcionais mostrou-se insufi
ciente para justificar os novos mé
todos de projetar.

Lembrando que o funcionalismo 
não conseguiu resolver todos os 
problemas da arquitetura na cul
tura industrial, R. Banham cita 
como exemplos a Ville Savoye 
(1929), projetada por Le Corbusier 
em Poissy, e a Casa Dimaxion 
(1927), projetada por B. Fuller. Na 
primeira, as funções habitacionais 
foram divididas em três andares, li
gados por uma rampa central; a 
planta do piso principal dá a im 
pressão de que as funções foram 
acomodadas dentro de um qua
drado de dimensões predetermina
das. A divisão simplista dos espa
ços impôs uma distribuição dos

Poltrona Sitter desenhada por Adalberto Dal Lago e Rocco Serini. À direita, uma lâmpada de mesa toda cromada.

Novas formas que simbolizam possibilidades da cultura industrial. ("Design" de Barbero, Gambiracio Jr. e Zenoni.)

Técnicas avançadas criam objetos de linhas insólitas. (Recipiente produzido pela Sutten e mesa de Gino Marotta.)



Como escola psicológica, o fun
cionalismo desenvolveu-se em Chi
cago, a partir de 1895, sob a lide
rança do filósofo pragmático John 
Dewey*. Depois da Primeira* 
Guerra Mundial, tomou impulso na 
Universidade de Colúmbia, em 
Nova York, sob inspiração de E. L. 
Thorndike* e R. S. Woodworth 
(1869-1962).

O funcionalismo pode ser inter
pretado como a psicologia das ope
rações mentais, em oposição à psi
cologia que procura descrever o 
psiquismo tal como ele é. E. B. Tit- 
chener (1867-1927) afirmava que o 
funcionalismo é a psicologia do é 
para, enquanto o estruturalismo* 
caracteriza-se como a psicologia 
do é, ponto.

Estudando as funções mentais 
como meios de ajustamento do or
ganismo ao ambiente, os funciona- 
listas sublinham o caráter dinâ
mico das modificações das ati
vidades mentais. A mente estaria 
“antes de tudo engajada na media
ção entre o ambiente e as necessi
dades do organismo” (J. R. Angell, 
discursos na Associação Ameri
cana de Psicologia, 1906). A cor
rente funcionalista levou a uma 
aproximação entre a psicologia e a 
fisiologia, e a uma abordagem ge
nérica dos problemas psíquicos.

Fora dos EUA o funcionalismo 
concorreu para o desenvolvimento 
da psicologia educacional e para a 
generalização dos testes mentais. A 
enorme influência do Teacher Col- 
lege de Colúmbia fez com que, 
durante algum tempo, a psicologia 
educacional assumisse papel de 
disciplina geral capaz de tratar pro
blemas de aprendizagem*, motiva
ção*, emoçao*, hereditariedade e 
ambiente, personalidade*, diferen
ças individuais e testes.

A psicologia educacional, decor
rência do funcionalismo, passou a 
ser especialização tradiciçnal e os 
testes entraram para a rotina admi
nistrativa _ de escolas, fábricas e 
quartéis. À medida que a primeira 
geração de funcionalistas e estrutu- 
ralistas foi morrendo, prática e teo
ria radicalizaram-se numa nova 
oposição: behaviorismo* e gestal- 
tismo*.

Além dos norte-americanos, des- 
tacaram-se como importantes fun
cionalistas Théodule Ribot*, Al- 
fred Binet* e Henri _ Piéron 
(1881-1964), na França; Édouard 
Claparède*, na Suíça; e Anísio Tei
xeira (1900-1971), no Brasil.

Funcionalismo nas 
Ciências Sociais

Na sociologia e na antropolo
gia*, a análise funcionalista de
fende, explícita ou implicitamente, 
uma identificação entre os métodos 
das ciências naturais e sociais. Seus 
postulados básicos surgiram nos 
últimos anos do século XIX, com 
as obras do sociólogo francês 
Émile Durkhein*. Assimilando, 
embora criticamente, o pensamento 
dos filósofos Augusto Comte* e 
Herbert Spencer*,Durkheim formu
lou as “regras de observação” que 
permitiriam ao investigador afastar 
todas as pré-noções e apreender a 
realidade. A o d e fin ir  o s  fa to s  so-

Funcionalism o em psicologia

Cadeira empilhável, projetada por Giorgina Castiglioni, e cadeira Scocca, por Adalberto Dal Lago e Rocco Serini.

Mesa Dolar, uma criação de Franco Angeli, de Roma, e ventilador-rádio, produzido pela Braun AG, de Frankfurt.

Funcionalismo

serviços mecânicos submetida a es
quemas anteriores, a espaços que 
seriam supérfluos numa casa mo
derna, tal como o “quarto de mú
sica” e o “ armário de escovas” . Já 
na Casa Dimaxion —  ainda de 
acordo com Banham — , o arqui
teto teria conseguido maior coerên
cia, enfeixando aquele equipamento 
num conjunto homogêneo, “mecâ
nico”, e não o utilizando como 
uma série de elementos distinguí
veis por diferenciações funcionais 
superáveis, provenientes de outras 
épocas. No núcleo central da Casa 
Dimaxion, um mastro metálico dis
tribui os serviços de luz, música, 
limpeza, alimentação e conforto 
térmico, ao redor dos quais se dis
tribuem os espaços de viver.

Numerosos pensadores europeus 
do pós-guerra, que acompanhavam 
a evolução desenfreada aa  tecnolo
gia norte-americana, concordam 
em que o estilo funcional superou 
apenas timidamente o academi- 
cismo mas demonstrou inadequa
ção à era mecânica.

O s f u n c io n a l i s ta s  c o n t r ib u í r a m  p a r a  o d e s e n v o lv im e n to  d a  p s ic o lo g ia  e d u c a 
c io n a l ,  t r a t a n d o  d e  p r o b le m a s  l ig a d o s  à  m o t iv a ç ã o  e  a p r e n d iz a g e m .
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As sociedades tribais forneceram elementos básicos para o desenvolvimento do funcionalismo na antropologia

ciais como coisas, ele elaborou, na 
verdade, uma noção insuficiente de 
objetividade, que desconhecia a 
identidade do sujeito e do objeto, 
própria das ciências humanas.

Embora houvesse tentativas an
teriores, é Herbert Spencer que ini
cia o emprego cientifico da analo
gia orgânica” no pensamento 
social. Na biologia, as explicações 
de tipo funcional são característi
cas da fisiologia e referem-se às 
conseqüências das atividades das 
partes componentes de um sistema 
sobre a totalidade desse sistema. A 
busca de funções está freqüente
mente associada à pressuposição 
de que os seres vivos constituem to- 
talidades orgânicas, não redutíveis 
à mera soma das partes; por isso, 
as propriedades do sistema não po
dem ser entendidas através da adi
ção das propriedades dos compo
nentes isolados. Inversamente, a 
explicação de um determinado 
componente exige a consideração
da totalidade do sistema. A análise
da função completa o estudo da es

trutura — organização anatômica 
das diferentes partes do sistema 
orgânico.

Para Spencer, o termo “função” 
tem um significado bastante pró
ximo ao da linguagem comum: 
confunde-se com “uso” ou “ utili
dade”. Os que, como ele, utilizam 
o conceito nesse sentido freqüente
mente pressupõem que a sociedade 
tem uma finalidade específica. A 
explicação assume um caráter te- 
ieológico (atribui um propósito à 
sociedade), pois identifica função 
com causa e entende que os fenô
menos sociais existem em razão da 
finalidade que preenchem.

Essa concepção foi criticada por 
Durkheim. ao afirmar que a busca 
das funções de um fato social nada 
esclarece acerca das causas que o 
produzem. Para esse autor, os fatos 
sociais não existem, tendo em vista 
os resultados úteis que possam 
acarretar; a análise causal e de na
tureza histórico-genética, e não 
funcional. Para ser completa, a ex
plicação em ciências sociais deve

ria combinar os dois tipos de aná
lise, causal e funcional.

Mas, para Durkheim,o conceito 
de função mantém-se ainda bastante 
próximo da noção de utilidade. A 
função é definida como uma rela
ção de correspondência entre um 
fato social e as necessidades gerais 
da sociedade. O significado do 
termo aproxima-se do sentido de 
“função vital” em biologia. Este úl
timo conceito refere-se a certos 
processos orgânicos inclusivos — 
reprodução ou assimilação, por 
exemplo — considerados típicos de 
um organismo determinado e indis
pensáveis para a manutenção da 
espécie. Embora os processos cor
respondentes às funções vitais pos
sam estar mais intimamente vincu
lados a certas partes do organismo, 
são tomados como atividades pró
prias do organismo como um todo.

As dificuldades de adaptação 
dessa concepção de função às ciên
cias sociais concentram-se nos pro
blemas relativos à definição, para a 
sociedade, de necessidades básicas

correspondentes às funções^ vitais 
na biologia. As sociedades não têm 
qualquer finalidade externa defi
nida e são criadas pelas pró
prias partes (classes, indivíduos). 
Quando um organismo não preen
che as funções vitais, o individuo 
morre, ou a espécie se extingue; 
portanto, o conceito de função vital 
estã sempre ligado à diferenciaçao 
entre o normal e o patológico. 
Como as sociedades raramente de
saparecem — tendem, ao contra
rio, a preservar-se, alterando a 
forma — essa diferenciação é im
possível de ser realizada. Um pro
cesso considerado patológico numa 
etapa do desenvolvimento do sis
tema social pode constituísse, pos
teriormente, em elemento vital para 
seu funcionamento. Ocorre que a 
sociedade não é uma coisa 
como uma máquina ou um corpo
— com determinada finalidade; ela 
é constituída por grupos de pes
soas, estes sim com finalidades e 
interesses diversos. E o conflito en
tre esses grupos, originado da pro
pria estrutura social, é fator de 
constante transformação da socie
dade no decorrer do tempo.

Limites do funcionalismo

O desenvolvimento do funciona
lismo no século XX, principal
mente em Antropologia, asso
ciou-se à crítica das reconstruções 
hipotéticas do passado da humani
dade, tal como eram realizadas por 
autores ligados ao evolucionismo* 
cultural. Em oposição a essa es
cola, os funcionalistas distancia
ram-se ainda mais das explicações 
históricas e preocuparam-se quase 
exclusivamente com os probiemas 
relativos à estabilidade e perma
nência de formações sociais deter
minadas.

Na abordagem culturalista do 
antropólogo inglês Bronislaw K. 
Malinovski*, a noção de função é 
referida em última instância às ne
cessidades biológicas dos seres hu
manos, e não à sociedade. Seu fun
cionalismo biológico consiste no 
estabelecimento de relações entre 
as necessidades básicas dos orga
nismos humanos (reprodução, ali
mentação, etc.) e sua satisfação 
cultural: a cultura é um instru
mento adaptativo da espécie. Os 
problemas impostos pelas necessi
dades biológicas são solucionados 
pela criação de um ambiente artifi
cial — a cultura* —  que precisa ser 
constantemente reproduzido e 
mantido. Isso significa que se 
criam novas necessidades que não 
se referem mais aos indivíduos, 
mas à sociedade ou à cultura. Le
vado às últimas conseqüências, 
esse tipo de análise funcionalista 
reduz-se ao estabelecimento de co
nexões simples entre certos fatos 
(casamento e necessidades sexuais, 
por exemplo). Não se explica o fun
damental, isto é, o motivo pelo qual 
essa conexão assume determinada 
forma particular.

Com o antropólogo inglês Rad- 
cliffe-Brown* surge uma corrente 
ainda mais influente: o estrutural- 
funcionalísmo. Nessa análise, a no
ção de necessidade é substituída 
pela de manutenção da continui
dade estrutural. O conceito de fun
ção  passa a envolver a noçâo de es-
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trutura —  uma série de relações 
entre entidades unitárias. A conti
nuidade da estrutura, para ele, seria 
mantida por um processo vital 
constituído pelas atividades das 
partes, e “a função de toda ativi
dade recorrente é o seu papel na 
vida social e a sua contribuição 
para sustentáculo das estruturas

As posições teóricas de Talcott 
Parsons (1902- ) — um desen
volvimento mais sofisticado do es- 
trutural-funcionalismo — alcan
çaram grande penetração na an
tropologia, na sociologia e nos 
estudos de política. Sua teoria ba- 
seia-se na idéia de que a manuten 
ção da ordem ou equilíbrio é atin
gida sobretudo pela existência de 
valores ou normas comuns à 
grande maioria das pessoas de uma 
sociedade. Seu funcionalismo nor
mativo constitui sem dúvida o 
grande paradigma dos funcionalis
tas de todo o mundo, mas princi
palmente dos Estados Unidos.

Entre as tentativas mais sérias de 
ampliação dos limites do funcio
nalismo, destaca-se o trabalho do 
sociólogo norte-americano Robert 
King Merton (1910- ). Preten
dendo depurar o funcionalismo de 
qualquer caráter finalista, Merton 
introduz o conceito de “disfunção", 
distanciando-se do postulado da 
harmonia universal entre o todo so
cial e suas partes; contudo, empre
gando um conceito de base bioló
gica, não conseguiu romper a 
confusão entre sistemas naturais e 
sistemas sociais.

A  a n á lise  d o s  d a d o s

As definições de função são tan
tas quantas as correntes de pensa
mento funcionalista; e mesmo 
quando ele é definido de modo rela
tivamente preciso, dificilmente é 
empregado de maneira consistente 
na análise de dados empíricos. 
Muitas vezes o termo ainda é utili
zado com sentido muito próximo 
ao que possui nas ciências naturais.

Nas análises empíricas, função 
aparece às vezes apenas como uma 
relação de interdependência entre 
dois ou mais elementos. Mais fre
qüentemente, a palavra designa 
uma conexão entre a parte e o todo, 
demonstrando as conseqüências de 
certas atividades ou elementos para 
o sistema ao qual pertencem, ou 
para certas partes desse sistema. 
Nessa acepçao, não é necessário 
supor, na determinação da função, 
que o item considerado seja neces
sário para a manutenção do sis
tema. aindaqueos autoresgeralmen- 
te mantenham essa pressuposição.

A utilização do conceito de fun
ção nesse sentido mais geral unifica 
análises que partem de definições 
diversas do termo. Isso porque, 
apesar das diferenças na conceitua- 
çao, os funcionalistas comparti 
lham de uma preocupação basica: 
a de que os elementos da vida so
cial nao podem ser entendidos iso
ladamente, mas apenas em sua in- 
ter-relação com os demais, nas 
totalidades em que se inserem. A 
análise funcionalista enfatiza prin
cipalmente o estudo da integração 
dos fatos sociais em sistemas.

O afastamento que ocorre entre 
a  d e fin iç ã o  do  c o n ce ito  e su a  apli-
cação na análise dos dados se veri-

A continuidade dos sistemas sociais é a preocupação fundamental da maior parte dos autores funcionalistas.

fica porque, embora os funcionalis
tas propusessem um modelo 
teórico que se inspirava na biolo
gia, seu procedimento explicativo 
difere radicalmente daquele se
guido pelas ciências naturais. Ern 
biologia existe uma especificação 
prévia do sistema ao qual uma ati
vidade pertence e para cuja m anu
tenção contribui. No procedimento 
dos sociólogos funcionalistas, ao 
contrário, parte-se da identificação 
de um elemento cultural (mito, rito 
ou costume), analisam-se suas in- 
ter-relações com outros elementos 
e, através de conjuntos assim deter
minados, define-se o sistema para 
cuja manutenção o elemento con
tribui.

Como decorrência desse tipo de 
análise, os sistemas são definidos 
empiricamente, durante o processo 
de investigação, apresentando-se 
portanto como sistemas concretos 
particulares. As conclusões assim 
obtidas só são válidas para o sis
tema considerado. Para permitir a 
generalização das conclusões, os 
funcionalistas tentaram definir ne
cessidades gerais dos organismos 
sociais, único modo de tentar supe
rar o particularismo da análise das 
funções.

VEJA TAM BEM : Antropologia; 
Bauhaus; Behaviorismo; Cultura; 
Estruturalismo; Estrutura Social; 
Gestaltismo; Modelo; Sistema So
cial.Os funcionalistas procuram mostrar a interdependência das instituições
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Funções

“ Quantidades variáveis com o 
tempo” ou “funções do tempo” : foi 
esse o pressuposto intuitivo da ci
nemática de Galileu* e, também, o 
marco inicial do longo processo 
evolutivo do conceito de função em 
matemática*. Desde o século XVII, 
tal conceito caminhou ao lado do 
cálculo, acompanhando toda sua 
história. Encontrou uma definição 
exata apenas no século XIX — 
justamente quando esse ramo da 
matemática se alicerçava em bases 
sólidas.

Freqüentemente, nos autores do 
século XVII, aparece a expressão 
“curva qualquer” — curva que não 
é, necessariamente, passível de defi
nição analitica. Como é difícil con
ceber curvas nessas condições, 
Descartes* expulsou-as de sua geo
metria.

Muita ousadia seria necessária 
para recolocá-las no mundo mate
mático, para que elas fossem acei
tas como algo plausível, não cho
cante. A atitude de Descartes 
dificultou, portanto, a produção do 
conceito de função — implícito na 
expressão “curva qualquer” . No 
entanto, a geometria analítica por 
ele fundada deu sua contribuição 
positiva ao desenvolvimento desse 
conceito. Concretizando-o, sob a 
forma de figuras geométricas, a re
presentação cartesiana concorreu 
para que se adquirisse familiari
dade com a noçao de correspon
dência funcional entre dois conjun
tos de variáveis. Ajudou assim a 
criai um ambiente favorável ao nas
cimento do cálculo infinitesimal.

Não obstante a opinião de Des
cartes, matemáticos como Pascal*. 
Cavalieri* e Barrow* perceberam 
que era possível investigar as cur
vas não passíveis de definição 
analítica.

Mas o que é definir analitica
mente uma função? Para Descar
tes, numa boa definição só pode
riam aparecer as quatro operações 
algébricas. Seus contemporâneos, 
no entanto, não o acompanharam 
nessa rigidez, de tal forma que, 
através^ de rodeios sutis, diversas 
operações transcendentes começa
ram a ser utilizadas, como com
ponentes válidos, em expressões ou 
definições. Sorrateiramente, vão 
adquirindo direito de cidadania o 
logaritmo, a exponencial, as fun
ções trigonométricas.

Assim, em 1667, J. Gregory 
(1638-1675) definiu uma expressão 
analítica como uma quantidade 
que se obtém a partir de outras 
quantidades, por uma sucessão de 
operações algébricas.

Certamente, Gregory não imagi 
nava as conseqüências que advi 
riam de definição tão ousada. Elas 
surgem sob a forma de um novo 
método para definir funções, atra 
vés de desenvolvimento em série, 
descoberto pelo próprio Gregory, 
por Newton e por outros.

O sucesso do novo método apa
rece como uma das faces de uma 
nova e prodigiosa disciplina, o cál
culo. Impulsiona a matemática, po-

Uma relação que a cada elemento "x" de um conjunto "A" (chamado domínio ou campo de definição da funçao) 
associa um único elemento "y" de um conjunto "B" (campo de variação): essa definição do conceito de funçao 
pertence à teoria dos conjuntos —  o ponto de partida para a construção axiomática do edifício matemático.

Quando o campo de variação de uma função é um conjunto de números reais, ela é denominada função de variável 
real. Pertence a esse tipo a correspondência entre os números naturais e seus triplos ("y =  3x"}: todos os elementos 
que compõem o "conjunto de partida" estão relacionados com um único elemento do "conjunto de chegada".

Os movimentos das marés, as vibrações de uma corda, a emissão de ondas 
luminosas por filamentos incandescentes e a propagação de ondas acústicas 
são alguns dos fenômenos periódicos traduzidos por funções trigonométri
cas elementares: sen x e cos x —  cujo período de variação é n.

rém cria em contrapartida uma 
confusão, que se estende por mais 
de um século, entre as funções sus
cetíveis de definição analítica e as 
que admitem desenvolvimento em 
série.

Quase cem anos mais tarde, na 
segunda metade do século XVIII, a 
questão reaparece, discutida vio
lentamente, a propósito de uma 
tese exposta por Daniel Bernoulli*. 
Em 1753, no artigo Sur les Cordes 
Vibrantes, defende a tese de que 
qualquer função contínua, definida 
num intervalo da reta, pode ser re
presentada como uma série de 
senos.

Seu argumento era a pura intui
ção física, estimulada pelo pro
blema da corda vibrante. Euler* e
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O conceito de função —  rigoroso e formal — trouxe importantes conseqüên
cias para o conhecimento. Os diversos ramos da ciência estão impregnados 
de fenômenos relacionados entre si por funções. A física atômica oferece 
várias exemplos: o processo de fissão dos núcleos de substâncias radiativas 
(desenvolvido em reatores nucleares) é um deles.

Funções 
Administrativas

A expressão “funções adminis
trativas designa, genericamente, o 
elenco de atividades típicas exerci
das pelos administradores, sejam 
eles os chamados “administradores 
puros” — voltados exclusivamente 
para tarefas desse tipo — , ou aque
les que dedicam a elas apenas parte 
de seu tempo.

Essas funções aparecem em to
dos os gêneros de organização (em
presas particulares, órgãos de go
verno, entidades religiosas e 
militares, sindicatos, clubes, etc.). 
Isso permite que os administrado
res se transfiram de uma organiza
ção para outra, sem prejuízo de sua 
capacidade profissional.

Segundo os teóricos Harold 
Koontz e Cyrill O’Donnell, as ati
vidades administrativas em geral 
podem ser agrupadas nas seguintes 
funções: planejamento, organiza
ção*, designaçao de pessoas, dire
ção e controle.

PLANEJAM ENTO —  É a fun
ção de determinar os objetivos da 
instituição, de decidir os meios que 
serão empregados para atingi-los e 
de deliberar sobre o melhor modo 
de empregar aqueles meios.

A função de planejamento não é 
exercida uma única vez na vida da 
instituição. Ao contrário, é execu
tada continuamente por todos os

administradores, em todos os 
níveis, já  que planos, metas e pro
gramas devem ser revistos, corrigi
dos e adaptados às situações de 
momento; além disso, muitas vezes 
novos planos são necessários para 
substituir os çjue se tornam obsole
tos. Os próprios objetivos gerais da 
instituição e as diretrizes traçadas 
para atingi-los exigem revisões sis
temáticas, pois sao baseados em 
conjunturas que se modificam com 
o tempo.

ORGANIZAÇÃO — Consiste 
em determinar as atividades neces
sárias e suficientes para a consecu
ção dos objetivos; e, ainda, em 
agrupar essas atividades em divi
sões, departamentos e outros seto
res que serão entregues a adminis
tradores, junto com delegação de 
autoridade para chefiá-los.

A função de organização é exer
cida em todos os níveis da institui
ção. Assim, o administrador veri
fica quais as atividades sob sua 
responsabilidade, agrupa-as e atri
bui parte delas a subordinados, 
conservando outra parte para_ si 
mesmo. Essa atribuiçao de funções, 
acompanhada de delegação de au
toridade, não significa isenção de 
responsabilidade; o administrador 
continua devendo responder por to
das as atividades a seu cargo, tanto 
as que exerça por si próprio, 

uanto às que delegue a seus subor- 
inados.

A estrutura organizacional não 
pode ser encarada como um fim em 
si; de fato, é apenas um meio para 
se chegar aos objetivos da institui
ção. Ela deve, portanto, ser bem 
flexível, capaz de adaptar-se tanto

d’Alembert* opuseram-se a Daniel 
Bernoulli, afirmando que era ab
surda a idéia da representabilidade 
por séries de senos de certas posi
ções iniciais de uma_ corda vi
brante, fisicamente possíveis.

Porém, a idéia nào era absurda. 
A razão estava com Daniel Ber
noulli. Finalmente, no século XIX, 
o conceito de função é definido em 
termos rigorosos e lógicos. Para 
atingir essa etapa, o trabalho de 
Cauchy* foi decisivo. É também 
Cauchy quem precisa a noção de 
limite*, a partir da qual decorrem 
os conceitos de função contínua, de 
derivada* e algumas propriedades 
elementares das funções.

Rigorosa e formal

Devido às necessidades da aná
lise —  particularmente o estudo 
aprofundado das funções de variá
vel real, que ocorreu durante o sé
culo XIX — , abriu-se o caminho 
que levaria à teoria dos conjuntos*, 
o ponto de partida para a constru
ção axiomática da matemática. E à 
teoria dos conjuntos pertence a 
“moderna” definição de função: 
um a relação que a cada elemento 
x  de um conjunto A  (chamado 
domínio ou campo de definição da 
função) associa um único elemento 
y  de um conjunto B (campo de va
riação). Formalmente, essa relação 
é notada por:.y =  f (x). O elemento x' 
representa a variável independente; 
y  indica a variável dependente. Se

o domínio A  for um conjunto de 
números r e a i s , / (x) é denominada 
função de variável real.

Várias relações comuns concre
tizam o conceito de função. Por 
exemplo, a altura da coluna de 
mercúrio de um determinado ter
mômetro é função da temperatura: 
a cada grau de temperatura corres
ponde uma altura definida nessa 
coluna de mercúrio. Também o 
movimento retilíneo uniforme ilus
tra o que seja função: o espaço e 
é funçao do tempo t, gasto para 
percorrê-lo: e =  v.t. Todo um con
junto de fenómenos periódicos — 
movimento das marés, vibrações de 
uma corda, emissão de ondas lumi
nosas por um filamento incandes
cente, etc. —  é traduzido por fun- . 
ções trigonométricas elementares: 
sen x  e cos x.

Para a ciência em geral, a intro
dução do conceito de função — bá
sico na matemática e participando 
de todos os seus ramos — trouxe 
conseqüências importantes. Isso 
porque o conhecimento científico 
organiza-se, em grande parte, me
diante a descoberta de relações en
tre conjuntos de fenômenos. A cor
respondência entre os mesmos 
assume, geralmente, as característi
cas de função.

VEJA TAM BÉM : Cartesiana, 
Geometria; Infinito; Leibniz; New- 
to n ; V a riá ve l A lea tó r ia . F u n ç õ e s  a d m in is t r a t iv o s  n o  p a s s a d o :  o  re i e  s e u s  p r in c ip a is  a s s e s s o r e s .
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aos objetivos com o às pessoas que 
a com põem .

DESIGNAÇÃO DE PESSOAS
—  Essa funçao, também chamada 
de “enquadramento de pessoas”, 
consiste em escolher funcionários 
para preencher os cargos criados 
pela função de organização e criar 
condições para que esse pessoal 
possa desempenhar eficientemente 
as atividades a ele atribuídas. Tra- 
ta-se de definir os trabalhos a reali
zar, as características que deve ter 
quem os realizará e escolher pes
soas dentre as disponíveis (candi
datos externos ou funcionários já 
existentes na instituição). Além 
disso, é necessário manter um sis
tema para treinar, desenvolver e es
timular as pessoas, de modo a ob
ter máxima eficiência no trabalho.

DIREÇÃO — Consiste em 
guiar e supervisionar os subordina
dos. Para isso, muitas vezes é ne
cessário traduzir os objetivos e di
retrizes da instituição em termos 
das atividades exercidas por cada 
subordinado.

CONTROLE — Objetiva fazer 
com que os planos sejam efetiva
mente realizados, o que significa 
medir o já  executado e comparar 
com o planejado, julgando as dife
renças. Se estas sao inaceitáveis, é 
necessário tomar medidas para cor
rigi-las, procurando os responsá
veis pela irregularidade e indican
do-lhes como sanar o problema.

Há sempre duas maneiras de 
conformar os fatos aos planos: pelo 
controle das pessoas, fazendo com 
que estas efetivamente cumpram 
aquilo que está planejado; ou pela 
modificação dos planos, quando 
estes se revelam inviáveis ou inade
quados. Esse “ ajustamento” dos 
planos à realidade é , j ia  verdade, 
também uma aplicação da regra 
anterior, só que à pessoa que faz os 
planos e não à que os executa.

O essencial: coordenadors

A função de direção supõe uma 
atividade fundamental: a de coor
denação, considerada a própria es
sência da administração.

Coordenar é fazer com que to
dos trabalhem para a cqnsecução 
dos mesmos objetivos. É um es 
forço indispensável, já  que em geral 
as pessoas procuram também atin
gir seus proprios objetivos, e estes 
nem sempre coincidem com os da 
instituição. Além disso, cada pes
soa vê de modo muito particular os 
objetivos da organizaçao: ao admi
nistrador compete traduzir e infor
mar os objetivos da instituição aos 
subordinados, e ao mesmo tempo 
solucionar conflitos surgidos do 
modo particular com que cada um 
encara aqueles objetivos ou dos 
métodos que cada um preconiza 
para atingi-los.

Evidentemente, não é possível 
dar ordens no sentido de que haja 
coordenação. Torna-se necessário 
empregar cuidado e habilidade, 
desde a determinação dos objetivos 
e diretrizes até a solução de proble
mas diários, para que possa haver 
coordenação de fato. Esta se rea
liza no plano horizontal, entre pes
soas de mesmo nível, embora seja

Orientar e supervisionar os funcionários são funções típicas de direção.

estimulada e auxiliada pelos chefes, 
no plano vertical.

__ Para que possa haver coordena
ção é preciso ainda existir um inter
câmbio contínuo de informações 
tanto no sentido horizontal quanto 
no vertical. De nada adiantam as 
boas intenções de todos, sem que 
haja simultaneamente perfeito co
nhecimento dos planos, das mu
danças destes, das metas de traba
lho e, naturalmente, dos objetivos e 
diretrizes gerais da instituição.

Alvo: pessoas,
não processos

Nem todos os administradores 
de uma organização exercem exclu
sivamente tarefas administrativas. 
A maioria deles, principalmente 
nos níveis mais inferiores, executa 
também atividades técnicas espe
cializadas. Contudo, à medida que 
sobem na hierarquia da organiza
ção, diminui o tempo que gastam 
com atividades técnicas e cresce o 
dedicado às tarefas de administra
ção.

Essas tarefas são exercidas estri
tamente em relação a pessoas: em
bora um departamento chefiado 
por um administrador processe ma
teriais — como, por exemplo, o se
tor de produção de uma empresa 
industriai, ou a seção de compras 
de uma cadeia de lojas — , a ativi
dade administrativa refere-se ape
nas ao pessoal ali empregado. Às- 
sim, não deve haver confusão entre 
funções administrativas e funções 
operacionais; estas se ocupam só 
com processos: funções de vendas, 
suprimentos, finanças e produção, 
por exemplo, são de caráter opera
cional e nao administrativo.

VEJA TAM BÉM ; Administração; 
Burocracia; Cargos, Classificação 
de; Empresa; Empresário; Organi
zação; Relações Industriais.

Aos subordinados cabe executar tarefas determinadas pelo administrador segundo as diretrizes da empresa
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Fundação

Na acepção jurídica, fundação é 
a entidade organizada em torno de 
um patrimônio, destinada a deter
minado fim. Segundo o jurista bra
sileiro Clóvis Bevilacqua*, ela é 
uma “universalidade de bens perso
nalizada, em atenção ao fim que 
lhe dá unidade”, ou ainda, um “ pa
trimônio transferido pela idéia que 
o põe a serviço de um fim determi
nado”.

A fundação assemelha-se à asso
ciação. A ambas o direito reco
nhece a qualidade de pessoa* jurí
dica, isto é, a possibilidade de ser 
titular de direitos e de obrigações; 
por outro lado, ambas são consti
tuídas visando a um objetivo pre
ciso, bem determinado. Na associa
ção, reúne-se um grupo de homens 
para atingir o objetivo proposto; na 
fundação o que se tem é um acervo 
de bens a partir do qual se traba
lhará para que sejam atingidos os 
fins da entidade.

Elementos essenciais

Na criação de uma entidade de 
fins culturais, por exemplo, pode-se 
optar pela técnica da associação 
reunindo um grupo de pessoas com 
a mesma preocupação. Estas se or
ganizarão segundo as regras do 
contrato* que estabelecerem, onde 
estará prevista a forma de gestão 
do futuro patrimônio.

Mas entidade com fins idênticos 
poderá ser formada segundo a téc
nica da fundação. Nesse caso, o 
criador da entidade — tecnica
mente chamado de “ instituidor” — 
formará um patrimônio, mediante 
a dotação de uma soma de dinheiro 
ou de certa quantidade de bens. Em 
seguida fundará a entidade, dis
pondo, nos estatutos, sobre os cri
térios a serem observados na admi
nistração dos recursos, tendo em 
vista os objetivos da entidade.

O ato constitutivo de uma funda
ção pode efetivar-se inter vivos 
(mediante escritura pública) ou 
causa morlis (por disposição testa- 
mentária). Em qualquer dos casos, 
o instituidor deverá fazer uma do
tação especial de bens livres, espe
cificando os fins a que se destinam 
e declarando a maneira de adminis
trar esses recursos (Código Civil 
Brasileiro, artigo 24). Dois, por
tanto, são os elementos essenciais 
para que a lei garanta personali
dade jurídica a uma fundação: o 
patrimônio e o fim, declarados no 
instrumento de constituição da en
tidade.
. O instituidor pode entregar a ou
tra pessoa a organização da funda
ção, que elaborará os estatutos da 
entidade, submetendo-os em se
guida à aprovação da autoridade 
competente, isto é, a um órgão do 
Ministério Público encarregado de 
fiscalizar as fundações. Uma vez 
aprovados e registrados os estatu
tos, a fundação ganhará definitiva
mente personalidade jurídica.

Como a fundação é basicamente 
um patrimônio, os bens que a cons
tituem são, em princípio, inaliená

veis, pois sua existência é que ga
rante a realização dos fins visados 
pelo instituidor.

A personalização desse patrimô
nio define a fundarão como pessoa 
jurídica. Assim, nao fazem parte de 
sua estrutura nem seus diretores e 
funcionários, nem seus futuros des
tinatários. E aí se manifesta mais 
uma sensível diferença em relação 
à associação. Nesta, o sócio integra 
a entidade, é um de seus compo
nentes; se for administrador, pres
tará contas aos demais sócios da 
entidade. Na fundação, ao contrá
rio, os diretores e funcionários não 
fazem parte da entidade; o admi
nistrador tem de prestar contas de 
sua gestão à autoridade compe
tente, e esta poderá destituí-lo se fi
car demonstrada a desvantagem de 
sua gestão (essa destituição pode 
ocorrer ainda que, por disposição 
testamentária, o administrador te
nha sido indicado para exercer o 
cargo em caráter vitalício).

Também a alteração dos estatu
tos —  que constituem a lei básica 
de uma fundação —  só pode efeti- 
var-se com a aprovação da autori
dade competente. A essa condição 
essencial somam-se outras duas: a) 
que a deliberação de modificar os 
estatutos tenha sido tomada pela 
m aioria dos administradores e re
presentantes da entidade; b) que 
essa modificação respeite a finali
dade original da fundação.

Uma fundação pode extinguir-se 
nas seguintes hipóteses: quando 
vencido o prazo de sua existência; 
quando seu objeto se tornar im
possível; quando a fundação se tor
nar nociva ao interesse publico. Ve
rificada qualquer dessas três 
hipóteses, o patrimônio será incor
porado ao de outras fundações de 
fins idênticos ou semelhantes, salvo 
disposição em contrário no ato 
constitutivo (evidentemente, esta 
última regra não se aplica se a ex
tinção foi imposta porque a funda
ção tinha finalidade ilícita ou no
civa ao interesse público).

As fundações públicas

Originariamente, as fundações 
eram um instituto típico do direito 
privado, e somente por este eram 
reguladas.

Entretanto o Estado, procurando 
valer-se de processos de adminis
tração próprios do direito privado
—  sobretudo a fim de evitar o des
mesurado crescimento de sua má
quina burocrática — , passou a ins
tituir uma série de fundações, com 
as mais diversas finalidades: cultu
rais, assistenciais e até mesmo com 
objetivos exclusivos de órgãos da 
administração pública direta.

No Brasil, aljjuns exemplos des
sas entidades sao a Fundação Na
cional do índio (Funai), a Funda
ção Casa de Rui Barbosa, a 
Comissão Diretora do Fundo de 
Assistência e Previdência do Tra
balhador Rural (Funrural), a Fun
dação de Amparo à Pesquisa e a 
Fundação do Livro Escolar (estas 
duas ultimas, do Estado de São 
Paulo).

VEJA TAM BÉM : Associações; 
Instituições.

Fundações

Ao programar a construção de 
um edifício, as primeiras providên
cias a serem tomadas dizem res
peito ao sustentáculo sobre o qual 
ele se apoiará. Até mesmo uma 
simples barraca de acampamento 
coloca problemas desse tipo; ela 
não pode ser fixada sobre lam a ou 
areias movediças. Ou seja, é neces
sário conhecer a natureza e as ca
racterísticas do subsolo, e a natu
reza das_ cargas que compõem a 
construção. É preciso, também, sa
ber das limitações dos tipos de fun
dação existentes no mercado, bem 
como verficar o estado das constru
ções vizinhas.

Teoria matemática

Questões semelhantes foram co
locadas para os construtores dos 
grandes monumentos antigos. Os 
templos da Babilônia, as pirâmides 
egípcias, a m uralha da China ou os 
aquedutos romanos supõem impor
tantes problem as da técnica das 
fundações.

Mas, apesar de toda a sabedoria 
prática acumulada no correr dos 
tempos, uma verdadeira ciência das 
fundações é relativamente recente. 
Seus primeiros capítulos foram es

critos no século XVII, quando do 
nascimento da física moderna, es
pecialmente a mecânica (que es
tuda também as leis do movi
mento). Com isso abriu-se a pos
sibilidade do estudo quantitativo 
do comportamento dos solos.

Um século depois, o físico fran
cês Charles de Coulomb* formulou 
a primeira teoria de previsão do 
comportamento de maciços; cha- 
ma-se teoria de empuxo dos solos 
sobre suportes laterais. No século 
XIX , William Rankine (1820- 
1872) apresentou um trabalho no
tável sobre o equilíbrio de maciços 
contínuos sem coesão.

As contribuições de Coulomb e 
Rankine, além de outras, inse
rem-se dentro de uma mesma linha 
de pensamento teórico. Sua carac
terística comum reside na resolu
ção dos problemas de equilíbrio 
dos maciços, admitindo a hipótese 
de que os fenômenos em questão 
dependem apenas da consideração 
de dois parametros característicos 
dos solos: o ângulo de atrito in
terno e a coesão. Esses autores 
clássicos não se preocupavam em 
esclarecer fenômenos que efetiva
mente ocorrem na natureza, entre 
os quais as deformações e o fator 
tempo. Limitavam-se, assim, a uma 
concepção estritamente m atemá
tica e não empregavam métodos 
experimentais.

O resultado foram alguns fracas
sos dessa “engenharia matemá
tica”, os quais acabaram por fazer
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U m  dos processos de fundação profunda é o estaqueamento: colunas de 
concreto ou vigas de aço são introduzidas no terreno a golpes de martelo 
(o bate-estaca). Uma variação deste processo consiste em abrir buracos no 
terreno e preenchâ-los com concreto. Nesse caso, o trabalho é realizado por 
meio de brocas (esquerda) que abrem caminho com tubos de aço cuja fun
ção é impedir o desabamento das paredes do poço. Quando a perfuração 
atinge terras rochosas, a cavidade recebe e concreto, com a simultânea reti
rada do tubo acima.

lomb da consideração a priori de 
uma superfície de escorregamento.

Na Alemanha, acidentes análo
gos (ocorridos especialmente na 
construção do canal de Kiel) cha
maram a atenção para o problema. 
Os estudos mais importantes, nesse 
sentido, foram desenvolvidos por 
Krey. Esse autor ocupou-se princi
palmente em pesquisar os suportes 
laterais, especialmente os ancora
dos, e a resistência ao cisalhamento 
dos solos.

A mecânica dos solos

Assim, aos poucos, constituiu-se 
uma nova disciplina técnica para 
dar conta de alguns problemas 
que foram criados pelo extraordi
nário desenvolvimento material do 
Ocidente. Um marco fundamental 
foi colocado no ano de 1925, 
quando foi publicado o livro de 
Karl Terzaghi Erdbaumechanik 
auf Bodenphysikalischer Grun- 
dlage (Mecanica das Construções 
de Terra, Baseada na F ís ica d o s  
Solos). Esse livro pôs em evidência 
o papel desempenhado pela água e 
fez nascer a mecânica dos solos, 
isto é, a mecânica dos sistemas 
constituídos por uma fase granular 
e outra fluida. Com ela, mudava a 
maneira de encarar os problemas 
dos maciços, passando a ser levada 
em conta a complexidade do com 
portamento dos terrenos. Abando
naram-se os esquemas até então 
dotados, que as exigências práticas 
tinham revelado serem excessiva
mente simplificados. Antes de Ter
zaghi, as propriedades dos solos 
eram descritas em poucas linhas; 
hoje, seu tratam ento, mesmo

quando sumário, ocupa a grande 
parte dos tratados.

Em conseqüência da nova orien
tação, é reconhecido o papel funda
mental da água que preenche os va
zios, quer nas propriedades dos 
solos (em especial a resistência ao 
cisalhamento), quer no comporta
mento dos maciços. Descobriu-se 
também o fenômeno da consolida
ção por expulsão da água dos va
zios, e tornou-se possível a previ
são de recalques, em muitos casos. 
Evidenciaram-se ainda muitos ou
tros fatos: influência do revolvi- 
mento e da tixotropia sobre as pro
priedades mecânicas dos solos 
coesivos, os efeitos da densidade 
sobre as propriedades mecânicas 
das areiás (em especial o ângulo de 
atrito interno), o papel desempe
nhado pela deformabilidade dos su
portes no valor dos empuxos, a in
fluência da repetição das cargas 
sobre as deformações, etc.

Para todo esse desenvolvimento 
da nova disciplina, foram passos 
extremamente importantes os con
gressos que reuniram os técnicos 
para troca de informações e inter
nacionalização de normas. Em 
1936,' na cidade norte-americana 
de Cambridge, o _Congresso Inter
nacional de Mecânica dos Solos e 
Engenharia das Fundações oficiali
zou a expressão “ mecânica dos so
los” . A Purdue Conference of Soil 
Mechanics, em 1940, estudou o 
problema do ensino da matéria nas 
escolas de engenharia. Relevante 
foi também o congresso realizado 
em 1948, em Roterdam, Holanda.

Durante anos, Terzaghi conti
nuou a ser o expoente máximo da 
disciplina, culminando seu intenso

nascer uma “engenharia-ação” no 
século XX. Entre os acontecimen
tos desastrosos que concorreram 
para essa nova focalização dos 
problemas dos solos, destacam-se 
os ocorridos nos Estados Unidos, 
Suécia e Alemanha. No começo do 
século, vários edifícios norte-ameri
canos tiveram de ser recalcados. 
Na construção do canal do Pa
namá verificaram-se sucessivos es
corregamentos de taludes e ruptu
ras de várias dezenas de barragens, 
mobilizando um volume de terra de 
aproximadamente 40 milhões de 
metros cúbicos. Isso levou a Ame
rican Society of Civil Engineers a 
nomear, em 1913, uma comissão, 
presidida por R. A. Cummings, que 
devia esclarecer a situação. Uma 
das conclusões mais importantes 
foi o reconhecimento da necessi
dade de exprimir quantitativamente 
as propriedades dos solos. Estabe
leceu-se também uma classificação 
dos .solos baseada em critérios 
quantitativos e frisou-se a impor- 
tancia das partículas coloidais.

Na Suécia, escorregamentos de 
taludes de estradas de ferro e o de 
um cais em Göteborg determina
ram a constituição de um grupo de 
inquérito. Em 1922, foi publicado 
o relatório final dessa comissão, 
que marcou uma etapa importante 
no desenvolvimento dos estudos so
bre o comportamento dos taludes, 
ao introduzir o método sueco de 
determinação da resistência, no 
qual é retomada a idéia de Cou-

Após a cravação das estacas, é 
executado um bloco de capea- 
mento. A primeira fase deste traba
lho é a construção de formas de 
madeira, onde é colocada a ferra
gem do bloco (no alto). A etapa se
guinte é a concretagem, isto é, o 
lançamento do concreto nas fôr
mas. Com a retirada das fôrmas 
após a cura do concreto, a execu
ção da fundação profunda por esta
queamento acha-se concluída.



324 Fundações

e fecundo trabalho  ao publicar, em 
1943, Theoretical So ií Mechanics. 
Em 1948, com a co laboração  de 
R alph Peck, veio à luz Soil M echa
nics in Engineering Practice. E ssas 
ob ras constituem  elem entos funda
m entais de sistem atização e instru 
m entos indispensáveis p a ra  a  solu
ção  de problem as colocados por 
qualquer tipo  de fundação.

S o lo s  e ro c h a s

Para o senso comum, os mate
riais que constituem a crosta terres
tre dividem-se em terra (ou areia) 
e pedra. Os primeiros são facil
mente deslocáveis e as pedras são 
muito duras e resistentes. A distin
ção preliminar feita pelos engenhei
ros e pouco mais complexa: solo é 
todo material escavável por meio 
de pá, picareta ou escavadeira, e 
rocha é aquele que exige explosivo 
para ser desmontado.

Uma distinção mais científica foi 
feita por Terzaghi e Peck. Segundo 
esses autores, solo é um conjunto 
de partículas minerais, podendo 
conter matéria orgânica, que são 
separadas facilmente por agitação 
dentro da água. Por exclusão, as 
rochas são definidas como os mate
riais que não podem ser submetidos 
a tal processo. Obviamente, alçuns 
materiais tanto podem ser incluídos 
numa categoria quanto na outra, 
dependendo da intensidade com 
que for feita a agitação. E o que 
acontece, por exemplo, em certa 
fase do processo de fissuramento 
progressivo das rochas, quando se 
chega aos chamados solos residuais.

Como as necessidades da enge
nharia de fundações não reconhe
cem uma fronteira suficientemente 
válida entre os dois materiais, 
têm-se estendido alguns dos méto
dos quantitativos da mecânica dos 
solos, a fim de abranger as rochas, 
principalmente no campo das rela
ções tensão-deformação.

Ao correr do tempo, o caráter de 
ciência experimental da mecânica 
dos solos vem se firmando cada vez 
mais e, dessa forma, vão perdendo 
importância as teorias matemáticas 
do equilíbrio plástico, da distribui
ção de pressões no solo e do aden
samento das argilas. Por outro 
lado, impõem-se as teorias das 
classificações dos solos e dos fenô
menos geotécnicos, pois o sucesso 
de um projeto de fundações de
pende inteiramente da correta clas
sificação dentro de um sistema 
preestabelecido. Só depois de se ob
ter noção clara de todas as proprie
dades do solo onde será feita uma 
obra, torna-se possível o tra ta 
mento físico e matemático da ques
tão. Assim mesmo, na maioria dos 
casos, não se pode ir além do forne
cido por uma correta classificação 
de material, problema básico da 
mecânica dos solos.

C r ité r io s  de  c la s s if ic a ç ã o

Todo sistema de classificação 
dos solos é constituído por infor
mações sobre as propriedades im
portantes de determinado tipo 
de terreno, de maneira a se distin
guir claramente de um outro tipo. 
A essas propriedades deve ser asso
ciada uma série de características 
meramente aparentes e fáceis de se-
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As colunas que sustentam um viaduto —  pilares ou pilastras —  são erguidas 
diretamente sobre as bases de concreto. Suas formas e dimensões variam 
muito, mas são sempre calculadas de forma a suportarem com certa mar
gem o peso das vigas do viaduto e a carga variável dos veículos que o per
correrão. Os pilares geralmente são ocos: sem que perca em resistência, 
essa estrutura tem a vantagem de ser extremamente leve. A grande dimen
são externa, por outro lado, faz com que a carga se distribua sobre uma 
superfície ampla (no alto). Se o viaduto for estreito, as colunas podem ser 
unidas duas a duas por meio de uma arquitrave (acima), o que não ocorre
quando O viaduto usa pistas separadas tpâgina ao lado).

rem discernidas. Com isso abre-se 
a possibilidade prática de saber ra
pidamente quais as propriedades 
reais e importantes de certo ter
reno, pela simples constatação das 
características aparentes. Tal sis
tema, no entanto, só funciona cor
retamente na medida em que os 
vínculos entre as propriedades reais 
e as características aparentes sejam 
rigorosamente causais, e não sim
ples acidentes.

Para essa precisão ser obtida é 
necessário observar algumas regras 
de classificação: basear-se em sub
divisões distinguíveis pela simples 
observação qualitativa de traços 
aparentes, relacionados, causal ou 
intimamente, com as propriedades 
importantes; fixar limites quantita
tivos, relativamente bem definidos, 
para as propriedades reais e impor
tantes; e fornecer ensaios quantita
tivos, mas relativamente simples, 
para servirem de base valida 
quanto à determinação indireta 
desses mesmos limites.

Textura, plasticidade e atividade 
são as propriedades físicas do solo 
que interessam à sua identificação 
e classificação como material. _A 
primeira refere-se à distribuição 
granulométrica do solo; a plastici
dade traduz a capacidade dos solos 
finos de serem moldados diferente
mente, sem variação de seu vo
lume: a atividade relaciona-se ao 
grau em que a argila pode desen
volver um comportamento argiloso 
no solo em que está contida, isto é, 
comunicar plasticidade ao solo e, 
portanto, todas as propriedades 
dela decorrentes.

Para a comprensão das proprie
dades geotécnicas do solo é preciso 
considerar ainda a capilaridade, ou 
seja, a ascensão da áj|ua através 
dos vazios entre os graos do ter
reno, que formam verdadeiros tu
bos capilares.

Há também as propriedades re
lacionadas com o estado em que o 
solo pode ser encontrado na natu
reza. Tais propriedades —  compa
cidade, consistência e estrutura — 
referem-se à disposição dos grãos. 
A primeira, esta associada ao ar
ranjo estrutural dos solos arenosos, 
isto é, com a maior ou menor den
sidade desse tipo de solo; a consis
tência refere-se, no caso de argilas, 
à maior ou menor dureza com que 
ela é encontrada na natureza; a es
trutura é o arranjo dos grãos entre 
si e a disposição que assumem ao 
se formar o solo.

As propriedades intrínsecas do 
solo são coesão e o ângulo de atrito 
interno, qüe funcionam como parâ
metros da resistência ao cisalha- 
mento.

A compressibilidade, por outro 
lado, é responsável pelas deforma
ções volumétricas a que os solos 
estão sujeitos, mesmo em condi
ções de solicitação uniforme, sem 
deformações de cisalhamento.

A ruptura hidráulica — perda 
da estabilidade do solo e da estru
tura que sobre ele repousa —  é um 
fenômeno que ocorre devido às 
pressões de percolação da água no 
solo e pode ser dividida em duas 
classes: as rupturas por levanta
mento ou “perda de peso” (piping 
by heave) e aquelas provocadas por 
erosão tubular regressiva (piping). 
Ao atingirem um certo valor as

pressões de percolação passam a 
ocasionar o carregamento de partí
culas sólidas juntamente com a 
água que escoa.

C la s s if ic a ç ã o  d o s  so lo s

Tendo em vista as diferenças de 
propriedades, encontradas nos so
los de granulação grossa e nos fi
nos, as classificações baseadas 
nesse critério foram muito utiliza
das. Surgiram assim as escalas 
para subdivisão dos grãos em fra
ções denominadas pedregulho, 
areia, silte e argila. As escalas mais 
comuns estão nestes quadros:

Escala internacional 

Pedregulho
-------------------------------------- 2 mm
A reia  grossa
-------------------------------------  0,2 m m
A reia  fina
-------------------------------------- 0,02 mm
Silte
--------------------------------------0,002 mm
A rgila

Escala da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas)

Pedregulho
-------------------------------------  5 mm
A reia grossa
-------------------------------------  2 mm
A reia m édia
--------------------------------------  0,4 mm
A reia fina
-------------------------------------  0,05 mm
Silte
--------------------------------------0,005 mm
A rgila_____________________________

Escala do M.IT (Massachusets 
Institute of Technology)

Pedregulho
-------------------------------------- 2 mm
A reia
-------------------------------------  0.06 m .
Silte
------------------------------------- 0,002 mm
Argila

Essas classificações deram óti
mos resultados no que diz respeito 
às areias, mas falharam completa
mente no caso das argilas. Nestas, 
as propriedades plásticas determi
nam mais características geotécni
cas do que sua granulometria.

Assim, surgiram outras classifi
cações, procurando englobar tanto 
a plasticidade quanto a granulome
tria. As mais utilizadas são a do 
Bureau of Public Roads, dos Esta
dos Unidos, e a do Professor Ar- 
turo Casagrande, que evoluiu para 
a classificação unificada do Bureau 
of Reclamation (norte-americano).

Segundo o Bureau o f  Public 
Roads,- os solos são agrupados de 
acordo com o seu comportamento 
em estradas de rodagem. A classifi
cação de Casagrande, no entanto, 
oferece a vantagem de ser mais sis
temática: a partir de propriedades 
gerais do solo e do exame de seus 
aspectos particulares, ele o classi
fica em grupos e subgrupos, divi
dindo os solos em três categorias:

S O L O S  D E  G R A N U L A Ç Ã O  

GROSSA —  Aqueles em que pelo
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Muitos teóricos estudaram os suportes laterais, sobretudo os ancorados, e a resistência ao cisalhamento.

E sc o lh a  d o  tip o  
d e  fu n d a ç ã o

Depois de conhecido o terreno 
do ponto de vista da mecânica dos 
solos e das rochas, a tarefa que 
passa a preocupar o engenheiro ci
vil é a da escolha de melhor tipo 
de fundação para a obra a ser cons
truída. De modo geral, as funda
ções são projetadas segundo mol
des conservadores preestabele
cidos, com boa margem de segu
rança em todos os elementos. Isso, 
no entanto, não impede a ocorrên
cia de alguns colapsos enormes; às 
vezes, uma análise superficial das 
condições de terreno pode ocasio
nar resultados desastrosos; uma 
pesquisa preliminar bem feita per
mite, tanto ao projeto estrutural 
quanto ao das fundações, levar em 
conta as diferenças nas posições 
dos principais elementos de susten
tação, possibilitando economia 
considerável, sem comprometi
mento da segurança. Um único 
apoio deficiente pode pôr tudo a 
perder, a menos que a estrutura te
nha condições de transferir a carga 
para apoios adjacentes, com condi
ções de suportar uma carga adicio
nal. Freqüentemente, o primeiro si
nal de avaria surge num desses 
apoios adjacentes sobrecarrejado.

O sucesso na  construção das 
fundações, mais do que em qual
quer outro domínio, depende da ex
periência prática. Ôs projetos me-

menos 50% dos grãos têm diâme
tro superior a 0,1 mm.

GRANULAÇÃO FINA —  Os 
que apresentam um mínimo de 
50% dos grãos com diâmetro infe
rior a 0,1 mm.

SOLOS ORGÂNICOS FIBRO
SOS OU TURFAS —  Constituí
dos de carbono, são leves e com
bustíveis quando secos.

M e c â n ic a  d a s  ro c h a s

O campo considerado como fun
damental da mecânica das rochas

é a determinação das propriedades 
mecânicas de maciços rochosos, de 
maneira que se possa prever seu 
comportamento frente a obras de 
engenharia. O chamado Grupo de 
Salzburgo (Áustria) é sem dúvida o 
que melhores contribuições tem 
feito nesse sentido. Este Grupo es
tabeleceu vários fundamentos para 
esta disciplina. Para a maioria dos 
problemas da engenharia civil, as 
propriedades mecanicas de um ma
ciço rochoso dependem muito mais 
das descontinuidades (diáclases, fa
lhas, etc.) do que da resistência da 
rocha. Acha também o Grupo que 
os veículos dos blocos de rochas 
formadoras de maciço determinam 
sua anisotropia (variação da pro
priedade com a direção) quanto à 
resistência ao cisalhamento. É a 
cham ada resistência residual do 
maciço. A deformabilidade dos 
maciços rochosos e sua anisotropia 
quanto às deformações resultam 
predominadamente dos desloca
mentos internos entre os blocos de 
rocha.

Quanto a sua classificação, os 
maciços podem ser divididos em 
dois grupos principais: a) os m aci
ços que são constituídos por blocos 
nos quais a coesão e o ângulo de 
atrito natural da rocha em si é 
grandemente superior aos dos ma
teriais de preenchimento das fratu
ras (pode-se tomar como exemplo 
o maciço geométrico com fraturas 
preenchidas por materiais argilo
sos); b) maciços nos quais a coesão 
e o ângulo de atrito natural são 
aproximadamente os mesmos, 
tanto na rocha quanto nos mate
riais de preenchimento (por exem
plo, de arenito Caiuá, com fraturas 
preenchidas por areias siltosas).. Residência com fundações realizadas sobre terreno rochoso.

O emprego adequado de fundações 
pode servir a fins estéticos.
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nores baseiam-se em regras 
empíricas simples; os de grandes 
dimensões ou de concepção inco- 
mum exigem aplicação de métodos 
científicos. Mas tanto uns quanto 
outros dependem da presença de 
técnicos dotados de muita expe
riência prática.

Determinadas as cargas estrutu
rais e conhecidas as características 
do subsolo, o passo seguinte no es
tudo de uma fundação é examinar 
a possibilidade de utilizar funda
ções diretas. Na ausência de recal
ques provocados por camadas 
compressíveis profundas, calcu
la-se a cota de apoio das sapatas e, 
em função dessa cota, a taxa de ter
reno admissível. Havendo recal
ques profundos, deve-se levar em 
conta os recalques totais, direnciais 
e de desaprumo —  no caso de sub
solo não homogêneo ou de não 
coincidência do centro geométrico 
da área de projeção com a resul
tante das cargas dos pilares.

Não sendo possível a fundação 
direta, utilizam-se fundações pro
fundas (estacas ou tubulações ade
quados às cargas). Se a escolha re
cair em estacas, é preciso fixar a 
carga de trabalho e a profundidade. 
Para o emprego de tubulões im
põe-se a necessidade de calcular a 
taxa de trabalho da base e, a cota 
de apoio e de determinar o método 
de execução.

C la s s if ic a ç ã o  d a s  fu n d a ç õ e s

As fundações podem ser dividi
das em dois grupos principais: sa
patas ou radier s (rasas) e caixões 
ou tubulões e estacas (profundas). 
Além dessas, existem fundações es
peciais ou mistas; em geral, resul
tam da análise inteligente das ca
racterísticas do solo.

FUNDAÇÃO DIRETA OU 
RASA — À fundação por sapata 
ou radier, usualmente chamada 
fundação direta, é sempre rasa. Ca- 
racteriza-se por transmitir cargas 
ao solo apoiando-se à profundidade 
de até 1,5 vezes sua largura.

Há dois tipos muito empregados 
de fundação direta rasa: o de blo
cos ou sapatas e o radier. Cada 
bloco ou sapata rasa transmite ao 
terreno, por compressão, através da 
superfície de sua base, a carga de 
uma coluna isolada ou de um pe 
queno grupo de colunas; o radier 
transmite ao solo o peso total da 
estrutura ou de grande parte dela. 
Chama-se sapata corrida a que 
transmite as cargas-de um muro, 
parede ou série de colunas dispos
tas em linha.

FUNDAÇÕES PROFUNDAS 
—  Dividem-se em dois grupos 
principais: os caixões e tubulões e 
as estacas.

Caixões e tubulões são tipos que 
muitos autores agrupam entre os de 
fundação direta. Mas, na realidade, 
constituem intermediários entre os 
blocos profundos e as estacas. Os 
tipos de caixões e tubulões têm gra
dação contínua, desde caixões in
teiramente semelhantes a blocos de 
fundação direta até tubulões tão es
beltos quanto as estacas. Os tubu
lões têm forma cilíndrica, com base 
alargada ou não. Sempre devem ser 
dimensionados de forma tal que

Nas fundações do S i d n e y  O p e r a  H o u s e ,  localizado numa baia, foram utiliza
dos 700 estacas de concreto, de 1 m de diâmetro por 13 m de profundidad.e. 
O teatro fica em Sidney, Austrália, e foi projetado por Joern Utzon.

pelo menos a maior parte da carga 
seja transmitida ao solo a grande 
profundidade. A principal dife
rença entre os caixões e os tubulões 
é o tamanho: os primeiros são tipos 
especiais de tubulões, mas de 
grande volume e destinados a estru
turas e cargas maiores.

O caso mais simples de tubulão 
é um poço cavado manual ou me
canicamente, a céu aberto. Esse 
tipo de poço é limitado a solos si
tuados acima do nível do lençol 
freático e a solos coesivos, dispen
sando escoramento de paredes late
rais. Pode descer um pouco abaixo 
do nível da água, em solos imper
meáveis e consistentes. Para terre
nos com baixa coesão, a escavação 
do poço deve ser acompanhada 
com escoramentos para contenção 
lateral da terra. Quando o solo, 
além de exigir escoramento perma
nente, é aquífero, empregam-se os 
tubulões pneumáticos. A escavação 
processa-se a céu aberto até se al
cançar o lençol de água. Assenta-se 
sobre o tubulão uma campânula de 
aço, prosseguindo-se a escavação 
com ar comprimido, de forma que 
a água é impedida de entrar na câ
m ara de trabalho, permitindo a es
cavação a seco.

_ As estacas são um tipo de funda
ção no qual parte da carga é trans
mitida ao solo por meio do atrito 
superficial entre os respectivos fus
tes e o terreno. A outra parte fica 
por conta da reação de ponta, que 
e a resistência oferecida pelo solo 
à penetração dessa ponta, em sua 
massa. Quando isso não acontece 
e toda a carga é transportada por 
atrito lateral ao solo, diz-se que a 
fundação é por estacas flutuantes. 
No caso contrário, chama-se fun

Pesquisas preliminares do solo antecederam as obras das Centrais Elétricas de São Paulo, em ilha Solteira.



dação por estacas de reação de 
ponta.

As estacas podem ser instaladas 
por cravação, escavação ou perfu
ração do terreno, reaçao ou prensa
gem, ou por injeção de água. O em
prego de cada um desses processos 
depende do tipo de estaca e da na
tureza do terreno. Geralmente, elas 
são verticais e trabalham  por com
pressão. Quando existem esforços 
horizontais a serem absorvidos, as 
estacas são calcadas com ligeira in
clinação. Algumas vezes são solici
tadas por tração. São as estacas de 
reação.

Ás estacas podem ser feitas com 
diferentes materiais: madeira, aço, 
concreto. Existem também as mis
tas. Quanto à maneira pela qual 
são executadas, podem ser pré-mol
dadas (madeira, aço, concreto), 
moldadas no local, com concreto, 
ou então mistas, pré-moldadas no 
local.

As pré-moldadas são cravadas 
no terreno por percussão, isto é, 
pela queda de um peso sobre sua 
cabeça. Esse processo é também 
utilizado para fincar os tubos de 
molde, quando se empregam alguns 
tipos de estacas moldadas no local. 
O peso para cravação cai em queda 
livre de uma altura previamente de
terminada e é acionado por meio de 
um guincho. O peso é suspenso em 
uma torre. Ao conjunto dá-se o 
nome de bate-estaca.

As pré-moldadas de madeira são 
as mais antigas. Atualmente, são 
empregadas apenas em casos parti
culares (estacas mistas) de obras de 
vulto, ou então em construções 
provisórias, de pouca responsabili
dade. As de eucalipto (normal
mente utilizadas) têm diâmetro de 
15 a 30 centímetros e comprimento 
de até 10 metros, podendo ser facil
mente emendadas. As cargas de 
trabalho variam de 10 a 30 tonela
das, dependendo do diâmetro e do 
tipo de madeira. As vantagens das 
estacas feitas com esse material es
tão no baixo custo, boa resistência 
aos esforços dinâmicos de crava
ção e duração ilimitada, desde que 
inteira e permanentemente submer
sas. Em caso contrário, des- 
troem-se rapidamente, pois são ata
cadas por organismos aeróbios 
(apodrecimento por fungos*). Para 
que isso não aconteça, é necessário 
tratá-las convenientemente com im
pregnação ou pintura da superfície.
__ As estacas pré-moldadas de aço 

são constituídas por perfis metáli
cos laminados de secção H, solda
dos aos pares. No Brasil, empre- 
gam-se freqüentemente os perfis I. 
Ambos os tipos são empregados 
apenas em casos particulares e difí
ceis, em virtude do alto preço. Têm 
capacidade de receber elevados em- 
puxos laterais, além das cargas ver
ticais. Quando empregadas em am
biente agressivo, as estacas me
tálicas precisam ser bem prote
gidas, tendo em vista evitar a cor
rosão do aço.

As pré-moldadas de concreto 
têm a grande vantagem de fabrica
ção em todos os tamanhos, a fim 
de adaptar-se a qualquer bate-esta- 
cas ou carga de trabalho. Além 
disso, têm duração quase ilimitada, 
permitem melhor controle da quali
dade do concreto e podem ser tra
tadas para cravação em água do

A fase inicial da execução de uma fundação é o movimento de terra. Acima, trabalhos de escavação mecânica.

A segurança das fundações depende em grande parte da competência e habilidade dos homens que as executam.

Fundações



Grandes projetos exigem rigor cientifico, além do conhecimento prático.

mar. Essas estacas, no entanto, exi
gem equipamento pesado para ma
nuseio e cravação e seu compri
mento é limitado pela altura do 
bate-estaca. Outras desvantagens 
consistem na ocorrência de vibra
ções indesejáveis durante a crava
ção e na dificuldade em cortar a 
parte da estaca externa ao terreno 
(os pedaços cortados são geral
mente perdidos). Elas são sempre 
armadas, mas a função da arma
dura de aço é mais a de resistir aos 
esforços que surgem no transporte, 
manuseio e cravação.

Estacas cilíndricas ocas, de con
creto centrifugado, são fabricadas 
para redução de peso. Com isso, 
cria-se a possibilidade de diminui
ção da taxa da armadura ou au
mento de seu comprimento.

Após a cravação, a cabeça da es
taca deve ser demolida, a fim de ex
por os ferros de ligação com os blo
cos.

As estacas moldadas no local da 
obra foram introduzidas para eli
minar o transporte das pre-molda- 
das e contornar a dificuldade de 
precisão de seu comprimento. Al
guns tipos foram desenvolvidos a 
fim de reduzir os efeitos vibratórios 
causados pela cravação.

A seqiiencia racional do desen
volvimento dos tipos de estacas 
moldadas in loco no sentido de seu 
maior aperfeiçoamento pode ser as
sim exposta: a) estacas executadas 
por perfuração, sem proteção late
ral (estacas brocas); b) estacas pre
cedidas por perfuração, acompa
nhada por proteção lateral, obtida 
por um tubo, ou camisa, descido

com ponta aberta e recuperado du
rante a concretagem (estacas 
Strauss, Cementation, etc.); c) esta
cas executadas em molde cravado 
com ponta fechada e recuperado 
durante a concretagem (Simplex, 
Franki, etc.); d) estacas moldadas 
no local, com molde enterrado ou 
cravado e não recuperado (Ray- 
mond, Monotube, e outras). Du
rante a preparação de estacas mol
dadas in loco é impossível fazer-se 
o controle do concreto, uma des
vantagem que, nas estacas com 
molde recuperado, soma-se à facili
dade de se danificarem por opera
ção inadequada.

Finalmente, as estacas mistas 
são empregadas para tirar partido 
das propriedades e das vantagens 
inerentes a cada um dos tipos ante
riores. As mais conhecidas são a 
madeira-corftreto e a Franki pre
mo Idada. Na primeira, a madeira é 
cravada e, com auxílio de um su
plemento, a estaca é afundada até 
que sua cabeça fique abaixo do 
nível de água mínimo do local. So
bre ela é moldada uma estaca de 
concreto, eventualmente do tipo 
Strauss. A Franki pré-moldada é 
instalada em furos abertos normal
mente pelo processo Franki, 
quando há dificuldades na crava
ção de estacas pré-moldadas ou re
ceio de estrangulamento num deter
minado trecho do subsolo.

VEJA TAM BÉM : Construção; Es
tática; Estruturas para Construção; 
Rochas; Solos.

A corrente fundamentalista deu origem a vários núcleos religiosos, prove
nientes principalmente das Igrejas batista, presbiteriana e metodista.

Fundamentalismo
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Corrente doutrinária provinda 
do protestantismo* norte-ameri
cano, o nome “ fundamentalismo” 
deriva da obra The Fundamentais: 
a Testimony o f  the Truth. Editada 
entre os anos de 1910 e 1912, essa 
publicação compunha-se de doze 
exemplares, tendo por conteúdo bá
sico a apologia das tendências reli
giosas conservadoras, ressaltando 
a necessidade de obediência aos 
Evangelhos e preservação das tra
dições de fé protestante. Difundin- 
do-se muito após a Primeira* 
Guerra Mundial, o movimento fun
damentalista propôs-se não só a 
restabelecer o que considerava a 
ortodoxia cristã, como também a 
combater o racionalismo da cor
rente modernista, que ganhava 
adeptos entre teólogos e professo
res de seminários.

A  B íb lia , a o  p é  d a  le tra

O modernismo, escola de pensa
mento teológico que procurava 
reinterpretar as crenças e doutrinas 
religiosas levando em consideração 
os conhecimentos científicos, era 
visto, conseqüentemente, como per

nicioso ao cristianismo* (que, se
gundo a argumentação dos funda- 
mentalistas, tornava-se uma re
ligião centralizada no homem e 
afastada de Cristo).

Adeptos do movimento funda
mentalista, provenientes sobretudo 
das Igrejas batista, presbiteriana e 
metodista, organizavam campanha 
acusando os modernistas de não- 
cristãos. A doutrina fundamenta
lista contrapunha-se ao raciona
lismo e a outras idéias em voga na 
época, entre as quais o evolucio- 
msmo. Tinha por dogma a total ve
racidade e autoridade das Escritu
ras, interpretadas^ literalmente, 
sobretudo quanto à divindade de 
Cristo, seu nascimento da Virgem 
Maria, sua ressurreição e a iminên
cia de sua segunda vinda à Terra. 
Com origem nessa doutrina, forma- 
ram-se núcleos religiosos específi
cos, como o das Igrejas Fundamen- 
talistas Independentes da América, 
criado em 1930 nos EUA.

As tendências fundamentalistas 
propagaram-se no meio protestante 
norte-americano, tendo se difun
dido também na Inglaterra e em 
outros países europeus. No Brasil 
pode-se citar, como exemplo, a 
Igreja Presbiteriana Conservadora, 
em São Paulo, onde são editados 
três jornais que difundem as idéias 
dessa corrente religiosa: O Funda
mentalista, O Presbiteriano Con
servador e O Presbiteriano Bíblico.
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Fundição

A fundição, que surgiu juntamente com a metalurgia, ganhou grande impulso com o desenvolvimento industrial.

A fundição é um processo pelo 
qual se obtêm peças com a forma 
de um molde especialmente prepa
rado. É uma das atividades indus
triais mais antigas do homem: sur
giu junto com a metalurgia* (há 
mais de 6 000 anos). O primeiro 
metal fundido e trabalhado foi o 
bronze*. Já  na Antiguidade, a fun
dição passou por um desenvolvi
mento considerável, com a desco
berta de novos metais e a criação 
de novas ligas.

Atualmente é possível fundir-se 
uma peça por vários métodos dife
rentes, selecionando-se o mais ade
quado a determinados objetivos. A 
fundição pode ser feita em molde 
de areia, de gesso, de cerâmica, em 
casca ou permanente, e ser execu
tada sob pressão, bem como apre
sentar alta precisão. De todos, o 
método mais utilizado é o da fundi
ção em molde de areia, por ser o 
mais barato. E apropriado ao 
ferro* e aos aços*, devido às altas 
temperaturas de fusão, mas tam 
bém o alumínio*, o latão, o bronze, 
o magnésio* e diversas ligas* metá
licas podem ser fundidas pelo 
mesmo processo.

Em geral, todos os tipos de fun
dição empregam modelos, moldes e 
machos, necessários para dar 
forma às peças fundidas.

M o d e lo  e m o ld e

O primeiro passo de qualquer 
fundição é a elaboração de um mo
delo, ou seja, de uma réplica per
feita da peça que será produzida. 
Esse modelo pode ser executado 
em madeira, metal, gesso, plástico 
ou cera.

O material mais comumente em
pregado é a madeira, por ser resis
tente, de fácil conformação e relati
vamente barato. As mais utilizadas 
na modelagem (confecção do mo
delo) são: mogno, nogueira, pinho 
e sobretudo o cedro, que não apre
senta tendência a empenar ou ra
char.

Para a constituição do modelo, 
o metal só é utilizado quando se re
quer grande número de peças fun
didas a partir de um mesmo mo
delo, ou quando as condições de 
trabalho sao muito severas para a 
resistência da madeira. Todavia os 
modelos de metal podem ser feitos 
soltos ou montados, geralmente já  
incluindo todo o sistema de canais 
e massalotes (armazenadores de 
metal líquido) necessários para a 
fundição.

O gesso, embora possibilitando 
modelagem bem mais rápida, apre
senta a desvantagem de ser muito 
quebradiço, pouco indicado, por
tanto, para a reprodução de muitas 
peças. As características dos mate
riais plásticos, quanto à durabili
dade e custo, situam-nos entre a 
madeira e os metais, com idênticas 
aplicações.

Uma vez pronto o modelo, pas
sa-se à moldagem, ou seja, à con- 
fecção do molde, um a espécie de 
í ô m a  cu ja  cavidade é aberta, em

material que for considerado o 
mais adequado, com o formato em 
negativo da peça a ser fundida.

O material mais comumente 
usado para a moldagem é a areia, 
substituída apenas quando as con
dições de trabalho exigem maior 
resistência do molde. A função bá
sica do material de moldagem é 
manter a forma da cavidade até 
que o metal líquido nela introdu
zido se solidifique. Além disso, 
deve apresentar uma série de carac
terísticas, como resistência sufi
ciente para suportar o peso do me
tal, resistência à erosão criada pelo 
metal líquido, porosidade que per
m ita a passagem dos gases, refrata- 
riedade capaz de suportar as tem
peraturas elevadas e capacidade de 
desprender-se facilmente da peça 
fundida.

A areia de moldagem é geral
mente composta de grãos de areia, 
um material aglomerante (como a 
argila natural) e água, para dar 
plasticidade ao material. As areias 
com essas características são cha
madas naturais quando encontra 
das em seu estado original na natu
reza. Porém, quando recebem uma 
porcentagem de bentonita (argila 
especial) para melhorar suas quali
dades, então chamam-se areias se- 
mi-sintéticas. E sua denominação 
passa a ser areia sintética quando, 
embora a base continue sendo na
tural, recebe vários outros ingre
dientes em sua constituição e apre
senta certas vantagens para a 
utilização em moldes: é mais refra- 
tária, seus grãos são mais homogê
neos e o controle de sua qualidade 
é mais fácil.

O m étodo m ais com um  de m ol
dagem  com  areia é o de socar o

material em torno do modelo, no 
interior de uma caixa. Depois do 
material ter sido bem socado, o 
modelo é retirado e o molde está 
pronto para ser usado.

Os moldes, uma vez terminados, 
já  devem contar com os canais de 
descida e distribuição do metal 
líquido (reunidos sob a denomina- 
çao comum de canais de vaza
mento), e com os massalotes, muito 
importantes na distribuição do me
tal dentro do molde e cuja função 
é colaborar para que a peça fun
dida se apresente sem trincas ou 
vazios devidos à contração de soli
dificação e à contração de resfria
mento do metal.

M a c h o s  d e  fu n d iç ã o

Inúmeras são as peças fundidas 
que devem apresentar cavidades in
teriores, como, por exemplo, os ci
lindros de centro vazado. A função 
dos machos é exatamente possibili
tar que essas cavidades sejam feitas 
durante a fundição. Quase sempre 
confeccionados de areia (mas po
dendo ser também de metal ou 
gesso), os machos são afixados no 
interior dos moldes e, como estes, 
a que se assemelham, suas princi
pais características são: capaci
dade de receber forma (também 
cham ada resistência a verde); resis
tência à deformação (igualmente 
conhecida como resistência a seco), 
mesmo em contato com o metal 
líquido; permeabilidade suficiente 
para a passagem de gases e vapo
res; refratariedade; pouca resisten- 
cia à contração do metal que se es
fria; capacidade de ser facilmente 
removível da peça fundida; e ten
dência mínima para gerar gases.

Os machos de fundição são con
feccionados por um processo muito 
semelhante ao utilizado para fazer 
os moldes.

C a n a is , 
m a s sa lo te s , re s f r ia d o re s

De canais, massalotes e resfria
dores depende, em grande parte, a 
qualidade da peça. O metal líquido 
vazado no interior de um molde co
meça a esfriar-se de fora para den
tro, ou seja, de suas superfícies 
para o interior. Numa secção es
pessa, o metal torna-se mais frio na 
superfície, enquanto o interior 
mantém a temperatura por mais 
tempo. A superfície contrai-se à 
medida que esfria. Precisamente 
nas secções mais espessas, a con
tração da superfície que esfria co
meça a roubar material do interior, 
muito mais quente. Esse fenômeno 
provoca a formação de espaços va
zios no interior das peças (também 
denominados chuparem, rechupe 
ou vazios de contraçao). Uma das 
funções dos massalotes, resfriado
res e canais de distribuição é evitar 
esses vazios. Porém, a principal ta
refa dos canais é distribuir homo
geneamente o metal líquido pela 
cavidade do molde. Quando a dis
tribuição do metal é bem feita e ho
mogênea, diminui consideravel
mente a formação de vazios de 
contração. Por isso, os canais de 
distribuição devem introduzir o 
metal em fusão (com um mínimo 
de turbulência) no interior do 
molde. Isso tanto evita a formação 
de bolhas como proporciona o en
chimento total da cavidade. Final
mente, eles devem também pro
porcionar um gradiente de
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temperaturas crescentes no sentido 
dos massalotes.

Os massalotes, por sua vez, são 
verdadeiros armazéns de metal 
líquido. Sua tarefa é fornecer o ma
terial necessário para suprir as 
áreas em contração, a fim de que 
elas não o roubem de outra parte 
da peça. O massalote deve ser, por 
esse motivo, o último a se solidifi
car. Assim, sua forma deve apre
sentar a maior relação possível en
tre volume e área, para que seja 
mínima a dissipação de calor.

Os resfriadores são peças que fa
zem com que partes do metal fun
dido se solidifiquem antes das ou
tras, e muitas vezes auxiliam a 
adequada distribuição do metal pe
los massalotes. Os resfriadores po
dem ser internos ou externos. Os 
internos tornam-se parte integrante 
das peças; logo, devem ser feitos do 
mesmo material que elas. Por outro 
lado, os externos devem manter 
bastante contato com a peça e ser 
suficientemente grandes para não 
se fundirem com elas. O formato, 
o tamanho e o emprego dos resfria
dores são cuidadosamente estuda
dos para evitar resfriamentos muito 
rápidos, responsáveis por trincas e 
outros defeitos nas peças.

Igualmente importante é o vaza
mento do metal na cavidade do 
molde. De modo geral, vazamento 
é a operação para introduzir o me
tal líquido no molde. Hoje, a téc
nica mais comum é a de receber 
num grande cadinho o metal em fu
são que sai do forno. Daí o metal 
pode ou não ser transferido par 
outros cadinhos menores, porém o 
importante é qué haja metal líquido 
suficiente para encher completa
mente a cavidade do molde, in
cluindo os canais e massalotes. A 
operação de vazamento deve ser 
realizada a uma velocidade cons
tante, para que se impeça a sedi
mentação da escória do metal no 
interior do molde e se minimize a 
turbulência e a retenção de gases 
na cavidade.

F u n d iç ã o  em  m o ld e  d e  a re ia

A fundição em molde de areia é 
conhecida como fundição em areia 
e consiste numa série de operações. 
Primeiro, o modelo é executado de 
acordo com o projeto da peça a ser 
fundida. Em seguida, partindo do 
modelo obtido, é preparado o 
molde de areia numa caixa de mol
dagem, geralmente metálica. De
pois da solidificação do metal 
líquido no interior do molde, é feita 
a desmontagem, ou seja, retira-se a 
peça recém-fundida do “bolo” de 
areia constituído pelo molde. 
Quando se trata de produção em 
serie, com a fundição de grandes 
quantidades de uma mesma peça, 
essa operação é realizada mecani
camente: o molde é virado sobre 
um a grelha vibratória que desa
grega a areia. As rebarbas e os res
tos de areia aderidos à peça são re
tirados numa operação que é 
denominada rebarbação e limpeza. 
Para isso, podem ser usados esme
ris, talhadeiras pneumáticas, esco
vas de aço, jatos de areia ou de gra
nalha de aço e, ainda, o 
lamboramento (rotação das peças 
em um tambor contendo material 
abrasivo).

A fusão do ferro 
necessário à fundição 
do monobloco é 
realizada em grandes fornos 
de arco elétrico (acima).
É através do topo 
desse forno que penetram  
os elétrodos de grafita, 
responsáveis pela produção 
do arco. O fomo 
prepara cargas, que 
são removidas para 
um "forno de espera" 
(esquerda). Ali o 
material é conservado 
em fusão permanente 
e homogénea. Quando 
se necessita de ferro 
para fundição, parte do 
conteúdo do "forno 
de espera" passa para 
uma panela móvel (abaixo).

F u n d iç ã o  em  m o ld e  de  g esso

O processo de fundição'em gesso 
só começou a ser realmente apli
cado depois da cobertura de que a 
adição de um agente transformado 
em espuma proporcionava ótima 
porosidade ao molde. Antes, o 
gesso era pouco empregado, por ser 
praticamente impermeável a passa
gem dos gases.

As peças de metais não ferrosos 
que apresentam um ponto de fusão 
inferior a 1 100 graus centígrados 
podem ser fundidas em moldes de 
gesso, ou metálicos com machos de 
gesso.

A pasta de moldagem semifluida 
é constituída, basicamente, de uma 
mistura de gesso e materiais que 
melhoram a resistência e aceleram 
o processo de endurecimento — 
que é chamado de pega —  da pasta, 
tais como o silicato de magnésio, 
talco, e fibra de amianto. Ela é 'va
zada sobre o modelo de fundição, 
previamente colocado numa caixa, 
e deixada solidificar por reação do 
sulfato com a água. Depois de en
durecido, o gesso é retirado e se
cado em estufa, a fim de que a água 
ainda existente seja eliminada. Essa 
secagem é necessária para evitar a 
formação de vapor no momento em 
que o metal é vazado no interior do 
molde.

Os moldes de gesso apresentam 
baixa condutividade térmica, o que 
permite um resfriamento mais lento 
das peças fundidas. Peças com for
mas muito complexas e secções 
muito finas podem ser mais facil
mente fundidas nesses moldes. O 
processo de fundição em molde de 
gesso apresenta ainda — como 
vantagem sobre os demais —  a
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precisão (aproximadamente 0,05 de 
polegada), a superfície mais lisa 
para a peça resultante e a reprodu
ção mais fiel de detalhes. Entre
tanto, os equipamentos necessários 
para efetuá-lo custam cerca de 50% 
mais que os requeridos para a fun
dição em moldes de areia. E o 
custo final de seus produtos acaba 
sendo três vezes maior do que o 
dos fundidos em areia, comparan
do-se aos produzidos em moldes 
metálicos.

Os metais comumente fundidos 
em moldes de gesso são o latão 
amarelo, o bronze de maganês, o 
bronze de alumínio, o alumínio e o 
magnésio e suas ligas. Geralmente 
suas peças são empregadas em mo
tores de aviões, fechaduras, pistões, 
hélices, etc.

F u n d ição  em m olde de casca

Esse tipo de fundição alcançou 
seu desenvolvimento durante a Se
gunda Guerra Mundial e vem 
sendo empregado até hoje com su
cesso. O material de moldagem é 
um a areia fina preparada com um 
aglomerante de resina fenólica. 
Para as operações de fundição em 
moldes de casca, o modelo cíeve ser 
metálico e dividido em duas meta
des que, por sua vez, são afixadas 
nas faces opostas de uma placa 
também metálica. Então, o con
junto é aquecido até cerca de 230 
graus centígrados e, sobre cada me
tade do modelo, é aplicada a areia 
preparada. Por efeito de tempera
tura, a areia resinada adere ao mo
delo, formando uma casca cuja es
pessura pode variar de 3/16 a 3/8 
de polegada. As duas cascas obti
das são extraídas das metades do 
modelo e unidas entre si com um 
adesivo inorgânico, formando o 
molde final. Nos casos em que o 
vazamento do metal implica esfor
ços muito grandes para o molde, a 
casca de areia pode ser depositada 
numa caixa cheia de areia natural 
ou granalha de aço, obtendo, assim, 
certo apoio mecânico.

A moldagem em casca é mais 
cara do que a moldagem em areia, 
porém parte de seu custo é compen
sada por algumas vantagens. Por 
exemplo: o molde é bem mais leve 
e os gases escapam mais facilmente 
pelas paredes mais finas. Isso per
mite que bem poucas peças se per
cam em conseqüência da formação 
de bolhas, as tolerâncias dimensio
nais são bem mais rigorosas e há 
maior facilidade na fundição de pe
ças complicadas.

Fundição em moldes 
permanentes

Em moldes de areia, a fundição 
é compensadora somente para pe
ças que não apresentem exigências 
muito rígidas. Mas para as que ne
cessitam de produção em grandes 
quantidades, os moldes mais indi
cados são os metálicos e permanen
tes. Esses moldes, porém, só permi
tem a fundição de metais cujo 
ponto de fusao seja relativamente 
baixo, pois aqueles de fusão a altas 
temperaturas, como o aço, prejudi
cam os moldes, encurtando-lhes a 
vida útil.

Os m oldes perm anentes, en tre
tan to , oferecem duas possibilidades

Os machos das fôrmas de 
fundição são feitos 
de terra silicosa pura 
e resina term ofixa: 
a mistura é injetada sob 
pressão num molde 
fechado, que é aquecido a 
250° C ; ocorre então 
a polimerização da resina 
(foto 1). Simultaneamente, 
são preparadas 
as caixas. As molduras 
são preenchidas com 
terra de fundição bem 
compactada; um sistema 
pneumático comprime um 
molde sobre a terra, 
preparando a cavidade 
responsável pela moldagem 
externa (foto 2).
Caixas e machos 
são associados (foto 3) e 
montados em cima de 
carrinhos que vão para a 
linha de vazamento.
Nesta última 
(foto 4), passam a 
receber o metal em fusão.
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de fundição. A primeira é de molde 
permanente simples, quando o me
tal vazado no interior da cavidade 
sofre apenas a pressão hidrostática 
natural. Porém, quando o metal 
líquido é submetido a uma pressão 
artificial, para reforçar certas ca
racterísticas, o método recebe a de
nominação de fundição sob pressão 
(e, algumas vezes, de fundição por 
injeção).

No primeiro caso, o molde se se
para em duas ou mais partes para 
libertar a peça fundida e, durante a 
operação de vazamento, grampos 
“C ” , parafusos, cavilhas e outros 
mecanismos semelhantes mantêm 
unidas suas partes. Os metais mais 
comumente fundidos por esse pro
cesso são o chumbo, o zinco, o 
alumínio, o magnésio, certos bron- 
zes e o ferro. As peças típicas obti
das pelos moldes permanentes são 
os blocos de cilindro para compres
sores de geladeiras, cabeçotes, jun
tas, bielas, pistões e cabeçotes para 
automóveis.

Em sua maioria, os moldes per
manentes são feitos de ferro fun
dido de granulação fina, resistente 
ao calor e às alterações repetidas 
de temperatura. Os moldes de 
bronze são utilizados apenas para 
fundir chumbo, estanho e zinco; e 
os de aço-liga, para serviços muito 
pesados.

Tanto os moldes permanentes 
como os machos metálicos são la
vados com uma pasta adesiva re- 
fratária, rala, feita de grafita, argila 
e carbonato de cálcio, cuja função 
é facilitar a ejeção das peças, impe
dindo que grudem nos moldes. Um 
molde metálico permanente chega 
a produzir de 3 000 a 10 000 peças 
de ferro fundido, e cerca de 
.100 000 peças de outros metais 
mais moles.

F u n d iç ã o  s o b  p re s sã o

Para os processos de fundição 
sob pressão, as matrizes ou moldes 
devem ser maciços e bem mais for
tes, pois devem suportar cargas 
mujto pesadas. Neles, o vazamento 
do metal líquido é feito sob pressão 
(daí a denominação de injeção), e 
a pressão é mantida até a solidifi
cação do metal, garantindo a densi
dade. Esses moldes são também di
vididos em duas metades, sendo 
uma a parte fixa e a outra a parte 
móvel do estampo. A fixa é mon
tada sobre um apoio fixo e recebe 
o metal líquido, através do bocal de 
injeção de uma máquina. A parte 
móvel tem a propriedade de aproxi
mar-se e afastar-se da primeira, 
sendo as duas alinhadas entre st 
pela própria máquina de injeção e 
seus pinos guias. Quando as duas 
metades do molde se juntam , o me
canismo da máquina as mantém fe
chadas nessa posição e dá início à 
injeção do metal liquido em seu in
terior.

O molde de injeção é sempre 
confeccionado de maneira a que a 
peça fundida contraia-se sobre os 
pinos centrais da parte móvel do 
estampo. Assim, quando o molde é 
aberto, a peça inteira continua 
presa àqueles pinos e, então, sai 
dali para uma esteira de processa
mento.

Há dois tipos básicos de máqui
nas de fundição sob pressão: as de

As ligas Zamak sio usadas para fundição em moldes de areia, em coquilha e, sobretudo, para fundição sob pressão. 
Existem duas espécies, que diferem quanto à porcentagem de cobre: o Zamak 13 e o Zamak 15. As ilustrações 
acima, mostram dois tipos,de microestrutura do Zamak 13. Na da direita, o alumínio jâ se separou da solução 
sólida, aparecendo sob a forma de pontos escuros (asse aspecto traduzo envelhecimeto da liga).

Após esse vazamento, as caixas entram no túnel de resfriamento. À salda 
do túnel, a caixa superior 6 erguida; o bloco fundido, extraído da inferior, 
6 colocado num carrinho suspenso: essa operação libera a peça da maior 
parte da terra de fundição, mas os blocos ainda estão juntos e cheios de 
rebarbas e restos dos canais de vazamento (foto de cima); a primeira lim
peza dos excessos é feita por "desbastamento" (foto de baixo).

câm ara quente e as de câm ara fria. 
As primeiras contêm um cilindro e 
um corredor curvo imersos num 
cadinho cheio de metal em fusão. 
Quando o pistão recua, o corredor 
enche-se de metal líquido; porém, 
quando o pistão avança, injeta o 
metal sob pressão para o interior 
do molde. Nas maquinas de câ
m ara fria, o metal é levado para o 
cilindro por uma colher e, quando 
acionado, o pistão injeta-o para 
dentro do molde. As primeiras são 
máquinas cuja capacidade de pres
são oscila entre 25 e 75 toneladas, 
mas as segundas geralmente traba
lham com uma capacidade que 
pode variar entre 10 e 1 000 tonela- 
das.

O metal líquido injetado sob 
pressão é obrigado a encher todas 
as cavidades e fendas existentes no 
molde, proporcionando uma fundi
ção bem mais perfeita do que as 
realizadas sem pressão. Uma vèz 
fundida a peça, máquinas aparado
ras, ou mesmo limas, esmeris, etc., 
retiram as rebarbas, os canais de 
distribuição e os massalotes.

Na fundição sob pressão utili
zam-se, geralmente,_ os metais e li
gas de zinco, alumínio, magnésio, 
cobre e chumbo. As ligas de zinco 
tipo Zamak (erroneamente conhe
cidas como antimônio) são muito 
empregadas, devido à sua boa re
sistência à tração e ao impacto em 
condições normais de temperatura, 
bem como a sua facilidade de fun
dição. Porém, tornam-se cada vez 
mais frágeis à medida que a tempe
ratura. diminui e, além disso quase 
não resistem a ambientes corrosi
vos. Seu custo é relativamente 
baixo e podem ser facilmente reves
tidas para aumentar a resistência à 
corrosão.

O alumínio é de uma leveza ex
cepcional e pode ser perfeitamente 
utilizado numa grande gama de 
temperaturas, além de ser bastante 
resistente a determinados tipos de 
corrosão. Por sua vez, as ligas de 
magnésio são igualmente muito le
ves e resistentes à corrosão, mas fa
cilmente atacadas em climas úmi-



Os lingotes obtidos do ferro gusa são utilizados na fundição e na aciaria. Para fundir o ferro gusa no alto-fomo são necessários 1 400 graus Celsius.

dos e em água salgada, o que limita 
seu emprego. O latão quase nunca 
é fundido sobre pressão, porque seu 
ponto de fusão é muito elevado.

F u n d iç ã o  d e  p re c isã o

O processo mais comum de fun
dição de precisão é o também cha
mado de cera perdida. Nele, ao in
vés de se utilizar um modelo 
permanente, como na fundição co
mum, utiliza-se um de cera, em 
torno do qual é aplicado o material 
cerâmico para se obter um molde 
único. Posteriormente, o modelo de 
cera é derretido completamente, 
deixando em seu lugar a cavidade 
que será preenchida pelo metal 
liquido. Portanto, nesse processo, é 
necessário empregar-se um modelo 
de cera para cada moldagem, o 
qual, depois, é derretido. Essa é a 
razão da denominação processo de 
cera perdida (embora o que se 
perca, de fato não seja a cera, pois 
parte dela é recuperada, mas sim o 
modelo, que só serve para a confec
ção de um molde).

O princípio utilizado no pro
cesso é muito antigo; há seguras 
evidências de que peças artísticas 
fundidas em bronze ja  eram assim

obtidas desde o período helénico. 
Durante a Renascença foi também 
muito empregado por escultores, 
destacando-se entre eles Benvenuto 
Cellini (1500-1571).

Por volta de 1940, a fundição de 
cera perdida começou a ser apli
cada na fabricação de peças para 
motores de avião e, após a Segunda 
Guerra Mundial, estendeu-se a um 
sem-número de peças de desenho 
complexo, utilizadas numa extensa 
gama de produtos industriais.

A feitura de uma peça por fundi
ção de precisão inicia-se com o 
projetista. Ao ser desenhada, a 
peça deve incluir uma série de pe
quenas modificações que visam a 
compatibilizá-la como processo de 
fundição. Com esse fim, o proje
tista introduz no desenho um 
equilíbrio de massas, trata  de elimi
nar diferenças bruscas entre as sec
ções, arredonda as arestas, etc. 
Nesse sentido, os projetos J>ara a 
fundição de cera perdida não dife
rem muito dos realizados para as 
fundições comuns.

Uma vez terminado o projeto de
finitivo da peça, o passo seguinte é 
o projeto da matriz que sera usada 
na fabricação dos mtidelos de cera. 
No desenho da matriz são introdu-

zidas as correções e expansões da 
cera, do molde cerâmico e do pró
prio metal. Enfim, o acabamento 
superficial do modelo de cera e sua 
possibilidade de sofrer empena- 
mentos e distorções dependem tam 
bém de sua geometria e da forma 
como é injetado e extraído da ma
triz. -

As matrizes são obtidas por usi- 
nagem ou por fundição em ligas de 
baixo ponto de fusão. Delas se pro
duzem os modelos de cera, que 
tanto podem ser injetados um a um 
como produzidos em pencas de vá
rias unidades ao mesmo tempo. 
Para isso, utiliza-se uma máquina 
injetora especial. Em seguida, os 
modelos obtidos são montados cui
dadosamente em torno de uma 
haste de cera, obtendo-se um cacho 
ou árvore de modelos.

A operação seguinte já  é a fase 
de moldagem, na qual a árvore de 
modelos e recoberta com o mate
rial cerâmico que fará o molde. 
Essa operação pode ser executada 
de duas maneiras fundamental
mente distintas, ou seja, em molde- 
bloco ou em molde-casca. Os mol- 
des-casca constituem o método 
mais moderno e são especialmente 
mais vantajosos para peças de

maiores dimensões. Os moldes- 
bloco seguem mais ou menos os 
mesmos processos tradicionais de 
moldagem; os moldes-casca, po
rém, passam por um processa
mento mais complicado. Primeiro, 
a árvore de modelos-é mergulhada 
numa espécie de lama cerâmica, 
preparada à base de um aglutinante 
líquido inorgânico e material refra- 
tário fino. Isso constitui seu pri
meiro capeamento. Depois de espe- 
rar que parte da  lama cerâmica 
escorra, sobre ela é aplicada uma 
cam ada de material cerâmico gra
nulado, seco que adere à superfície 
da árvore pela ação da lama cerâ: 
mica, numa operação denominada 
estucagem. Então, a árvore com o 
primeiro capeamento e o primeiro 
estuque é deixada secar por várias 
horas num ambiente com umidade 
e temperatura controladas. Esse de
talhe é muito importante para a ga
rantia da reprodutibilidade dimen
sional das peças e para evitar uma 
série de problemas oriundos do alto 
coeficiente de dilatação do molde 
de cera.

Após a secagem, a mesma ope
ração é repetida várias vezes, até 
que sobre a árvore se obtenha um 
caDeamento de cinco a sete cam a

Fundição
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Conhecidos como bolor, os fungos crescem em lugares úmidos.

das de material cerâmico, depen
dendo do peso total do conjunto. 
Finalmente, depois da última seca
gem, tem início a operação de dece- 
ragem, ou seja, a retirada da cera 
dos moldes por fusão, em geral rea
lizada numa autoclave. Assim que 
a cera é eliminada, o molde de 
casca é calcinado a alta tempera
tura (de 650 a 1 000), para que se
que completamente e qualquer 
traço restante da  cera seja elimi
nado. Nesse momento, o molde 
estã pronto para receber o metal 
líquido.

Quando o metal vazado no inte
rior do molde já  se solidificou, a 
casca cerâmica é removida por per
cussão ou vibração. O passo se
guinte é lavar com jatos de areia o 
conjunto obtido e separar as diver
sas peças, uma a uma, da árvore 
central, por meio de serra ou qual
quer outro instrumento.

As peças fundidas por intermé
dio desse processo apresentam ex
celente acabamento após o jatea- 
mento com areia, oferecendo um 
aspecto semelhante ao dos croma
dos foscos. Sua precisão dimensio
nal depende do tamanho da uni
dade fundida e de sua geometria; 
porém, pode-se considerar como 
valor médio uma tolerância de 
0,3% em peças cuja dimensão 
maior não ultrapasse 100 milíme
tros. A grande maioria das peças 
produzidas pelo processo de cera 
perdida é de porte relativamente 
pequeno, variando de alguns gra
mas até poucos guilos; mas o pro
cesso pode tambem ser empregado 
para produzir peças de até algumas 
dezenas de quilos. A limitação de 
peso deve-se em parte à dificuldade 
em obter modelos muito grandes 
feitos de cera.

F u n d iç ã o  c e n tr ífu g a

O molde utilizado na fundição 
centrífuga tanto pode ser de metal 
como revestido de areia. São três as 
formas de fundição englobadas sob 
essa denominação: a fundição 
centrífuga, a semicentrífuga e a 
centrifugada. Nas duas primeiras

formas o molde gira eçi torno do 
seu próprio eixo, enquanto na ter
ceira a rotação se realiza em torno 
de um eixo situado fora da cavi
dade do molde.

A fundição centrífuga propria
mente dita emprega um molde 
cilíndrico, onde o metal se solidi
fica e, por causa da centrifugação, 
tom a a forma de um cilindro oco, 
com diâmetro interno que varia em 
função da quantidade de metal co
locada. O processo semicentrífugo 
utiliza um núcleo para dar forma à 
cavidade central.

F u s ã o  e F u n d iç ã o

A fusão do aço para fundição é 
feita sempre em fornos elétricos, 
tanto de aquecimento por arco-vol- 
taico como pelo processo de indu
ção. Entretanto, o ferro fundido é 
preparado num forno denominado 
cubilô.

Já os metais não ferrosos são 
fundidos em praticamente todos os 
tipos de forno, embora uma quanti
dade apreciável seja efetuada em 
fornos de cadinho, aquecidos a 
óleo ou gás.

Uma grande maioria dos metais 
não ferrosos e suas ligas oxidam-se 
e absorvem gases quando são aque
cidos.

Devido a essa sua característica, 
desenvolveram-se processos de fu
são e vazamento no vácuo, com a 
finalidade de manter alguns metais 
e suas ligas limpos e puros.

Os metais fundidos no vácuo são 
muito reativos com o oxigênio e de
mais gases. Por exemplo: o urânio 
e o titânio são sempre fundidos no 
vácuo. Por outro lado, o alumínio, 
quando é fundido por esse pro
cesso, tem suas propriedades bas
tante melhoradas. Porém, os custos 
da fusão a vácuo são bem maiores 
do que os custos das fusões co
muns, o que nem sempre reco
menda sua aplicação.

VEJA TAM BÉM : A ço; Ferro; 
Forjamento; Metalurgia.

Fungos

Tal como as algas*, os fungos 
são plantas talófitas, isto é, consti
tuídas apenas por um talo, sem 
raiz*, caule* ou folhas*. Na botâ
nica* taxonômica pertencem à divi
são Fungi, também chamada Eu- 
mycophyta, e se caracterizam pela 
ausência total de clorofila. Ao con
trário das plantas verdes, clorofila- 
das, capazes de realizar o processo 
de fotossíntese*, os fungos não pro
duzem seus próprios alimentos: to
dos eles são saprófitos (vivem de 
m atéria proveniente de organismos 
mortos) ou parasitas (atacam plan
tas ou animais vivos, vivendo às 
custas deles, podendo até levá-los à 
morte). Devido a essa forma de se 
nutrir, os fungos são organismos 
heterótrofos.

São divididos em quatro classes: 
Arquimicetos, Ficomicetos, Asco- 
micetos e Basidiomicetos. As duas 
primeiras são as mais primitivas, 
tendo surgido em períodos geológi
cos bastante remotos, como o De- 
voniano, há cerca de 405 milhões 
de anos, na Era Paleozóica. As ou
tras duas apareceram a partir do 
Cretáceo, ha cerca de 137 milhões 
de anos, já  no fim da Era Meso
zóica.

Os Arquimicetos, de talo unice
lular, são parasitas de plantas ter
restres ou aquáticas. Compreen
dem seis famílias, das quais as 
mais conhecidas são as Olpidiá- 
ceas e Plasmodiaforáceas.

Já os Ficomicetos apresentam-se 
divididos em dez ordens e cerca de 
duzentos gêneros diversos. Muitos 
são de vida aquática, como as Sa- 
prolegniales, que se reproduzem 
por zoósporos; outros sao terres
tres, cómo os Mucorales, apresen
tando aplanósporos. Nessa ordem, 
os gêneros M ucor e Rhizopus são 
bastante comuns, desenvolvendo-se 
com facilidade sobre restos de co
mida e pão úmido. Formam uma 
nuvem de hifas sobre esses substra
tos, inicialmente esbranquiçada e 
depois com inúmeros pontinhos ne-

gros, que correspondem a estrutu
ras de reprodução, cheias de espo
ros*. Também a essa ordem 
pertence- o gênero Pilobolus, que 
cresce sobre fezes úmidas de ca
valo. Seus inúmeros esporangiófo- 
ros dilatados têm um esporangio 
negro no ápice que cresce em dire
ção à luz e explode, lançando os es
poros como uma catapulta.

Na classe Ascomicetos existem 
catorze ordens, com mais de 1 650 
gêneros e 12 000 espécies. Uma de 
suas características é a produção 
de esporângios em forma de saco, 
denominados ascos (os oitos espo
ros que aí se formam são chamados 
ascósporos). Muitos ascomicetos 
são parasitas nefastos à agricul
tura, como os do gênero Claviceps. 
Mas há também nessa classe gêne
ros bastante úteis, como o Saccha
romyces, o Penicillium  e o Mor- 
chella.

Na classe Basidiomicetos encon- 
tram-se fungos que produzem um 
tipo especial de esporângio —  o 
basídio, que por sua vez produz 
quatro esporos chamados basidiós- 
poros. Essa classe é formada por 
cerca de 525 gêneros e 15 000 espé
cies. O Champignon pertence ao gê
nero Agaricus, desta classe. Outros 
exemplos são os cogumelos-de-cha- 
péu (Amanita, Coprinus) e as ore- 
lhas-de-pau (dos gêneros Gano- 
derma, Polyporus e Fomes). Nas 
ordens Uredinales e Ustilaginales 
acham-se os principais inimigos da 
agricultura, fungos produtores de 
carvão e ferrugem.

R e p ro d u ç ã o

Popularmente conhecidos como 
bolor, cogumelo, chapéu-de-sapo 
ou orelha-de-pau, os fungos desen- 
volvem-se tanto em meio aquático 
quanto em meio terrestre. Estes, 
mais comuns, preferem lugares ou 
substratos ricos em umidade.

A reprodução assexuada dos 
fungos é feita geralmente por meio 
de esporos. Nas espécies aquáticas, 
os esporos são quase sempre provi
dos de flagelos, o que lhes possibi
lita nadar. Nas espécies terrestres, 
encontram-se aplanósporos, facil
mente carregados pelo vento, por 
insetos ou outros animais.

Fundição de aço numa grande indústria automobilística de Detroit: operários 
especializados realizam o trabalho do controle de temperatura.
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0  corpo vegetativo dos fungos é 
constituído por filamentos (que 
contêm no interior o protoplasma)- 
ch amados hifas, cujo conjunto num 
mesmo indivíduo recebe o nome de 
micélio. De diâmetro microscó
pico, as hifas ramificam-se enorme
mente. Em alguns casos, consti
tuem um tubo contínuo; em outros, 
são septadas por tabiques transver
sais, apresentando, assim, uma or
ganização celular.

A parede da h ifa.ou  das células 
que a constituem. é_ formada por 
quitina, uma substância comum 
nos exoesqueletos dos insetos.

Alguns autores crêem que os 
fungos originaram-se de algas que 
reverteram à vida heterotrófica. Tal 
parentesco é mais evidente nas pri
mitivas classes de fungos, como os 
Arquimicetos e Ficomicetos, mui
tos dos quais são aquáticos, produ
zem zoósporos e se reproduzem se
xualmente, de forma parecida à de 
certas algas.

Embora não possuam clorofila, 
nem sempre os fungos são destituí
dos de pigmentos. Em certas espé
cies, encontram-se diversos pig
mentos, responsáveis pelas cores 
púrpura, amarela ou azul que apre
sentam.

Ú te is  e n o c iv o s

Esse curioso grupo de plantas 
assume, às vezes, importância para 
a medicina, a alimentação e a in
dústria. Um exemplo clássico é o 
dos lêvedos, utilizados desde a An
tiguidade na fabricação do pão e de 
certas bebidas, entre elas a cerveja. 
O lêvedo de cerveja ou o fermento 
usado na culinária nada mais é que 
uma massa constituída por milhões 
de indivíduos de um fungo, o Sac- 
charomyces cerevisiae. Ao micros
cópio, um pouquinho de fermento 
desmanchado em água mostra cla
ramente sua natureza celular típica.

Tais fungos possuem respiração 
anaeróbica (sem consumo de oxigê
nio). Assim, no interior de suas cé
lulas o açúcar é oxidado, liberando 
energia necessária a outros proces
sos vitais. Como subprodutos desse 
processo metabólico são produzi
dos gás carbónico e álcool etílico. 
Desse modo, na preparação do 
pão, por exemplo, enquanto a 
massa descansa, o fermento produz 
uma infinidade de pequeninas bo
lhas de gás carbônico, tornando-a 
esponjosa e fofa. E por isso que a 
massa cresce. No forno, o gás car
bônico escapa, deixando o pão com 
estrutura alveolar.

Existem também determinados 
produtos químicos que desempe
nham o mesmo papel representado 
pelo lêvedo; mas o Saçcnaromyces 
continua a ser muito usado em to
das as padarias do mundo.

Quando se trata  de bebidas fer
mentadas, como a cerveja, o chope 
e a aguardente, a função do fer
mento é produzir álcool.

Na medicina do século XX, os 
fungos assumiram notável impor
tância: foi com uma espécie do gê
nero Penicilltum  que se conseguiu 
produzir o primeiro antibiótico de 
largo uso em todo o mundo — a 
penicilina. Depois dela, inúmeros 
tipos de antibióticos* foram tam 
bém produzidos por fungos cultiva
dos em larga escala pela indústria

farmacêutica. Deles são extraídas 
substâncias capazes de matar cer
tas bactérias* nocivas ao homem.

Alguns fungos são.empregados 
diretamente na alimentaçao. Entre 
eles o champignon, a-trufa e a mor- 
chela, que nada mais são do que 
corpos de frutificação de certos As- 
comicetos e Basidiomicetos. Mas 
existem também fungos extrema
mente venenosos. Para quem não 
sabe reconhecer espécies comestí
veis, é aconselhável não fazer expe
riências culinárias com cogumelos 
silvestres.

Outras espécies são bastante no
civas ao homem, a animais domés
ticos e à agricultura. Em muitas 
doenças, principalmente as da pele, 
o agente etiológico é um fungo, 
como no caso de micoses e infec
ções popularmente conhecidas por

cobreiros”, “babado-de-aranha" e 
outros nomes. Muitas delas são ex
tremamente difíceis de serem cura
das e podem ser facilmente trans
mitidas pelo contato da pele. Uma 
das doenças mais graves causadas 
por fungos é a blastomicose, 
doença naso-faringeana que pode 
se alastrar aos pulmões e vísceras. 
Os “ sapinhos” da boca também 
são produzidos por uma espécie de 
fungo — a Monilia albicans.

Não só o homem, mas também 
animais e plantas podem ser ataca
dos por esses terríveis parasitas. A 
“ferrugem” do café, por exemplo, 
que é causada pelos fungos Hemi- 
leia coffeicola e Hemileia vastatrix, 
é um dos mais sérios problemas en
frentados pelos agricultores. Um 
grande número de projetos de pes
quisa e trabalhos de campo têm 
sido desenvolvidos por engenheiros 
agrônomos na tentativa de eliminar 
essa espécie dos cafezais.

Prejuízo enorme é causado tam 
bém pelos fungos que atacam a ma
deira para se alimentar, decompon
do-a e tornando-a podre. As 
estradas de ferro costumam gastar 
grandes quantidades de dinheiro na 
substituição de mourões que ser
vem de suporte aos trilhos. Em con
tato com a umidade do chão, a ma
deira é rapidamente dominada por 
esse tipo de fungos e apodrece. Ao 
mesmo problema estao sujeitos 
postes e cercas de madeira. Para 
impedir o desenvolvimento de fun
gos decompositores, existem trata
mentos especiais.

Apesar de, muitas vezes, serem 
bastante prejudiciais à economia, 
os fungos decompositores desempe
nham importante papel na natu
reza. Com outros microrganismos, 
são responsáveis por boa parte do 
ciclo do carbono na biosfera terres
tre. Alimentando-se de restos orgâ
nicos e respirando esse alimento, 
devolvem à atmosfera o carbono 
que dela havia sido retirado pelas

Íilantas verdes fotossintetizantes, 
echando, dessa forma, o ciclo bio- 

geoquímico do carbono. De acordo 
com teorias ecológicas, sem a ativi
dade desses organismos decompo
sitores todo o carbono da Terra es
taria  acumulado em sua superfície 
sob a forma de restos orgânicos 
inertes.

VEJA TAM BÉM : Alucinógenos: 
Botânica; Liquens.

O fungo "Mucor mucedo" (à esquerda) desenvolve-se no pão. O "Sapro- 
legna" estabelece-se nos peixes e seus esporos estão contidos nas hifas.

"Coprinus comatus". "Russula cynoxantha"

'Schizophillum vulgaris". "Amanita caesarea."

Subterrâneos para □ cultivo de cogumelos: uma necessidade do consumo.
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Um a um ala* váo chegando, a logo sío  milharas. É dia da futabol, dia da festa do povo. Fogos, bandeiras, muito carnaval: o jogo vai começar.

Futebol

O futebol, cognom inado “espor- 
te-rei” ou “esporte* das m ulti
dões” , reúne o m aior num ero de 
adeptos em todo o m undo. E xtre
m am ente difundido na  E uropa e na 
A m érica Latina, sua p rá tica  vem se 
propagando  rapidam ente por to d a  
a Á frica do N orte  e vários pontos 
do Oriente. São poucos os países
—  com o os E stados U nidos —

onde ele se encontra  em plano se
cundário  em relação  a outros es
portes, e mesmo nesses tem cres
cido, nos últim os anos, o núm ero 
de jogadores e aficionados.

Trata-se de um  jo g o  coletivo, 
d isputado entre duas equipes (cada 
qual com posta  por onze jogadores), 
num  cam po de preferência g ra
m ado, em form a de retângulo. Os 
lados m aiores desse retângulo que, 
pelas m edidas oficiais, devem ter 
de 90 a 120 m , constituem  as linhas 
laterais e os lados m enores, de 45 
a 90  m, form am  as linhas de fundo.

Ao centro  de cada  linha de 
fundo erguem -se, perpendicular

m ente, duas traves, cujas faces in
ternas distam  entre si 7,32 m. So
bre elas, um a terceira trave, 

ara le la  ao solo; delim ita a  a ltu ra: 
,44 m. Esse retângulo form ado pe

las três traves e pelo chão é cha
m ado  gol (ou arco, meta, baliza).

As traves, de m adeira, form ato 
cilíndrico e p in tadas de b ranco, 
possuem  na parte  trase ira  (fora do 
cam po de jogo) pequenas arm ações 
de m etal que sustentam  um a rede. 
D essa m aneira, um a bola v inda do 
cam po de jogo, ao passar en tre  as 
traves —  isto é, ao penetrar no gol 
— , tem sua m arcna  detida pela 
rede.

U tilizando os pes e a  cabeça e, 
eventualm ente, outras çartes do 
corpo (exceto braços e m aos), o ob 
je tivo  de cada  equipe (com um ente 
cham ada time) é fazer com  que a 
bo la  (de circunferência entre 67 e 
71 cm , feita de couro  e com  câm ara  
de ar, com  peso variável de 368 a 
45 3 g) penetre no gol da  equipe ad
versaria. Quem  consegue esse feito 
obtém  um gol, ou  tento. E  vence a 
p artid a  a equipe que ao fim do 
tem po regulam entar houver assina
lado m aior núm ero de gois. T oda 
a equipe, ao m esm o tem po em que 
busca  o gol, p rocu ra  im pedir que o 
adversário  o consiga. M as um dos



Futebol

Equilibrado numa perna, com a outra ele controla habilmente a bola: séculos antes de Cristo, é um precursor grego dos futebolistas de hoje.
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jogadores é particularmente res
ponsável por esse aspecto defen
sivo: o goleiro, o único autorizado 
a tocar a bola também com as 
mãos e os braços.

E q u ip e s  e re g ra s  d o  jo g o

Embora as equipes sejam consti
tuídas por onze jogadores, seu dire
tor técnico tem direito a inscrever 
um número maior (variável de treze 
a dezessete, segundo os regulamen
tos das várias federações nacio
nais) de atletas para uma partida. 
Os excedentes permanecem como 
reservas, e o técnico pode utilizá- 
los a qualquer momento do jogo 
para substituir os titulares, o que 
ocorre j>or motivos táticos ou por 
contusão de algum atleta. Pode-se 
proceder a um máximo de até duas 
substituições em cada partida. To
davia, se um jogador for expulso de 
campo, ele nao pode ser substi
tuído.

Para o jogo, a equipe apresen
ta-se uniformizada, isto é, seus jo 
gadores —  equipados com chutei- 
ras (calçados especiais, com travas 
na soía) — vestem calções, meias 
e camisas iguais. O goleiro, que por 
possuir o direito de utilizar as maos 
precisa ser rapidamente identifi
cado por árbitros e jogadores, uti
liza um uniforme de cor diferente. 
Outro detalhe que distingue os jo 
gadores para permitir sua identifi
cação individual é o número colo
cado, em cor contrastante, às 
costas da camisa. Em regra, cada 
equipe apresenta-se no início do 
jogo com camisas numeradas de 
um a onze.

Se o uniforme do goleiro não for 
suficientemente contrastante com 
as camisas de seus companheiros 
ou adversários, o juiz pode obri
gá-lo a trocar de uniforme. Da 
mesma forma, se duas equipes 
apresentam-se para um jogo com 
camisas de cores semelhantes, o 
juiz pode ordenar que uma delas 
vista outro uniforme (oficialmente, 
a obrigatoriedade de trocar de uni
forme, nesse caso, compete à 
equipe que manda o jogo, isto é, 
aquela que escolheu o estádio em 
que se vai realizar a partida).

O juiz, que conta com o auxílio 
de dois ju izes de linha (bandeiri- 
nhas), é a autoridade única reco
nhecida durante a partida. Sua ta
refa começa antes mesmo que os 
jogadores entrem em campo, pela 
vistoria do gramado, asseguran
do-se de que está de acordo com as 
regras, e que o estádio oferece con
dições de segurança, não só para 
sua própria pessoa como também 
para os atletas. Antes de uma 
disputa oficial, se o juiz concluir 
que o campo não oferece condições 
(em virtude de chuva, por exem
plo), ou que não há suficiente pro
teção para si e para os atletas 
diante de uma possível coação 
física por parte dos espectadores, 
pode cancelar a realizaçao do jogo. 
Pelas mesmas razões, pode ainda 
suspender a partida, a qualquer 
momento de seu transcurso.

A partida divide-se em dois tem 
pos de 45 minutos, separados por 
um intervalo de dez minutos para 
descanso. Quando as equipes estão 
prontas para o início, o juiz pro
cede a um  sorteio entre os capitães

Cada uma com 27 homens, as equipes estão prontas: é o início de um jogo de "calcio", na Florença medieval.

Mas os ingleses reivindicam a condição de "inventores" do jogo moderno. (''Mass-football'' inglês, séc. XVII1.1
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A verdade é que os responsáveis pela enorme difusão do esporte foram os britânicos. Grandes multidões lotavam os primeiros estádios, deliciando-se 
com os lances das partidas e sobretudo com as "guerras" entre equipes. Era uma espécie de "vale-tudo", que só mais tarde foi regulamentado. -

(cada time tem um jogador-capitão, 
que age como intermediário entre 
seus companheiros e o juiz, e tam 
bém toma decisões dentro da pró
pria equipe). O capitão que ganhar 
o sorteio escolhe o campo que sua 
equipe defenderá; a equipe do que 
perder terá direito de fazer o lance 
inicial. Para o segundo tempo, ha
verá uma inversão (as equipes mu
dam de lado, e o pontapé inicial 
será dado pela equipe que não o fez 
na primeira fase).

Uma risca, unindo o centro das 
linhas laterais, divide o campo em 
duas metades. Há ainda um cír
culo, dito grande círculo, com  9,15 
m de raio, cujo centro é o centro 
do campo.

Ao iniciar a partida, a bola é co
locada no centro do campo e cada 
equipe permanece na metade do 
campo correspondente à meta que 
está defendendo. Os jogadores da 
equipe oposta à que vai dar a saída 
nao podem penetrar no grande cir
culo antes que seus adversários 
movimentem a bola. A saída é 
dada no incício de cada tempo, e 
também cada vez que uma das 
equipes consiga um gol (caso em 
q u e  se rá  fe ita  p e la  equ ipe  que so-
freu o gol).

O apito do juiz autoriza a movi
mentação da bola. A partir_ desse 
momento, os jogadores dispõem-se 
livremente pelo campo, e o jogo 
tem seqüência, até que um novo 
apito do juiz venha a interrom
pe-lo.

O juiz paralisa a partida quando 
a bola transpõe as linhas que de
marcam o campo de jogo, ou 
quando um dos jogadores age de 
maneira faltosa, transgredindo as 
regras.

BOLA FORA — Podem dar-se 
quatro casos:

a) —  A  bola saiu pela lateral. 
Fora do campo, no ponto em que 
saiu a bola, cobra-se um arremesso 
lateral a favor da equipe oposta à 
que provocou a saída da bola. Esse 
arremesso faz-se com as mãos (é o 
único caso em que um jogador, que 
não o .goleiro, pode utilizar as 
mãos). E necessário que o jogador 
que o executa utplize ambas as 
mãos, e faça o arremesso por sobre 
a cabeça, e sem tirar nenhum dos 
pés do solo. Se, ao fazer o lance, 
desobedecer a tais disposições, o 
lance reverte para a equipe adver-
s á r i a .  O  a r r e m e s s o  l a t e r a l  c o n s t i t u i
um tiro indireto, isto é, não são vá

lidos os gois em que a bola, vinda 
de um arremesso lateral, penetre di
retamente na meta, sem no per
curso tocar em nenhum outro joga
dor.

b) —  A  bola saiu pela linha de 
fundo, fora dos limites demarcados 
pelas traves, e impulsionada por 
um jogador da equipe atacante. A 
defesa repõe a bola em jogo, co
brando um tiro de meta. Inician
do-se a 5,50 m de cada trave, duas 
riscas paralelas penetram perpendi
cularmente 5,50 m no campo de 
jogo e são unidas entre si por uma 
terceira risca. Com a Unha de 
fundo, compõem um retângulo cha
mado pequena área. Para o tiro de 
meta, a bola é colocada na pequena 
área, do mesmo lado em que saiu 
de campo.

Após a maioria das interrupções, 
a bola é considerada em jogo logo 
que, movimentada pelo jogador da 
equipe favorecida pela cobrança, 
da pelo menos uma volta sobre si 
mesma. No tiro de meta, a bola, 
chutada da pequena área, só entra 
em jogo quando ultrapassa os limi
tes da grande área (demarcada por 
riscas a 16,50 m de cada trave, pa
ra le la « . que penetram  perpend icu 
larmente 16,50 m no campo de
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Em fins do século XIX, com as regras básicas já definidas, o futebol começa a expandir-se da Inglaterra para outros 
paises. No Brasil ele chega em 1894. através de Charles Miller (foto ao lado), que traz na bagagem duas bolas 
en a cabeça muitos planos. Em pouco tempo, a novidade vira "moda" nos clubes paulistanos.

jogo, e são unidas entre si). Se após 
o tiro de meta a bola parar sem sair 
da grande área, ou for tocada por 
qualquer jogador antes que entre 
em jogo, a cobrança deverá ser re
petida.

c) —  A bola saiu pela linha de 
fundo, fora dos limites demarcados 
pelas traves e impulsionada por um 
jogador da equipe defensora. Na 
junção das linhas laterais e de 
fundo, há um pequeno bastão enci
mado por uma flamula. Sua função 
principal é permitir distinguir niti
damente se a bola, saindo de 
campo por aquela região, o fez pela 
linha lateral ou pela de fundo. 
Junto a essa bandeirinha de cor-ner, 
para dentro do campo, há um pe
queno quarto de círculo ( o comer). 
Nesse local deve ser colocada a 
bola para o retorno a jogo, após 
sair pela linha de fundo impulsio
nada por um jogador de defesa.

O lance, chamado escanteio ou 
comer, compete a um jogador do 
time atacante e constitui tiro livre 
direto.

d) —  A bola saiu de campo nos 
limites demarcados pelas traves. 
Consigna-se um gol, cabendo nova 
saída a equipe que o sofreu.

INTERRUPÇÕES DO JOGO 
-— Feitas pelo juiz sem que a bola 
saia de campo, dão-se, principal
mente, quando um atleta comete 
uma infração (toque, falta , pênalti, 
jogo  perigoso, fa lta  técnica) ou se 
coloca em posição de impedimento.

a) — O toque ocorre quando um 
jogador, que não o goleiro, coloca 
propositalmente a mao ou o braço 
na bola. Como o direito de o go
leiro utilizar as mãos e os braços 
é restrito à sua grande área, ele 
também cometerá toque se intervier 
com as mãos ou os braços em lance 
ocorrido fora da grande área. A
irática do toque origina a co- 
irança de um tiro livre direto, no 

ponto da infração, contra a equipe 
que o cometeu.

b) —  A fa lta  é o constrangi
mento ilegal do adversário. Não é 
válido segurá-lo, empurrá-lo corft 
as mãos ou o braço, obstruir sua 
corrida com o tórax ou as pernas, 
chutá-lo ou tocar-lhe nos pés ou 
pernas de maneira a desequili
brá-lo. Na aplicação dessas últimas 
regras, o juiz leva em conta a situa
ção particular do lance. Por exem
plo, se dois jogadores, buscando a 
bola, chocam-se acidentalmente, 
não há obstrução. Da mesma 
forma, se o movimento feito pelo 
jogador ao tocar na bola provoca 
tropeção ou queda de um adversá
rio, nao há falta. Um atacante pode 
ainda cometer falta ao carregar de 
corpo contra o goleiro, quando este 
estiver no ar e dentro de sua pe
quena área (por isso também cha
mada área de proleção ao goleiro). 
Em todos os casos, a falta origina 
cobrança de tiro livre direto contra 
a equipe que a cometeu.

c) —  O pênalti é uma falta ou 
toque cometido por um defensor no 
interior, ou sobre as riscas, da sua 
própria grande área. Também cha
mado de fa lta  máxima ou penali
dade máxima, o pênalti caracteri
za-se por não ser cobrado no ponto 
onde ocorreu, mas de uma marca 
situada a 11 m da linha de fundo, 
na posição relativa ao cen tro  do

E1bi
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Brasil, Argentina e Uruguai foram os países latino-americanos onde o futebol mais rapidamente se popularizou. A rivalidade entre eles gerou torneios 
entre seleções; em 1918, o Brasil venceu pela primeira vez um desses campeonatos, no Rio de Janeiro. (Lance do jogo Brasil x Argentina.)
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A resistência contra o profissionalismo —  considerado algo "vergonhoso 
para o esporte"—  retardou sua implantação no futebol brasileiro. Contudo, 
em 1932 já se anunciava a medida, posta em prática um ano depois.

gol. No momento da sua execução, 
o goleiro deve situar-se no centro 
da meta, e, fora ele e o cobrador da 
penalidade, todos os demais atletas 
devem permanecer fora dos limites 
da grande área e, do segmento de 
círculo (chamado meia-lua) que 
existe na parte fronteira da grande 
área. O pênalti é um tiro livre di
reto.

d) —  O jogo perigoso, que ori
gina tiro livre indireto contra quem 
o pratica, sucede quando um joga
dor, mesmo sem atingir o adversá
rio, coloca em risco sua integridade 
física. É o caso de jogadores que 
entram no lance com a sola da chu- 
teira, ou erguem demais o pé com 
um adversário nas proximidades.

e) — As faltas técnicas são des
lizes de comportamento, em geral 
cometidas verbalmente. O juiz as 
assinala diante de reclamações dos 
jogadores, ou tentativas de iludir 
ou ameaçar o adversário com pedi
dos, gritos, etc. Também se consti
tuem em tiros livres indiretos, e po
dem ser assinaladas diante de

ualquer atitude que o juiz consi- 
ere antiesportiva, como, por 

exemplo, utilizar de artifícios para 
retardar o reinicio do jogo, desres
peitar o adversário, o público, o 
juiz, etc.

Quando um jogador abusa da 
prática das faltas, o juiz pode ad
verti-lo, exibindo-lhe um cartão 
amarelo que utiliza para esse fim. 
Se, no entanto, a falta é conside
rada gravíssima —  ou o jogador, 
embora advertido, insiste na prá
tica abusiva de faltas — , o juiz

Rode mostrar-lhe um cartão verme- 
io, o que significa que o infrator 

está expulso de campo, não po
dendo mais participar da partida 
em curso. Muitas vezes ele ainda é 
punido com a suspensão por um ou 

. mais jogos oficiais. Um jogador ex
pulso não pode ser substituído, e 
sua equipe deve seguir com um ele
mento a menos (com menos de sete 
jogadores numa equipe, a partida é 
dada por terminada pelo juiz, 
sendo considerada perdedora a 
equipe que ficou reduzida a menos 
de sete elementos).

f) —  O impedimento não consti
tui uma falta, mas uma irregulari
dade de posição. Dá-se quando um 
jogador no ataque (isto é, tendo 
passado o centro de campo) é lan
çado num momento em que entre 
ele e a linha de fundo contrária 
existem menos do que dois jogado
res adversários. Vê-se, portanto, 
que o impedimento ocorre no ins
tante do lançamento da bola, não 
importando a situação do jogador 
no momento em que a recebe.

Não existe impedimento se o 
lançamento foi feito diretamente de 
tiro de meta ou arremesso lateral; 
se o lançamento foi produto de um 
desvio de bola feito por jogador ad 
versário; se a bola, ao ser lançada, 
encontrava-se mais perto da linha 
de fundo do que o jogador a que 
se destinava.

Para a marcação do impedi
mento, não importa que a bola che
gue ou não ao seu destino, ou que 
seja intenção do lançador servir seu 
companheiro fora de posição; 
basta que o jogador impedido inter
fira de qualquer modo no lance, 
ainda que seja simplesmente des
viando a atenção do adversário. No

entanto, se o atleta impedido não 
tem qual quer participação na jo 
gada, a infração não deve ser mar
cada.

FREE-KICK —  É outra infra
ção, mais rara, que só pode ser co
metida pelo goleiro. Este, tendo 
agarrado a bola, pode apenas to
m ar impulso para chutá-la para a 
frente. Não pode caminhar segu
rando a bola, ou retê-la, sem estar 
pressionado pelo adversário, além 
do tempo necessário para sua repo
sição em jogo. Se utilizar esses pro
cedimentos, será punido por um 
tiro livre indireto no próprio local 
da infração.

O jogador que coloca a bola em 
jogo dando a saída, executando um 
tiro de meta, escanteio ou arre
messo lateral, ou cobra uma infra
ção, fica impedido de tocar a bola 
antes que outro Jogador (compa
nheiro ou adversario) o faça. Se o 
fizer, será punido com tiro livre in
direto. Assim, por exemplo, se um 
jogador cobrá um pênalti, a bola 
bate na trave e volta para seus pés, 
ele não pode chutá-la, pois desde a 
cobrança nenhum outro jogador a 
tocou. Contudo, se ao invés da 
trave, a bola bateu no goleiro e vol
tou, então o cobrador da penali
dade é livre para seguir partici
pando do lance.

Exceto no caso de um arremesso 
lateral, os jogadores da equipe con
trária àquela que cobrara uma in
fração não podem permanecer a 
menos de 9,15 metros da bola, até 
o lance ser executado.

Eventualmente, o juiz pode para
lisar a partida sem que naja ocor
rido nenhuma infraçao, mas diante 
de uma irregularidade qualquer. 
Por exemplo, pode interromper 
diante da presença de um elemento 
estranho no campo de jogo (uma 
pessoa, animal, outra bola, üm ob
jeto qualquer), para atender um jo
gador machucado, etc. Verifican
do-se qualquer uma dessas 
circunstâncias, a partida recomeça

por um bola ao chão, que o juiz co
loca no local onde se encontrava a 
bola no momento da paralisação, 
entte dois jogadores adversários.

H is tó r ic o

Já  na Antiguidade o exercício de 
impulsionar uma bola com os pés 
era um divertimento popular; na 
China, constituía mesmo uma dis
tração para os governantes. Um 
documento do século III a.C. conta 
que o aniversário dos imperadores 
chineses era comemorado com uma 
partida do jogo chamado tsu-chu. 
O campo, em frente ao palácio, era 
limitado por postes de bambu de 
mais de 8 metros de altura, repletos 
de adornos em cores brilhantes: en
tre as traves, uma rede de seda, 
com uma abertura de cerca de 30 
centímetros no centro. A idéia é 
que cada equipe deveria tentar pas
sar a chu (bola) pelo orifício da 
rede adversária.

Em outros países houve o ke- 
mari (Japão), o epyskiros (Grécia), 
o harpastum  (Roma) e o soule (Bre
tanha e Normandia), todos jogos 
em que, com maior ou menor grau 
de agressividade, os jogadores tra
tavam a bola a pontapés. Contudo, 
essas são as origens remotas do es
porte. O futebol moderno teria nas
cido na Itália (segundo os italianos) 
ou na Inglaterra (segundo a afirma
ção dos ingleses).

A argumentação italiana ba
seia-se na existência de um jogo 
medieval florentino, que se reali
zava em comemoração a diversas 
festas. O campo media 137 por 50 
metros e tinha postes de 1,17 metro 
de altura, que serviam de traves. 
Cada equipe possuía 27 jogado
res, que se postavam em diferentes 
áreas do campo. Havia oito juizes 
instalados em tribunas que cobriam 
diferentes zonas do campo e era vá
lido utilizar os pés e as mãos. O 
jogo denominava-se calcio, palavra 
que até hoje significa “futebol” em 
italiano.

Os ingleses, segundo a lenda, te
riam jogado sua primeira partida 
de futebol utilizando como bola o 
crânio de um soldado romano 
morto em combate. Mas, de con
creto, só se pode afirmar que, até 
o fim da Idaae Média, os jogos de 
bola com os pés estiveram proibi
dos na_Inglaterra. Tenha sido uma 
evolução do harpastum, do soule 
ou mesmo do calcio florentino, a 
verdade é que o jogo se tornara 
brutal na Inglaterra, sendq comuns 
as mortes e os ferimentos durante 
as competições; por isso foi proi
bido. Ao que parece, só foi liberado 
em 1681, por influência do Conde 
Albermale, que, entusiasmado com 
o calcio italiano, modificou as re
gras inglesas, amenizando o jogo. 
Nas suas reformas, Albermaíe in
troduziu as dimensões atuais do 
campo e denominou goal o espaço 
entre as traves.

No século XVIII e princípios do 
XIX , o esporte popularizou-se na 
Inglaterra, difundindo-se em princí
pio entre as camadas mais baixas 
da população, para em seguida pe
netrar nas Universidades. No en
tanto, cada centro desenvolvia re
gras próprias, fato que tornava 
praticamente impossível a disputa 
de competições mais amplas.

Em 1846, representantes de seis 
Universidades (Cambridge, Eton, 
Oxford, Harrow, Westminster e 
Winchester) reuniram-se para pa
dronizar o jogo, aprovando catorze 
regras básicas e determinando o 
numero de onze jogadores para 
cada equipe.

Embora tivesse estabelecido os 
fundamentos do futebol contempo
râneo, faltava no entanto aos aca
dêmicos autoridade para estender 
suas regras aos outros centros. No 
Colégio de Rugby, por exemplo, 
desde 1823 permitia-se o uso das 
mãos.

Para definir de vez o esporte, fal
tava uma associação nacional que 
reunisse todos os interessados, for
mulasse com exatidão as regras e 
organizasse as competições. Tal as
sociação surgiu em 26 de outubro 
de 1863, numa reunião na Free 
Mason’s Tavern, em Londres, 
quando se decidiu a fundação da 
Liga Inglesa de Futebol.

A Liga adotou, com ligeiras mo- 
dificaçoes, as regras de 1846. Em 
conseqüência, pouco depois (1871) 
os adeptos da escola de Rugby, in
dignados com o fato de que as no
vas regras não permitiam derrubar 
o adversário ou conduzir a bola 
com as mãos, organizaram sua 
própria liga, concretizando a cisão 
entre o futebol (football associa
tion) e o rugby.

À medida que o esporte evoluía, 
também as regras do jogo e as con
dições do campo foram se tor
nando mais rígidas. Em 1865, ado- 
tou-se uma corda unindo as traves 
(uma década depois a corda foi 
substituída pela trave superior); em 
1871, reconheceu-se o goleiro, pas
sando a ser-lhe permitido o uso das 
mãos com certas restrições; em 
1873, surgiu o escanteio; no ano 
seguinte oficializaram-se os árbi
tros, e no subseqüente a mudança 
de campo passou a ser feita so
mente no intervalo entre os dois 
tempos (anteriormente fazia-se 
após cada gol). Finalmente, em
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Habilíssimo no toque de bola, malícia e Inteligência somadas para um futebol-arte inspirado: no Paulistano, nas 
seleções paulista e brasileira destaca-se, nos anos 10, 20 e 30 a figura de Friedenreich, "El Tigre".

1883 regulamentou-se o arremesso 
lateral com as duas mãos, e em 
1890 apareceu o pênalti, dando ori
gem à grande área.

Para regulamentar essas modifi
cações nas regras, os ingleses já  ha
viam criado, em 1882, a Internatio
nal Board, até hoje o único órgão 
mundialmente reconhecido com 
autoridade para alterar as_ regras 
do jogo e instruir os árbitros 
quanto a sua forma de atuar.

O  fu tebol no  Brasil

Também na América os habitan
tes antigos (maias, astecas, zapote- 
cas, etc.) praticavam o jogo da 
bola. E os colonizadores, quer te
nham aprendido com os indígenas, 
quer tenham trazido de seus países 
de origem, também gostavam desse 
esporte.

Tal como ocorrera na Inglaterra, 
o jogo da bola com os pés foi proi
bido pela Câm ara Municipal de 
São Paulo, que, em 1746, o consi
derou “causador de agrupamentos 
de vadios e de desordens”.

Perseguido e caído em desuso, o 
futebol retornaria à América, vindo 
da Inglaterra, em fins do século 
XIX. Um ex-aluno de Cambridge, 
Alejandro Watson Hutton, introdu
ziu o jogo na Argentina (1888), 
mas a primeira disputa entre equi
pes que organizou (Colégio Nacio
nal de Corrientes versus Pessoal da 
Estrada de Ferro) terminou na de
legacia, pois os jogadores ofende
ram a moral pública, ao pretende
rem jogar de calção. Pouco depois, 
o Urujguai, onde o futebol encon
trou rapida difusão, daria sua cola
boração à história do esporte, 
quando Prudêncio Miguel Reyes 
passou a encarregar-se de incenti
var com gritos e aplausos a equipe 
de sua preferência. Assim, ele tor- 
nava-sê o primeiro torcedor em ter
ras americanas.

No Brasil, o futebol chegou em 
1894, quando Charles Miller 
(1874-1953) terminou seus estudos 
na Inglaterra e voltou a São Paulo, 
com duas bolas oficiais. Levou-as 
para o seu clube de cricket (o São 
Paulo Athletic), onde a novidade 
entusiasmou estudantes do Mac- 
kenzie College. Athletic e Macken- 
zie realizaram a primeira partida 
na várzea do Carmo, a 14 de abril 
de 1895.

Outros entusiastas do esporte 
iam chegando ao Brasil com equi
pamento e idéias, e difundiam o 
jogo em seus centros sociais. Hans 
Nobiling, vindo em 1897, levou o 
jogo à colônia alemã através do 
Club Germânia. Antônio Casimiro 
da Costa, vindo da Suíça, introdu
ziu o futebol no Sport Club Inter
nacional (1900).

Já em 1898 marcava-se um re
corde de público._ Um jogo entre 
Athletic e Germânia reuniu ses
senta espectadores. Com quatro 
clubes, e a iniciativa de Miller, No
biling e Costa, o futebol paulista 
progrediu rapidamente.

Em 1901, foi fundada a Liga 
Paulista de Futebol e organizado o 
primeiro encontro interestadual 
(contra uma equipe do Rio, onde 
Oscar Cox introduzira o futebol em 
1897, no Rio Cricket Club).

A 3 de maio de 1902, no Parque 
A n tá r t ic a ,  a b ria -se  o prim e iro  cam -
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do futebol das décadas 40 /50 , está executando seu lance preferido —  a "bicicleta" — , para alegria da torcida e desespero do goleiro.

peonato paulista, com a partida 
Mackenzie 2 x Germânia 1. O pri
meiro campeão paulista foi o 
Athletic.

Em 1906, enquanto o Flumi
nense Football Club, fundado por 
Cox em 1902, vencia o primeiro 
campeonato carioca, uma equipe 
estrangeira exibia-se pela primeira 
vez no Brasil. Era o South Africa, 
que bateu com facilidade a seleção 
paulista: 6 x 0 .

As primeiras vitórias internacio
nais de um clube brasileiro foram 
obtidas pelo Sport Club Ameri
cano, de São Paulo. Em 1911, 
como anfitrião, derrotou um combi
nado uruguaio por 3 x 0, e dois 
anos depois, excursionando por 
Buenos Aires e Montevidéu, obteve 
vitórias em ambas as capitais.

Em 1914, organizou-se a pri
meira seleção brasileira, que bateu 
o Exeter City da Inglaterra (2 x 0), 
para depois conquistar a Copa 
Roca (instituída para ser disputada 
em confrontos de seleções entre 
Brasil e Argentina), em Buenos 
Aires.

A organ ização  de cam peonatos

Com o esporte jà  bastante popu-
tó ia d o  no Brasil, A rgentina e

Uruguai, os contatos entre clubes e 
seleções dos três países foram 
criando a rivalidade entre eles pela 
liderança do futebol sul-americano. 
Logo surgiu um torneio de seleções 
(campeonato sul-americano), que o 
Brasil venceu pela primeira vez em 
1919, quando sua disputa se fez no 
Rio de Janeiro.

O primeiro torneio oficial de fu
tebol foi a Taca da Inglaterra, ga
nha pelo Wanderers em 1870, e que 
passou, daí em diante, a ser dispu
tada anualmente. Era aberta a to
das as equipes que desejassem se 
inscrever, e a disputa era feita por 
eliminatória simples: o perdedor fi
cava eliminado e o vencedor en
frentaria outro adversário, e assim

Íior diante, num funil, até a grande 
in al.

O processo de eliminatória sim
ples mostrou-se prático até 1885, 
quando o profissionalismo foi im
plantado na Inglaterra. Para pagar 
seus jogadores, os clubes profissio
nais precisavam manter-se em ati
vidade constante, não apenas em 
jogos amistosos, mas em competi
ções que atraíssem um público 
maior. Portanto, não podiam cor
rer o risco de se verem eliminados 
da Taça da Inglaterra logo após 
um ou dois confrontos.

Assim, paralelamente à disputa 
da Taça, surgiu o Campeonato da 
Liga, cuja fórmula fora copiada 
dos torneios de beisebol*. Nele, to
dos os participantes jogavam entre 
si, marcando dois pontos por vitó
ria conquistada (qualquer conta
gem) e um ponto por empate. Sa
grar-se-ia campeão o clube que no 
final do torneio somasse maior nú
mero de pontos.

Em alguns países —  entre eles o 
Brasil —  o sistema difundiu-se de 
maneira inversa, contando-se não 
os pontos ganhos, mas os pontos 
perdidos (dois por derrota, um por 
empate), com o que se chega aos 
mesmos resultados de classificação 
fin al.

Tanto a eliminatória simples 
como o sistema de pontos divulga
ram-se, vindo a se constituir no 
processo de decisão de todos os 
torneios modernos. Nos países eu
ropeus, há tradicionalmente dois 
torneios nacionais por ano: a Copa 
(eliminatória) e o Campeonato (por 
pontos ganhos).

Em ambas as fórmulas, a in
fluência dos fatores campo e tor
cida introduziu uma norma univer
salmente aceita. Para que houvesse 
igualdade de condições na disputa, 
tornava-se necessário que ambas as

equipes tivessem direito a indicar o 
campo de jogo, com o que deve
riam realizar não uma, mas duas 
partidas. Esse conceito levou à prá
tica dos campeonatos, e freqüente
mente também das copas, em dois 
turnos, com alternância do mando 
de jogo.

Contudo, restava a possibilidade 
de a competição terminar empa
tada. Com um calendário organi
zado, a perspectiva de jogos de de
sempate —  sobretudo nas copas — 
mostrava-se incômoda, e às vezes 
inviável.

Esse problema foi resolvido pelo 
sistema do goal average. Quando 
as equipes, ao fim de uma fase da 
competição, permanecem igualadas 
no número de pontos ganhos, so- 
mam-se seus gois marcados, divi
dindo-se esse total pelo número de 
gois sofridos; vence a que obtiver 
um resultado maior. Nesse caso, 
por exemplo, é comum ater-se so

m ente aos gois marcados e sofridos 
naquela fase da competição em 
disputa.

E uso não permitir que o goal- 
average decida finalíssimas de al
gumas copas, preferindo-se a pror
rogação. Nos campeonatos, _o 
goal-average ou o saldo de gois são 
utilizados para decidir colocações
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Baltasar, o "Cabecinha de Ouro", ladeado por dois outros mitos de seu tempo: Pinga e Didi, o "Folha Seca".

Quando os mestres se encontram: numa prosa amigável, os "cobras"Tesourinha. Domingos da Guia, Jair e Djalma.

secundárias (que podem ser impor
tantes para efeito de classificação 
para disputar outros torneios), mas 
nem sempre para indicar o cam 
peão. Quando há empate na pri
meira posição, em regra, organi- 
zam-se supercampeonatos (entre os 
clubes que terminaram empatados), 
entre outras razões, pelas excelen
tes perspectivas financeiras de deci
sões desse tipo.

Com a multiplicação dos clubes 
profissionais, pareceu evidente que 
se teria de limitar o número de par
ticipantes dos campeonatos nacio
nais. Na maioria dos países euro
peus, a solução foi separar os 
clubes, segundo um critério téc
nico, em diferentes “divisões” , cada 
qual com um campeonato próprio. 
A primeira divisão reúne os melho
res clubes do país, e é usual que 
o(s) último(s) colocado(s) de seu 
campeonato passe(m) para a divi
são inferior, cedendo o lugar aos 
campeões da segunda divisão.

Uma solução opcional para a 
questão da multiplicidade dos clu
bes é a realização do campeonato 
em duas fases, a primeira de cará
ter regional. A regionalização 
baixa os custos (as equipes têm me
nores despesas de locomoção), mas 
também pode diminuir as rendas, 
já  que nao ocorre o confronto di
reto das equipes de maior prestígio. 
Pesando prós e contras, certos paí
ses, como Portugal, utilizam ambas 
as fórmulas, realizando um cam 
peonato nacional de primeira divi
são, e dividindo a segunda em dois 
certames regionais.

No Brasil, embora o esporte se 
difundisse com rapidez por todo o 
país, as enormes distâncias, a ca
rência de transportes e a dispari
dade no desenvolvimento dos di- 
veráos centros impediram que os 
torneios organizados entre clubes 
tivessem caráter nacional. Existiam 
apenas os campeonatos estaduais, 
que, a despeito do nome, muitas ve
zes eram disputados por clubes de 
uma só cidade. (O campeonato ca
rioca é disputado por equipes da  ci
dade do Rio de Janeiro e mais três 
times do interior do Estado. Em 
São Paulo, até fins da década de 
1940, os campeonatos contavam 
apenas com os clubes da capital e 
de Santos.)

No âmbito nacional, existia o 
campeonato brasileiro interseleções 
estaduais, disputado pelo sistema 
de eliminatórias, mas abandonado 
porque acabou tornando-se defici
tário para os clubes, que, cedendo 
os jogadores para a seleção, fica
vam com as atividades virtual
mente paralisadas. Outra razão 
para a extinção do nacional entre 
seleções foi que a rivalidade maior, 
entre paulistas e cariocas, foi cana
lizada para o Torneio Rio-São 
Paulo, realizado uma vez na dé
cada de 1930 e depois instituciona
lizado a partir de 1950.

O Rio-São Paulo permaneceu 
como campeonato brasileiro não 
oficial, mas, quando o surgimento 
da copa mundial interclubes obri 
gou a indicação de um represen
tante brasileiro, surgiu a Taça Bra
sil (1959), disputada em eHminató- 
ria simples pelos campeões esta- 
du ais.

Contudo, diante do crescimento 
de outros centros esportivos (P o rto
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Com Rui e Noronha, Bauer (foto) compôs célebre linha média paulista.

Alegre e Belo Horizonte, em espe
cial), a Taça mostrou-se insufi
ciente. Os clubes de Minas e Rio 
Grande do Sul também desejavam 
participar do Rio-São Paulo, que 
vinha sendo disputado apenas por 
dez clubes (cinco de São Paulo e 
cinco do Rio). Em 1967, o torneio 
foi ampliado e ganhou o nome de 
T aça de Prata. Nele se incluíram 
dois representantes gaúchos, dois 
mineiros e um paranaense. No ano 
seguinte, tambem Pernambuco e 
Bahia conseguiram incluir cada um 
uma equipe na competição. Já com 
todo aspecto de um campeonato 
brasileiro, faltava apenas a oficiali
zação, fato que aconteceu em 1971, 
quando clubes de oito Estados (in
cluíra-se também o Ceará) disputa
ram o primeiro título de campeão 
brasileiro (conquistado pelo Clube 
Atlético Mineiro, de Belo Hori
zonte).

Dessa forma, os principais tor
neios do Brasil, em 1972, eram o 
Campeonato Brasileiro de Clubes e 
os campeonatos estaduais. Ainda 
em 1971 foi feita uma primeira ten
tativa de organizar uma Segunda 
Divisão Nacional, com um torneio 
(do tipo eliminatório) vencido pelo 
Vila Nova, também da capital mi
neira.

Além desses campeonatos, des

tacam-se também a Taça Guana
bara (disputada entre equipes ca
riocas), os campeonatos paulistas 
de primeira e segunda divisões<(em 
São Paulo, a divisão mais impor
tante recebe a denominação de “es
pecial”), e os torneios regionais e 
nacionais que reúnem categorias 
especiais de jogadores (amadores, 
juvenis, infantis, e os chamados 
“dentes-de-leite”). Além disso, me
recem destaque ainda os campeo
natos de aspirantes, que freqüente
mente revelam novos valores para 
o futebol profissional.

No âmbito latino-americano, os 
campeonatos interseleções (cam
peonatos sul-americano e pan-ame
ricano), que se disputavam em um 
único turno num país-sede, foram 
extintos. Em seu lugar, criou-se a 
Copa Libertadores da América, 
disputada por um sistema misto de 
pontos e eliminatórias, reunindo os 
clubes que mais se destacaram na 
temporada futebolística dos diver
sos países. O vencedor da Liberta
dores da América posteriormente 
enfrenta o campeão europeu, em 
duas partidas que decidem o título 
de campeão mundial interclubes. 
Vencendo a Libertadores da Amé
rica, uma equipe brasileira, o San 
tos Futebol Clube, por duas vezes 
disputou o mundial interclubes
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O campo de futebol (figura 1 ) é um retângulo que. segundo as regras 
internacionais, tem no máximo 120 e no minimo 90  metros de compris 
mento, por no máximo 9 0  e no minimo 45 metros de largura; interna
mente, ele é todo demarcado por linhas que definem seus vários seto
res: as áreas (grande e pequena), o circulo central, a "meia-lua", os 
"corners", as marcas de pênalti. As figuras 2, 3 , 4  e 5 mostram esque
maticamente a evolução do futebol, através das quatro táticas mais 
importantes: a formação clássica (fig. 2), o sistema W M  (fig. 3), o sis
tema diagonal (fig. 4). adaptação do W M , e o 4 -2 -4  (fig. 5). forma- 
ção-que garantia alta agressividade aos ataques.



Pé descalço, bola de meia, "fome" de jogar: nas "peladas" dos bairros pobres (acima) moldam-se 
os futuros craques. Mas a concretização do sonho comum —  chegar à consagração, tal como seus 
ídolos —  supõe um duro caminho, que passa necessariamente pela várzea (embaixo). Daí ao profis
sionalismo é outra etapa difícil: a glória só está reservada a alguns poucos.

Futebol
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(1962/63), em am bas sagrando-se 
cam peã.

No âmbito europeu, os torneios 
mais importantes, além da Copa 
dos Campeões, e como ela disputa
dos pelo processo eliminatório, são 
o Campeonato Europeu (entre sele
ções), a Copa dos Vencedores de 
taças nacionais, e a Copa Cidades 
das Feiras, agora denominada 
Copa UEFA (União Européia de 
Futebol Association).

Entretanto, a cada quatro anos, 
a importância das competições na
cionais e internacionais fica ofus
cada pela disputa da Copa do 
Mundo entre seleções, o mais im
portante de todos os torneios deportante
futebol.

A  F IF A  
e a C opa  do  M undo

A FIFA  (Federação Internacio
nal de Futebol Association) foi fun
dada em 1904 por iniciativa do ho
landês C. A. Hirschmann, que seria 
seu secretário durante 25 anos. 
Congregava as associações nacio
nais da Bélgica, Alemanha, Dina
marca, França, Holanda, Espanha 
e Suíça. A Inglaterra, embora con
vidada, não se interessou. Nesse 
momento já  havia um campeonato 
internacional de futebol (nos Jogos 
Olímpicos), que a FIFA  reconhe
ceu em 1914 como campeonato 
mundial amador.

Logo se pensou numa competi
ção entre profissionais, mas diver
sos fatores impossibilitaram a con
cretização da idéia, até Jules Rimet 
(1873-1956) tonar-se presidente da 
FIFA  em 1918 (função que desem
penharia por 35 anos)._Numa reu
nião em Zurique, propôs a organi
zação da Copa do Mundo (mais 
tarde Copa Jules Rimet), que seria 
disputada a cada quatro anos em 
um país previamente escolhido, 
reunindo as seleções dos diversos 
países.

A primeira disputa foi marcada 
para 1930, no Uruguai, que, entu
siasmado por sua condição de bi- 
campeão olímpico, garantira as 
condições financeiras para o êxito 
do torneio.

Com a participação de apenas 
quatro equipes européias, o cam 
peonato mundial de 1930 teve treze 
participantes. O selecionado uru
guaio foi o campeão, vencendo na 
partida final a Argentina, por 4 x 
2. O Brasil não foi além da fase de 
classificação, onde venceu a Bolí
via (4 x 0) mas foi eliminado pela 
Iugoslávia (2 x 1).

A tarefa de atravessar o Atlân
tico, que afugentara os europeus do 
primeiro campeonato, fez com que 
só três equipes da América estives
sem entre as dezesseis seleções que 
disputaram a segunda Copa do 
Mundo, realizada na Itália pelo 
processo de eliminatória simples. 
Nenhuma das três foi além da pri
meira rodada (o Brasil foi batido 
pela Espanha por 3 x 1) e a Itália 
chegou ao título após bater a Tche- 
coslováquia (2 x 1).

Em 1938, outra vez na Europa 
(agora na França), o mesmo nú
mero de participantes e de equipes 
americanas, o mesmo processo de 
disputa, e o mesmo campeão: Itá
lia, que venceu a Hungria (4 x 2)
U  partida final. Nessa competição,
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O Maracanã, maior estádio do mundo, foi construído no Rio para a Copa do Mundo de 1950.

México. 1970: vencendo o Peru (4 x 2), o Brasil caminhava firme rumo à posse definitiva da Taça Jules Rimet.
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Fiscalizado e julgado por mi
lhares de olhos exigentes, 
dele se espera muita cora
gem. rapidez de reflexos, per
feito conhecimento das re
gras do esporte, equilibrio 
emocional, decisões sempre 
imediatas: figura às vezes 
amada, outras vezes odiada, 
o juiz de futebol encontrou 
sua expressão máxima no 
Brasil em Armando Marques 
(foto ao lado), que fez de si 
próprio também um espetá
culo dentro das competições 
em que participa. Como Ar
mando, Aimoré Moreira (em
baixo à esquerda, de camisa 
vermelha) e Mário Américo 
(embaixo à direita, primeira 
foto) pertencem à galeria dos 
mitos do futebol brasileiro: o 
primeiro como jogador e pos
teriormente como técnico, o 
segundo como onipresente 
massagista e "pombo-cor
reio" (portador de ordens do 
técnico aos jogadores, du
rante a partida) da seleção 
nacional. O trabalho de basti
dores completa-se com o pre
parador. que tem a séria res
ponsabilidade de manter toda 
a equipe em forma física, 
através de adequado treina
mento (embaixo, à direita, se
gunda foto).
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o Brasil, onde o profissionalismo 
fora recém-organizado^ ultrapas
sando o período de distúrbios e ci- 
sões internas, apareceu pela pri
meira vez com destaque_ no cenário 
mundial. Venceu a Polônia (6 x 5) 
e a Tchecoslováquia (2 x 1), foi 
derrotado pela Itália (2 x 1) e recu
perou-se frente à Suécia (4 x 2), em 
partida que lhe valeu o terceiro 
lugar.

A Segunda* Guerra Mundial 
adiou o quarto campeonato, que foi 
disputado no Brasil (1950), e que 
contou pela primeira vez com a 
participação de uma seleção britâ
nica. Tendo permanecido isolados, 
só disputando e vencendo alguns 
amistosos contra as melhores equi
pes internacionais, os ingleses man
tinham o mito de excelentes joga
dores, mas sua estréia na Copa foi 
um fracasso: após uma campanha 
medíocre, foram eliminados pela 
Espanha ainda na fase de classifi
cação. Isso e mais o desastre que 
ocorrera com a equipe italiana 

T(Ci)jos principais jogadores morre
ram  num acidente aereo), enfraque
cendo-a a ponto de ser eliminada 
pela Suécia, deram ao Brasil as co
res de franco favorito. A despeito 
de um empate com a Suíça (2 x 2), 
o Brasil fizera brilhante campanha, 
derrotando sucessivamente México 
(4 x 0), Iugoslávia (2 x 0), Suécia 
(7 x 1) e Espanha (6 x 1). Com es
sas credenciais, a seleção brasileira 
apresentou-se no M aracanã —  o 
maior estádio do mundo, cons
truído no Rio de Janeiro especial
mente para a Copa —  diante de 
uma torcida que comemorava ante
cipadamente a conquista do título, 
para enfrentar na final o Uruguai, 
cuja modesta bagagem incluía ape
nas duas vitórias (Bolívia, 8 x 0, e 
Suécia, 3 x 2) e um empate (Espa
nha, 2 x 2). A decepção brasileira 
foi imensa: o jogo terminou com a 
vitória do Uruguai (2 x 1), que se 
sagrou campeão mundial.

Em 1954, na Suíça, o título per
tenceu à Alemanha ( 3 x 2  contra a 
Hungria, na final). O Brasil, após 
classificar-se (México, 5 x 0 ,  Iugos
lávia, 1 x 1), fora eliminado pela 
Hungria (4 x 2) nas quartas de 
finais.

Em 1958, na Suécia, começou o 
período de hegemonia do futebol 
brasileiro, quando sua seleção der
rotou no jogo final a equipe sueca 
por 5 x 2 .  Para chegar à decisão 
que lhe deu o título, o Brasil reali
zara a seguinte campanha: Áustria, 
3 x 0 ;  Inglaterra, 0 x 0 ;  URSS, 2 
x 0; País de Gales, 1 x 0; e França, 
5 x 2 .

Em 1962, no Chile, o Brasil re
petiu o feito, sagrando-se bicam- 
peão. Venceu México (2 x 0), Espa
nha (2 x 1), Inglaterra (3 x 1), Chile 
(4 x 2) e, na final, a Tchecoslová
quia (3 x 1), com a qual empatara 
na fase classificatória (0 x 0).

No torneio seguinte —  na Ingla
terra, em 1966 — , o Brasil saiu-se 
mal. Após derrotar a Bulgária (2 x 
0), perdeu para a Hungria e Portu
gal (ambos por 3 x 1 ) ,  e foi des
classificado. O título ficou com 
os ingleses, que derrotaram, na 
prorrogação da finalíssima, o time 
alemão (4 x 2).

Segundo o regulamento, a posse 
definitiva do troféu em jogo — a 
Taça ]ul«5 Rimet — seria conce-

O tempo pouco importa, se o dia é de jogo: caia chuva ou faça sol, o fundamental é estar lá no estádio, solidário 
com os onze homens que no campo defenderão as cores do clube. E o estádio vira um santuário, onde os endiabrados 
deuses da bola, os donos do espetáculo, serão cultuados. O amargo do dia-a-dia transborda então em forma de 
gritos de vaiar e de aplaudir. Durante noventa minutos, é como se o resto da vida parasse.
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E, entre os deuses, o deus maior: Édson Arantes do Nascimento, Pelé para 
o futebol (fotos desta página). Criado para a bola nas "peladas" de Três 
Corações, cidade mineira onde nasceu em 1940, jogou em Bauru e acabou 
"descoberto" pelo Santos F. C., em 1956. Daí em diante, foi um suceder 
de consagrações —  entre os muitos títulos, foi bicampeão mundial interclu- 
bes pelo Santos, e tricampeão mundial pela seleção brasileira —  e o reco
nhecimento internacional: o mais perfeito futebolista de todos os tempos. 
Só outro "cobra" dividiu com ele tanta popularidade: Garrincha (na página 
ao lado), o incrível gênio das fintas desconcertantes, um dos maiores heróis 
da "guerra" pelo bicampeonato mundial, em 1962.
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dida ao país que vencesse por três 
vezes o torneio. Desse modo, Bra
sil, Uruguai e Itália eram candida
tos a essa honraria, quando se ini
ciou a disputa do campeonato 
mundial, em 1970, no México. Mas 
as seleções da Alemanha, da Ingla
terra e de outras nações apresenta- 
vam-se em excelente forma. Além 
dessa circunstância, pela primeira 
vez a transmissão dos jogos do tor
neio pela TV, para todo o mundo 
(via satélite), deu à Copa do 
Mundo dimensões nunca antes al
cançadas por nenhum aconteci
mento esportivo: dezenas de mi
lhões de espectadores, nos campos 
ou diante de receptores de TV, as
sistiram aos jogos.

Foi o palco adequado para uma 
impecável exibição dos brasileiros. 
Classificaram-se, derrotando Tche- 
coslováquia (4 x 1), Inglaterra (1 x 
0) e Romênia (3 x 2), chegando à 
final após vencerem também o 
Peru (4 x 2) e o Uruguai (3 x 1), 
e encerrando a campanha com uma 
goleada contra a Italia (4 x 1), que 
lhes valeu a posse definitiva da 
Taça Jules Rimet.

Quatro anos depois realizou-se 
uma nova Copa, com um novo tro
féu: a “Fifa World Cup”. O torneio 
foi vencido pela equipe do país- 
sede, a Alemanha. Enfrentando ad
versários fortes e bem preparados, 
a Alemanha derrotou a Iugoslávia 
(2 x 0), a Polônia (1 x 0) e a Suécia 
(4 x 2), nas semifinais, vencendo o 
jogo final contra a Holanda, uma 
das equipes favoritas, por 2 x 1 .  
Em terceiro lugar ficou o time po
lonês e o Brasil conquistou a 
quarta colocação.

S is te m a s  d e  jo g o

Originariamente, o futebol era 
jogado com três defensores e oito 
atacantes. Com a definição das 
funções do goleiro, os defensores 
dividiram-se em um goleiro, um za
gueiro e um médio. Contudo, à pro
cura de uma melhor distribuição 
pelo campo, os especialistas fize
ram recuar três atacantes, que pas
saram a médios (halfs), com o mé
dio anterior vindo a constituir-se 
num segundo zagueiro. Foi a for
mação clássica (dois zagueiros, três 
médios, cinco atacantes, dispostos 
em linha pelo campo), cuja utiliza
ção persistiria ate por volta de 
1925 (figura 2, página 347).

Para impedir que os atacantes 
simplesmente ficassem esperando a 
bola nas imediações do arco adver
sário, introduzira-se a lei do impe
dimento, a qual, no início, determi
nava que o atacante deveria receber 
a bola tendo pelo menos três adver
sários entre ele e a meta inimiga. 
Ora, em conseqüência desta norma, 
um dos zagueiros adiantou-se, obri
gando o retrocesso de todos os ata
cantes.

Alterou-se a lei para sua forma 
atual, mas os cinco atacantes não 
voltaram a formar em linha frente 
à zaga adversária: os dois meias 
permaneceram recuados e o centro- 
médio assumiu a função de um ter
ceiro zagueiro (figura 3, página 
347).

Com essa distribuição, a equipe 
estava reforçada na defesa e adqui
ria o domínio do meio de campo, 
de onde seus meias partiam rumo

à área adversária. Era a formação 
WM, logo adotada pelas equipes 
européias.

Na América Latina, o WM 
adaptou-se, com uma modificação: 
os médios e meias não formavam 
um quadrado, mas um trapézio, de 
forma que os jogadores dispu
nham-se numa diagonal pelo 
campo (figura 4, página 347), com 
um médio mais recuado que o ou
tro, e um meia mais avançado que 
o outro. Foi essa formaçao brasi
leira na Copa de 1950 (com o meia 
mais avançado adquirindo nome de 
ponta-de-lança). Para essa posição, 
escolhiam-se jogadores muito rápi
dos, capazes de num rush ocupa
rem o vazio existente atrás das li
nhas médias inimigas e chegar à 
área, onde tinham o auxílio do cen- 
tro-avante para enfrentar apenas 
um zagueiro adversário. Enquanto 
o WM era mais rígido, cuidadoso 
e de conjunto (os médios e meias 
cobriam-se mutuamente e quando 
um deles recebia a bola tinha sem
pre um companheiro próximo para 
receber o passe), a diagonal era 
mais agressiva, explorando a habi 
lidade individual e a velocidade. 
Nela, os pontas “abriam” para as 
laterais, dando campo ao avanço 
dos meias. Médios, meias e pontas, 
quando estavam com a bola domi
nada, não tinham um companheiro 
próximo e na sua mesma linha, 
mas jogadores colocados mais à 
frente, ou na direção da área. As
sim, precisavam utilizar seguida
mente o drible e desfazer-se do ho
mem que os marcava para dar 
seqüência à jogada.

Como ambos os sistemas redun
dassem numa m arcação homem a 
homem, e fossem semelhantes na 
defesa, a progressão mais rápida 
para o ataque e o aproveitamento 
da habilidade individual dos atletas 
marcou a superioridade da diago
nal, definitivamente consagrada na 
Copa de 1950.

Era o início de um período de fu- 
tçbol ofensivo que atingiria seu 
apogeu na Copa de 1954. Uruguai 
e Brasil, respectivamente campeão 
e vice em 1950, haviam feito 37

fols, numa média de 3,7 por jogo. 
eus sucessores, Alemanha e Hun

gria, conseguiram um total de 52 
gois em onze jogos, 4,7 gois por 
partida (a média húngara foi de 5,4, 
e a alema, 4,1).

Com os pontas abertos, de posse 
da bola, os meias partiam para o 
ataque, investindo com cinco ata
cantes contra a área e deixando 
apenas o médio avançado na co
bertura do meio de campo. Assim, 
envolviam com facilidade os mé
dios recuados que os combatiam 
isoladamente. Em compensação, 
com seu próprio meio de campo 
desprotegido, eram freqüentemente 
surpreendidos por contra-ataques 
(os campeões de 1950 sofreram 
onze gois, enquanto os de 1954 vi
ram sua meta vencida 24 vezes).

Defender-se melhor sem com
prometer a capacidade ofensiva 
constituiu um problema para o 
qual o Brasil, em 1958t  na Suécia, 
apresentou uma solução. Retraiu 
totalmente um dos médios, trans 
formando-o num quarto zagueiro. 
Dessa forma, o avanço de um ou 
de ambos os meias não envolvia 
um médio isolado, mas era enfren-



tado na entrada da área por um za
gueiro plantado e de Frente para a 
bola. Para substituir o médio que 
recuara, o meia de seu lado passou 
a voltar mais, iniciando o conceito 
de meia de ligação. A ele e ao outro 
médio (agora chamado médio de 
apoio) cabia o trabalho de meio 
de campo.

O novo esquema defensivo inuti
lizava o ponta-de-lança com seu 
rush, e o meia que desempenhava 
esse papel passou a jogar mais 
avançado, formando com o centro
avante a dupla de área. Esse sis
tema se tornaria conhecido pelo 
nome de 4-2-4 (figura 5, página 
347). No 4-2-4, a fragilidade do 
setor de meio de campo era evi
dente, mas a seleção brasileira con
tornava esse problema fazendo 
com que um dos pontas e o meia 
avançado viessem “buscar jogo”, 
reforçando, o setor quando o time 
era atacado. Com esse sistema, em 
1958, o Brasil fez dezesseis gois, 
sofrendo apenas quatro.

Tanto o sistema húngaro de 
1954 como o 4-2-4 brasileiro eram 
apoiados pela superior mobilidade 
de alguns jogadores que tinham 
uma area de ação maior, deixando 
antever o que seria uma caracterís
tica do futebol contemporâneo: o 
preparo físico.

No sistema clássico havia mais 
atacantes do que defensores, e no 
^VM, diagonal e 4-2-4 eles eram em 
mesmo número. Ora, se alguns jo 
gadores poderiam desempenhar 
função diferente quando a equipe 
atacava ou era atacada, alguns trei
nadores acharam melhor quebrar 
essa igualdade de condições.

O 4-2-4, criando a dupla de área, 
fizera nascer entre esses dois joga
dores a tabelinha, troca de passes 
curtos envolvendo os zagueiros. 
Para prevenir-se contra ela, os téc
nicos italianos colocaram um ho
mem atrás da própria linha de za
gueiros, o libero, que não marcava 
ninguém, mas fazia a cobertura de 
todos os companheiros. Recuando 
um ponta e o meia de área, essas 
equipes, quando atacadas, dispu
nham-se num 5-3-2, e ao avançar 
soltavam o ponta, o meia, com um 
dos zagueiros indo também um 
pouco a frente, e caíam no 4-2-4. 
E surgiram outras variantes, vi
sando a fortalecer as defesas; o pre
paro físico era utilizado para apri
m orar o sistema de cobertura, 
diminuindo o espaço para o adver
sário jogar e combatendo os ata
cantes sempre em vantagem numé
rica.

E o futebol conheceu uma dé
cada defensiva. Nas Copas de 1954 
e 1958 foram assinalados 264 gois 
(61 jogos); nas de 1962 e 1966, 
com maior número de jogos (64), 
conseguiram-se apenas 178 gois. Ó 
campeão de 1966, a Inglaterra, 
conquistou apenas nove gois no 
tempo regulamentar (e mais dois na 
prorrogação da partida final contra 
a Alemanha).

Se o preparo físico permitira 
aprimorar a marcação e a cober
tura, também poderia ser utilizado 
para ampliar a mobilidade dos ata
cantes e colocar jogadores suple
mentares avançando, de maneira a 
restabelecer o equilíbrio. Se uma 
equipe atacada defendia-se com 
oito (cinco zagueiros e três na linha
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Tostão. o talentoso jogador mineiro, inclui-se na linha de frente dos melhores do futebol brasileiro contemporâneo. 
Legitimo sucessor da tradição de Pelé, foi um dos responsáveis pelo êxito da seleção, em 1970.

0  tim e inglês chegou ao México cotado como provável campeão, mas nâo resistiu ao eficaz jogo dos brasileiros 
(Brasil, 1 « 01. Em primeiro plano aparece Pelé disputando um lance, assistido a distância por Jairzinho.
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S f f lÉ g
m ã M Passando invicta pelas oitava* e 

quartas de final, a seleção do Brasil 
chega ao jogo-cllmax da Copa de 
1970. Na Cidade do México, impõe 
uma goleada (4 x 1 ) à Itália. (Ao 
lado, lance do jogo; embaixo, tor
cedores brasileiros invadem o 
campo no fim da partida; acima, 
Carlos Alberto ergue a taça con
quistada.)
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média), os atacantes, soltando os 
dois zagueiros laterais e transfor- 
mando-os em pontas auxiliares, po
dia dispor também de oito jogado
res. Sua ação ou neutralizava o 
sistema de coberturas (ficavam 
dois contra dois) ou atraía mais um 
defensor para a lateral do campo, 
descongestionando a entrada da 
área.

Com um brilhante preparo 
físico, o Brasil venceu a Copa de 
1970 com dezenove gois, anulando 
a validade dos esquemas tipica
mente defensivos. Hoje, embora 
adaptando-se às características de 
cada equipe, ou às preferências de 
cada técnico, esse é o sistema utili
zado: quando a bola ronda sua 
área, a equipe defende-se com um 
zagueiro central um pouco mais re
cuado na cobertura, com a ãrea 
guardada por mais quatro elemen
tos (os laterais e os antigos “ mé
dios”). Três outros jogadores per
manecem fora da área, na “sobra” , 
ou utilizados no esquema de cober
tura. Com a bola em poder do ad
versário, mas ainda longe da área, 
esses jogadores acompanham o 
movimento dos “armadores” ad
versários, e o antigo medio • de 
apoio posta-se na  linha média, en
carregado de dar o “primeiro com
bate” aos atacantes inimigos. 
Quando ataca, a equipe procura 
soltar os meias e pontas, levando 
os zagueiros e o médio de apoio até 
a- intermediária da outra equipe, 
onde participam da armação da jo 
gada, e permanecem “na sobra”, 
aguardando um eventual rebote da 
defesa inimiga ou uma bola atra
sada por um companheiro.

VEJA TAM BÉM : Esporte; Lazer. Terminada a partida com a Itália, começa o carnaval. Está se iniciando aí a maior festa do futebol brasileiro

O FUTEBOL DE SALÃO

Na década de 1930, alguns só
cios da Associação Cristã de Mo
ços, em São Paulo, aproveitavam 
os intervalos das partidas de bas
quete e volibol para jogar uma es
pécie de futebol na quadra, 
usando como campo o do bas
quete e como traves as bases das 
tabelas: era o início do futebol de 
salão.

Atualmente praticado também  
em vários outros países —  sobre
tudo Argentina, Peru, Paraguai, 
Uruguai e França — , o futebol de 
salão está em fase de grande de
senvolvimento no Brasil. Em 
1972, organizava-se em vinte fe
derações estaduais (treze das 
quais especializadas), todas vin
culadas à Confederação Brasi
leira de Desportos (CBD), que 
desde 1959 promove o Campeo
nato Brasileiro, por Estados.

Esse esporte é hoje praticado 
em quadras (de cimento, asfalto 
ou madeira). O campo de jogo é 
delimitado por um retângulo que, 
segundo as regras, tem  no má
ximo 36 e no mínimo 24 metros 
de comprimento, por no máximo 
20 e no mínimo 14 metros de lar-

gUra. A marcação do campo é 
feita por linhas bem vish/eis; as 
limítrofes de maior comprimento 
denominam-se "laterais", en
quanto as outras duas são cha
madas "linhas de fundo". Dentro 
do retângulo há outras marca
ções: as linhas (segmentos de cír
culos) que delimitam as áreas dos 
goleiros, a linha de centro (que di
vide o campo em duas partes 
iguais, paralelamente às linhas de 
fundo), o centro da quadra (pe
queno círculo de 10 centímetros 
de raio, ao meio da linha de cen
tro), entre outras.

As primeiras regras do jogo fo
ram criadas pela comissão de fu
tebol da ACM, que se baseou em 
quase todas as do futebol e em 
algumas do basquete. Mas, com 
o tempo, essas regras foram se 
modificando.

A bola também sofreu uma 
evolução. No começo, usava-se a 
de volibol, depois substituída por 
uma cheia de serragem. Atual
mente, usa-se uma câmara de ar 
revestida com espuma de borra
cha, envolvida por uma "capa" de 
couro macio. Pesa de 400 a 500 
gramas e tem uma circunferência 
de no máximo 55 e no mínimo 50 
centímetros.
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Futurismo

Entre a exaltação do presente e 
a revolta contra a mecanização das 
atividades humanas —  característi
cas de certos meios artísticos do 
início do século XX — , um novo 
e polêmico movimento ficaria co
nhecido a partir de 1909, com o 
nome de Futurismo. Naquele ano, 
o poeta italiano Filipo Tommaso 
Marinetti* publicou no jornal pari
siense Le Figaro o “Manifesto Fu
turista”, propondo a aniquilação 
definitiva de toda forma de tradi
ção, anunciando uma arte mais 
condizente com a era das máquinas 
e da  velocidade. Preoçupado com a 
poesia e a política, Marinetti repro
vava a prosódia tradicional, exal
tando o verso livre e propondo a 
destruição da sintaxe*. Mas sua 
teoria logo iria refletir-se também 
na pintura* e na  escultura* com 
Umberto Boccioni*, Giacomo 
Baila*, Cario Carrà*, Gino Seve- 
rini (1883-1966) e Ardengo Soffici; 
na música*, com F. Ballilla Pra- 
tella* e Luigi Russolo*; e na arqui
tetura*, com Antonio Sant’Elia

(1888-1916). Eles procuraram atin
gir o objetivo anunciado pelo 
poeta: preparar a próxima e inevi
tável identificação do homem com 
a máquina, destruindo a cultura* 
tradicional e suas intenções. Mari
netti e seus companheiros foram 
considerados os arautos da veloci
dade, do barulho e do metal.

No dia 8 de março de 1910, um 
público de 3 000 pessoas assistiu 
no Teatro Chiarella de Turim ao 
lançamento de um segundo mani
festo (Manifesto Técnico dos P into
res Futuristas), assinado por Baila, 
Boccioni, Carrà, Russolo e Seve- 
rini. Segundo esses artistas, o docu
mento abrigava “ nossas profundas 
náuseas, nosso desprezo e nossa re
volta contra a vulgaridade, a me
diocridade académica e pedante, 
contra o culto fanático do que é an
tigo e carcomido” . E seguiu-se uma 
profusão de manifestos: Manifesto 
Técnico da Literatura Futurista 
(19 10), de Marinetti; Manifesto dos 
M úsicos (1911); Manifesto Técnico 
da Escultura Futurista (1912), de 
Boccioni; A  Pintura dos Sons, dos 
Ruídos e dos Odores (1913), de 
Carrà, além do Manifesto da M u
lher (1912), Manifesto da Arquite
tura (1914), Manifesto da Antitra- 
dição e Manifesto da Luxúria 
(1913).
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"Dinamismo Bar S. Marcos", óleo sobre cartão do futurista Ottone Rosai.

Os constantes manifestos do Futurismo primavam pela total irreverência.

A necessidade de explicar suas 
intenções através de manifestos foi 
um dos aspectos mais singulares do 
Futurismo. Movimentos como o 
Fauvismo* e o Cubismo* não tive
ram essa preocupação e vale
ram-se muito mais de críticos e co
mentadores. Somente com o 
Surrealismo*, na década de 1920, 
ressurgiu a loquacidade transbor
dante que caracterizou o Futu
rismo. Na verdade, o Surrealismo 
tomou emprestados ao Futurismo 
muitos de seus temas e técnicas de 
provocação: “ A arte e os artistas 
ao poder” , exclamava Marinetti. 
“A imaginação ao poder”, escrevia 
nos muros da Sorbonne André Bre
ton*, o principal signatário do ma
nifesto surrealista (1925).

A  b e le z a  d a  v e lo c id a d e

Depois da primeira exposição de 
artistas futuristas (Galeria Ber- 
nheim -Jeune, 1912), o movimento 
difundiu-se na Alemanha, Bélgica, 
Países-Baixos, Áustria, Hungria e 
Suíça. N a Rússia, o movimento 
teve duas manifestações importan
tes: o cubo-futurismo, do qual par
ticiparam Khliénbnikov Vielimir 
(1885-1922) e Maiakóvski* que 
com Birlink e Kruciniychoy publi
cou o manifesto Uma Bofetada ao 
Gosto do Público (1912): e o raio- 
nismo, de Mikhail Larionov

(1881-1964) e Natalia Gontcha- 
rova (188 1-1962). Na Inglaterra —  
onde Severini fez sua primeira ex
posição particular — , Marinetti e 
Christopher Richard Wynne Ne- 
vinson (1889-1946) publicaram ou
tro manifesto: Manifesto do Futu
rismo Inglês (1914). Entre os 
portugueses, o Futurismo foi intro
duzido por Amadeu Ferreira de 
Sousa Cardozo (1887-1919), que, 
em Paris, juntamente com Amedeo 
Modigliani*, freqüentara as exposi
ções da Galeria Bernheim. Os Esta
dos Unidos, por sua vez, entraram 
em contato com o movimento atra
vés da exposição (1913) de Giu- 
seppe Stella (1880-1946), um ita
liano radicado em Nova York. No 
mesmo ano, o Salão de Outono 
(Paris) e a Galeria Beotia (Roma) 
expunham trabalhos de Boccioni 
que depois seriam mostrados em 
Londres, Paris e Amsterdam. No 
Brasil, o Futurismo influenciou 
duas correntes artísticas: o Moder
nismo e o Concretismo. Em 1913, 
foi realizada no Teatro Costanzi, 
de Roma, a primeira exposição de 
arte futurista. Mas o apogeu do 
movimento na Itália ocorreu em 
abril-maio de 1914, com a Exposi
ção Internacional Livre, montada 
na Galeria Futurista de Roma. Ao 
mesmo tempo, o movimento era 
exaltado nas duas principais revis
tas de vanguarda italiana, Lacerba



"A arte e os artistas ao poder", é o que dizia Marinetti, líder do Futurismo. (Retratos de Marinetti, por Rougena Zatkova, à esquerda, e por Carrà.)

e A Voz. Esta última, editada em 
Florença, contava então com a co
laboração de Giovanni Papini* e 
Giuseppe Ungaretti*.

“ Queremos cantar o amor ao pe
rigo, o costume à energia e à teme
ridade. A coragem, a audácia, a 
rebelião serão os elementos 
essenciais de nossa poesia. A litera
tura, até hoje, enalteceu a imobili
dade pensativa, o êxtase, o sono. 
Nós queremos enaltecer o movi- 
mentq agressivo, a insônia febril, a 
corrtda, o pulo mortal, a bofetada, 
o murro. Nós afirmamos que a 
magnificência do mundo enrique- 
ceu-se de uma nova beleza: a be
leza da velocidade ( . . . ) .  A poesia 
deve ser considerada como um as
salto contra as forças ignotas para 
obrigá-las a se ajoelhar diante do 
homem (. . .)” .

No manifesto de Marinetti, fi
cava claro que entre as intenções 
dos futuristas estava a vontade de 
substituir a psicologia do homem, 
“já  por demais gasta” , por uma 
“obsessão lírica da m atéria”. Para 
eles, a matéria, “ nem triste nem ale
gre”, deveria ser o novo objeto da 
arte. Pretendiam captar dela “ a es
sência como intuição, coisa im
possível aos físicos e químicos” . 
Por isso, dizia Marinetti, “somente 
o poeta assintático e usando pala
vras desligadas poderá penetrar a 
essência da matéria e destruir a 
hostilidade surda que nos separa 
dela”.

Os manifestos futuristas desen

cadearam a série dos chamados se
rões (serate futuriste), nos quais 
eram lidos os novos poemas. E Ma
rinetti, hábil construtor de imagens 
e analogias, acabou por inventar a 
“ imaginação sem fios” . Substituiu 
a sucessão lógica e explicativa das 
imagens pela sucessão não lógica 
do ato intuitivo. Aboliu os elos en
tre o primeiro e segundo termos das 
analogias e procurou dar apenas a 
sucessão ininterrupta do segundo, 
suprimindo o “como”, o “qual”, o 
“assim como”, o “ semelhante 
a. . . etc. Dessa forma, segundo 
ele, seria conseguido, ria narração, 
o estilo vivo e espontâneo. Conse
qüentemente, Marinetti e seus com
panheiros achavam absurda a pon
tuação tradicional: no lugar de 
virgulas e pontos passaram a usar 
sinais de adição, subtração, multi
plicação e divisão. Queriam com 
isso salientar a direção e os movi
mentos das imagens. Além disso, 
começaram a usar o verbo no infi
nitivo, pois o verbo não flexionado
—  diziam eles —  nega a existência 
no período e impede que o estilo 
pare num ponto determinado. Esses 
escritores, além de multiplicar e le
var as onomatopéias ao paroxismo, 
suprimiram também advérbios e 
adjetivos, criando “adjetivo s-at- 
mosfera” e “ adjetivos-semafóricos” 
(ou “adjetivos-faróis”), dando à 
composição da página nova forma 
tipográfica, mediante caracteres e 
cores que procuravam sublinhar 
sentidos, impressões e idéias. As

sim nasceu o que foi chamado de 
lirismo “multilíneo”, “poliexpres- 
sivo”, “simultâneo” das “palavras 
em liberdade”.

“ Nossas páginas de palavras em 
liberdade (tavole parolibere) distin
guem-se finalmente das de Ho
mero”, argumentava Marinetti, e 
justificava: “por não conterem 
m ais essa sucessão narrativa, mas 
a poliexpressão simultânea do 
mundo. As palavras em liberdade 
são uma nova maneira de ver o uni
verso, uma valorização essencial 
do mesmo, que reúne as forças em 
movimento”.

Os chamados tablóides (tavole) 
do novo lirismo —  dos quais foram 
autores, além de Marinetti, Ar
mando Mazza, Corrado Govoni, 
Paolo Buzzi, Francesco Cangiullo, 
Luciano Folgore, Dinamo Correnti 
e Guglielmo Jannelli —  continham 
representação gráfica dos sons (ruí
dos) e daquilo que era descrito (co
res); letras e palavras eram impres
sas em maiúsculo, minúsculo, 
cursivo, redondo e negrito, na ten
tativa de representar o movimento 
(o das bailarinas de um café-con- 
certo, por exemplo).

Da riquíssima produção de Ma
rinetti, ficaram famosos Zpngtumb- 
Tuum  (1914), Guerra, Única Hi
giene do Mundo (1915), Manifestos 
do Futurismo (quatro volumes, 
1915), Teatro Sintético Futurista 
(19 15), Novelas com os Lábios Pin
tados (1930) e O Poema Não Hu 
mano dos Tecnicismos (1940).

Alguns críticos dizem que a ele, 
apesar da palavra e da expressão 
faceis, faltam genialidade e profun
didade. Seus escritos, segundo es
ses críticos, permaneceram mais 
como coletânea de documentos im
portantes sobre o movimento Jutu- 
rista do que como manifestação de 
criação verdadeiramente artística.

Nem todos os futuristas canta
ram “a guerra, única higiene do 
mundo”, como Marinetti. Govoni, 
por exemplo, foi o lírico com visões 
idílicas (Poesias Elétricas, 1911), 
descrições musicais (A Inaugura
ção da Primavera, 1915) e imagens 
livres de qualquer preocupação es
trutural (A Santa Verae, 1919; 
Brinde à Noite, 1925). Foi também 
ágil romancista (Também a Som 
bra É  Sol, 1921; A Terra contra o 
Çéu, 1922; A  Estrada sobre h 
Agua, 1923).

Giovanni Papini, considerado 
um espírito rebelde e anárquico, 
aderiu ao Futurismo levado por seu 
próprio caráter, marcado —  se
gundo palavras suas —  “pela náu 
sea do banal, do ordinário, do bom 
senso comum”. Da mesma forma, 
ele abandonou o movimento e tor
nou-se católico, mas continuou agi
tado, irreverente e anticonfor- 
mista. Papini escreveu em prosa a 
melhor parte d esu aobra .e  nelades- 
tacam-se os livros Um Homem Fi
nito  (1912), Vinte e Quatro Cére
bros (1912), Palavras e Sangue
(1912), Pão e Vinho (1926), Os 
Operários da Vinha (1929), Santo

Futurismo
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Agostinho  (1929), Gog (1931), 
Dante Vivo (1933), A  Pedra-Infer- 
nal (1934), Figuras Humanas 
(1940) e O Diabo (1953).

A experiência futurista serviu 
como um estágio a quase todos os 
artistas e escritores italianos que se 
firmaram depois, mesmo os que se
guiram uma linha diversa.

D in a m ism o  e m u d a n ç a

A primeira exposição futurista 
de artes plásticas foi realizada na 
Galeria Bernheim-Jeune. No çatá- 
logo, os adeptos deixavam clara 
sua intenção de fazer uma arte dife
rente da do Fauvismo e da do 
Cubismo, embora nas telas expos
tas não faltasse a influência desses 
movimentos.

Apesar de não apresentarem 
uma unidade perfeita quanto à téc
nica, as obras traduziam o princí
pio proclamado: “simultaneidade 
dos estados de alma na obra de 
arte”. Cada artista tentou realizar 
esse propósito à sua maneira. En
quanto Severini, por exemplo, 
transportou para o novo estilo as 
cores de Georges Seurat*, Carrà 
empregou tonalidades conhecidas 
no Cubismo. Nas telas de Boc- 
cioni, por outro lado, notam-se in
fluências de Picasso*. Já Russolo 
guiou-se unicamente pela intuição, 
transpondo para o quadro —  atra
vés de imagens desconcertantes — 
temas do inconsciente, sonhos, des
varios e alucinações.

Os artistas do Futurismo pinta
ram a velocidade, o dinamismo e a 
mudança (seus temas básicos) com 
cores geralmente berrantes: verme
lho, verde, amarelo e]aranja , espa
lhados em composições violentas. 
Desejavam não só refletir a vida 
moderna que os cercava, mas de
m onstrar seu amor por ela.

Na primeira exposição futurista, 
o maior destaque coube a Severini, 
m as no ano seguinte Baila expôs 
um a série de quadros que expressa
ram com maior vigor o desejo de 
“revolução total” proposto pelo 
Futurismo. Valendo-se exclusiva
mente de formas abstratas, Baila 
conseguiu traduzir a idéia de movi
mento (que o obcecava), justa
pondo e fragmentando sólidos geo
métricos e organizando-os numa 
composição onde prevaleciam co
res intensas. Luz, çor e movimentos 
são elementos fundamentais de sua 
obra.

Tentando expressar a vida mo
derna, os futuristas preocupa
vam-se em organizar o espaço de 
um a forma que levasse o especta
dor a sentir-se transportado para 
dentro do quadro, no momento em 
que o observasse: “Os pintores co
locam objètos e pessoas diante de 
nossos olhos. A partir de agora co
locaremos o espectador no meio do 
quadro. Quando pintamos uma 
personagem na varanda, vista de 
um espaço interior, não nos limita
mos a retratar a cena sob o ângulo 
reto que a janela permite ver. Es
forçamo-nos para dar à cena o con
junto de sensações visuais pela fi
gura que está na varanda: o 
burburinho da rua exposta ao sol, 
a fila de casas que se estendem à 
direita e à esquerda”. Assim, os 
pintores futuristas pretendiam fazer 
com que _o espectador ficasse no

"Cavalo +  Cavaleiro +  Casas", de Umberto Boccioni. que se declarou "nauseado com a mediocridade acadêmica"

A beleza do movimento, tema central futurista, foi a obsessão de Giacomo Baila. ("As Mãos do Violinista".)
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cen tro  da obra, na  m edida em que 
es ta  transm ite um a síntese de tudo 
aquilo  que ele lem bra, vê e sente.

Boccioni foi quem mais se preo
cupou com o movimento na pin
tura e na escultura futuristas. Pro
curou um caminho para a nova 
representação do cotidiano; repu
diou linhas horizontais e verticais, 
pois entendia que elas tolhiam a 
criação. Queria, ao contrário, um a 
“energia de linhas, cores e formas”, 
um a espécie de força abstrata que 
transmitisse o ritmo constante dos 
objetos.

Em 1910, o choque entre a mul
tidão e as forças da ordem surgiu 
como tema nas obras de Boccioni 
(e também nas de Carrà), sobre
tudo em Luta na Galeria, 4  Luta 
e A Redada. Já em A  Cidade se Le
vanta, o artista abordou o cresci
mento urbano, característico de 
Rom a e Milão na época.

Também Severini pretendeu 
atingir uma arte livre de regras 
preestabelecidas e esforçou-se por

introduzir no espaço a ser pintado 
a idéia de movimento e mudança. 
Assim, recortou formas e fracionou 
figuras em pequenas zonas de cor. 
Embora seu método tenha sido o 
mesmo que os cubistas emprega
ram, seu propósito não foi analí
tico. Ele pretendia apenas atingir o 
ritmo.

Carrà, por outro lado, trabalhou 
de maneira bem diferente. Tomou 
do Cubismo, abertamente, soluções 
e técnicas. E tentou imprimir a elas 
o dinamismo e o movimento do Fu
turismo. Desejando colocar o es
pectador no centro da obra (como 
os demais futuristas), C arrà empre
gou também as composições circu
lares. Com Os Funerais do A nar
quista Gali (1910/11), criou a obra 
futurista considerada mais resso
nante. A lembrança do violento 
choque entre a polícia e os 
grevistas que acompanhavam, em 
1904, o enterro do companheiro as
sassinado excedeu o âmbito da pin
tura de circunstâncias.

Carrà usou, em muitas de suas 
obras, pedaços de jornais, revistas, 
cartazes de publicidade e partituras 
musicais; sua intenção era mostrar 
o dinamismo das informações con
sumidas pelo homem moderno, 
através de pedaçòs de notícias, 
fragmentos de manchete, tudo sem 
sentido informativo, mas com in
tenso valor plástico.

Giacomo Baila, outro impor
tante futurista, realizou obras dinâ
micas em 1913 e 1914: em Ritm o  
do Violinista, tratou de registrar, 
como um a câm ara fotográfica, po1 
sições sucessivas de um objeto em 
movimento em relação a um eixo 
fino.

Mais tarde, Baila mostrou-se 
menos preocupado com problemas 
de ordem psicológica. Quando re
corria ao sinal de adição (instituído 
por Marinetti na literatura) para in
vocar simultaneidade, esta não se 
estabelecia -senão entre objetos ou 
entre qualidades exteriores ao ser 
humano, como por exemplo em Li-

nhas de Rapidez +  Paisagem ou 
em Plasticidade da L uz  +  Rapi
dez. Paralelamente a esses estudos 
sobre a velocidade de um automó
vel em marcha, apareceram obras 
inspiradas no; vôo dos pássaros e, 
em 1914, a série de pinturas Mer
cúrio Passando ante o Sol, Visto 
por um Telescópio.

No campo da escultura, Boc
cioni pretendia “fazer viver os obje
tos”. Procurou aplicar as “ linhas 
de forya” da pintura. De suas espe
culações resultou o conceito “ for- 
ma-força” em substituição às tradi
cionais fórmulas de “forma-linha” 
dos neoclássicos, de “forma-cor” 
dos românticos e de “ forma-luz” 
dos impressionistas.

Essas “formas-forças” inspira- 
vam-se diretamente na natureza e 
baseavam-se na sensação visual. 
Boccioni pretendeu com elas criar 
ritmos capazes de sugerir veloci
dade. (Suas experiências não foram 
bem recebidas pelo público de 
Roma e Paris, em 1913, mas mar
caram etapas significativas na pos
terior escultura cinética.)

Cabe ainda a Boccioni o mérito 
de ser um dos precursores no uso 
de materiais heterogêneos, cons
truindo a “arte polimatérica”, 
como diziam na época. Dentro 
dessa linha, apresentou em 1914 
Cavalo +  Cavaleiro + Casas, 
construção dinâmica de um galope* 
empregando madeira, papelão, lata 
e cobre.

Na arquitetura futurista, o nome 
de maior destaque foi o de Sant’ 
Elia. O seu manifesto (1914) é ge
ralmente considerado a primeira 
intenção consciente de transportar 
ao campo arquitetônico o espírito 
revolucionário da vanguarda. “O 
problema da arquitetura moderna”, 
escreveu ele, “não é um problema 
de retoque linear. Não se trata  de 
encontrar novas fórmulas, novos 
marcos de janelas e portas, de subs
tituir as colunas, pilastras, capitéis 
por moscas e rãs; não se trata  de 
deixar a fachada de ladrilho ou 
caiá-la de branco ou recobri-la de 
pedra; não se trata  de provocar di
ferenças formais entre o edifício 
novo e o velho, mas de criar desde 
o princípio a casa nova, construída 
acumulando os recursos da ciência 
e_da técnica, eliminando cada exi
gência dos nossos costumes e do 
nosso espírito. Ela tem de ser nova, 
como são também novas as contin
gências do nosso momento histó
rico ( . . .).”

Sua audácia, contudo, não foi 
suficiente para romper ou debilitar 
os cânones da arquitetura tradicio
nal, embora tivesse deixado claro 
não mais pertencer à geração art* 
nouveau. Como morreu, prematu
ramente, na Primeira* Guerra 
Mundial, sua experiência não se de
senvolveu completamente. Apesar 
disso, o trabalho de Sant’Elia é co- 
mu mente considerado uma espécie 
de antecipação à obra depois de
senvolvida por Walter Gropius* e 
Le* Corbusier.

R u íd o s  g lo r if ic a d o s , 
te a tro  s in té tic o

“ No século XIX, com a inven
ção das máquinas, nasceu o baru
lho. Hoje o barulho é triunfante e 
reina supremo sobre os sentidosFiguras decompostas em recortes coloridos e luminosos: "Hieróglifo Dinâmico do Bal Tabarin" de Severini.
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"Bailarina +  Mar =  Maço de Flores"

dos homens.” Esse foi um dos tre
chos do manifesto Arte dos Ruídos
(1913), lançado em Milão, onde o 
futurismo atingiu também a mú- 
sic a.

Marinetti imaginava orquestras 
inteiras constituídas por instrumen
tos ruidosos e comandados por ele
tricidade. E Luigi Russolo, que 
além de pintor foi o compositor 
mais ativo do movimento, chegou 
a patentear um colossal engenho 
produtor de ruídos, chamado into- 
narumore. Em abril de 1914, num 
concerto futurista em Milão, a or
questra contou com “explodidores, 
sirenistas, trovej adores, rufadores, 
estampidores, gargarejadores e um 
roncador” . Assim, com todo esse 
gosto pelo barulho, o movimento 
acabou por ser chamado também 
de “ rumorista”.

Um dos compositores que mais 
se destacaram na ocasião foi F. 
Ballilla Pratella (1880-1955). Au
tor do Manifesto Técnico da M ú
sica Futurista (tratado que tentou 
classificar ruídos mecânicos e cata
logar efeitos vocais ruidosos), fez 
sucesso em Paris com a ópera O

"Solidez da Neblina", de Russolo: o inconsciente transposto ao quadro.óleo e colagem de Gino Severini.

Aviador Dro. (Em 1934, fascinado 
por motores de avião, Marinetti 
pensou até mesmo num a “aeromú- 
sica”, “expressão rsintética de 
grande dinamismo econômico, eró
tico, heróico e aviacional, uma mú
sica curativa”.)

Segundo, muitos críticos, a_ mú
sica concreía e a música eletrônica 
seriam extensões do movimento fu
turista, cujo radicalismo chegou 
a exercer influência em composito
res tais como Darius Milhaud 
( 1892- ), Igor Stravinski*, 
Serghei Prokofiev* e outros.

Na dramaturgia, os futuristas 
debateram-se por um teatro sinté
tico. Procuraram colocar no palco 
o máximo de concisão: em poucos 
minutos, poucas palavras e poucos 
gestos procuravam condensar inú
meros eventos, situações, sensações 
(percepções), fatos e símbolos, para 
apresentar, com efeito de choque, 
fragmentos da realidade.

No Manifesto do Teatro Sinté
tico Futurista, lançado em 1915 
por .Marinetti, Emilio Settimelli e 
Bruno Corra, foram expostos os 
principais objetivos do movimento

no teatro, entre eles “influenciar be- 
licamente a alma italiana”. O tea
tro que se fizera até ali foi consi
derado como prolixo, analítico, 
pretensamente psicológico-, explica
tivo. As metáforas com que o clas
sificavam eram eloqüentes: cheio 
de proibições como um código, di
vidido em celas como um con
vento, coberto de bolor como uma 
velha casa desabitada.

A síntese que era procurada pe
los adeptos do Futurismo estava li
gada à cenografia múltipla e ao 
conceito de simultaneidade, um dos 
aspectos mais sugestivos da ten
dência. Tal processo tornou-se 
mais tarde bastante rotineiro, como 
também a idéia de que a ação cê
nica deve abranger (e envolver) a 
platéia, os espectadores.

O manifesto do teatro futurista 
propunha ainda que fossem aboli
dos os gêneros tradicionais e adota
das, liberalmente, a simultanei
dade, a interpenetração, a 
animação de poemetos, a percep
ção sensorial dramatizada, a hilari
dade dialogada, a ação negativa, a 
réplica espirituosa. Incluído no

palco, o espectador participante se
ria capaz d e /‘pegar’ intuitivamente 
as fusoes de fragmentos díspares da 
realidade.

São visíveis as afinidades teóri
cas do teatro sintético futurista 
com toda a dramaturgia de van
guarda, de Alfred Jarry* a Eu gene 
Ionesco (1912- ), passando por 
Apollinaire* e Maiakovski.

Na maioria das vezes, a síntese 
excessiva do teatro futurista tor- 
nou-se puro sketch, daí o resultado 
anedótico e insubsistente de muitas 
das peças. Uma das mais carac
terísticas do movimento foi A  De
tonação, de Francesco Cangiullo: 
vê-se uma rua escura e deserta; du
rante um minuto reina silêncio 
mortal. De repente, um tiro de re
vólver. E cai a cortina.

Entre as dezenas de dramaturgos 
e as centenas de peças do teatro fu
turista, destacam-se Bruno Corra e 
Emilio Settimelli (Verso la Con
quista, Passatismo e O Super-ho- 
mem), Paolo Buzzi (O Prémio do 
Futurismo), Marinetti (Un Chiaro 
de Luna) e Ballilla Pratella (N o
turno).
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Esses autores viram na veloci
dade um fim em si e, isoladamente, 
nenhuma de suas sínteses parece 
uma obra de arte realizada. Mas a 
leitura global dos textos é rica de 
sugestões. Neles percebe-se a des
truição de muitos valores para que 
outros pudessem depois ser cons
truídos. Seus benefícios fizeram-_se 
sentir na atmosfera de libertação 
artística, de anticonvençionalismo 
e rebeldia que alimentaria a arte 
contemporânea.

Apesar de conter aspectos bené
ficos ao desenvolvimento artístico 
como um todo, o Futurismo abri
gava também muitos elementos 
aproveitados posteriormente pelo 
fascismo*. Esse movimento polí
tico tomou literalmente vários slo
gans proclamados por Marinetti, 
como, por exemplo, ‘campo aos jo 
vens” (campo ai giovani), “ m ar
char, não murchar (marciarev non 
marcire). Na verdade, a insistência 
do Futurismo em proclamar a 
guerra (“higiene do mundo”) e em 
exaltar a virilidade e os prazeres da 
destruição e da ação direta vincu- 
la-se intimamente à corrente de 
pensamento que liga Nietzsche* a 
Benito Mussolini*.

O Futurismo oode ser interpre
tado como expressão extrema da 
ambição nacional italiana em 
princípios do século X X : a Itália, 
então recém-unificada, desejava 
impor-se ao mundo, não por seu 
passado arqueológico, mas pelo di
namismo econômico e militar. Não 
foi por acaso que os grandes cen-

tros do desenvolvimento industrial 
e comercial da Itália transforma- 
ram-se nos maiores focos da arte 
futurista.

Nos domínios intelectuais, o ex
cessivo peso do passado era obstá
culo quase invencível para os ino
vadores. A luta veemente contra o 
academicismo revestiu-se de real 
significado revolucionário, na 
época —  tanto quanto o esforço do 
jovem capitalismo italiano eni su
perar antigas estruturas econômi
cas e sociais. O problema (para a 
Itália em geral e para os futuristas 
em particular) foi gue a evolução 
dessa lógica poderia conduzir ao 
fascismo.

Os comícios futuristas levaram à 
campanha pró-intervenção italiana 
na Primeira Guerra Mundial. Entre 
os chefes desse intervencionismo 
encontrava-se Mussolini, então so
cialista e futurista. E Marinetti, di
rigindo apelos e manifestos a ingle
ses, russos, belgas e italianos, 
incitava-os ao nacionalismo, ao or
gulho nacional,__ à renovação in
terna, à superação de males crôni
cos do pais, através da união em 
torno de um objetivo comum. Em 
Síntese Futurista da Guerra, escrito 
em 1914, Marinetti configurou o 
conflito mundial, como o choque 
de “povos poéticos” (sérvios, bel
gas, franceses, russos, ingleses 
montenegrinos, japoneses e italia
nos) com seus “ críticos pedantes” 
(austríacos e alemães).

A amizade pessoal entre Mari
netti e Mussolini e a adesão de mui-

H opm n*

Rebeldia futurista nas telas de Ardengo Soffici. ("Melancia e Licor” .)

Na obra de Sant'Elia, os graves traços futuristas. ("Central Elétrica".)

tos futuristas ao fascismo* (em 
1919, quando foram formados os 
grupos de combate fascistas) fez 
com que se considerasse o cha
mado segundo futurismo (isto é, o 
futurismo do_ pós-guerra) uma sim
ples excrescência artística do fas
cismo.

Mas a realidade parece mais 
complexa, uma vez que o regime 
protegia oficialmente o neoacade- 
micismo, contra o qual os futu
ristas nunca deixaram de lutar. 
Enrico Prampolini (1894-1956) 
chegou mesmo a protestar publica
mente contra os ataques de Hitler* 
à arte que o nazismo* considerava 
“degenerada”. A crise do Futu
rismo não foi provocada simples
mente pela ligação de Marinetti 
com o fascismo, mas pela própria 
atmosfera política pouco favoravel 
à liberdade criadora.

Já  durante a Primeira Guerra 
Mundial, o movimento começara a 
ressentir-se.

Em 1914, Boccioni brigou com 
Papini e este parou de defender o 
movimento, logo depois abando
nado também por Soffici e por

C arrà (que, em 1915, escrevia ser 
conveniente retornar a Giotto*). E, 
enquanto Severini ligava-se ao Cu
bismo, Sant’Elia e Boccioni mor
riam durante a guerra.

Quando, depois de 1940, no pre
fácio das peças de Angeio Rog- 
noni, Marinetti afirmou que o Fu
turismo influenciou Thornton 
Wilder (1897-1975) e John dos* 
Passos, demonstrou ter sido supe
rado: procurava referir-se não ao 
próprio movimento, mas ao que pa
recia a sobrevivência dele —  sua 
influência em outros autores. Era 
uma evolução prevista no mani
festo de 1909: “ Os mais velhos de 
nós têm trinta anos (. . .). Quando 
tivermos quarenta, que outros ho
mens, mais jovens e mais válidos 
do que nós, nos lancem também na 
cesta como manuscritos inúteis. 
Nós o desejam os!”

VEJA TAM BÉM : Antropofagia; 
Concretismo; Fascismo; Litera
tura; Música; Semana de Arte M o
derna; Surrealismo; Teatro.
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Fábrica de fuzis do final do século XIX, em Lyon. O disparo dessas armas era feito por sistemas de percussão.

Fuzil

■No sentido mais amplo, o termo 
“fuzil” refere-se a qualquer arma 
de fogo cujo cano seja raiado inter
namente. Nessa acepção, engloba 
armas de grande p o rte  e calibre, 
tais como os canhões* sem recuo e 
os grandes canhões navais. É, no 
entanto, mais aplicado às armas de 
fogo portáteis, de cano relativa
mente curto e que, apoiadas no om
bro do atirador, visam diretamente 
o alvo.

Os franceses admitem que a de
signação “fuzil” tenha sua origem 
em “fusil” — mecanismo introdu
zido nas armas de fogo a fim de 
provocar a ignição da pólvora (ou 
de outro explosivo*), por meio de 
uma centelha resultante da aplica
ção de um golpe violento sobre 
substâncias químicas acondiçiona^ 
das em uma cápsula (espoleta).

D o  e s to p im  à  p e rc u ssã o

A história dos modernos fuzis 
remonta ao século XIV, quando a 
primeira arma de fogo portátil teve 
seu emprego militar registrado. 
Essa arma que, por analogia com 
as denominações atuais, poderia 
ser chamada de canhão, colubrina 
ou bombarda, nada mais era que 
um cano de latão ou de bronze, 
com uma das extremidades fechada 
(culatra) e munida de um orifício 
onde era colocado o estopim. O en
genho era carregado pela boca, 
com a pólvora e o projétil. Provo- 
cav-a-se a ignição da pólvora e o 
disparo do projétil, ateando-se fogo 
ao estopim.

Esse. sistema de ignição foi aper
feiçoado em 1415, quando se adap
tou um acendedor mecânico — 
um a alavanca em forma de “ S”, 
que girava em torno de um eixo 
fixo na arma, sustentando a mecha 
em forquilhas. Acionada, essa ala
vanca levava a mecha diretamente 
à escorva.

Em 1450, a “serpentina” ou “fe
cho de mecha” deu novo impulso 
ao desenvolvimento das armas de 
fogo portáteis. Embora apresentas
sem inúmeras desvantagens (difí
cil manejo, emprego demorado, 
ameaça constante junto à pólvora, 
impossibilidade de uso em embos
cada, no vento ou na chuva, etc.), 
constituíram as principais armas de 
fogo portáteis até o século XVI.

Só então foi introduzido o sis
tem a de rodete, que funcionava se
gundo o mesmo princípio dos is
queiros: a faísca era produzida por 
um pedaço de pirita forçada por 
um mecanismo de molas contra 
um a roda dentada em movimento. 
Essa centelha produzia a ignição 
da escorva que, por sua vez, defla
grava a pólvora. O carregamento e 
acionamento revelavam-se mais 
simples e seguros que o sistema an
terior. A arma poderia ser condu
zida, já  “ pronta” , para atirar no 
momento desejado, não sendo mais 
necessário manter a mecha acesa 
por tempo indefinido. A derrota da 
cavalaria francesa, em Renty 
(1544), frente a mercenários assala

riados dos alemães (ritters), com
provou, pela primeira vez, a efi
ciência do sistema de rodete.

Arcabuzes e mosquetes represen
tam os primeiros estágios das ar
m as de fogo portáteis. O arcabuz 
(que, no Brasil, foi também cha
mado de bacamarte) era formado 
por um cano de ferro preso a um 
suporte de madeira recurvado (co
ronha). Seu peso variava de 4,5 a 
6 kg, embora alguns chegassem 
mesmo a 25 kg. Possuíam uma sa
liência de ferro no cano, a qual, fa
cilitando seu apoio nos muros das 
fortificações ou em outros antepa

ros, ajudava a pontaria e tornava 
menor a força do recuo. Os projé
teis assumiam formas e pesos va
riáveis, e o fogo era ateado à carga 
pelo próprio atirador. Seu alcance 
era de aproximadamente 100 m, e 
o número de disparos, de apenas al
guns tiros por hora. Essa lentidão, 
devida em parte ao carregamento 
pela boca e ao difícil manejo para 
o tiro, exigia que o emprego do ar
cabuz fosse combinado com o das 
bestas.

A partir de 1534 forám usados 
arcabuzes que permitiam o carre
gamento pela culatra. E, por volta

de 1550, surgiram arcabuzes mais 
compridos e pesados, que o sol
dado apoiava sobre uma forquilha, 
ao atirar.

Eram os mosquetes, armas que 
alcançavam 300 m. Coexistiram 
com os arcabuzes nas organizações 
militares do século XVI. Seu ponto 
fraco era não poderem transfor- 
mar-se em armas de choque, numa 
época em que o poder de choque 
superava o poder de fogo. Isso jus
tifica seu emprego ter-se combi
nado com o de pi ques {lanças).

O sistema de ignição das armas 
de fogo recebeu, no século XVII, 
um grande aperfeiçoamento, de
vido à introdução de um meca
nismo que produzia faísca me
diante o atrito entre um pedaço de 
“pedra de fogo” - (sílex ou peder
neira) e uma chapa de aço. Esse 
método, conhecido como sistema 
de pederneira, passou por diferen
tes estágios de desenvolvimento 
nos diversos países em que foi ado
tado — Escandinávia, Países-Bai- 
xos, Inglaterra, França, Itália e Es
tados Unidos. Finalmente, entre 
1610 e 1615, o francês Marin, le 
Bourgeois, combinando as carac
terísticas desses vários sistemas, 
criou a verdadeira “arma de peder
neira” .

Espalhado pela Europa, o novo 
sistema tornou-se padrao para as 
melhores armas de fogo. Além de 
ser mais simples e mais barato que 
os sistemas anteriores, permitia um 
tiro mais rápido, com maior segu
rança.

No inicio do século XIX , o esco
cês Alexander John Forsyth* 
(1769-1843) inventou outro meca-Rifles automáticos: contribuição do século XX às armas de fogo portáteis.
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nismo de disparo: o sistema de per
cussão, que consistia em bater vio
lentamente no clorato de potássio 
com um percussor (um mar-telo, 
por exemplo). Ao ser esmagada, 
essa substancia química explodia e 
transmitia a chama à carga, defla
grando-a. Mais tarde, o clorato de 
potássio foi substituído pelo fulmi- 
nato de mercúrio.

Embora esse novo sistema ofere
cesse uma série de vantagens^—  se
gurança, resistência à ação do 
vento e da umidade — , alguns anos 
se passaram até que ele fosse ado
tado. Somente em 1842 os Estados 
Unidos e a Grã-Bretanha começa
ram a produzir, de forma estandar
dizada, os mosquetes militares de 
percussão.

Estabelecido o sistema de per
cussão, as pesquisas voltaram-se 
para o sistema de acondiciona
mento do explosivo. Inicialmente 
de ferro, ele passou a ser cons
truído em estanho e, finalmente, em 
cobre (material que é usado ainda 
hoje).

Os aperfeiçoamentos no sistema 
de ignição e de acondicionamento 
das armas portáteis foram acompa
nhados de modificações na forma 
de raiamento e carregamento. Os 
canos das armas mais primitivas 
apresentavam raias retas e longitu
dinais, cuja função era receber os 
resíduos de pólvora inflamada ou 
outras incrustações, que consti
tuíam problemas de limpeza. As 
raias em espiral, que foram intro
duzidas mais tarde, imprimindo ro
tação à bala, garantiram maior pre
cisão e alcance.

Procurando-se sempre uma 
forma mais eficiente, diversos tipos 
de raiamento foram experimenta
dos. A maioria dos fuzis militares 
do século XX possui quatro raias 
inclinadas, que completam uma 
volta entre 10 e 20 polegadas (25 
e 50 cm).

O disparo automático

O sistema de carregamento pela 
boca era muito demorado, tendo 
pouca aceitação em armas milita
res. Estava, portanto, condenado a 
ser substituído por outro: durante o 
século1 XIX , o carregamento pela 
culatra foi definitivamente estabele
cido.

O século XX trouxe importantes 
contribuições ao aperfeiçoamento 
das armas portáteis: surgiram os 
carregadores de alimentação para 
os fuzis de repetição, e as armas 
automáticas.

Durante os primeiros 25 anos 
desse século, o fuzil alemão Mau
ser, criado em 1880, foi o mais 
usado e copiado, sendo reprodu
zido em modelos diversos. Suas 
principais características são o fe
chamento a ferrolho e a alimenta
ção com um pente de cinco cartu
chos.

Depois de ter constituído — já  
com algumas alterações — uma 
das grandes armas da Primeira* 
Guerra Mundial, esse fuzil de repe
tição foi sendo substituído pelo fu
zil sem iautomático, sobretudo 
pelo Garand, do Exército norte- 
americano. Além do Garand (cali
bre 30), vários outros fuzis foram 
m uito empregados na Segunda* 
Guerra Mundial. O Exército ale-

Fuzil Mauser (1908), arma portátil que usa carregadores de alimentação.

Mosquetáo calibre 30 , de 1954, ao qual se pode adaptar uma baioneta.

Fuzil automático pesado (7 ,62 mm), empregado na Segunda Guerra.

Carabina M -16, fuzil leve e pequeno, surgido no final da década de 1960.

mão recorreu ao Gewehr 41, 
41-W e 41-M; ao Gewehr 43 e ao 
Karbiner 43. O Exército russo ser
viu-se do Simonov de 7,62 mm e do 
Tokorev de 7,62 mm.

No início do século XX o Exér
cito brasileiro adotou o fuzil 1895 
(7 mm), e nas décadas de 1910 a 
1940, o Mauser 1908 (7 mm). De
pois da Segunda Guerra Mundial, 
o fuzil Garand norte-americano e o 
Mosquetão 154 passaram a ser uti
lizados. (Atualmente ambos foram 
substituídos pelo FAL — fuzil au
tomático leve — e também pelo 
mosque-FAL, ambos de calibre 
7,62 mm.)

Após a Segunda Guerra Mun
dial, intensificou-se a busca de no
vos fuzis, mais leves e de tiro mais 
rápido. Fabricaram-se fuzis que 
podiam executar tanto o tiro semi
automático quanto o automático. 
Dessa forma o semi automático 
M-14, que foi adotado pelo Exér
cito norte-americano em 1957, 
pode funcionar também automati
camente. Seu calibre é de 7,62_ mm 
e seu peso, de 4,20 kg. Também o 
FN (calibre 7,62), fabricado pela 
firma belga Fabrique Nationale 
d’Armes de Guerre, realiza o tiro 
de repetição, semi-automático ou- 
automático.

Tanto o FN como o M-14 são 
dotados de quebra-chamas e têm 
uma variante com o cano refor
çado, que pode _apoiar-se sobre 
uma forquilha. São denominados 
FN pesado e M-15, respectiva
mente.

Dispositivos diversos — lunetas 
de pontaria, aparelho de infraver
melho para tiro no escuro, etc. — 
passaram a fazer parte dos fuzis fa
bricados em diferentes países.

Embora já  empregadas na Se
gunda Guerra Mundial por ale
mães e americanos, as carabinas 
— fuzis mais leves e de menores 
dimensões —  foram aperfeiçoadas 
na década de 1960. Tem no M-16, 
no HK-33 e no Kalashnikov fortes 
representantes. O primeiro, de fa
bricação americana, possui um fer
rolho rotativo, acionado a gás, en
caixado diretamente no cano. Seu 
peso é de 2,94 kg; o comprimento 
total atinge 98 cm, e o cano, 50 a 
75 cm. Para a carabina M -16 as di
mensões são: cano de 29,20 cm; 
calibre, 5,56; comprimento total de 
83 cm; e peso de 2,50 kg. O M-16 
foi grandemente empregado por 
sul-vietnamitas e norte-americanos 
na Guerra do Vietnam*.

O fuzil alemão HK-33 funciona 
pela ação de recuo, podendo reali
zar o tiro de repetição, semi-auto- 
mático ou automático. Pesa 3,35 
kg e mede 92 cm.

O Kalashnikov, de fabricação 
russa, tem seu mecanismo acio
nado pelo gás produzido pela defla
gração da carga dos cartuchos. 
Pesa 4,7 kg e seu comprimento é de 
86,9 cm. Tornou-se muito conhe
cido por seu emprego nas guerras 
árabe-israelenses.

Com pequenas modificações, os 
fuzis M-16, HK-33 e Kalashnikov 
são convertidos em fuzis-metra- 
lhadoras, metralhadoras de mão, 
ou até metralhadoras.

V E J A  T A M B É M :  A r m a m e n to s .


