
Gabão 365

S U M Á R IO

Superfície: 267 667 k m 2 
Limites: Guiné Equatorial e Cama

rões (N ); República Popular do 
Congo (E e S ); oceano Atlântico 
( 0 )

População: 52 0  0 0 0  habitantes (est. 
1973)

Cidades principais: Libreville (cap. 
57 0 0 0  hab.); Port-Gentil (40 0 0 0  
hab.); Lambaréné (1 0  0 0 0  hab.) 

Idiomas: francês (oficial); bantu 
Religião: católica (6 5 % ); animista e 

muçulmana 
Portos principais: Libreville, Port- 

Gentil 
Aeroporto: Libreville 
Rodovias : 6 119 km 
Ferrovias : 372 km 
Unidade monetária: Franco CFA

O Gabão — país com uma das 
menores densidades demográficas 
da África (1,9 hab./km 2) — está si
tuado na costa ocidental do conti
nente africano, nas proximidades 
do golfo da Guiné. Com larga 
costa para o Atlântico, seu territó
rio é banhado ainda pelo rio 
Ogové, limitado a leste com a bacia 
do Congo.

Foi descoberto pelos explorado
res portugueses em 1742. 0  comér
cio de escravos e marfim foi o res
ponsável pela criação dos 
primeiros entrepostos comerciais 
litorâneos. Logo em seguida, a con
corrência dos ingleses e franceses 
aproveitou o sucesso comercial que 
fora experimentado pelos portugue
ses.

Até o Congresso de Viena 
(1815), a situação do pais permane
ceu inalterada, cabendo aos france
ses a prim eira medida de supressão 
do trafico negreiro (decorrendo daí 
seu predomínio, acionado pela fa
lência dos concorrentes). A hege
m onia francesa estendeu a domina
ção colonial a todos os portos 
(1839), conseguida através de tra
tados que eram firmados com reis 
africanos e ainda pela substituição 
e ampliação dos itens comerciais.

O petróleo é uma das riquezas potenciais do Gabão. Várias jazidas localizam-se sob águas marítimas.

Em 1848, a fundação da capital, 
Libreville^ culminou o processo de 
colonização francesa. Mas persis
tiam ainda as dificuldades para a 
conquista do interior (mata tropi
cal, doenças, nativos), apesar da re
lativa facilidade da penetração hi
drográfica.

Os franceses propuseram, em 
1876, a troca do país por Gâmbia*, 
então parte integrante do território 
colonial inglês. A França partiu 
para a conquista da margem direita 
do. Congo* e daí em direção ao 
Saára.

Em 1890, o Gabão foi anexado 
ao Gongo francês, e, vinte anos 
mais tarde, à Africa Equatorial 
Francesa. Em agosto de 1960, após 
um período de aois anos de integra
ção na Comunidade Francesa, o 
país finalmente conseguiu a sua in
dependência.

Governo

República autônoma, o Gabão é 
governado por um presidente, que 
e eleito por sufrágio universal, para 
um período de sete anos, e por uma 
Assembléia de 47 membros eleitos 
por um período de 5 anos. Após as 
eleições de 1957, o Bloco Demo
crático Gabonês, dirigido por Leon 
M’ba, dominou a Assembléia. Em 
1964, um golpe militar derrubou 
M’ba, que reagiu com o apoio fran
cês e depois retornou ao poder. Em 
1967, M’ba triunfou novamente
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Cerca de três quartos do país são cobertos pela floresta equatorial, onde 
se praticam culturas de subsistência e a extração da madeira.

nas eleições, mas morreu em no
vembro do mesmo ano, assumindo o 
governo seu vice, Albert-Bernard 
Bongo, que desde 1972 tenta forta
lecer a economia nacional con
tando com recursos e investimentos 
estrangeiros.

Em 1974, o Gabão estabeleceu 
relações diplomáticas com a China 
e a Líbia.

Em 1975, foi aprovada a emenda 
que legalizou o cargo de primeiro- 
ministro.

Quente e selvagem

A floresta equatorial pluvial afri
cana cobre quase todo o país 
(72,5%) e é responsável por uma 
das principais atividades econômi
cas: a extração e o beneficiamento 
da madeira.

O clima da região é predominan
temente quente e úmido, em virtude 
da faixa de convergència intertropi- 
cal e da ação dos alísios de sudeste 
e nordeste. A temperatura elevada 
(26° C) praticamente não varia. As 
médias pluviométricas são eleva
das: 2 450 mm.

Gente

Após séculos de tráfico negreiro, 
doencas e dominação colonial, a 
população nativa foi reduzida a 
pouco mais de meio milhão de pes
soas pertencentes à grande família 
lingüística dos bantu*: fa n e  ou pa- 
houin (150 000); nadzimiwakotas, 
ongomos e ambetes (90 000); báke- 
te-nkomi, echira, bapounous, miso- 
gos e okandas (120 000), bavilis e 
pigmeus, num total de quarenta 
grupos étnicos.

Apesar da tendência ao êxodo
—  apontado pelo índice de cresci
mento das cidades litorâneas — a

fiopulação indígena dispersa-se pe 
as áreas florestais, com forte es

pírito comunitário, desenvolvendo 
culturas de subsistência e extração 
de madeira.

As cidades principais são Port 
Gentil, Lambarene, Moutla, Tchi- 
banga, Oyem, Franceville, Laturs 
ville e Okondja.

A rápida expansão do país levou 
a importantes movimentos de po
pulação a partir da década de 
1960, provocando o crescimento 
urbano acelerado. Port Gentil é um 
bom exemplo: seus 10 000 habitan
tes de 1957 atingiram 30 000 em 
1971.

A taxa de crescimento demográ
fico, em 1970, era de 1,5%. A am
pliação do mercado de trabalho ur
bano é ainda a principal res
ponsável pelo fenômeno.

Recursos naturais

A pecuária feita ainda rudimen 
tarmente apresenta índices baixos 
que são causados por vários fato
res, entre os quais a falta de tradi
ção pastoril e a presença de obstá
culos ambientais como a presença 
da mosca tsé-tsé em certas regiões. 
A atividade agrícola reduz-se so
mente a culturas de subsistência 
(milho, mandioca, taro e banana) e 
a exportação de cacau, café e bor 
racha.

País de recursos minerais pouco 
explorados, o Gabão é um dos 
principais produtores africanos de

petróleo (5 027 000 t, em 1969). As 
jazidas de ferro das regiões de Me- 
kambo e Tchibanga estão calcula
das em 250 000 t. As reservas de 
manganês de Mouenda e France
ville produziram,  ̂em 1969, 
71 1 000 t. A produção de urânio 
na região de Mounana é totalmente 
exportada atraindo, juntamente 
com os outros recursos minerais do 
país, investimentos em áreas diver
sas: transportes, prospecção e mi
neração.

Indústria

A indústria ressente-se, porém, 
da ausência de capitais, contando 
com apenas uma refinaria de petró
leo e uma cervejaria na  cidade de 
Port Gentil.

A situação, entretanto, iá é me- 
m or para a produção madeireira,

que atingiu 842 000 toneladas em
1968.

A produção de energia (74,1 mi
lhões de kWh em 1968) está muito 
aquém das necessidades.

Não há estradas de ferro e a rede 
rodoviária é de 5 600 quilômetros; 
por suas condições de transitabili- 
dade, supera o transporte fluvial. 
Os portos mais importantes são Li
breville e Port Gentil. A balança 
comercial é freqiientemente favorá
vel (30%).

No período 1964/67, a importa
ção em francos CFA foi de 62 mi
lhões, enquanto a exportação che
gou a alcançar 101 milhões. A 
renda per capita foi de 238 dólares 
em 1967.

VEJA TAM BÉM :África.

Galáxia

Uma longa faixa esbranquiçada 
de luz difusa e contornos pouco de
finidos, que se estende de horizonte 
a horizonte: é a Via-Láctea, que os 
gregos chamavam de “galaxia”. 
Com o tempo, esse termo passou a 
indicar “ aglomerados de estrelas” 
semelhantes à Via-Láctea. Mas as 
estrelas* nem sempre são os únicos 
constituintes de uma galáxia: nela 
pode-se encontrar, com freqüência, 
matéria interestelar, constituída de 
gases e poeira cósmica.

O que antigamente se classifi
cava como “nebulosa extragalác- 
tica” passou a ser chamado sim
plesmente de “galáxia”. E à 
Via-Láctea coube a designação de 
“Galáxia Local” (ou, simples
mente, “Galáxia”).

Até o fim da Idade Média, An- 
drômeda era a única outra galáxia 
conhecida: podia ser percebida 
num a época em que o telescópio* 
não integrava o instrumental de ob
servação astronômica. Hoje com 
recursos muito mais aperfeiçoados, 
só o número de galáxias conheci
das eleva-se a mais de 70 milhões.

A maior parte das galáxias ê in
dicada por uma sigla, extraída de 
um catalogo. Existe, por exemplo, 
a M 31, isto é, a galáxia que ocupa 
o 3 1.° lugar no catálogo que foi ela
borado pelo astrônomo francês 
Charles Messier (1730-1817). Já a 
sigla NGC é referente a galáxias 
que estão relacionados no New Ge
neral Catalogue.

Estrelas, gases e poeira

As dificuldades surgidas no es
tudo da Via-Láctea provêm em 
grande parte da localização do ob
servador dentro do próprio sistema 
que analisa. A presença de matéria 
interestelar constitui outro limite à 
observação óptica: devido a ela, 
não se conseguiu, antes do desen
volvimento da radioastronomia*, 
“observar” o centro da Galáxia. 
Com o auxílio do radiotelescópio, 
porém, tornou-se possível atingir 
esse objetivo, pois a matéria inte
restelar é “ transparente” às ondas 
de rádio.

Foi também a radioastronomia 
que revelou a presença de hidrogê
nio na Via-Lactea, e estudou sua 
distribuição. Os resultados confir
maram a hipótese de que a Galáxia 
constitui um sistema espiral, prova
velmente do tipo Sb.

Quando vista de perfil, a Via- 
Láctea tem a forma de uma lente 
biconvexa. Seu diâmetro é de 
100 000 anos-luz, e sua espessura 
máxima, de 20 000 anos-luz. Cal- 
cula-se que 80% de sua massa total 
(100 000 milhões de sóis) se con
centre no núcleo —  situado na di
reção da constelação de Sagitário. 
Os restantes 20% são distribuídos 
pelos braços espirais apresentados 
sob a forma de estrelas ou de maté
ria interestelar.

As estrelas que compõem a Via- 
Láctea dividem;se em duas classes
de  p o p u la ç ã o . A  p o p u la ç ã o  I  ------ a

população jovem —  pertencem o
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A  Via-Láctea (a), a mais conhecida das galáxias, tem forma de lente biconvexa (b). diâmetro de 100 000 anos-luz e espessura máxima de 20 000 anos-luz. 
Entre bilhões de estrelas que a compõem, acha-se o Sol (S), localizado a uma distância de aproximadamente 30 000 anos-luz do centro.

Sol* (que dista 30 000 anos-luz do 
núcleo galáctico) e outros habitan
tes dos braços espiralados: gigan
tes, supergigantes azuis dos tipos O 
e B e cefeidas. Os elementos mais 
velhos da Galáxia — que consti
tuem a população II —  locali 
zam-se no núcleo e proximidades. 
Têm como representantes típicos as 
variáveis de períodos longos (como 
Mira Ceti) e variáveis de períodos 
brevíssimos, do tipo RR Lyrae.

Nenhum dos elementos da popu
lação II participa do movimento de 
rotação da Galáxia, cuja veloci
dade máxima é de cerca de 200 
quilômetros por segundo.

Outro importante componente 
da Galáxia Local são as associa 
ções estelares — grupos de estrelas 
relativamente jovens: gigantes 
brancas dos tipos O e B e anas ver
melhas.

Admite-se que essas associações 
tenham sido formadas a partir de 
uma mesma nuvem de matéria inte- 
restelar. O movimento de rotação 
da Galáxia faz com que as estrelas 
mais próximas do centro se movi
mentem com velocidades superio
res às das estrelas mais afastadas. 
Assim, com o passar do tempo, os 
grupos estelares, inicialmente de 
forma esférica, apresentam ten
dência a alongar-se. Esse alonga
mento dá um valor aproximado de 
sua idade. Algumas associações 
têm idades que são avaliadas em 
poucas dezenas de milhões de 
anos; a maioria, porém, ainda de 
forma aproximadamente esférica, é 
bem mais jovem.

Integram ainda o sistema galác
tico local cerca de 15 000 aglome
rados galácticos. Eles são forma
dos por um número relativamente

pequeno de estrelas, e estão situa
dos nas zonas de maior densidade 
estelar.

Aproximadamente trezentos 
aglomerados globulares circundam 
a Galáxia Local, num raio de 2 mi
lhões de anos-luz. Sua estrutura di
fere da dos aglomerados galácticos 
(ou “abertos ’): são mais densa
mente povoados e sua população é 
mais velha.

O estudo dos aglomerados glo
bulares começou na primeira me
tade do século XX, quando o astrô
nomo americano Harlow Shapley 
(1885-1973) conseguiu determinar 
suas distâncias e, a partir delas, es
tabelecer sua distribuição. Con
cluiu ainda que os centros de 
massa dos dois sistemas —  G alá
xia e conjunto de aglomerados — 
eram aproximadamente coinciden
tes, hipótese que foi algum tempo

mais tarde totalmente confirmada.
Vinte outras galáxias circundam 

a Via-Láctea, formando, no con
junto, o chamado “grupo local de 
galáxias” (de diâmetro superior a 1 
milhão de anos-luz). Entre as mais 
importantes galáxias do grupo lo
cal, situam-se as nuvens de Maga
lhães e a nebulosa de Andrômeda 
(ou nebulosa M 31). Esta última 
possui dois “ satélites” : as galáxias 
elípticas M 32 e NGC 205. Uma 
ponte de matéria interestelar liga as 
duas nuvens de Magalhães; acredi- 
ta-se que uma ponte semelhante es
tabeleça a comunicação das mes
mas com a Galáxia Local. A NGC 
147 e os sistemas Fornax e Sculp
tor são outros elementos do “grupo 
loc al” .

O “grupo local” não constitui o 
único aglomerado de galáxias do 
Universo, é apenas um dos meno-



368 Galáxia

Em 1926, o astrônomo Edwin Hubble forneceu o primeiro catálogo racional das nebulosas, classificando-as em três grupos: elípticas (E°, E3, E7), 
irregulares e espirais. Estas, a partir do ponto S°, subdividem-se em espirais simples (Sa, Sb. Sc) e espirais barradas (SBa. SBb, SBc).

res. Um dos aglomerados mais 
próximos da Terra é o Cabeleira de 
Berenice: dista 80 milhões de anos- 
luz. Segue-se o Ursa Maior, a 170 
milhões de anos-luz; o da Coroa 
Boreal, a 240 milhões de anos-luz; 
e o de Gêmeos, a 270 milhões de 
anos-luz.

O nome dado ao aglomerado de 
galáxias é, em geral, o da constela
ção* na qual é observado; pode 
também ser designado por um nú
mero, que indica sua ordem em al
gum catálogo astronômico.

Os aglomerados ou acúmulos de 
galáxias deslocam-se com veloci
dade tanto mais elevada quanto 
maior for sua distância em relação 
à Via-Láctea. Esse fenômeno, co
nhecido como “desvio das galáxias 
para o vermelho” , foi motivo para 
um sem-número de especulações 
teóricas. A observação mostra que 
a velocidade está vinculada, de 
forma linear, à distância da galá
xia. Esse desvio pode indicar algu
mas características do Universo; 
hiperbólico e infinito em expansão, 
ou esférico e finito, mas de raio 
muito grande.

O problema está em aberto: ainda 
não existe unanimidade quanto a 
interpretação.

Baseados em dados espectrais, o 
astrônomo francês De Vancouleurs 
(1918- ) e o americano Morgan 
(1906- ) propuseram, ém 1952, 
um sistema de classificação das 
galáxias.

No entanto, o sistema hoje ado
tado pela União Astronômica In
ternacional foi proposto pelo astrô
nomo americano Edwin Hubble 
(1889-1953), em 1926.

Hubble estabeleceu a divisão das
« a lá x ia s  e m  trê s  g r u p o s ,  le v a n d o Galáxia N G C  ( "New General Catalogue") 628, da constelação de Peixes.

em conta sua estrutura: galáxias 
elípticas (60%), espirais (30%) e ir
regulares (10%). As primeiras são 
indicadas pela letra E, seguida de 
um número que varia de 0 a 7. Esse 
número, que mede a “elipticidade” 
da galáxia, é dado pela expressão: 

( 1 0 (a -b ) /a /  
onde a e b correspondem às medi
das dos semi-eixos da galáxia. Uma 
galáxia de forma esferica será do 
tipo E0; os dois semi-eixos da 
“elipse” assumem o mesmo valor. 
O tipo E7, por sua vez, indica a 
forma elíptica extrema — a mais 
“alongada”, que ainda pode subsis
tir em equilíbrio. Nela, o eixo me
nor (b) possui uma extensão igual 
a três décimos da do eixo maior (a). 
Uma galáxia elíptica desse tipo 
pode confundir-se com uma galáxia 
espiral, no caso de seu pfano dis- 
por-se paralelamente (ou muito 
pouco inclinado) em relação à dire
ção de observação. A mesma dú
vida surge quando a distância a 
que a galáxia espiral se situa é 
muito grande: nessas condições, os 
braços espiralados podem passar 
despercebidos.

Casos como esses, em que não é 
nítida a diferenciação entre as es
truturas das galáxias, são reunidos 
na classe SO.

As galáxias espirais,_ simboliza
das pela letra S, subdividem-se em 
espirais propriamente ditas e espi
rais barradas. As primeiras, cujos 
braços saem de um núcleo bri
lhante, aproximadamente esférico, 
englobam três tipos: Sa (espiral es
treita), Sb (espiral média), e Sc (es
piral muito larga).

As espirais barradas são indica
d a s  p e la  s ig la  S B . A p r e s e n ta m  d o is  
braços, geralmente largos, que par-
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tem de uma barra alongada. Distri- 
buem-se também por três grupos: 
SBa, SBb e SBc.

Ao primeiro grupo pertencem as 
galáxias cujas extremidades dos 
dois braços se curvam, unindo-se 
aos extremos da barra central, for
mando assim uma espécie de 0  
(teta).

As galáxias do tipo SBc têm os 
braços muito largos e curtos, exi
bindo a forma de um S.

A s  galáxias irregulares (indica
das pela letra I) exibem formas in
definidas e são constituídas por 
condensações irregulares de estre
las e de matéria interestelar. Entre 
as galáxias que pertencem a esse 
grupo estão as nuvens de Maga
lhães e a NGC 3034.

A classificação de Hubble su
gere que, através de algum pro
cesso, as galáxias tipo E0 evoluí
ram até se converterem em galáxias 
espirais. Trata-se, entretanto, de 
uma simples coincidência, como já  
o próprio Hubble fez questão de 
notar.

VEJA TAM BÉM : Astrofísica; Es
trela; Astronomia; Radiastrono- 
mia; Nebulosas.

A  nebulosa da Lagoa estA situada a aproxim adam ente 2 6 0 0  anos-luz da Via -Lâctea. Nela s io  encontradas algum as estrelas de brilho excepcional.

De acordo com a classificação de Edwin Hubble (1889-1953), esta nebulosa pertenceria ao grupo de espirais 
barradas do tipo SBa. Ela é formada por anéis bastante ditusos, constituídos talvez por alguns bíThões de estrelas.
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Cultura, pesquisa, amigos poderosos: nada salvou Galileu. Nem a razão.

Galileu

Em Pisa, onde nasceu em 1564, 
Galileu fez seus estudos de medi
cina e matemática. Interessou-se 
tanto pelas ciências exatas que, aos 
dezenove anos, descobriu a lei do 
isocronismo das oscilações (ou 
lei do pêndulo). Pouco tempo de
pois, inventou a balança hidrostá
tica. Em 1589, foi convidado para 
lecionar matemática na Universi
dade de Pisa.

No entanto, Galileu muito cedo 
encontrou a hostilidade dos sábios 
de formação aristotélica, que tiâo 
viam com bons olhos suas ativida
des experimentais.

Em 1592, Galileu foi convidado 
a dar aulas na Universidade de Pá- 
dua, cidade sob jurisdição vene
ziana. E alimentou esperanças de 
ali prosseguir livremente em seus 
estudos (graças a seu poderio eco
nômico e político, Veneza* tinha 
mais autonomia em relação ao pa
pado que outras cidades italianas).

Galileu concluíra de seus estu
dos que o sistema geocêntrico ex
posto no Almagesto  de Ptolomeu* 
não era verdadeiro. De acordo com 
essa concepção, a Terra seria um 
ponto imóvel, rodeada de céu de to
dos os lados; no céu —  que efetua
ria um movimento rotativo em 
torno da Terra — estariam fixadas 
as estrelas, dispostas em 33 esferas, 
externas e internas.

A Igreja acreditava ter razões 
para defender o sistema geocên
trico. Admitir que houvesse outros

mundos semelhantes à Terra oú 
maiores que ela seria diminuir o 
mérito do Criador. Dizia-se que, 
conforme as Escrituras, a Terra era 
o lugar ideal, criado por Deus para 
o homem, feito por Ele à sua ima
gem. Aceitar outros mundos seria 
desmentir que o homem é o prefe
rido de Deus. E reduzia também a 
autoridade do papa.

Vitória, mas por pouco tempo

Para refutar as idéias defendidas 
pela Igreja, Galileu encontrou vá
rios argumentos nas obras de Co- 
pérnico*. Este astrônomo afirmava 
que os movimentos dos planetas 
deviam ser relacionados por um 
sistema de referência ligado ao Sol. 
Assim, a Terra efetuaria dois movi
mentos: um em torno de si mesma, 
com duração.de 24 horas, e outro 
em torno do Sol, no período de um 
ano. Mesmo acreditando nisso, Ga- 
lileu resolveu omitir por mais al
gum tempo suas idéias. Em suas 
aulas de astronomia continuou a 
expor o sistema geocêntrico: não ti
nha interesse algum em enfrentar a 
verdade sustentada pela Igreja.

Paralelamente, continou seus es
tudos e reforçou suas convicções 
graças à utilização de um telescó
pio, com capacidade para aumen
tar até mil vezes a imagem.

Embora estivesse relativamente 
protegido em Veneza, o espírito po
lêmico de Galileu conduziu-o a 
Roma. Queria convencer os sábios 
da Igreja. Aguardando durante vá
rios meses a decisão papal a res
peito das conclusões que apresen
tara, o cientista acreditava mais em 
sua habilidade diplomática que na 
possibilidade de os cardeais, pelaB a c té ria s , fu n g o s  e in se to s p o d e m  p ro v o c a r  g a lh a s ( " t u m o r e s "  v e g e ta is ).

Galhas

Galhas são estruturas vegetais 
produzidas por estímulos prove
nientes de organismos como bacté
rias*, fungos* e, freqüentemente, 
insetos*.

O a taq u ed e  bactérias e fungos 
a certos orgãos de algumas plantas 
provoca hipertrofia e hiperplasia de 
seus tecidos, originando estruturas 
sem nenhuma organização, que 
lembram tumores. Tais galhas são 
chamadas “histióides”, em oposi
ção às “ organóides”, resultantes 
quase sempre de insetos. Neste 
ultimo caso, a picada do inseto, a 
irritação por ele provocada, ou, 
ainda, os estímulos químicos libe
rados por ovos ou larvas deposita
dos sobre as plantas provocam ne
las uma,resposta: a construção de 
uma espécie de urna que envolve o 
inseto, abrigando-o e fornecendo- 
lhe alimento —  a galha.

Essa situação, na qual um orga
nismo protege outro que lhe é ne
fasto, constitui um caso muito raro 
de interação entre organismos 
taxonômicamente diversos. No in
terior da galha, o ovo, a larva, ou 
o próprio inseto fica protegido de 
seus predadores naturais. A estru
tura da galha permite ao inseto ali

mentar-se durante seu desenvolvi
mento. Quando adulto, o animal 
perfura a parede da galha, ou então 
a própria galha —  no caso cha
mada deiscente — abre-se, libe
rando o inseto.

As galhas são características da 
espécie do inseto, não da planta. 
Como nem todas as plantas res
pondem ao inseto, ele procura de
terminadas espécies para depositar 
seus ovos e larvas. A mandioca 
(Manihot utilíssima) é freqüente
mente atacada.

As galhas podem ser encontra
das em diferentes órgãos vegetais: 
folhas*, caules*, raizes*, flores*, 
etc. Uma mesma folha pode ser 
atacada por diversas espécies de in
setos produtores de galhas.

Nas raízes das leguminosas* 
aparecem pequenos nódulos deno
minados “nodulos de legumino
sas” , que são, na realidade, galhas 
provocadas por bactérias impor
tantes para a nutrição nitrogenada 
das plantas.

Poucas galhas apresentam valor 
econômico. Uma delas é a noz-de- 
galha eurasiana, utilizada em tingi- 
mento de tecidos.

Muitas galhas são nocivas à 
planta hospedeira, sendo necessá
rio o combate ao inseto produtor.

VEJA TAM BÉM : Tecidos vege
tais.
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análise, mudarem seu ponto de 
vista. Após algum tempo, foi desig
nado membro da Academia di Lin- 
cei — o conselho de cientistas mais 
bem visto pela Igreja. Em compen
sação, não houve qualquer pronun
ciamento oficial acerca de suas 
teses.

Julgando-se apoiado pela Igreja, 
Galileu começou a publicar alguns 
de seus trabalhos. Escrevia em ita
liano, língua do povo, e não em la
tim, idioma habitualmente empre
gado na ciência. Esse detalhe 
irritou particulamente a Inquisi
ção*, pois tornava suas descobertas 
acessíveis a todos e ameaçava de
mais a autoridade de Roma.

Entretanto, estimulado pelo si
lêncio da Igreja, Galileu foi mais 
longe: reconheceu sua posição pu
blicamente em 1613, na obra His
tória e Domonstrações da Máquina 
Solar.

Em 1616, Galileu foi surpreen
dido por uma sentença da Inquisi
ção: as obras de Coçérnico foram 
proibidas. E, logo após, foi “convi
dado” a nunca mais divulgar o pen
samento de Copérnico, sob pena de 
prisão.

Para o cientista, prisão

Entre T617 e 1632, Galileu viveu 
em Florença sem divulgar suas teo
rias. Em 1632, o Cardeal Barbe- 
rinni (1568-1644) foi eleito papa, 
com o nome de Urbano VIII. O 
novo pontífice, além de ser seu 
amigo e protetor, interessava-se 
muito por ciência, sobretudo por 
matematica. Assim sendo, Galileu 
acreditou que poderia expor livre
mente todas as suas idéias. Foi en
tão que escreveu e editou, em Flo
rença, o livro Diálogo sobre os 
Dois Principais Sistemas do 
Mundo. No entanto, a atitude do 
papa não foi a que Galileu espe
rava. Após o livro ser apreendido,

Aos desinteressados cardeais, a ciência de Galiieu soou como heresia.

seu autor foi convidado a compare
cer diante da Congregação do 
Santo Ofício. Exigiu-se então que 
abdicasse publicamente de suas 
idéias, consideradas heréticas. O 
cientista resistiu por algum tempo, 
mas em julho de 1633 acabou se re
tratando. Não foi essa, contudo,' a 
única penalidade que sofreu: con
denado a reclusão por tempo inde
terminado, ficou em regime de pri
são domiciliar numa vila toscana 
onde morreu em 1642.

Galileu, físico e matemático

A obra de Galileu Galilei cobre 
todos os campos da física: óptica 
geométrica (lentes, reflexão e refra- 
ção da luz), óptica física (elaborou 
uma teoria acerca da natureza da 
luz), termologia (inventou o termô
metro) e mecânica (dinâmica e es
tática). Além disso em decorrência 
de seu interesse pela física, estudou 
toda a matemática com ela relacio
nada, lançando as bases da física 
moderna. Entre os mais importan
tes dos numerosos livros científicos 
que escreveu estão O Experimenta
dor e Discursos sobre as Novas 
Ciências.

VEJA TAM BÉM : Astronomia; 
Bruno, Giordano; Copérnico; In
quisição; Reforma e Contra-Re- 
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Um  livro tirando a Terra do centro 
do Universo foi mais forte que a 
amizade entre o papa e o autor: a 
Inquisição forçou Galileu a "abju
rar, maldizer e renegar" suas teo
rias. Ele continuaria a defendê-las, 
mas agora em completo sigilo.
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Galvanização

Existem numerosos processos 
para dar maior proteção aos me
tais, defendendo-os da ação dos 
agentes do intemperismo — água, 
ar, etc. Entre eles, assume uma im
portância particular a galvanização 
(em homenagem ao físico e médico 
italiano Luigi Galvani*), isto é, o 
revestimento de metais diversos, 
em particular os ferrosos, com uma 
cam ada de zinco*, para protegè-los 
contra a corrosão e melhorar sua 
aparência. Pode ser realizada por 
via eletrolítica, ou com um banho 
de zinco fundido (que oferece aos 
metais ferrosos proteção catódica). 
Métodos menos usuais servem-se, 
por exemplo, de zinco em pó.

O processo de galvanização a 
quente é preferencialmente utili
zado quando a peça a ser revestida 
é uma chapa de aço ou de ferro 
fundido. Antes de serem introduzi
das na aparelhagem de galvaniza
ção, as peças metálicas sao libertas 
de impurezas que eventualmente te
nham aderido a sua superfície. O 
zinco, sob a forma de pequenos lin
gotes, é fundido em um recipiente 
colocado no término da linha de 
galvanização. Seu ponto de fusão é 
de aproximadamente 419,5° C; 
mas a temperatura do banho e 
mantida um pouco mais alta. o que 
garante distribuição mais homogê

nea sobre a chapa de aço ou ferro.
Ao abandonar o banho, a chapa 

metálica passa sobre pressão entre 
grandes cilindros, cuja função é re
forçar a uniformidade da camada 
de zinco sobre suas superfícies.

Mais econômica que a galvani
zação a quente, a galvanização ele
trolítica produz uma cobertura de 
zinco mais aderente e homogênea, 
com a espessura sob completo con
trole. Alem disso, é mais pura que 
a obtida no processo do banho, 
sendo apropriada para peças que 
são afetadas negativamente pela 
temperatura do zinco fundido. Por 
esses motivos vem conquistando 
um lugar de crescente importância 
na indústria, embora apresente, 
como desvantagem, a necessidade 
de maior cuidado durante a execu
ção e a dificuldade de obter um re
co brimento perfeito. Faz uso de 
ânodos solúveis ou insolúveis, 
constituídos de zinco puro ou de 
uma liga desse metal. Ó banho em 
que esses ânodos são mergulhados 
pode ser ácido ou básico. No pri
meiro, o zinco aparece sob a forma 
de sulfato, cloreto, acetato ou bo
rato; nos banhos alcalinos, como 
cianeto.

Os banhos ácidos garantem re
vestimentos mais puros e conferem 
velocidade maior, à galvanização. 
Possuem, no entanto, poder pene
trante bastante fraco, exigindo, às 
vezes, ânodos auxiliares (os de 
chumbo são os mais usados). Já 
nos banhos alcalinos, a pureza do
r e v e s t im e n to  p o d e  s e r  c o m p ro m e -
tida pela deposição de outros me

tais — cálcio, aluminio e magné
sio, que, não raro, integram o 
ânodo. Como penetram mais pro
fundamente na superfície metálica, 
os banhos alcalinos são indicados

fiara o revestimento de objetos dé 
ormas complicadas, com reentrân

cias na superfície. Evita-se a intro
missão de metais estranhos, recor
rendo-se a métodos preparatórios, 
após os quais tem inicio a galvani
zação.

Um tipo especial de banho ácido
—  o chamado “banho ultra-rá- 
pido” — é formado por fluorbo- 
rato de zinco, em solução bastante 
concentrada. Permite utilização de 
correntes com densidade superior a 
100 ampères por decímetro qua
drado, mas seu uso é muito limi
tado: exige cuidados especiais, en
tre eles uma agitação contínua do 
banho e um aquecimento a tempe
ratura moderada mas constante.

Banhar em pó de zinco a peça a 
ser - recoberta, após submetê-la a 
aquecimento, constitui outro pro
cesso de galvanizção. Como for
nece revestimentos grosseiros, 
quase não é utilizado. Pulverizar 
zinco fundido sobre um metal é ou
tro recurso também pouco usado. 
Não é considerado um verdadeiro 
processo de galvanização: o metal 
ríão se liga com o zinco, apenas o 
recobre superficialmente.

VEJA TAM BÉM : Eletrólise; Me-
ta liz a ç ã o ; S u p e rfic ia is , T r a t a 
mentos.

Entre os meios de proteção dos metais contra a ação do meio ambiente, destaca-se a galvanização. Nesse processo, 
metais ferrosos são revestidos com uma camada de zinco que evita a corrosão e melhora sua aparência.

Gama, Vasco da

Vasco da Gam a tinha doze anos 
quando, em 1481, subiu ao trono 
de Portugal Dom João* II, o rei 
que confiscou os fundos das velhas 
ordens da nobreza para empregá- 
los na exploração marítima.

A medida do monarca conti
nuava a tradição de toda a dinastia 
de Aviz, que governou Portugal de 
1385 a 1580. Levada ao poder pela 
Revolução do Porto (1383/85), 
graças ao apoio dos mercadores, a 
casa de Aviz sempre se aliou aos 
interesses dos comerciantes.

A partir do reinado de Dom 
João* I, começaram as explorações 
marítimas. A situação internacio
nal era_ extremamente favorável à 
expansão do comércio português. 
A Espanha ainda estava ocupada 
em expulsar os árabes de seu terri
tório. As repúblicas italianas esta
vam em crise, pois a tomada de 
Constantinopla pelos turcos (1453) 
cortara o acesso ao Oriente, e os 
italianos já  não podiam exercer seu 
tradicional e lucrativo papel de in
termediários entre o Oriente e a Eu
ropa.

Nessas circunstâncias, urgia en- 
çontrar um novo caminho p ara  as 
índias, de preferência marítimo. Os 
mapas da epoca, apesar de grossei
ros, mostravam uma comunicarão 
entre o Atlântico e o mar das ín 
dias e muitos geógrafos acredita
vam que, contornando a costa da 
África, os navios poderiam chegar 
ao Oriente.

Além dos perigos reais, uma sé
rie de superstições dificultava o 
projeto. Uma delas afirmava que, 
em certo ponto do alto-mar, chega
va-se a um enorme abismo: o fim 
do mundo.

Mas o Infante Dom Henrique* 
acreditava que era possível chegar 
às índias por mar. désde que se 
contasse com embarcações mais 
rápidas e leves, assim como com 
novas técnicas de navegação.

De toda a Europa afluíram co
merciantes e navegadores, quando 
Portugal iniciou as expedições 
marítimas. Pouco a pouco as via
gens deixaram de ser improvisadas 
e organizaram-se verdadeiras com 
panhias de navegação. Quando 
Dom João II subiu ao trono, os na
vegantes portugueses já  usavam o 
quadrante e sabiam orientar-se pela 
estrela polar. Já tinham atingido o 
golfo da Guiné, onde o litoral da 
Africa declina para leste.

É preciso chegar às Índias
Aos dezoito anos, Vasco da 

Gam a já  atravessara o Mediterrâ
neo e visitara Tânger (no atual 
Marrocos), na época possessão 
portuguesa. Como marujo, foi en
carregado de policiar os portos 
portugueses na costa africana, a 
fim de defendê-los dos navios pira
tas. Quando seu pai morreu, Vasco 
foi designado por Dom João II 
para chefiar a projetada expedição 
as índias. Mas era um objetivo a
lo n g o  p r a z o .

Quando Bartolomeu Dias* ultra-
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passou o temido c a b o ta s  Tormen
tas, o caminho para as índias estava 
praticamente aberto. Vasco pen
sou, então, que a viagem seria 
apressada, mas o rei preferiu espe
rar. Nessa época, o navegador ca- 
sou-se com Catarina de Ataíde, 
uma dama da corte.

Com a ascensão de Dom Ma
nuel* I ao trono, em 1495, os pre
parativos da viagem foram apressa
dos. Luís de Camões*, em Os 
Lusíadas, contou que algumas per
sonalidades da corte eram contrá
rias ao empreendimento. Mas as 
naus partiram em 1497.

Entre marinheiros e soldados, 
eram ao todo 160 homens, distri
buídos em quatro caravelas. O co
mandante Vasco da Gam a foi na 
maior, a “São Gabriel’'. Seu irmão, 
Paulo da Gama, assumiu o co
mando da “ São Rafael” ; Nicolau 
Coelho chefiou a “ Berrio” . A 
quarta embarcação levou víveres e 
munições.

O início da viagem foi aciden
tado: as naus perderam-se umas 
das outras. Mas logo depois se en
contraram, na altura do Cabo 
Verde. Ali, ao descerem para rea
bastecer, os homens foram ataca
dos por aborígenes. O caminho do 
cabo da Boa Esperança (ex-cabo 
das Tormentas) era relativamente 
seguro, pois já  era conhecido. 
Quando passaram o cabo, os por
tugueses cruzaram com um barco 
de mercadorés árabes; a acolhida 
foi seca, mas não houve maiores 
problemas.

Logo depois surgiu um novo 
contratempo: parte da tripulação 
foi atacada pelo escorbuto — in
clusive Paulo, irmão de Vasco — 
e as naus, obrigadas a atracar em 
Moçambique, foram rechaçadas 
pelos indígenas. Em Melinde, a es
cala seguinte, o rei local forneceu 
aos portugueses um excelente pi
loto árabe, que os levou à índia. 
Em 20 de maio a esquadra pene
trou no golfo de Calicute.

O raja de Calicute havia sido co
locado de sobreaviso contra os por
tugueses. Não se recusou a nego
ciar, mas exigiu um refém. Em 
represália, Vasco aprisionou vários 
hindus. Disposto à reconciliação, o 
rajá soltou o refém português, mas 
Vasco não liberou seus presos, e a 
esquadra foi obrigada a sair de Ca
licute sob fogo intenso da artilharia 
hindu.

Um almirante aposentado

A viagem de regresso foi catas
trófica. As calmarias e o escorbuto 
causaram inúmeros prejuízos. 
Vasco foi obrigado a fazer uma pa
rada, esperando — em vão —  que 
seu irmao se restabelecesse. Nico
lau Coelho seguiu para Lisboa, 
onde anunciaria ao rei o sucesso da 
empresa. Nos primeiros dias de se
tembro de 1499, mais de dois anos 
após a partida, Vasco desembarcou 
em Lisboa.

O navegador foi recebido com 
homenagens e agraciado com o 
título de almirante. Recebeu 1 000 
escjidos de renda e uma série de 
vantagens pessoais no comércio 
que se inaugurava com as índias. 

Em 1502 Vasco fez sua segunda
. . viagem às índias, comandando

m s  negociaçoes de Vasco da Gama com o rajá de Calicute foram tempestuosas: acabaram sob fogo de artilharia. quinze navios. Dispondo a esqua-
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Gâmbia

S U M Á R IO

Localização: África ocidental 
Limites: Senegal (N, S, L): 

Oceano Atlântico (0 ) 
Superfície: 11 295 km 2 
População: 49 3 499 hab.

(1973)
Cidades principais:

Bathurst (capital, atual Ban
jul) —  39 4 7 6  hab., Brikama 
4 2 0 0  hab.

Idioma: inglês (oficial) e diale
tos tribais 

Religião: islamismo (mais de 
5 0 % ); cristianismo (1 0 % ): 
animismo 

Porto principal: Bathurst 
(Bangui)

Aeroporto principal: Bathurst 
(Bangui)

Rodovias: 515 km 
Unidade monetária:dalasi

Estendendo-se por cerca de 320 
km de fronteira com o Senegal,, 
com ele se identificando quanto às 
populações de origem africana, 
m as se diferenciando quanto à co
lonização européia, está Gâmbia 
—  o país de menor extensão .terri
torial e de população mais reduzida 
da Africa.

Situado a noroeste do conti
nente, na faixa tropical do Atlân
tico, seu território corresponde ba
sicamente ao baixo vale do rio 
Gâmbia e à estreita franja costeira 
(80 km) em sua foz.

Como em toda a costa ocidental 
africana entre o estreito de G ibral
tar e o golfo da Guiné, os portugue
ses foram os primeiros a aportar 
em Gâmbia, onde se estabeleceram 
de forma precária. Mas, desde o sé
culo XVII, mercadores ingleses fo
ram se estabelecendo na região, 
formando um entreposto junto ao 
estuário do rio Gâmbia, local que 
se tornou uma base de penetração 
para o oeste africano e ponto estra
tégico do comércio de escravos. 
Apoderando-se aos poucos da re
gião, os ingleses confirmaram sua 
posse pelo Tratado de Versalhes, 
em 1783. Com a fundação de Bat- 
hurst, na ilha de Santa Maria, em 
18 16, iniciou-se realmente a coloni
zação do país. Mas como não esta
belecessem colônias auxiliares no 
interior, os ingleses tiveram o terri
tório envolvido pela expansão fran
cesa e passaram a controlar apenas 
o porto e suas áreas imediatas. Go
vernada a partir de 1821 como 
parte de Serra Leoa, Gâmbia per
tenceu à Coroa britânica depois de 
1848, fez parte das Colônias Afri
canas Ocidentais desde 1866 e vol
tou a ser colônia da Coroa em 
1888, continuando subordinada à 
Serra Leoa até 1943. Com suas 
fronteiras com o Senegal definidas

dra ao largo de Calicute, bom bar
deou a cidade durante três dias. 
Amedrontado, o rajá propôs a ins
talação de um entreposto comercial 
português na cidade, mas Vasco 
preferiu renovar a aliança que Pe
dro Alvares Cabral* estabelecera 
era 1500 com o rajá de Cochin. 
Ali abasteceu-se de especiarias, 
ouro e riquezas.

De volta a Portugal, tentou con
seguir do monarca as terras que 
Dom João II havia confiscado de 
sua família no período de luta con
tra a nobreza. Ma o pedido irritou 
Dom Manoel, e o almirante ficou 
marginalizado durante vinte anos.

Em 1524, Vasco da Gam a sai do 
ostracismo. O novo rei. Dom João* 
III, indicou-o para uma missão ao 
Oriente. Aos 55 anos, Vasco foi 
nomeado vice-rei das índias.

Mas a terceira viagem foi a mais 
difícil: tratava-se de manter a su
premacia portuguesa no Oriente. A 
administração colonial estava se 
decompondo. Os funcionários cor
ruptos entravam em acordo com 
potências estrangeiras, traindo a 
confiança da metrópole. Apesar 
dos inquéritos que ordenou, Vasco 
não conseguiu resolver os proble
mas. A questão era muito mais sé
ria: Portugal não tinha condições 
econômicas e militares para enfren
tar as grandes potências comer
ciais. E o governo de Vasco da 
Gam a durou apenas três meses.

Após sua morte (na noite de Na
tal de 1524, na cidade de Cochin), 
franceses e holandeses foram se 
apoderando do império iniciado 
pelo almirante português.

VEJA TAM BÉM : Descobrimentos 
Marítimos.

Com  Vasco da Gama, os portugueses atingem o Extremo Oriente. Embaixo, os navegadores em pintura japonesa.
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em acordo entre a Inglaterra e 
França (1889), o pais tornou-se co
lônia autônoma em 1906. Em 
1963, alcançou plena autonomia 
interna e, a seguir, tornou-se um 
Estado independente dentro da Co
munidade Britânica (fevereiro de 
1965). Finalmente, através do refe
rendo realizado em abril de 1970, 
Gâm bia converteu-se em Repú
blica da Comunidade Britânica.

Logo após, iniciaram-se conversa
ções bilaterais para sua integração 
ao Senegal.

Sua população é composta prin
cipalmente pelo grupo mandingo e 
pelo grupo uolof, na região central; 
peul e sakaroles no leste e diolas a 
peste. Quase todos os gambianos 
são analfabetos. No governo da na- 
ão ainda existe uma grande in 
u è n c ia  t r ib a l .

Com litoral baixo e pantanoso, 
coberto de praias e manguçs, o pais 
estende-se para o interior num con
junto de terras composto por terre
nos sedimentares (argilosos e are
nosos). Esse solo, de fraca 
consistência e desprovido de recur
sos minerais, outrora esteve reco
berto por florestas de grande porte, 
hoje, entretanto, reduzidas a peque
nas reservas que nâo chegam, em

sua tonalidade, a 3% do território 
de Gâmbia.

Existe marcante transição entre 
as temperaturas quentes e úmidas 
do sul e o clima semi-árido do 
norte e do leste; as chuvas anuais 
variam de 900 a 1 500 mm, sendo 
bastante concentradas desde junho 
até outubro (monção). Por outro 
lado, a estação seca é bem marcada 
de novembro a maio, quando se 
amplia a àrea de atuação do antici- 
clone dinâmico continental (harma- 
tan), que substitui a ação dos ven
tos úmidos vindos do Atlântico no 
período chuvoso. As temperaturas 
médias anuais são de 25,5° C com 
as mensais oscilando de 23 a 
25° C. Essa longa seca prejudica 
principalmente a mata secundária e 
as savanas espinhosas, com matas 
residuais de antiga floresta, ao 
longo do rio e de seus afluentes.

Economia

Nessa paisagem rude, o coloni
zador inglês encontrou grandes di
ficuldades para fixar-se e ampliar 
seu domínio econômico. Embora 
guarde vigorosos traços dessa colo
nização, o país jam ais constituiu 
um centro, ainda que de peguena 
importância, para a aplicaçao de 
capitais ingleses e incentivo ao de
senvolvimento econômico. Nem 
mesmo a produção de matérias-pri
mas brutas, agrícolas ou pastoris, 
desenvolveu-se: Gâmbia era apenas 
um entreposto estratégico. Devido 
a isso, sua principal atividade eco
nômica, até a década de 1950, redu- 
zia-se à produção agrícola de sub
sistência, mantida por nativos — 
hábeis e tradicionais lavradores — 
que cultivavam arroz, mandioca, 
milho e sorgo, mas em quantidades 
insuficientes para as necessidades 
locais, que se complementavam 
com a importação. Por influência 
da economia senegalesa, foi intro
duzido no país a cultura comercial 
do amendoim, base para seu único 
tipo de industrialização e exporta- 
çao (beneficiamento e fabricação 
de óleo e farinha), além de promo
ver a ampliação da área cultivada 
(18%). A pecuária baseia-se nos re
banhos bovinos (200 000 cabeças), 
caprino (100 000) e ovino (60 000)
—  estimativa da FAO de 1970 — , 
desenvolvendo-se em campos aber
tos que correspondem a 36% do 
território nacional, com técnicas 
rudimentares em que predominam 
as tradições tribais.

Sem indústrias, produção de 
energia elétrica ou estradas de ro
dagem (apenas 360 quilômetros 
transitáveis o ano todo), sem ferro
vias e com reduzido comércio in
ternacional, Gâmbia possui uma 
das mais pobres estruturas de pro
dução econômica da África. Conti
nua dependendo de substancial 
apoio econômico e financeiro britâ 
nico.

O único centro urbano de rela
tiva importância na país é sua capi
tal —  Bathurst — , às margens do 
rio Gâmbia, pelo qual é feito o 
grosso das comunicações e que liga 
toda a vida nacional.

VEJA TAM BÉM : África; Comu
nidade Britânica de Naçoes.
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Espermatogônias Ovogônias

Espermatócito I 

Espermatócito II 

Espermátldes

Espermatozóides'

Óvulo Corpúsculos polares

Zlgoto

C o m o  sa form am  os gam etas: as células originárias m ultiplicam -se por m itose, crescem  e dividem -se por meiose, 
transform ando-se em  gam etas m asculino (esperm atozóide) e fem inino (ó vu lo ), cuja unifio dará origem  ao zigoto.

Gameta

Os gametas são células* alta
mente especializadas, cuja função é 
dar origem a um novo ser no pro
cesso de reprodução* sexuada. 
Esse ser resulta do desenvolvi
mento* de uma célula-ovo (o zi
goto), que é produto da fecunda
ção* — reunião dos gametas 
masculino e feminino. O gameta 
masculino é denominado “esper
matozóide” ; o feminino, “óvulo”. 
Há casos em que o gameta femi
nino desenvolve-se sozinho, for
mando um novo indivíduo: o pro
cesso é então chamado de 
“partenogênese”.

Durante os séculos XVII e 
XVIII, quando ainda não se conhe
cia o processo embrionário pelo 

uai uma célula se multiplica e se 
iferencia, dando origem a um 

novo ser — embora já  se soubesse 
que os gametas eram responsáveis 

ela reprodução — , formulou-se a 
ipótese de que cada gameta conte

ria em si um ser minusculo e com
pleto. Além disso, alguns biólogos 
acreditavam que um novo ser hu
mano estivesse encerrado no ga
m eta feminino (eram os “ov ita?’), 
enquanto outros sustentavam que 
ele estaria presente no gameta mas
culino (os “espermistas”). Para os 
“ovitas” , já  no ovário de Eva esta
ria toda a humanidade: assim, o 
número total de seres humanos por 
nascer seria limitado. Calculou-se 
até que a raça humana se extingui
ria por volta do ano 2000, quando 
estariam  esgotadas todas as pessoas 
pré-formadas. Mas o progresso das 
ciências biológicas pôs por terra es
sas teorias, com a descoberta dos 
mecanismos fundamentais do pro
cesso de reprodução sexuada.

Os gametas formam-se em ór
gãos especializados, denominados

“gônadas” (a gônada masculina é 
o testículo; a feminina, o ovário). 
As células componentes das gôna
das, e que dão origem aos gametas, 
constituem a chamada “ linhagem 
germinativa” ; diferenciam-se desde 
muito cedo das outras células, as- 
somáticas, que vão formar as de
mais partes do organismo durante 
d  processo embrionário. Para as 
células da linhagem germinativa 
não há morte obrigatória, pois elas 
sobrevivem nos novos seres que se 
formam, dando origem a novas li
nhas germinativas que, por sua vez, 
continuam em novos seres, e assim 
por diante.

Ovogênese e espermatogênese

Ojjrocesso responsável pela for- 
maçao dos gametas é chamado 
“gametonogênese” —  especifica
mente “ovogênese” para o gameta 
feminino e “espermatogênese” para 
o masculino. Nos dois casos ocorre 
um fenômeno denominado 
“meiose” ou “divisão meiótica” : o 
número de cromossomos* fica re
duzido à metade. Assim, uma cé
lula com 2n cromossomos produz 
gametas com n cromossomos. A fe
cundação restabelece o número 2n: 
a  f u s ã o  d e  d u a s  c c lu la s  c o m  n  c r o 

mossomos dá origem ao zigoto, 
com 2n.

O processo de gametogênese 
apresenta três etapas consecutivas: 
multiplicação, crescimento e matu
ração.

Na primeira etapa, as células 
que originarão os gametas, as gô- 
nias (ovogônia e espermatogônia), 
multiplicam-se por mitose, aumen
tando em número. “Citos jovens” 
(“ovócitos” e “espermatocitos”) 
são as células resultantes dessa di
visão.

Essas células entram na fase de 
crescimento, dando origem aos ci
tos de primeira ordem. Estes en- 
tfain então na etapa de maturação. 
E quando ocorre a meiose, que 
cpmpreende duas divisões celulares 
consecutivas: o espermatócito (ou 
ovócito) de primeira ordem divi
de-se em dois e as células resultan
tes, os espermatocitos (ou ovócitos) 
de segunda ordem, tornam a se di
vidir. Produzem-se assim quatro 
células haplóides, com n cromosso
mos, denominadas espermátides 
(ou ovótides). Durante a fase cha
mada, “espermogênese” , as esper
mátides sofrem algumas transfor
mações morfologicas, dando 
origem aos espermatozóides.

Durante a ovogênese, três nú

cleos — os glóbulos polares —  são 
eliminados envoltos em pequenas 
quantidades de citoplasma; apenas 
o quarto tem condições de fecunda
ção. A fase de maturação dos ovó
citos somente ocorre após a pene
tração do espermatozóide em seu 
citoplasma.

Os espermatozóides são muito 
mais complexos que os óvulos, pois 
são adaptados para procurarem es
tes últimos para a fecundação. Co- 
mumente, os espermatozóides apre
sentam-se divididos em três partes: 
cabeça, peça intermediária é cauda.

Os ovos são classificados de 
acordo com a quantidade e locali
zação da substância de reserva 
acumulada no citoplasma — o vi
telo —  e de acordo com a segmen
tação que vão sofrer. Os ovos com 
pouca reserva são chamados “ oli- 
golécitos” ; os que têm muita deno
minam-se “centrolécitos” e “ telo- 
lécitos” . Os oligolécitos apre
sentam segmentaçao total e igual; 
os centrolecitos e telolécitos, in
completa e desigual.

VEJA TAM BÉM : Desenvolvi
mento e Crescimento Biológico; 
Em briologia; Reprodução.

Partes dos gam etas m asculino (es
perm atozóide visto de frente em  A  
e de perfil em  B ) e fem inino (secçáo  
de óvulo em  C ) :  a, cabeça; b, peça 
interm ediária; c, caud a: d , coroa  
ra d ia d a ; e, zo n a  p e rlú c id a .
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Gana

B
S U M Á R IO

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

Guiné (S ); To go  (L); Costa do Mar
fim (0 )

Superfície: 238 538 k m 2 
População: 9 6 1 0  0 0 0  hab. (1974) 
Cidades principais:

Accra (cap. -  758 300 hab.); Ku- 
masi (3 4 0  2 0 0  hab.); Sekondi-Ta- 
koradi (209 4 0 0  hab.)

Idiomas: inglês (oficial) e quase 50 
dialetos nativos, entre os quais: 
tui, fanti, gaué, hausa, dagbandi, 
mizima

Religiões: ritos animistas (4 6 % ); 
cristãos (4 2 % ); muçulmanos 
( 1 2 % )  •

Portos principais: Tem a e Takoradi 
Aeroportos principais: Accra 
Rodovias: 30 777 km 
Ferrovias: 947 km 
Unidade monetária: cedi novo

A Costa do Ouro não tem histó
ria escrita antes da chegada dos 
portugueses, em 1471. Foram as 
importantes reservas de ouro que 
levaram os europeus à exploração 
desse país da margem setentrional 
do golfo da Guine. Mais tarde, o 
tráfico de escravos, igualmente ren
doso, veio juntar-se a essa ativi
dade. No seculo XVII, o monopó
lio português foi quebrado por 
invasões holandesas, prussianas e, 
principalmente, inglesas. Em 1807, 
quando o Parlamento inglês de
clara ilegal o tráfico de escravos, a 
região é abandonada pela maioria 
dos grupos europeus.

Ligada administrativamente a 
Serra* Leoa, a Costa do Ouro tor
na-se, em 1874, colônia britânica.

Sijuada entre os primeiros países 
da África* negra que afirmaram 
sua tomada de consciência política, 
a Costa do Ouro possuía, já  em 
1946, grande autonomia local. E, 
gradativamente, toda a sua política 
orientava-se no sentido de firmar a 
independência. Nesse processo foi 
decisiva a atuação do Partido da 
Convenção do Povo, fundado em 
1946 por Francis Kofir Kwame 
Nkrumah*.

Em 195 1, o partido de Nkrumah 
vence as eleições, e seu líder tor
na-se, então, primeiro-ministro. 
Um plebiscito realizado em 1956 
integra o Togo britânico à Costa 
do Ouro. Finalmente, no dia 6 de 
março de 1957, a fusão das duas 
colônias converte-se, sob o nome 
de República de Gana, em um Es
tado independente.

Membro da Comunidade* Britâ
nica, Gana é admitida, em 1958, na 
ONU*. Nkrumah torna-se o cam
peão da unidade e do socialismo 
africano, bem como do neutralismo 
internacional. Organiza a Confe

rência de Accra (1958), que re
clama a independência imediata 
para todos os Estados africanos. A 
República é proclamada em 1960. 
Nkrumah, considerado por seu 
povo um “redentor” (osagyefo), 
concentra em suas mãos quasé 
todo o poder, combatendo impiedo
samente as oposições. Mas seu ab
solutismo, aliado a crise econômica 
de Gana, cria um ambiente favorá
vel ao golpe militar de fevereiro de 
1966: Nkrumah, deposto, é forçado 
a abandonar o país.

Assume o poder o tenente - gene
ral Joseph A. Ankrash, deposto em
1969, após ter sido provado que re
cebia subvenções de companhias 
particulares para fins políticos. O 
governo é então assumido por 
Akuasi Afrita, tendo Ikofi A. Basia 
como primeiro-ministro. Em 1970, 
Edward Askufo-Addo é eleito pre
sidente. Em 1972, o coronel Igna- 
tius Kutu Achiampong derruba o 
governo, através de um golpe mili
tar, dissolvendo o legislativo e sus
pendendo a vigência da Constitui
ção. Em 1973, G ana rompe 
relações diplomáticas com Israel.

Aspectos físicos

Situada na África ocidental, 
Gana ocupa uma superfície retan
gular: um litoral de 551 km interio
riza-se perpendicularmente à costa, 
por cerca de 700 km. Apesar de pe
quena, suas terras conhecem um 
quadro natural diversificado, de
vido à ocorrência de províncias 
geomorfológicas e climaticas dis
tintas.

A sudoeste do país, 35% do ter
ritório estão sob um ambiente cli
mático tipicamente subéquatorial. 
delimitado pela isoieta de 1 200 
mm. Zona quente e úmida, mar 
cada por duas máximas pluviomé- 

Festa popular em Gana. cujos habitantes, de origem sudanesa. praticam cul- tricas (maio-junho e outubro^, é ca- 
tós animistas. Abaixo, o porto de Accra, por onde se exporta cacau. racterizada por uma vegetação que
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assume, junto ao litoral, o aspecto 
de floresta equatorial, sempre 
verde. Isso porque o índice pluvio- 
métrico cresce do interior para a 
costa, atingindo, em Axim,.2 180 
mm. Esse ambiente é fundamental 
para a organização do país, que 
tem na agricultura o setor básico 
de sua economia: conta com a par
ticipação de 60% da população 
ativa, e responde por 50% do pro
duto nacional bruto e 75% das ex
portações. É nessa zona florestal 
que se concentram diversas planta
ções como as de cacau, palmas, 
banana, coço e café.

O cacau, introduzido em Gana 
no final do século XIX, conseguiu, 
graças aos interesses suíços, desen
volver-se o suficiente para atingir, 
já  na década de 1890, 12 tonela
das; e conquistar, em 1910, o pri
meiro lugar na produção mundial, 
com 22,6 toneladas. Em 1968/69. 
a produção chegou a atingii 
338 700 toneladas —  quase 60% 
do total das exportações mundiais. 
Os demais produtos agrícolas são, 
em grande parte, destinados ao 
consumo local.

À margem desse domínio flores
tal desenvolve-se, sobre a zona lito
rânea central e oriental, uma es
treita faixa climática, cujos totais 
de chuva — sob um regime quase 
sempre torrencial — chegam a bai
xar até 650 mm. É uma zona de sa
vanas em tufos, de pradarias e, 
junto à foz do Volta, de mangue- 
zais. Corresponde a 2% do territó
rio ganense, ocupando sua popula
ção numa agricultura apoiada na 
cana-de-açúcar, milho, mandioca, 
tabaco e na criação.

Nas regiões sudeste, central e se
tentrional (63% do território ga
nense), o clima é quente, apresen
tando pequenas variações sazonais 
de temperatura. Uma estação seca 
alterna-se com a umidade que ca
racteriza os meses de abril a setem
bro. Seu índice pluvioméjtrico varia 
de 1 000 a 1 250 mm. É nessa re
gião quente que se desenvolve a sa
vana arbórea, tipo guineano; exce
ção feita ao extremo NE, onde a 
elevada densidade populacional, 
aliada à prática de uma agricultura 
rudimentar, condiciona a existência 
de uma savana magra, tipo sudá- 
nesa.

Os totais de chuva não elevados, 
associados a um alto índice de eva
poração, os solos magros e lavados 
e a presença da mosca tsé-tsé são 
fatores que pesam negativamente 
na evolução da estrutura sócio-eco- 
nômica das regiões sudeste, central 
e setentrional. Essa extensa ãrea 
constitui a zona dos inhames, tu
bérculos, raízes e cereais. Além 
disso, o aproveitamento comercial 
da atividade de criação e das van
tagens naturais da área esbarra 
com dificuldades ligadas à escassez 
de comunicações com as áreas 
mais dinâmicas e consumidoras do 
sul.

A criação ainda hoje desempe
nha papel de importância secundá
ria na economia global: 70% do to
tal da carne consumida interna
mente são importados.

Um país “baixo”

No conjunto, as terras ganenses 
a p r e s e n ta m  a l t i t u d e s  m o d e s ta s ,

Accra, a capital, situada ao sul, nas costas do Atlântico.

ocupando uma àrea relativamente 
pequena os pontos com mais de 
300 m. Toda a periferia do país é 
formada por rochas do escudo Pré- 
Cambriano. Essas rochas, das mais 
antigas da Terra, contornam a am
pla depressão sedimentar paleo
zóica drenada pelo Volta e por seus 
afluentes. Esse vale corresponde a 
metade do território ganense e es
tende-se por toda a área das sava
nas. Os pontos culminantes do país
—  monte Torogbani (930 m) e Je- 
bobo (920 m) — situam-se na re
gião leste. Ali, os sedimentos for
maram vigorosos dobramentos, 
associados a rochas cristalinas. A 
noroeste, as colinas cristalinas não 
ultrapassam os 500 metros. A su
doeste e ao sul, exatamente sobre a 
zona florestal, as rochas antigas 
são amplas superfícies planas, com 
algum relevo residual (600-800 m), 
alterando-se em direção à bacia do 
Volta.

Além de constituírem a principal 
área agrícola de exportação, as re
giões sudoeste e sul representam o 
mais importante distrito mineiro de 
Gana: ouro, diamantes, bauxita e 
manganês são ali extraídos.

Um centro de 
imigração

Gana é, depois da Nigéria*, o 
Estado mais populoso dá África 
ocidental. Sua densidade demográ
fica (36 hab./km 2) é uma das mais 
elevadas do continente. A distribui
ção populacional apresenta gran
des diferenças regionais. Na parte 
meridional (34% do país) viviam, 
em 1960, mais de 60% da popula
ção. Nessa área de florestas e sava
nas, os distritos litorâneos conhe
cem densidades que ultrapassam os 
80-120 hab./km 2. Aí se situam Ac
cra, a capital, com 615 800 habi
tantes. e Kumasi, com 200 000

Nas áreas correspondentes às sa
vanas do centro e ao norte, a ocu
pação se rarefaz consideravel
mente, sendo comuns os espaços 
com densidades inferiores a 10 ou 
mesmo 5 hab./km 2. Constituem ex
ceções os adensamentos da fron
teira nordeste e das vizinhanças 
da cidade de Tamale.

O crescimento populacional co
nheceu, de 1921 a 1969, um ritmo 
bastante intenso. Isso porque a im
portância das culturas de exporta
ção, as explorações minerais e as 
perspectivas de desenvolvimento 
converteram G ana nijm dos mais 
importantes centros de imigração 
do continente africano. Em 1960, o 
número de imigrantes era superior 
a 1 milhão, sendo quase 600 000 
provenientes de Estados vizinhos: 
logo*, Alto Volta, Niger* e 
Daomé*.

A população de G ana é maciça
mente de origem sudanesa, calcu
lando-se que tenha fornecido, atra
vés das costas de Gana, nada 
menos que 2 milhões de escravos 
às plantações da América. E com-

Íiosta por vários grupos étnicos, fa- 
ando línguas e dialetos diversos, 

mas praticando quase todos eles 
cultos animistas. Ò grupo akan -— 
que corresponde a metade da popu
lação —  e dominante. Dele se des
tacam  os ashanti e os fanti, habi
tantes do centro-sul do país. Os 
grupos mole-dagbani, ewe e gaa-
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O grupo ashanti é um dos mais numerosos de Gana e habita o centro-sul.

dangbe representam, respectiva
mente, 16, 13 e 8,5% da população.

Economia: vários planos, 
uma crise

Até a independência, Gana apre
sentava uma estrutura econômica 
tipicamente colonial: produzia e 
exportava matérias-primas para os 
mercados metropolitanos, e impor
tava bens de consumo industriali
zados — têxteis, vestimentas e ali
mentos. Apesar disso, os altos 
preços do cacau no mercado inter
nacional e sua exploração por pro
prietários africanos (na maioria do 
grupo ashanti) davam ã então colô
nia britânica uma situação econô
mica razoavelmente estável.

Com a independência, a linha 
central das proposições econômi
cas dirigiu-se no sentido de romper 
com a estrutura colonial de produ
ção. Em 1959 entrou em operação 
um segundo plano qüinqüenal, em 
continuidade ao primeiro, adotado 
em 1952. Seus objetivos fundamen
tais centralizavam-se na ampliação 
da infra-estrutura de produção, e 
propunham implantações indus
triais e a execução de projetos agrí
colas vinculados ao cacau, borra
cha, banana, café e cereais. 
Elaboravam ainda esquemas relati
vos à pecuária e à irrigação da 
planície do Volta. Mas o entu
siasmo que acompanhou seu lança
mento logo esbarrou em grandes 
dificuldades. Entre elas, a baixa so
frida pelos preços do cacau no mer
cado mundial, que contribuiu para 
o esgotamento de reservas existen
tes em divisas externas.

A precariedade de uma econo
mia fundamentada num produto 
primário em depreciação, soma
ram-se as pragas, responsáveis pelo 
extermínio de milhões de cacauei- 
ros. A partir de 1964 — ano em 
que entrou em vigor o primeiro 
plano setenal, que exigiu emprésti
mos exteriores — , a situação eco
nômica agravou-se.

O endividamento do pais, o fra
casso dos resultados em relação 
aos objetivos preconizados e os 
problemas ligados à necessidade de 
transformações rápidas na estru
tura de produção levaram ao golpe 
militar de 1966. Em 1968, um 
plano bienal de ação econômica 
preencheu, em parte, o vazio exis
tente. Em agosto de 1969, eleições 
tentaram normalizar a situação do 
país, mas a instabilidade política e 
seus reflexos sócio-econômicos per
sistiram. Em janeiro de 1972, novo 
golpe militar derruba o governo 
eleito em 1969.

Energia e mineração

É na agricultura que a popula
ção ganense encontra sua atividade 
principal, e o pais, os recursos bási
cos para sua manutenção. Os siste
mas tradicionais de cultura, estrita
mente vinculados à subsistência, 
foram enriquecidos com novos mé
todos, exigidos pelas especulações 
dos mercados metropolitanos.

Os recursos do subsolo contri
buem com cerca de 20% para o to
tal das exportações de Gana. Des- 
taca-se a.m ineração do ouro, que 
forneceu, em 1968, 22 616 kg de 
‘metal, colocando o pais no quinto

lugar entre os produtores capitalis
tas. Nesse mesmo ano, a contribui
ção ao mercado de diamantes foi 
de 2 447 000 quilates, o que lhe as
segurou tambem o quinto lugar na 
produção mundial. Ainda em 1968, 
G ana ocupava o oitavo lugar na 
produção de manganês. Além des
ses há: a bauxita, o cobre, o níquel, 
a monazita e o molibdênio.

A atividade industrial, embora 
modesta e ainda dominada por pe
quenas unidades, foi um dos seto
res que mais se desenvolveram 
após a independência. Para isso, 
contribuiu o aproveitamento de 
certas condições locais: exploração 
das riquezas minerais e do poten
cial energético.

As dificuldades criadas pela pro
dução de energia térmica, usan- 
do-se o carvão e o petróleo impor
tados, levaram à execução do 
Projeto Volta —  ligado à constru
ção de usinas hidrelétricas e, tam 

bém, à irrigação e criação de siste
mas de comunicação que unissem 
o norte, por água, a região costeira. 
A primeira etapa do projeto con
cretizou-se com a construção da 
barragem de Akosombo, que criou 
um dos maiores lagos artificiais do 
mundo_, com 8 482 km2, no interior 
do país. A potência de 883 000 
kWh duplicou, em 1966, a capaci
dade de produção de energia exis
tente. Surgiu depois uma m etalúr
gica de alumínio com capacidade 
de produção de 200 000 t.

A aciaria e a refinaria de petró
leo, inauguradas em 1963, no porto 
artificial de Tema (a 20 quilôme
tros de Accra), somadas à política 
energética, foram decisivas na "cria
ção de uma indústria de transfor
mação.

VEJA TAM BÉM : África.

Gandhi

Na índia*, onde nasceu em 
1869, na cidade de Portbandar, 
Mohandas Karamchand Gandhi 
pertencia à privilegiada classe dos 
comerciantes, a casta* bania. Após 
ter recebido sua primeira instrução 
em escolas locais, o jovem partiu 
para a Inglaterra, onde fez o curso 
universitário. Advogado em Lon
dres em 189J, dois anos depois ins
talou-se na África do Sul, onde per 
maneceu até 1913.

E foi no continente africano que 
Gandhi avaliou pela primeira vez 
quão opressiva era a colonização 
européia. Ali foi humilhado, mal
tratado, expulso de trens e até 
preso. Mas as reações africanas ao 
colonialismo* acabaram  por refor
çar a convicção de Ghandi de que 
o bem-estar individual dependia da 
felicidade coletiva. De volta à ín
dia, assumiu, inicialmente, a lide
rança de uma grande ação reivindi- 
catoria era favor dos plantadores 
de anil, vítimas de exploração im
piedosa dos europeus.

A revolta silenciosa

Durante a Primeira* Guerra 
Mundial, Gandhi incitou os hindus 
a apoiarem a Inglaterra, deixan
do-se levar pelas promessas de in
dependência feitas pela metrópole. 
Vitoriosa, a Grã-Bretanha não sus
tentou suas promessas e aumentou 
a pressão sobre a colônia.

Como reação, Gandhi pregava a 
não-cooperação, nunca a violência. 
Após movimentos regionais, pas
sou para uma campanha de âmbito 
nacional, visando à libertação de 
todo o país, submetido ao domínio 
inglês. Esse domínio fora se expan
dindo a partir do século XVII, 
através da Companhia das índias 
Orientais, e se consolidou em 1858, 
quando o governo inglês assumiu 
diretamente o controle do país. 
Gandhi tornou-se um dos princi
pais inspiradores do movimento de 
independência..

M o h a n d a s  G a n d h i;  a n ã o -v io lê n c ia

como uma força de libertação.
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Em 1922, dois anos depois de 
Gandhi ter aprovado a ruptura de 
relações entre os chefes hindus e a 
Coroa britânica, os ingleses pren- 
deram-no. Condenado a seis anos 
de prisão, por encorajamento à de
sobediência, o líder não se deixou 
abater pelas grades: seus repetidos 
jejuns ajudavam a atrair a atenção 
mundial para a causa da libertação 
da índia.

Em 1930, apesar da repressão 
violenta, a causa da independência 
ganhava forçj. Mas a oposição à li
bertação da índia era bastante in
tensa na Inglaterra.

Em 1932, Gandhi foi preso no
vamente. Posto em liberdade, em
preendeu uma luta contra a margi
nal ização dos “párias” (a quem ele 
chamava de narijans, filhos de 
Deus). Nesse embate contou com a 
oposição dos sacerdotes e dos 
membros das outras castas.

Um novo período de prisão (de 
1942 a 1944) consegue abalar 
Gandhi: sua mulher, Kasturbai, en
carcerada com ele, não resiste e 
morre. Diante da tragédia, o go
verno acabou por ordenar sua li
bertação, pressionado pelos parti
dos Trabalhista e Liberal.

Gandhi — que já  era chamado 
de Mahatma, “ grande alma” — 
participou das negociações que ter
minaram com a proclamação da 
independência da índia, em 15 de 
agosto de 1947. Assistiu contra
riado à divisão do Paquistão* e o 
desencadeamento das hostilidades 
entre hindus e muçulmanos. Ape
sar da idade avançada e do corpo 
debilitado em razão dos jejuns, 
Gandhi dispôs-se ainda uma vez a 
fazer o papel de pacificador: pre
gava a reconciliação de cidade em 
cidade. Mas teve sua obra pacifista 
violentamente interrompida: foi as
sassinado em janeiro de 1948, em 
Nova Delhi. por um brâmane faná
tico. Paquistaneses, muçulmanos e 
hindus que assistiram ao homicídio 
não lincharam o assassino, como 
numa homenagem a Gandhi.

Política e religião

Jawaharlal Nehru*, discípulo e 
amigo de Gandhi, classificou-o 
como “um homem religioso que a 
força dos acontecimentos levou à 
política”. Isso porque a estratégia 
de Gandhi só ganha significado 
quando integrada aos princípios 
morais e metafísicos que a inspira
ram. Por suas origens intelectuais, 
o Mahatma apoiou-se sobre a mais 
remota tradiçao hindu: a dos Vedas 
e dos Upanishads, livros sagrados 
do bramanismo*. Foi também pro
fundamente influenciado pelo jai- 
nismo*.

Gandhi não excluiu, em princí
pio, nenhuma tradição religiosa. O 
hinduísmo*, tal como ele o com
preendia, não era uma religião ex
clusiva; afirmava que há lugar para 
cultuar todos os profetas do 
mundo. Alem do Evangelho —  es
pecialmente o Sermão da M onta
nha — , influíram em sua formação 
os textos do escritor americano 
Henry Thoreau* e a correspondên
cia com o escritor russo Tolstói*.

Gandhi justificou de forma parti
cular certas práticas do hinduísmo. 
Na adoração de ídolos, por exem 
plo, viu o fruto de uma necessidade

de simbolismo da inteligência hu
mana. Afirmou que o culto às va
cas era um fenômeno admirável à 
evolução humana, pois o hindu, ve
nerando um animal, expressou seu 
sentimento de comunhão, com o 
conjunto do mundo infra-humano, 
com tudo aquilo que existe.

Para Gandhi, todos os proble
mas deviam ser resolvidos tendo 
como referência um valor funda
mental, o ahimsa, antiga noção 
hindu que, em sua teoria, assumiu 
nova dimensão. Encarou o ahimsa 
como abstinência de todo ato ou 
pensamento nocivo. Ele se estende 
através da bondade que deve recair 
sobre os bons e os maus. Apóia-se 
numa rigorosa ascese —  Gandhi 
pregava o jejum e a castidade — 
que conduz ao svadéci. Este é um 
princípio de ação política, de resis
tência passiva, que corresponde à 
libertação final da servidão repre
sentada pelas coisas da terra.

Em toda a teoria política de 
Gandhi o patriotismo está subme
tido à religião. Ao defender a causa 
da índia, pretendia preservar os al
tos valores morais de que a nação 
era depositária. A tática por ele uti
lizada visava essencialmente a edu
car o espírito do adversário.

VEJA TAM BÉM : Colonialismo; 
índia, História da; Nehru; Violên
cia.

quando velho e fraco, Gandhi póde liderar.

Contra a baioneta calada dos ingleses, a silenciosa revolta dos hindus.

Não-colaboração: contra o opressor, uma forma de luta que, mesmo
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N u m a m adrugada de agosto da 19 36. os faiangistas fuzilaram  Garcia Lorca. 
A cim a , o esboço im aginado por T .  Businger para a cenografia de "B oda s  
de S a n gu e ", um a das peças m ais conhecidas do poeta espanhol.

García Lorca

“ Neste momento dramático do 
mundo, o artista deve chorar e rir 
com seu povo. Deve-se deixar o 
ramo de açucenas e meter-se no 
lodo, a fim de ajudar aqueles que 
procuram açucenas.” Foi essa cer
teza que levou Federico Garcia 
Lorca a se colocar ao lado dos re
publicanos na Guerra Civil Espa
nhola*. Como poeta, Lorca era um 
cidadão do mundo, irmão de todos; 
mas sua obra e sua vida foram de
dicadas à Espanha.

Direito, não: poesia

Em Fuente-Vaqueros, aldeia 
próxima de Granada, nasceu Fede
rico Garcia Lorca, no dia 5 de ju 
nho de 1899. Desde os quatro ou 
cinco anos mostrou grande atração 
por “brincar de teatro” . Seus ir
mãos, Concha, Isabel e Paquito, 
eram ao mesmo tempo seu público 
e seus colaboradores.

Em setembro de 1909, a família 
mudou-se para Granada e Federico 
foi matriculado no Colégio do Sa
grado Coração. Ali aprendeu ape
nas o essencial para passar de ano.

Quando concluiu o curso secun
dário, em 1914, era livre para esco
lher a carreira que quisesse. Seu 
pai, fazendeiro rico e  compreen
sivo, nunca considerou importante 
que os filhos tivessem uma profis
são. Mas, por um interesse súbito, 
Federico escolheu fazer os cursos 
de direito e filosofia. Terminou 
apenas o primeiro, e assim mesmo 
porque muitos professores aprecia
vam seu talento para fazer versos 
e tocar piano.

Na Universidade de Granada, 
nos intervalos da boêmia, Federico 
encerrava-se na biblioteca para ler 
os clássicos do teatro espanhol: 
Calderón* de La Barca, Lope* de 
Vega e Tirso de Molina (1583- 
1648). O único curso que assistia 
com prazer era o de teoria da lite
ratura e das artes. O professor, 
Martin Dominguez Berrueta, que 
estimulava a vocação literária aos 
alunos, todos os anos organizava 
uma espécie de peregrinaçao literá
ria por algumas regiões da Espa
nha. Na primavera de 1917, Fede
rico participou de uma dessas 
viagens; foi uma experiência deci
siva: além de conhecer o filósofo 
Miguel de Unamuno (1864-1936) e 
o poeta Antonio Machado 
(1875-1939), saiu pela primeira vez 
dos limites da provinciana G ra
nada. Foi nessa ocasião que conce
beu seu primeiro livro, publicado 
no ano seguinte: Impressões e Pai
sagens. No prólogo, fazia uma pro
fissão de fe na função reveladora 
da arte: “ A poesia existe em todas 
as coisas, no feio, no bonito, no re- 

ugnante; o difícil é saber desco- 
ri-la, despertar os lagos profundos 

da alma”

“Caminante no hay camino: 
Se hace camino al andar”

Ainda que Impressões e Paisa
gens tenha passado praticamente

desconhecido na época, represen
tou o primeiro passo de Federico 
para sua nova meta: a literatura. 
Pouco antes, havia pensado em es
tudar música em Paris, seguindo os 
conselhos do compositor Manuel 
de Falia (1876 1946). No entanto, 
o pai opôs-se à idéia, porque 
achava Federico demasiado jovem

para viajar para o estrangeiro.
Em 1919, seguiu para Madri, 

onde teve por vizinhos de quarto 
Rafael Alberti (1903- ), Salva
dor Dali* e Luis Bunuel*.

Através de um amigo da família 
Dali —  que praticamente adotou 
Federico — , o jovem poeta conhe
ceu o diretor do Teatro Eslavo de

Madri, personalidade de importân
cia em todos os círculos literários 
e teatrais. Graças ao novo amigo, 
Lorca conseguiu fazer estrear, em 
1920, sua primeira peça: O M alefí
cio da Mariposa. O fracasso foi es
trondoso.

O Livro de Poemas (1921), com
pilação de todas as poesias que es
crevera até então, também passou 
quase despercebido. Apenas o cri
tico do jornal O Sol impressio
nou-se com o talento do poeta; e o 
artigo que escreveu, elogiando o li
vro chamou a atenção do escritor 
Juan Ramón Jimenez, que convi
dou Federico a colaborar em sua 
revista literária, Índice.

Em 1922 Federico organizou em 
Granada o festival de cante-jondo
—  canção do folclore andaluz — , 
com a colaboração de Manuel de 
Falha.

Em 1923, já  formado em direito, 
é atraído por uma nova atividade 
artística: a pintura. Três anos mais 
tarde faria sua primeira exposição, 
em Barcelona.

A morte na madrugada

A- coletânea Poeta em Nova  
York  foi escrita na América, para 
onde Lorca partiu em 1929, Ali 
também redigiu uma nova versão 
da Sapateira Prodigiosa.

Matriculou-se na Universidade 
de Colúmbia, com o vago propó
sito de estudar inglês, mas logo de
pois estava de viagem para Ha
vana, onde escreveu duas peças:-O 
Público e Assim  que Passem Cinco 
A nos, além de numerosos poemas. 
Retornou à Espanha a tempo de 
ver, em abril de 1931, as eleições 
derrubarem a monarquia.

Nessa época de intensa vida 
política, Federico concebeu um 
novo projeto, ao qual dedicou 
quase todo seu tempo. Criou, com 
o auxílio de amigos e do ministro 
de Instrução Pública da jovem Re
pública, um teatro ambulante, A 
Barraca, com o qual pretendia le
var para os povoados o melhor do 
teatro clássico espanhol.

Paralelamente, o poeta conti
nuou a escrever. São dessa época a 
peça Bodas de Sangue e os Seis 
Poemas Galegos. Com a estréia 
das Bodas em Madri, no mês de 
março de 1933, conheceu seu pri
meiro triunfo no palco.

No projeto de popularizar a arte, 
Federico colaborou com amigos na 
formação de “clubes teatrais da 
cu ltu ra” .

Foi uma época de intensa ativi
dade: começou a escrever Yerma e 
preparou outra peça (que jam ais se
ria terminada): A Destruição de 
Sodoma. Viajou para a América do 
Sul e, de regresso à Espanha, termi
nou Yerma.

No ano de 1934, a morte de um 
grande amigo inspirou um de seus 
mais conhecidos poemas: Pranto 
pela Morte de Ignacio Sanches Me- 
jías. Nesse mesmo ano, a atriz 
M argarita Xirgu estreou, com 
grande sucesso, Yerma. não obs
tante as manifestações da extrema 
direita contra a encenação.

A nascente República espanhola 
via-se ameaçada pelo falangismo
—  versão espanhola do fascismo*. 
No início de 1936 — pouco antes 
das eleições que impediriam a di-
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Giuseppe Garibaldi, um símbolo do nacionalismo popular do século XIX.

reita de sabotar politicamente a Re
pública — , Federico definiu sua 
posição ao ler, num banquete que 
contava com Antonio Machado, 
Luís Cernuda e Bufiuel, um mani
festo dos escritores espanhóis con
tra o fascismo.

Lorca estava em Granada, 
quando, a 17 de julho de 1936, 
eclodiu a Guerra Civil Espanhola. 
Os falangistas, que não haviam 
conseguido chegar ao poder atra
vés do voto, tentavam dominar pela 
força. Federico foi obrigado a es
conder-se: procurou refúgio na 
casa de um amigo, Ruiz Alonso. 
Porém Alonso ja  optara pela fa
lange, e o denunciou.

Numa madrugada do começo de 
agosto, o poeta e mais quatro pri
sioneiros cavaram suas próprias 
covas sob a mira dos fuzis.

A obra: uma cigana 
inocente e trágica

Garcia Lorca é um dos raros 
poetas espanhóis de sua época que 
nada deve aos grandes modelos do 
país.

As antíteses natureza-civilizaçào 
e instinto-razão aparecem como 
motivos dominantes de sua poesia. 
Tantó que ele amava descrever os 
“gitanos”, por considerá-los os últi
mos exemplares de uma humani
dade livre e inocente —  os derra 
deiros homens aptos a ver as coisas 
em sua essência e a amar essa ver
dade oculta pelas aparências. Tal

vez por isso, as palavras de sua poe 
sia soam  como toques de uma 
nostálgica guitarra.

Embora integrado ao movimento 
modernista da poesia mundial, 
Lorca trilhou caminhos muito pes
soais, descobertos a cada poema, a 
cada linha: sua inspiração é popu
lar e desordenada. Mas sua forma 
é organicamente vigiada e cons
truída com sutileza; sob a esponta
neidade e o aparente caos de suas 
imagens, há uma lógica, um rigo
roso encadeamento que dá profun
didade a suas composições semân
ticas. Nessa ingenuidade forte, não 
raro agressiva, alicerça-se também 
a grandeza do teatro de Gabriel 
Garcia Lorca —  peças que substi
tuem esquemas preciosistas e cere- 
bralmente elaborados pela autên
tica energia poética que ele colhia 
no meio do povo.

A violência que acabou des
truindo o homem nada pôde fazer 
contra súa obra, que alia uma fer
mentação lírica, quase selvagem, a 
uma concepção trágica da existên
cia e a símbolos que se sobrepõem 
numa sucessão de sentidos dram a
ticamente puros. O Federico assas
sinado já  havia perpetuado, inspi- 
rando-se no povo espanhol, o 
sentido mais profundo da vida, da 
liberdade e do trágico.

VEJA TAM BÉM : Espanhola, 
Guerra Civil.

Garibaldi

Giuseppe Garibaldi nasceu em 
Nice a 4 de julho de 1807, quando 
essa cidade pertencia ao Reino da 
Sardenha. Aos dezoito anos enga
jou-se como grumete na marinha 
mercante. E foi num longínquo 
porto do mar Negro, em 1831, que 
ouviu falar da organização Jovem 
Itália. Debatia-se então a situação 
política da Europa e em particular 
a da Itália: em lugar de um pais, 
havia pequenos Estados indepen
dentes entre si, uma parte dos quais 
encontrava-se submetida a nações 
estrangeiras. No Congresso de 
Viena (1815), o problema tinha se 
agravado. Os representantes das 
grandes potências européias dçter- 
minaram que a soberania da Áus
tria se estendesse aos Estados do 
norte (Veneza, Lombardia, Mó- 
dena), e que a Coroa espanhola in
cluísse em seus domínios o Reino 
das Duas Sicílias ao sul. O con
gresso tornara independentes a Sar
denha e o Piemonte, sob o governo 
da Casa de Savóia, e restituíra os 
territórios da Itália central ao papa.

Movimentos nacionalistas não 
tardaram  a surgir: os monarquis
tas, ao lado de Carlos Alberto de 
Savóia (1798-1849), desejavam a 
reunificação sob a Coroa de Pie
monte; os republicanos queriam 
um país unido e liderado pela Jo
vem Itália, partido político organi
zado por Giuseppe Mazzíni* em 
18.31.

Em Marselha, em 1832, Gari
baldi inscreve-se como associado 
da Jovem Itália, jurando, “em 
nome de Deus e dos mártires italia
nos, combater a injustiça e a tira
n ia” . No fim desse mesmo ano, en
gaja-se na esquadra do rei da 
Sardenha-Piemonte, com a missão 
de sublevar Gênova. Mas o golpe 
fracassa e só lhe resta fugir: em Gê
nova o tribunal condenara-o à 
morte por traição e tornava-se difí
cil sobreviver na França com nome 
falso.

O amor no exílio

Em fins de 1835 Garibaldi em
barca para o Rio de Janeiro, pois 
na América do Sul já  viviam exila
dos alguns companheiros seus. 
Pensa num breve exílio, num inter
valo de luta; mas seriam mais de 
doze anos de novas batallias. Em 
20 de setembro do mesmo ano, 
eclodia no Rio Grande do Sul a 
Guerra dos Farrapos*. O italiano 
apóia imediatamente o movimento 
rebelde e coloca à disposição da 
República de Piratini um veleiro, 
doze homens e alguns fuzis. E con
tribui também com atos de bravura 
(entre muitas outras façanhas, 
toma a cidade de Laguna, situada 
em Santa Catarina, ampliando, 
dessa maneira, os limites da nova 
República).

As vésperas da derrota dos repu
blicanos de Bento Gonçalves*, em 
1839, Garibaldi conhece Ana de 
Jesus Ribeiro da  Silva. Casam-se 
em Montevidéu; Ana passaria para 
a história com seu apelido e o so
brenome d e  c a s a d a :  A n i ta  G a r i 
baldi’ . Em 1842 —  ja  quase per-um  poeta explora linnas e planos: "Nostalgia", desenho de Garcia Lorca.
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dida a causa farroupilha — , eclode 
a guerra entre Argentina e Uruguai.
E Garibaldi engaja-se ao lado dos 
uruguaios, comandando uma frota 
que seria derrotada no rio Paraná.
Em terra, organiza uma “legião ita
liana” de voluntários, composta em 
,sua maioria Dor exilados.

A ; camisa vermelha de seus le
gionários —  adotada nessa ocasião
—  torna-se o símbolo da resistên
cia de Montevidéu, quando os ar
gentinos assediam a cidade. A 8 de 
fevereiro de 1846, Garibaldi vence 
a batalha de San Antonio de Salto 
e recebe o título de “comandante 
supremo das milícias de Montevi
déu”.

Italianos exilados na Inglaterra 
enviam-lhe uma espada simbólica, 
exprimindo com isso a esperança 
da volta de Garibaldi.

Desse modo, em 1848, embarca 
para a Itália, onde forma um corpo 
de voluntários para apoiar os sar- 
denhos que, sob o comando do Rei 
Carlos Alberto, desejavam expul
sar os austríacos. Porém, em meio 
à luta, atemorizado com o poderio 
austríaco, o monarca assina um ar
mistício. Garibaldi recusa essa so
lução e prossegue lutando. No en
tanto, a causa já  estava perdida; 
logo a seguir ele dissolve seu pe
queno exército e vai para Nice, ao 
encontro de Ana e de seus filhos 
(Menotti, Teresita e Riccioti), nas
cidos na América.

Já no ano seguinte o cheiro de
pólvora torna a atraí-lo, e parte em No Brasil, quando lutava ao lado dos "farrapos" gaúchos. Garibaldi foi preso e torturado pelo exército govemista.
socorro da recém-fundada Repú
blica Italiana. Um movimento re
volucionário derrubara o Papa 
Pio* IX e proclamara a República.
Mas o Rei Carlos Alberto abdicara 
em favor do filho, Vítor Manuel*
II, e este conseguira reforços de 
Napoleão* III (para apoiar o 
papa). Derrotados, os garibaldinos 
vão para o norte lutar ao lado dos 
venezianos contra a Áustria. Num 
local próximo a Ravena, sua mu
lher — que quase sempre o acom
panhava nessas incursões —  é aco
metida por uma febre. E morre.
Desolado com a perda da compa
nheira, Garibaldi resolve afastar-se 
dos caminhos que percorreram jun
tos, e vai para a África, seguindo 
depois para a Espanha, Inglaterra 
e Estados Unidos.

Em 1854, de volta à Europa, de
cide estabelecer-se em Caprera, pe
quena ilha ao norte da Sardenha.
Âproxima-se de Camille Cavour*, 
ministro de Vítor Manuel, e, 
quando o governo sardo declara 
guerra aos austríacos, ém 1859,
Garibaldi é um dos primeiros gene
rais. Com sua tropa, consegue inú
meras vitórias na região do lago de 
Garda, ao norte da Itália. Mas, 
mais uma vez, vê-se obrigado a in
terromper a luta: Vítor Manuel 
perde o apoio de Napoleão III e 
não tem força militar para prosse
guir.

Quando, em abril de 1860, Gari
baldi fica sabendo que Nice fora 
cedida à França — e que agora ele 
é um estrangeiro em sua propria ci
dade — , fica furioso. E canaliza 
essa fúria apoiando com uma força 
de mais de mil soldados (a “ Em
presa dos Mil”) uma violenta insur
reição contra o governo das duas 
Sicilias, exercido pelos Bourbons 
( e s p a n h ó is ) .  E m  q u a t r o  m e se s  l ib e r - Em 1860, na Sicília, Garibaldi e seus companheiros ganharam uma batalha decisiva para a unificação italiana
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Garibaldi conheceu sua mulher, Ana Ribeiro da Silva, em Santa Catarina.

tam  não só a Sicília como todo o 
sul da Itália. No entanto, o desejo 
de transformar os territórios numa 
República não pôde ser realizado, 
pois Garibaldi e obrigado a entre
gá-los ao Reino da Sardenha. Este, 
com a maior parte da península sob 
o seu governo, é que se tornou o 
Reino da Itália.

Em 1862, meio entediado do 
convívio com sua família em Ca- 
prera, Garibaldi pensa em organi
zar um novo corpo de voluntários 
para tomar Veneza aos austríacos 
e a maior parte dos Estados pontifi
cais, para que a Itália se tornasse 
um único país. Ambos os objetivos 
foram sustados por Vítor Manuel. 
Quando Garibaldi se prepara para 
m archar sobre Roma, é intercep
tado pelas tropas do rei e captura- 
dado. Libertam-no logo a seguir, 
m as Garibaldi tornara-se um ho
mem sombrio e taciturno. Os gari- 
baldinos, mal vistos pelos órgãos 
oficiais, eram afastados dos cargos 
de responsabilidade.

A morte na pátria

Em 1866, a Itália alia-se à Prúsj 
sia contra a Áustria e Garabaldi é 
convocado (para dar prestígio à 
guerra). Apesar de disporem de me
lhores condições, italianos e prus
sianos são derrotados. Apenas o 
exército de Garibaldi sai vencedor, 
ocupando Trentino. Todavia, mais 
uma vez é obrigado, “por conside
rações políticas que exigiam impe
riosamente a conclusão do armistí
cio” , a abandonar o campo de

batalha —  onde haviam tombado, 
junto com 2 382 camisas verme
lhas, as últimas ilusões de Gari- 
baldi a respeito dos generais.

Não obstante, ele ainda tenta um 
golpe: faz eclodir uma revolta em 
Roma e depois acorre para expul
sar o papa e incorporar o Estado 
Pontifício ao território italiano. 
Mas é preso e conduzido a Ca- 
prera. Alguns dias depois, conse
gue escapar e volta à carga, atin
gindo o território pontifício. Em 
Monterotondo, derrota os mercená
rios do papa; em Mentana, enfrenta 
o exército francês e é derrotado. 
Preso, volta ao exílio, novamente 
em Caprera.

Quando eclodiu a guerra de 
1870 entre a França e a Prússia, 
Roma, desprotegida, é ocupada pe
las tropas italianas. Realiza-se en
tão o sonho de Garibaldi. Reto
mando o entusiasmo, ele telegrafa 
ao recém-formado governo republi
cano francês, que depusera Napo- 
leão III, colocando-se a sua dispo
sição. E, com 4 000 homens 
recrutados de última hora, marcha 
sobre os prussianos, derrotando-os 
em Dijon.

Essa foi a única vitória dos fran
ceses na guerra franco-prussiana, e 
a última empresa do “herói dos 
dois mundos’ . Logo após ele reti- 
rou-se para Caprera, onde morreu 
a 2 de junho de 1882.

VEJA TAM BÉM : Unificação N a
cional.

Gases Inertes

A obtenção do nitrogênio* a par
tir da decomposição térmica de 
compostos nitrogenados* foi, indi
retamente, o ponto de partida para 
a descoberta dos gases inertes. Em 
1894, o físico inglês Lorde Ray- 
leigh* observou que o nitrogênio 
proveniente de tais compostos ti
nha densidade inferior a daquele 
obtido a partir do ar.

Essa descoberta despertou o in
teresse de outro cientista inglês, o 
químico William R am say , que 
atribuiu a diferença de densidade à 
presença de algum “gás pesadp” no 
nitrogênio atmosférico. Isolar esse 
gás hipotético foi a tarefa a que 
Rayleigh e Ramsay se propuseram. 
E, seguindo caminhos diferentes, 
conseguiram cumpri-la.

Ramsay fez passar uma corrente 
de nitrogênio atmosférico através 
de um tubo contendo magnésio 
aquecido ao rubro. Depois de repe
tir várias vezes o processo, obteve 
um pequeno resíduo de gás, que 
não se combinava com o do metal 
para formar o nitreto Mg3N,.

Rayleigh, por sua vez, submeteu 
um a mistura de nitrogênio e oxigê
nio a sucessivas descargas elétri
cas. Como resultado, o nitrogênio 
combinou-se com o oxigênio, pro
duzindo o óxido NO que se conver
teu no dióxido NO.,. Depois de fa
zer absorver este ultimo por uma 
solução alcalina, Rayleigh consta
tou também a presença de uma pe
quena quantidade de gás, inatacá
vel pelo oxigênio, mesmo sob a 
influencia da centelha elétrica. Esse 
gás quimicamente passivo foi deno
minado argônio (do grego argon).

Em 1898, quando em colabora- 
ão com William Morris Travers 
1872-1961) procedia à destilação

fracionada do ar, Ramsay conse
guiu isolar mais três elementos qui
micamente passivos: neônio (Ne), 
criptônio (Kr) e xenônio (Xe). Jun
tamente com o argônio (Ar), o ra- 
dônio (Rn) e o hélio (He), esses três 
elementos formam o grupo O da ta
bela periódica.

O hélio foi descoberto em 1868, 
quando os astrônomos J. Jansen 
(1824-1907) e N. Lockyear 
(1836-1920) estudavam o espectro 
solar: uma raia na região do ama
relo, que não podia ser reproduzida 
em laboratório com os elementos 
conhecidos, foi detectada nesse es
pectro. O elemento que a provo
cava foi chamado com o nome 
grego do Sol: hélio.

Cerca de trinta anos mais tarde, 
ao aquecer um mineral raro, a ele
vei ta, William Ramsay conseguiu 
um gás que produzia raia idêntica 
à do Sol. Na verdade, pela primeira 
vez, esse elemento era encontrado 
na Terra.

O radônio ou emanação de rádio 
(primeira etapa da desintegração 
do rádio* 226) não possui isotopos 
estáveis e sua meia-vida é muito 
curta (3,85 dias). Emitindo partícu
las alfa, ele dá origem ao rádio-A, 
que, após uma série de decaimentos 
alfa, beta e gama, se converte em 
rádio-G — um_ elemento estável, 
quimicamente idêntico ao chumbo* 
ordinário.

As características do grupo
A inatividade química dos ele

mentos do grupo Ò resulta do fato 
de a camada eletrônica mais ex
terna apresentar-se completa —  ou 
com dois elétrons (no caso do hé
lio), ou com oito (em todos os ou
tros).

Como os gases inertes não se 
combinam com outros elementos
—  a não ser sob condições bem 
particulares — , suas massas atômir 
cas não podem ser calculadas pelos 
métodos usuais. Para encontra-las.

He, Ne, Ar, Kr, e Xe (da esquerda para a direita) exibem cores diferentes 
ao serem atingidos pela corrente elétrica. O radônio é muito instável.
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Hélio Nftönio

O único método de separação 
dos gases inertes —- a destilação 
fracionada do ar —  é possível gra
ças às diferenças entre seus pontos 
de ebulição, que variam de -61,8°C  
(radônio) a -  268,9°C (hélio).

Algumas aplicações

O hélio constituiu, durante 
muito tempo, o úniço “gás impossí
vel de ser liquefeito”. Só foi obtido 
no estado liquido em 1908. Em 
1926, conseguiu-se, pela primeira 
vez, solidificar o hélio: obteve-se 
uma substância transparente, cujo 
ponto de ebulição é, sob a pressão 
de atm, 272,2°C.

Abaixo de 4,20 K, o hélio 
líquido tem propriedades semelhan
tes às de um líquido comum, e sua 
densidade é muito pequena: 0,13 
g /cm 3. No intervalo que se estende 
de 4,20 K a 2,19 K, recebe o nome 
de hélio I. A temperaturas inferio
res, o hélio (que passa a ser cha
mado de hélio II) apresenta varia-

determina-se o valor da razão entre 
o calor específico do gás a pressão 
constante, e o calor específico a vo
lume constante. Esse valor indica o 
número de átomos presentes em 
cada molécula de gás: um átomo 
por molécula (as massas molecula
res são iguais às massas atômicas).

A baixas temperaturas, alguns 
gases inertes podem interagir com 
moléculas de agua, formando com
postos instáveis, nos quais se fazem 
presentes seis moléculas de H20 . O 
campo elétrico criado pelas molé
culas de água — altamente polares
— induz a formação de dipolos nas 
moléculas do gás. Uma vez polari
zadas, elas passam a ser atraídas 
pelas moléculas de água. Excluin
do-se o radônio (de massa atômica 
222,00), quanto mais elevada for a 
massa atômica do gás inerte tanto 
mais estável será esse composto hi
dratado. Assim, o xenônio, cuja 
massa atômica atinge o valor de 
13 1,30, forma o composto mais es
tável; mesmo assim, só pode existir 
a 0°C sob a pressão de 1,45 atm.

Ainda não se conseguiu produzir 
compostos hidratados de hélio 
massa atômica 4,00) ou neônio 
massa atômica 20,18).

Abundlncia  
na n a tu ra »

110«

1103

Pontos de fusão 
e de ebulição (*C)

0.04 A r  
0.03 Ha 
0,001

0,000 07 Ne 

0,0000098 Kr 

0,0000012 Xe

0,000000001

Densidade a 0*C

19.73 Rn g/l

1-61,8 
R n i-71 

1-107,1 
X* 1-112

5,887 Xe g/l
Kr I ' 152'® * r (-156,6
. I -185.7 
Ar 1-189,2 3,736 Kr g/l

1 -245,9 
N'  1-248,7

1,784 Ar g/l 

0,900 2 Ne g/l
-272,2
He -268,9 0.178 5 He g/l

Ajnatividade química dos elementos do grupo O —  pouco abundantes na 
natureza —  decorre da saturação de sua camada eletrônica de valência.

ções bruscas em suas propriedades. 
Por exemplo, o calor específico au
menta cem vezes. E, para resfria
mentos ainda maiores, o hélio dila
ta-se, ao invés de se contrair. Mais 
ainda: colocado em um recipiente, 
o hélio II sobe pelas paredes, 
mesmo não-capilares. Sua conduti- 
vidade térmica é extremamente ele 
vada: aproximadamente oitocentas 
vezes a do cobre.

Na Terra, o hélio não é encon
trado apenas na atmosfera. Consi- 
deráveis_ quantidades desse gás 
inerte são constantemente emana
das das rochas eruptivas. Isso por
que ele é também produto da desin
tegração de elementos radiativos, 
como o tório e o urânio, presentes 
nesse tipo de rocha. Em algumas 
fontes naturais, o hélio sai mistu
rado com vapor de água.

No estado gasoso, o hélio é utili
zado para encher aeróstatos e di
rigíveis. Embora seja duas vezes 
mais pesado que o hidrogénio, seu 
uso evita perigo de explosão. Em 
sua forma anômala (hélio II), é 
usado para descobrir escapgmentos 
em instalações de vácuo. É usado 
ainda para manter constante a 
pressão em reservatórios de fogue
tes, à medida que eles vão sendo es
vaziados do comburente ou com
bustível; e, ainda, para manter em‘ 
atmosfera inerte superfícies metáli
cas aquecidas. Nesta última aplica
ção, o hélio pode ser substituído

Radônio

Argônio Criptônio

Xenônio
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O hélio gasoso é largamente usado para encher aeróstatos e dirigíveis.

Gasoso, Estado

A ausência de forma e volume 
próprio caracteriza um dos estados 
de agregação da matéria*: o estado 
gasoso.

Dependendo das condições de 
pressão e temperatura*, toda subs
tância pode assumir esse estado. E 
existe uma temperatura —  a cha
mada temperatura crítica — acima 
da qual toda substância passa a 
subsistir na forma gasosa, indepen
dentemente da pressão que suporta. 
No entanto, a designação “gás” é 
geralmente reservada para as subs
tâncias que se encontram no estado 
gasoso nas condições normais de 
pressão e temperatura.

As moléculas* de um gás —  que 
podem ser monoatômicas ou polia- 
tômicas — encontram-se suficien
temente afastadas umas das outras 
para que as forças de atração mú
tua resultem quase nulas.

A teoria cinética dos gases supõe 
que a massa gasosa constitui um 
sistema de partículas livres —  caso 
exista interação, ela será do tipo 
elástico: a quantidade de movi
mento mantém-se constante, assim 
como a energia. Numa primeira 
aproximação, essa teoria considera 
que todas as partículas possuem a 
mesma massa e forma esférica, e 
que ocupam um volume desprezí
vel, se comparado com o volume 
do recipiente. Estabelece ainda que 
a pressão do gás é devida unica

mente aos choques de suas molécu
las com as paredes do recipiente. 
Um gás nessas condições —  isto é, 
cujas moléculas agem com total in
dependência —  recebe a denomina
ção de gás perfeito ou ideal.

O estado físico de um gás per
feito pode ser descrito fazendo-se 
uso de apenas três variáveis ma
croscópicas, todas elas suscetíveis 
de medição direta: pressão, volume 
e temperatura.

A primeira caracterização do es
tado gasoso foi obtida, independen
temente, por Robert Boyleí em 
1664, e por Edme Mariotte*, em 
1676.- Os resultados das pesquisas 
dos dois físicos foram condensados 
na seguinte lei: “ Para uma mesma 
temperatura, é constante o produto 
da pressão de um gás pelo seu vo
lume: p, V, =  pV”. Da lei de Boy- 
le-Mariotte deriva a equação de es
tado dos gases perfeitos:

pV = nR T

onde p  e V são, respectivamente, a 
pressão e o volume de um gás que 
se encontra à temperatura T; n re
presenta o número de moléculas- 
grama na massa considerada; R  — 
a constante universal — assume, 
no sistema CGS, o valor de 8,314 
x 107 erg/K. mol.
__ A representação gráfica da equa

ção de estado dos gases perfeitos 
(que é também conhecida como 
diagrama de Clapeyron*) é uma hi
pérbole equilátera.

Se as correspondências p-V fo
rem calculadas para temperaturas 
diferentes, ter-se-á, entao, uma 
família de hipérboles.

pelo argônio. Este é também usado 
na preparação de anúncios lumino
sos: ao ser atingido pela corrente 
elétrica, emite uma luz azul. 
Quando se deseja luz vermelho-ala
ranjado, recorre-se ao neônio. Na 
indústria eletrônica, o neônio _é 
também empregado na construção 
de válvulas estabilizadoras de ten
são.

O xenônio é usado como fonte 
de luz para flashes  eletrônicos. 
Um a alta tensão é aplicada aos ter
minais de um bulbo de vidro con
tendo xenônio. Nessas condições, o 
gás ioniza-se, o que vai permitir

a passagem da corrente elétrica.
0  criptônio ainda não tem qual- 

uer aplicação importante. Já  o ra- 
ônio, devido a suas características 

radiativas, é um poderoso auxiliar 
do geólogo. A determinação da 
quantidade de radônió em amos
tras rochosas fornece um meio para 
o conhecimento das substâncias ra
diativas ali presentes e dados sobre 
as idades dessas röchas.

VEJA TAM BÉM : Elementos, 
Classificação Periódica dos.

M a n te n d o -s e  c o n s ta n te  a te m p e ra tu ra , o v o lu m e  o c u p a d o  pelo g á s  ó in v e r
s a m e n te  p ro p o rc io n a l à p re ss ã o  q u e  e xe rce  so b re  as p a re d e s  do re c ip ie n te .

Misturado com vapor de água, o hélio escapa de algumas fontes termais.
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Três variáveis, 
uma constante

Uma transformação gasosa em 
que a temperatura permanece cons
tante, variando apenas o volume e 
a pressão, denomina-se isotérmica. 
A transformação é isobárica 
quando somente a pressão se man
tiver fixa, estando a temperatura e 
o volume sujeitos a alterações. São 
praticamente isobáricas todas, as 
transformações a “céu aberto” , isto 
é, desenvolvidas sob a pressão at- 
mo sférica.

Leis de Gay-Lussac-Charles

A verificação experimental da 
interdependência volume-tempera- 
tura —  Para uma pressão cons
tante — foi realizada pela primeira 
vez em 1781, por Jacques Charles 
(1746-1823). Vinte e um anos mais 
tarde, J. L. Gay-Lussac* chegou ao 
mesmo resultado —  hoje conhe
cido como primeira lei de Gay- 
Lussac-Charles: “Sob uma mesma 
pressão, o volume de um gás varia 
linearmente com a tem peratura”. 
Matematicamente, esse enunciado 
é traduzido por:

V, = V0 (1+ a t)

Vx e Va representam os volumes ga
sosos, à temperatura de t° C e 
0o C, respectivamente; o coefi
ciente de dilatação a assume para 
todos os gases o valor de 1/273,15.

Considerando-se as temperatu
ras na escala absoluta, a primeira 
lei de Gay-Lussac-Charles apresen- 
ta-se sob uma outra forma: “A 
pressão constante, os volumes de 
uma massa gasosa estão entre si 
como as temperaturas absolutas 
que lhes correspondem” . Simboli
zando: V,/V2 = T , /T 2. (F , repre
senta o volume gasoso à tempera
tura T,, e V,, o volume à tempera
tura T2.)

Um outro tipo de transformação 
pode ocorrer em um sistema gasoso 
—  a transformação isocórica ou 
isométrica, durante a qual o vo
lume do gás se mantém constante, 
enquanto a pressão e a temperatura 
variam. As pesquisas realizadas 
com processos isométricos condu
ziram à segunda lei de Gay-Lus- 
sac-Charles: “ Mantendo-se cons
tante o volume, as pressões de uma 
massa gasosa variam linearmente 
com a tem peratura”. Sua expressão 
matemática é:

P =  Po 0  +  P 0

na qual p é  a pressão do gás a t°C, 
p0, a pressão a 0°C; /? é uma cons
tante que assume o mesmo valor de 
a, o copficiente de dilatação.

Submetendo-se uma massa ga
sosa a transformações isotérmicas 
e isobáricas, chega-se a outra equa
ção de estado de um gás perfeito 
(equação de Clapeyron): p0V0/T 0 
=  pV/T — para uma massa ga
sosa qualquer, é constante a razão 
existente entre o produto da pres
são pelo volume e a temperatura 
absoluta.

Um sistema “isolado”

de calor com o meio exterior. As 
pesquisas desenvolvidas por Pierre 
Simon de Laplace* revelaram, no 
entanto, a existência de certos tipos 
de transformação durante os quais 
não se verificam trocas térmicas 
entre o sistema gasoso e o am
biente. São as transformações adia- 
báticas, que ocorrem quando um 
gás sofre compressões e rarefações 
em intervalos de tempo muito cur
tos. É o caso da propagação das 
ondas sonoras — as alterações que 
elas provocam no meio em que se 
difundem são adiabáticas.

Sendo difícil investigar experi
mentalmente a transformação adia 
bática, suas leis foram obtidas teo
ricamente. Num gás sujeito a essa 
transformação, a relação entre a 
pressão e o volume — correspon
dente à lei de Boyle-Mariotte para 
sistemas isotérmicos —  é regida 
pela lei de Laplace-Poisson: 
“Numa transformaçao adiabática, 
é constante o produto da pressão 
pelo volume elevado à potência 
Qj/Cvt

V Cv Cp/Cv
PoVo -  PV

(Cp e C, traduzem, respectiva
mente, o calor específico a pressão 
constante e a volume constante).

O mecanismo das reações quími
cas entre os gases é regido pela lei 
de Avogadro: “Em idênticas condi
ções de pressão e temperatura, vo
lumes iguais de diferentes gases 
contêm q mesmo número de molé
culas”. A pressão de 760 mm de 
mercúrio e temperatura de 0o Ç, 1 
mol* de qualquer gás (que contém 
6,023.1023 moléculas — número 
de Avogrado*) ocupa o volume de 
22,414 litros.

Às leis de Boyle-Mariotte, Gay- 
Lussac-Charles e Avogrado, so
ma-se uma outra lei, que diz res
peito a uma mistura de gases. Foi 
enunciada por John Dalton*, em 
1820: “A pressão exercida por uma 
mistura de gases é igual à soma das 
pressões que cada gás exerceria se 
ocupasse sozinho todo o volume da 
mistura”. Essa lei só é válida 
quando entre os gases da mistura 
não se manifestar qualquer tipo de 
combinação química.

As leis de Boyle é de Gay-Lus- 
sac descrevem duas propriedades 
de importância básica para o es
tudo dos gases: a compressibilí- 
dade e a expansão térmica. Outra

+  100 +  200 +  300

Dispositivo que permite estudar a interdependência pressão-temperatura.

t  -300 -200 -100 O + 1 0 0  + 2 0 0 + 3 0 0
t

gás real

Nas transformações isotérmicas, 
isobáricas e isocóricas, há trocas

U m  sistema gasoso sofre uma transformação isobárica quando somente a pressão permanece fixa (a). Se o volume 
é o único parâmetro constante, a transformação é isocórica (b). Em c, o comportamento de um gás real.
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Gastrenterologia
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Esquema demonstrativo da Lei de Dalton: em dois recipientes de mesmo volume, estão encerrados gases diferentes; 
uma vez misturados, passam a exercer pressão igual á soma de suas pressões iniciais, se conservado o volume. 
Essa lei, formulada em 1820, 6 válida somente quando os gases da mistura não se combina quimicamente.

propriedade fundamental é a difusi- 
bilidade; se um recipiente contendo 
um gás for posto em contato com 
um recipiente vazio, o gás difun
de-se por ele até ocupar uniforme
mente todo o seu volume; caso já 
exista gás nesse segundo recipiente,

também ocorrerá difusão —  uni
forme, porém mais lenta.

O processo da difusão gasosa é 
descrito pela lei da Graham: “ A 
taxa de difusão de um gás é inver
samente proporcional a raiz qua
drada de sua densidade” :

r ./ r»  =  y j d í  j  y J T

Essa lei permite determinar a 
massa molecular de substâncias 
passíveis de serem levadas ao es
tado gasoso sem decomposição.

As leis de Boyle-Mariotte, Gay- 
Lussac-Charles, e outras, foram 
consideradas expressão rigorosa do 
comportamento dos gases até o sé
culo XIX. Experiências feitas nesse 
século revelaram que se tratava de 
leis apenas “aproximadas”, cuja 
verificação exata se limitava a uma 
estreita faixa de circunstâncias — 

ue envolve condições particulares 
e temperatura e pressão.

Para ' ser aplicada aos gases 
reais, a equação de estado dos ga
ses perfeitos exige dois “fatores de 
correção” (a e d), relativos à pres
são e ao volume: a é uma medida 
da força de atração entre as molé
culas do gás, e b, o volume que elas 
ocupariam em repouso. Introduzi
dos esses fatores —  variáveis com 
a natureza do gás — , ela será cha
mada equação de Van der Waals:

(p +  a/V 2) (V -  b) =  nRT
As isotermas dos gases reais 

(que não têm a forma de hipérboles 
equiláteras) foram estudadas ini
cialmente por Thomas Andrews 
)(1813-1885). Uma delas recebe o 
nome de isoterma crítica: é a fron
teira entre a região onde só o es
tado gasoso é possível (região supe
rior) e a zona onde subsistem o 
estado líquido ou o estado de va
por. Na isoterma crítica, situa-se o 
ponto crítico, que define o estado 
crítico (pressão, volume e tempera
tura críticos). Nesse ponto, a alte
ração de qualquer uma das variá
veis, por menor que seja, produz 
uma mudança de estado.

VEJA TAM BÉM : Calor; Dilata
ção; Matéria, Estados da; M olé
cula, Temperatura.

A gastrenterologia é um campo 
da medicina que tem por objetivo 
o diagnóstico e tratamento das alte
rações do tubo digestivo, abran
gendo, portanto, as patologias que 
incidem desde a boca até o ânus, 
incluindo as glândulas anexas, 
como o pâncreas, o fígado e as vias 
biliares.

A correta avaliação das queixas 
gastrintestinais é problemática, por 
dois motivos principais. Em pri
meiro lugar, sao muitas as altera
ções que afetam o aparelho diges
tivo: além dos defeitos orgânicos, 
infecções, disfunções originárias de 
má nutrição, há outros transtornos 
funcionais causados pela alteração 
do equilíbrio psíquico do paciente. 
Em segundo lugar, o progresso tec
nológico da medicina tornou o 
diagnóstico mais refinado e com
plexo, devido à grande quantidade 
e sofisticação dos métodos acessó
rios de pesquisa clínica (exames de 
laboratório, raios X, etc.); com 
isso, ficou mais difícil a apreciação 
global dos resultados e a elabora
ção de um diagnóstico final.

Inúmeras doenças de natureza 
puramente orgânica podem afetar o 
aparelho digestivo, tais como carci
nomas, infecções entéricas, hérnias 
do hiato esofágico, diverticuloses e 
outras malformações. A má nutri
ção, tanto por carência como por 
excesso, também pode provocar, 
por si mesma, alterações funcio
nais. Por fim existem as doenças 
provenientes de infestações de ca
ráter endêmico, como a esquistos
somose*, a amebíase, etc. Esse con
junto de causas requer uma 
especialização crescente do clínico, 
de forma a torná-lo capaz de ava
liar devidamente a sintomatologia.

De inervação autônoma muito 
rica, o tubo digestivo é sede de res
postas - reflexos que simulam os sin
tomas mais comuns de algumas 
doenças gastrintestinais. Assim, 
por exemplo, uma notícia chocante 
pode provocar, uma crise de diar
réia e uma cena repugnante é capaz 
de suscitar náuseas e vômitos.

A vida agitada das grandes con
centrações urbanas submete as pes
soas a um stress incessante. Em 
conseqüência disso, é freqüente 
uma sintomatologia gastrintestinal 
crônica. Grande parte das queixas 
de desconforto gástrico ou de dor 
no estômago após refeições cede 
depois de um repouso adequado, 
ou com o uso de tranqüilizantes.

O stress também pode conduzir 
a uma hipertonia do sistema paras- 
simpático que é o controlador da 
motilidade intestinal, intensifi
cando esse processo; em conse
qüência, há uma aceleração do 
trânsito intestinal, provocando 
diarréia moderada, porem crônica. 
Como se vê, nesse caso, a causa é 
de ordem psíquica, nada tendo a 
ver com problemas especificamente 
orgânicos. Numerosas patologias 
gastrintestinais com alterações 
anatômicas e funcionais evidentes 
revelam, após o estudo do caso, es
tar mudamente relacionadas com

À  medida que a temperatura aumenta (devido ao atrito), eleva-se a pressão 
do ar contido no interior de um pneu. Quando essa pressão passa a ser supe-
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No estudo das anomalias do tubo digestivo, a gastrenterologia recorre freqüentemente à radiologia. Dela se serve, 
por exemplo, para acompanhar as fases de uma úlcera gastroduodenal (a, b, c) ou duodenal (d. e, f).

causas psíquicas. Tal é o caso da 
úlcera gastroduodenal e da retoco- 
lite ulcerativa, que costumam apa
recer em doentes atingidos por cer
tos distúrbios emocionais. Uma 
psicoterapia bem conduzida pode 
favorecer ou promover sua cura, 
inclusive do ponto de vista anatô
mico e funcional, fazendo desapa
recer a lesão.

Problemas de diagnóstico

O diagnóstico das afecções gas
trintestinais é particularmente difí
cil, peio fato, de sintomas muito se
melhantes poderem derivar de 
causas completamente diferentes, 
às quais se aplicariam terapêuticas 
também diversas. Os exames labo
ratoriais e radiológicos vêm se tor
nando cada vez mais complexos, 
diversificados e sensíveis, favore
cendo sem dúvida a precisão e a ra
pidez na determinaçao da etiologia. 
No entanto, isso também traz, ao 
mesmo tempo, alguns problemas de 
diagnóstico. Em primeiro lugar, o 
médico clínico precisa aprender a 
dominar todas as características de 
ordem técnica dos exames labora
toriais e radiológicos, para conse
guir interpretá-los corretamente. 
Em segundo lugar, a grande sensi
bilidade desses exames faz com 
que, muitas vezes, denunciem alte
rações, das quais o médico nem 
chegou a suspeitar diante da sinto
matologia a p r e s e n ta d a  pelo doente.

Não é fácil, nesses casos, decidir se 
as alterações imprevistas devem ser 
valorizadas ou se se reduzem a um 
achado casual, sem grande signifi
cado clínico. Esse tipo de problema 
surge principalmente quando se usa 
o método das grandes rotinas para 
o diagnóstico, submetendo o 
doente a uma bateria enorme de 
exames, seja qual for sua queixa. 
Os resultados freqüentemente são 
contraditórios ou revelam altera
ções assintomáticas.

Métodos de diagnóstico

Um vez que o tubo digestivo não 
pode ser visto, nem palpado direta
mente, tem grande importância a 
interpretação criteriosa dos sinto
mas. Destes, o mais comum é a 
dor, que pode variar desde uma có
lica cruciante, até um ligeiro des
conforto físico. O decisivo para a 
identificação da origem gastrintes
tinal do sintoma consiste no seu re
lacionamento com alguma função 
digestiva, como por exemplo a ali
mentação ou a defecação. As alte
rações gastrintestinais devem ser 
estabelecidas com grande precisão, 
pois são fundamentais para o diag
nóstico.

Excetuando os exames laborato
riais mais usuais de sangue, fezes 
e secreções digestivas, talvez um 
dos principais métodos de diagnós
tico seja o do rsio  X.

A  r a d io g r a f ia  s im p le s  o u  c o n 

trastada permite o estudo de quase 
todos os órgãos do aparelho diges
tivo e a detectação não só de altera
ções anatômicas (estenose, tumor, 
etc.) como tambem de discretas 
perturbações funcionais.

Endoscopia e biopsia

Outro método também usado e 
igualmente valioso é a endoscopia, 
que possibilita a visualização di
reta das vísceras abdominais, por 
uma incisão não superior a 1 centí
metro ou mediante instrumentos es
peciais introduzidos pela boca ou 
pelo ânus. Uma grande vantagem 
da endoscopia consiste em permitir 
a realização de uma biopsia diri
gida: enxergando a parte que está 
sendo biopsiada, o médico adquire 
a certeza de que o fragmento reti
rado procede da lesão que vai exa
minar.

A endoscopia e a biopsia diri
gida trouxeram grande avanço na 
profilaxia dos cânceres do estô
mago, reto e sigmóide, possibili
tando diagnosticá-los numa fase 
em que não seriam detectados por 
outros métodos. O câncer* pode 
ser, então, submetido ao trata
mento mais eficaz, que é o da cirur
gia precoce.

VEJA TAM BÉM : Digestão: En- 
liuòcupia; Medicina.

Gastropodes

Classificação

Reino: Animal 
Classe: Gastròpoda 
Subclasse: Prosobranchia 
Ordens: Diotocardia e M on o- 

tocardia 
Subclasse: Opistobranchia 
Ordens: Tettibranchia e Nudi- 

branchia 
Subclasse: Ptlm onata 
Ordens: Basommatophora e 

Stylommatophora.

Os gastrópodes são os moluscos 
geralmente conhecidos como cara
mujos, caracóis e lesmas. O seu 
nome deriva do grego e significa 
pés no ventre, em alusão ao órgão 
ventral de locomoção desses ani
mais. Diferenciam-se dos outros 
moluscos pela assimetria secundá
ria que apresentam. Os órgãos vi
tais dispoem-se em formaçao espi
ral ada e aqueles que formariam o 
par direito estão quase sempre au
sentes. Também o sistema nervoso 
foi alterado, tomando uma confor
mação de 8. Na maioria dos gas
trópodes existe uma concha calcá
ria, de várias formas, que. abriga o 
corpo (em muitos casos a concha 
regrediu e fica oculta sob o manto 
ou desapareceu).

A região da cabeça é bem defi
nida e possui um ou dois pares de 
tentáculos cefálicos. Os olhos po
dem estar nas pontas ou na base do 
par posterior. A boca possui uma 
mandíbula e uma língua —  a rá- 
dula —  com numerosas filas de 
dentes, usada para raspar o ali
mento e levá-lo para o interior da 
boca. Nas espécies predadoras a 
rádula raspa as conchas de suas 
presas e nas poucas espécies para
sitas, ela não aparece.

O aparelho digestivo, que co
meça com a boca, prossegue em

"U m a x": uma lesma sem concha 
que se alim enta de cogum elos.
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As plantas vivas constituem o principal alimento dos gastrópodes. únicos 
moluscos que se adaptaram à vida terrestre. Na foto. "Arion Rufus".

um a faringe, onde desembocam 
duas glândulas salivares e um estô
mago, às vezes com paredes quiti- 
nosas e que trituram os alimentos. 
C intestino médio recebe o hepato- 
pâncreas, glândula de estrutura e 
função complexa e. o ânus, final do 
aparelho digestivo, desemboca 
pouco atrás da cabeça.

O aparelho nervoso, apesar da 
torção sofrida, continua simétrico 
na região anterior, com gânglios 
cerebrais, pedais e pleurais, o que 
não acontece com os torácicos e 
viscerais.

A respiração pode ser feita por 
brânquias (ctenídeos), papilas 
branquiais, sacos pulmonares ou 
pela superfície do corpo. Aliás, to
dos os gastrópodes, em condições 
adversas; podem respirar pela pele.
_ O pé e protegido por uma secre

ção viscosa, que ao secar forma um 
rastro brilhante característico. Em 
muitas espécies, o pé possui placas
—  o opérculo — que funciona 
como tampa quando o animal se 
recolhe à concha.

Os gastrópodes podem ser her
mafroditas ou de sexos separados. 
Esta última condição é a mais co
mum nos Opistobrânquios e nos 
Pulmodados. Nos hermafroditas é 
raro acontecer autofecundação, ha
vendo sempre participação de dois 
animais, um desempenhando o pa
pel de macho e outro o de fêmea. 
A fecundação é quase sempre in
terna (é comum a presença de um 
órgão copulador). Dos ovos colo
cados na água nasce uma larva 
“veliger” , que pode possuir uma 
concha, diferente da dos adultos e 
presente mesmo quando os adultos 
não têm concha. O embrião dos 
gastrópodes terrestres se desenvolve 
no interior dos ovos, é em geral si
métrico e só posteriormente sofre a 
torção característica da classe.

Os gastrópodes são os únicos 
moluscos que se adaptaram à vida 
terrestre, embora a maioria ainda 
seja aquática. São importante base 
alimentar para diversas aves, pei
xes e outros animais e alguns são 
usados na alimentação humana. 
Mas, em contrapartida, funcionam 
como hospedeiros intermediários 
de trematódeos parasitas, como os 
causadores da esquistossomose. 
Também são nocivos pelo hábito 
de alimentarem-se de folhas de 
plantações. E alguns gêneros, como
o Conus, são venenosos.

Sistemática

A classe dos gastrópodes possui 
três subclasses: Prosobrânquios, 
Opistobrânquios e Pulmonados. 
Nos primeiros, as brânquias locali
zam-se adiante do coração; nos se
gundos, as brânquias sao posterio
res ao coração e, nos últimos, a 
respiração é feita por pulmões.

PROSOBRÂNQUIOS — É 
considerada a subclasse mais pri
mitiva, pois foi a única que não so
freu distorção posterior a torção do 
saco visceral. São principalmente 
marinhos, mas algumas espécies 
estabeleceram-se em ambiente ter
restre. Existem duas ordens: Dioto- 
cárdios e Monotocárdios.

Os Diotocárdios possuem esse 
nome, porque apresentam duas 
brânquias (ctenídeos), dois átrios

cardíacos e, quase sempre, dois 
nefrídeos. A esta ordem, que tem a 
concha quase sempre conica ou 
pouco espiralada, pertence a famí
lia dos Aliotídeos, cujo represen
tante típico é a orelha-do-mar. (Ha- 
liotis tuberculata), com cerca de 10 
cm de comprimento e que vive ade
rido às rochas. Na família dos Fis- 
surelídeos encontram-se gastrópo
des de concha cônica, com uma 
fissura superior, medindo em geral,
I cm e fixos às rochas da zona lito
rânea (gênero Fissurella). Muito 
parecidos são as patelas (família 
dos Patelídeos), também com con
cha cônica, mas sem a abertura su
perior e o pé em forma de ventosa 
que permite a aderência mesmo nas 
rochas da zona da arrebentação.

Na ordem dos Monotocárdios, 
com concha geralmente espiralada, 
estão gastrópodes com apenas uma 
brânquia, um átrio cardíaco e um 
nefrídeo (órgãos correspondentes 
ao lado esquerdo do corpo). A lito- 
rina (Littorina littorae) pertence à 
fa-mília dos Litorinídeos e é muito 
abundante nas costas marinhas, 
nas rochas das regiões descobertas 
pela maré. Na família dos Cipreí- 
deos destacam-se gastrópodes de 
conchas de rara beleza, como a Cy- 
prae lurida. O búzio (Triton nodife- 
rum) pertence à família dos Tri 
tonídeos, é carnívoro e, com seus 
30 cm de comprimento, é um dos 
maiores gastrópodes vivos.

OPISTOBRÂNQUIOS —  Na 
maior parte dos casos, os gastrópo
des desta subclasse perderam sua 
concha ou dela restou apenas uma 
fina placa. Possui duas ordens: Te- 
tibrânquios e Nudibrânquios.

Os Tetibrânquios possuem brân
quias apenas no lado direito do 
corpo e concha interna ou externa. 
São desta ordem os Aplasídeos, cujos 
animais entre 20 e 30 cm de com
primento são denominados lebre- 
do-mar (Aplysia sp).

_Os Nudibrânquios não possuem 
brânquias verdadeiras, mas forma
ções externas, chamadas de brân
quias secundárias. São pequenos 
(com poucos centímetros de com
primento), animais de rara beleza 
pela multiplicidade de cores que 
apresentam. O Charomodorisele- 
gans, por exemplo, da família dos 
Dorioideos, possui uma coloração 
azul celeste pálido, com manchas 
amarelas dispostas em séries longi- 
tud inais.

PULM ONADOS — São gastró
podes que vivem principalmente 
em ambiente terrestre ou em água 
doce. Na maior parte dos casos 
não possuem brânquias e a respira
ção é feita por um saco interno à 
concha, ricamente vascularizado. 
Possui duas ordens: Basomatófo- 
ros e Estilomatóforos.

Os Basomatóforos têm esse 
nome porque seus olhos locali- 
zam-se na base de tentáculos cefáli
cos não retráteis. Possuem sempre 
concha externa. A família mais im
portante é a dos Limneídeos, cujo 
gênero Limnaea é hospedeiro inter
mediário da Fasciola hepática.

A maior parte dos animais da 
ordem dos Estilomatóforos apre
sentam conchas bem desenvolvi
das, mas em alguns a concha é re
duzida ou ausente. Todos possuem 
olhos na ponta dos tentáculos cefá
licos. Neste grupo encontram-se os 
gastrópodes comestíveis e os que 
causam danos à plantação. Na 
família dos Helicídeos, encon- 
tram-se os escargots. Também 
nesta ordem estão as lesmas, de 
duas famílias: Arionídeos, com 
concha reduzida a grãos calcários 
e os Limacídeos, cuja concha 
transformou-se em uma lâmina del
gada interna.

VEJA TAMBÉM:MOlUSCOS.

GATT

A sigla GATT refere-se ao Ge
neral Agreement on Tariffs and 
Trade —  Acordo Geral de Tarifas 
e Comércio —  concebido na confe
rência realizada em Bretton 
Woods, nos Estados Unidos, de 1.° 
a 22 de julho de 1944. Nessa data, 
as nações aliadas na guerra contra 
o Eixo nazi-fascista, exceto a 
União Soviética, resolveram criar 
dois instrumentos de ordenação da 
economia internacional no pós- 
guerra: o FMI* (Fundo Monetário 
Internacional), destinado a estabili
zar a paridade entre as moedas e a 
compensar episódicos desequilí
brios nas balanças de pagamentos 
dos países associados, e o Banco 
Internacional para a Reconstrução 
e o Desenvolvimento (BIRD), para 
fornecer empréstimos de financia
mento de projetos econômicos nos 
chamados países subjdesenvolvidos.

O GATT, no entanto, só seria 
subscrito por 23 países a 30 de ou
tubro de 1947, em Genebra, Suíça, 
entrando em vigor a 1.° de janeiro 
de 1948. Com o objetivo de evitar 
a repetição da guerra comercial e 
de tarifas, que se alastrou pela eco* 
nomia mundial na década de 30, o$ 
países fundadores do GATT deci
diram a abolição gradual dos siste
mas de tarifas protecionistas e de 
contingenciamentos de importa
ções, de tal maneira que o comér
cio* internacional se realizasse sem 
obstáculos alfandegários e em con
dições de igualdade normativa. De
via ser generalizada a “ cláusula de 
nação mais favorecida” , pela qual 
toda vantagem concedida por um 
país a outro se estenderia aos de
mais membros do acordo. Através 
de negociações periódicas, os paí
ses associados do GATT se empe 
nhariam na redução dos direitos 
aduaneiros, bem como na supres
são das cotas de importação e das 
manipulações de caráter cambial, 
baseando-se sempre no princípio 
da reciprocidade de condições de 
comércio e na multilateralidade das 
vantagens concedidas. No contrato 
legal que firmaram, englobando di
reitos e obrigações recíprocas, as 
partes contratantes reconheceram 
que “(. . .)  suas relações no campo 
do comércio e do esforço econô
mico devem ser conduzidas com o 
objetivo da elevação dos padrões 
de vida, assegurando pleno em
prego, amplo e crescente volume de 
demanda, desenvolvimento dos re
cursos mundiais (. . .)” .

Os Droblemas enfrentados

A implementação do GATT en
controu obstáculos na situação pre
cária que numerosos países ainda 
atravessavam na primeira década 
do pós-guerra. Mas havia, também, 
a possibilidade de homogeneizar 
políticas econômicas dos países em 
graus desiguais de desenvolvi
mento. O Artigo 18 do Acordo, 
que admitia um tratamento prefe
rencial para as nações subdesenvol
v id a s ,  n ã o  p o s s u í a  f o r ç a  o b r ig a tó 
ria. O princípio da igualdade
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Gaudí

Principal figura do chamado 
“modernismo catalão” , Antonio 
Gaudí, arquiteto espanhol nascido 
em Reus, em 1852, partiu dos 
princípios ecléticos e neogóticos 
para chegar, por volta de 1900, a 
lima interpretação extremamente

original e audaz do estilo art* nou- 
veau, com uma exuberância plás
tica característica da região de Bar
celona.

Na exposição realizada em 
1910, na Sociedade Nacional de 
Belas-Artes de Paris, seu trabalho 
foi violentamente criticado. O pú
blico não podia compreender as ba
ses de sua arquitetura. Para Gaudí, 
todas as linhas e movimentos 
apóiam-se nos princípios dinâmi
cos dos organismos vivos da natu
reza. A arquitetura, para ele, devia

O G A T T  foi criado para evitar o desequilíbrio do comércio internacional.

abstrata de^condições comerciais 
entre nações economicamente 
adiantadas e atrasadas não podia 
deixar de ser aplicado em detri
mento das últimas. Os países sub
desenvolvidos, desamparados de 
instrumentos aduaneiros e cam 
biais para salvaguardar sua indús
tria incipiente, ficariam, então, 
condenados a se perpetuar como 
exportadores de produtos primá
rios, cujos preços internacionais 
tendem a decrescer em virtude da 
inelasticidade de sua demanda, e 
como importadores de artigos ma
nufaturados com alto grau de tec
nologia e a preços sempre crescen
tes no mercado mundial.

Um segundo problema enfren
tado pelo G A JT  foi o da ausência 
de especificações da redução de ta 
rifas, o que facultou a numerosos 
países conceder uma redução de 
suas tarifas aduaneiras concomi
tante com uma redução igual na 
sua própria dívida externa para 
com o país beneficiado pela con
cessão da vantagem alfandegária. 
A redução de tarifas resultava, em 
conseqüência,’ num artificio.

Diante dos protestos dos países 
subdesenvolvidos, foi acrescentado 
ao GATT um novo capítulo, que 
entrou em vigor a 27 de junho de 
1966. De acordo com esse capítulo, 
o IV, os países subsdesenvolvidos 
ficaram isentos do princípio de re
ciprocidade absoluta nas suas ne
gociações tarifárias com os países 
desenvolvidos. Assim, o Brasil fez 
concessões tarifárias de valor ape
nas simbólico, equivalentes a me
nos de 10% das concessões que re
cebeu de outros países.

Na prática, o princípio da libera
lização completa e da reciproci
dade absoluta no comércio interna
cional, que inspirou a criação do 
GATT, foi em parte revogado pela 
formação de blocos econômicos 
multinacionais, em cujos limites 
passaram a vigorar regimes de pre
ferências exclusivas, que só benefi
ciavam os próprios participantes 
dos blocos. Um destes — a Comu
nidade* Britânica —  já  vinha de 
antes da guerra. Depois dela, for- 
mou-se o Mercado* Comum Euro
peu, abrangendo França, Itália, 
Alemanha Ocidental, Holanda, 
Bélgica e Luxemburgo. Seguiu-se-
lh e  a  A s s o c i a ç ã o  E u r o p é ia  d c  L iv re

Comércio, incluindo a Inglaterra, 
países escandinavos e alguns ou
tros do continente europeu. Na 
América, a réplica a esses blocos 
foi dada através da criação do Mer
cado Comum da América Central 
e da ALALC* (Associação Latino- 
Americana de Livre Comércio).

O GÃTT adaptou-se a essa nova 
realidade, reconhecendo o direito 
ao regime de preferências exclusi
vas no interior dos blocos econômi
cos, cujos integrantes, ao mesmo 
tempo, deviam continuar a reger-se 
pelas normas do Acordo Geral de 
Tarifas e Comérico nas suas rela
ções com os países não participan
tes do bloco em que houvessem in
gressado. Apesar das dificuldades 
enfrentadas, o GATT é o único ins
trumento geralmente aceito para 
estabelecer normas comuns de con
duta no comércio internacional.

Até outubro de 1973 eram 96 
países associados ao GATT: 
África do Sul, Alemanha Ociden
tal, Alto Vojta, Argélia, Argentina, 
Austrália, Áustria, Bahrein, Ban
gladesh, Barbados, Bélgica, Birmâ
nia, Botsuana, Brasil, Burundi, Ca
marões, Canadá, Ceilão, Chile, 
Chipre, Cingapura, Coréia do Sul, 
Costa do Marfim, Cuba, Daomé, 
Dinamarca, Egito, Espanha, Esta
dos Unidos, Finlândia, França, 
Gabão, Gâmbia, Gana, Grécia, 
Guiana, Guiné Equatorial, Haiti, 
Holanda. Hungria, Ilhas Fiji, Ilhas 
Malvinas, Ilhas Tonga, índia, Indo
nésia, Irlanda, Islândia, Israel, Itá
lia, Iugoslávia, Jamaica, Japão, 
Kuwait, Laos, Lesoto, Luxem
burgo, Madagáscar (República 
Malgaxe), Malaísia, Malawi, Mali, 
M alta, Maurício, Mauritânia, Ni
carágua, Niger, Nigéria, Noruega, 
Nova Zelândia, Paquistão, Peru, 
Polônia, Portugal, Q atar, Quênia, 
Reino Unido da Gra-Bretanha, Re
pública Centro Africana, Repú
blica Dominicana, República Po
pular do Congo, Ruanda, Senegal, 
Serra Leoa, Suazilândia, Suécia, 
Suíça, Tanzânia, Tchad, Tchecos- 
lovaquia, Togo, Trindad-Tobago, 
Tunísia, Turquia, Uganda, Uru
guai, Zaire, Zambia.

VEJA TAM BÉM : Comércio Inter
n a c io n a l. A  catedral da sagrada Família, obra-prima inacabada de Antonio Gaudí.



392 Gaudi

adequar-se ao ambiente natural e 
tomar por modelo as formas da na
tureza. Um exemplo é o parque 
Güell (1900/14), em Barcelona: 
seus balaústres, muros, escadas e 
fontes parecem parte integrante da 
paisagem natural.

Considerado um dos mais auda
ciosos arquitetos de todo o mundo, 
suas obras transmitem grande ad
miração ou rejeição total —  prati
camente não permitem apatia.

Em Barcelona encontra-se a mai
or parte de seus trabalhos, in
clusive sua obra-prim a a catedral 
inacabada da Sagrada Família 
(1909/26). A parte que Gaudí con
seguiu executar foi construída com 
a ajuda do povo (que contribuía 
com donativos) e é de inspiração 
claramente gótica, com formas ar
rojadas e originais. A arquitetura 
dessa catedral aproxima-se da es
cultura, como testemunham as qua
tro torres da fachada (semelhantes 
a flechas, com 100 metros de al 
tura), seus três pórticos (que apre
sentam, numa espécie de delírio, 
todo um universo de animais e 
plantas) e os frontões (recobertos 
por uma imitação de neve), de onde 
emergem esculturas representando 
diversos episódios da vida de 
Cristo.

Ferro, pedras e fantasia

O Palácio de Güell, executado 
entre 1885 e 1889, em Barcelona, 
com as arcadas cavaladas, colune- 
tas em espiral e aplicações de ferro 
rendilhado, confunde-se com o ver
dor da natureza, testemunhando a 
extraordinária sensibilidade de 
Gaudí. A parte jnais interessante 
da construção são dois arcos de 
formato parabólico, intercalados 
por uma rica decoração em ferro 
batido, inspirada nos brasões cata 
lães. Entusiasta do uso de materiais 
diversos, o arquiteto Gaudí recor
reu à cerâmica, às pedras e também 
ao ferro.

Antecipando conquistas poste
riores, como a liberdade formal, o 
uso não convencional de materiais 
e a experimentação prática na obra 
contra as teorias convencionais de 
cálculo, Gaudí é uma das maiores 
ligações entre o art nouveau dos 
fins do século X IX  e a arquitetura 
do século XX, e entre esta e a es
cultura.

Ele participa plenamente do es
pírito art nouveau, exprimindo sua 
suntuosa e refinada fantasia e seu 
lírico decorativismo, mas perma
nece independente em relaçao aos 
grandes centros europeus.

A Casa Milá (1905/10), com pa 
redes serpenteantes e balcões contí
nuos, tem um aspecto quase surrea
lista. Aliás, Gaudí foi muito 
admirado pelos adeptos do Surrea
lismo*. Sua_ originalidade expres- 
sa-se também na Casa Vicens 
(1878/80), arrojada e moderna, em
bora ainda com influência de deco
rações mouriscas; e na Igreja Santa 
Coloma de Cervelló (começada em 
1898), com colunas inclinadas.

Morreu em 1926, em Barcelona, 
que sua obra ainda enfeita.

VEJA TAM BÉM : Arquitetura; 
A rt Nouveau; Barroco.

Gaudf antecipa muitos avanços posteriores da arquitetura: experimentação prática na obra, uso não convencional 
de materiais e uma grande liberdade formal. O Parque Güell, em Barcelona, é uma sintese de sua proposta artística.
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Gauguin

Até 1873, quando, com 25 anos, 
se casou com a dinamarquesa 
Mette Sophie Gad, o parisiense 
Paul Gauguin praticamente não 
pensara em dedicar-se à arte. Com 
dezessete anos, havia se engajado 
na Marinha, e viajara muito, para 
lugares distantes; esteve inclusive 
no Brasil.

_ Trabalhando numa agência de 
câmbio, em Paris, começa a dese
nhar, nas horas vagas, incentivado 
pelo amigo Émile Schuffenecker 
(1851-1934). Passa a freqüentar os 
artistas da época —  principal
mente Camille Pissarro* —  e a ad
quirir os quadros que lhe interes
sam. Prefere, muitas vezes, as 
obras que o público recusa: qua
dros de impressionistas como Ma- 
net*, Renoir* e Cézanne*. Na ver
dade, não é a técnica do 
Impressionismo* que o atrai, mas 
a ruptura que o movimento im
plica. Em 1880 participa de uma 
exposição do “grupo maldito” .

Soltar amarras

A amizade com Pissarro permite 
o aprimoramento da técnica de 
Gauguin. Ele aprende a escolher os 
tons de uma tela, sabe que deve eli
minar as “cores pobres” (o preto e 
as tonalidades ocres) e empregar 
apenas as primárias (amarelo, azul 
e vermelho) e seus derivados ime
diatos (violeta, laranja e verde). Os 
quadros produzidos realmente re
velam progresso: embora a compo
sição continue tradicional, a execu
ção já  é mais leve, a pincelada, 
mais desenvolvida.

Mas o outro conselho de Pis
sarro — optar entre a arte e a vida 
de emprego e família que Gauguin 
leva —  nao dá bons resultados, de 
imediato: quando, em 1883, decide 
abandonar o emprego e profissio- 
nalizar-se, não consegue vender ne
nhuma de suas telas. Vai com a es
posa e os cinco filhos para a casa 
dos pais de Mette, em Copenhague.

Após algum tempo, deixa a mu
lher na Dinamarca e volta para Pa
ris com o filho Clóvis. O emprego 
que arrum a —  pregar cartazes nas 
ruas — deixa-lhe tempo para que, 
em 1886, apresente dezenove telas 
na oitava exposição impressionista. 
São quadros de tons muito distan
tes entre si, que já  delineiam os ele
mentos que constituiriam sua sín
tese: arabescos e formas semi- 
geométricas sobre base harmônica 
quase neutra.

Encerrada a exposição, Paul 
Gauguin, já  está a caminho de 
Pont-Aven, na Bretanha. Foge de 
uma Paris “ultracivilizada”, anseia 
pelos estímulos de uma cidadezi- 
nha interiorana e arcaica. Em 
Pont-Aven encontra o jovem poeta 
Émile Bernard (1868-1941) e fre- 
qüentam-se mutuamente ate o ou
tono. Mas no inverno de 1886 Paul 
Gauguin está novamente na capital 
francesa, onde se liga, numa rela
ção afetuosa e neurótica, ao pintor 
Vincent van* Gogh, recentemente 
chegado da Holanda.

A liberdade de Gauguin parece 
lhe exigir movimento: Paris logo 
torna a desesperá-lo e a vê-lo par
tir. Desta vez, seu companheiro é 
o pintor Charles Lavai (1862- 
1894), e o objetivo: viver como 
um “selvagem” no Panamá. Entre
tanto, dois meses depois, já  trocou 
a A m érica'C entral pelo arquipé
lago das Caraíbas, descobrindo na 
ilha francesa de Martinica um 
“imenso palácio decorado pela na
tureza”.

E s s e  p a r a í s o ,  q u e  G a u g u in  f ix a

em formas e cores personalíssimas, 
parece uma resposta a suas angús
tias estéticas. Desse modo, a estada 
em Martinica torna-se decisiva 
para sua carreira, pois lhe dá as ba
ses para seu rompimento com o 
Impressiohismo. Desperta em Gau
guin o “orquestrador primitivo de 
tons inteiros”.

Volta a Paris. Não tem dinheiro
— é preciso que Schuffenecker, o 
“bom Schuff” , o abrigue — , mas 
tem certezas artísticas. Em 1888,
É m ile  B e r n a rd  (e m  P o n t- A v e n )  a ju 

da-o a teorizar sua síntese: trata-se 
de recorrer a formas simplificadas, 
sólidas, a arabescos bem sinuosos 
e marcados, com vastas superficies 
unidas por cores puras, justapostas, 
sem transição.

Esse processo — que seria tam 
bém denominado cloisonnisme — 
materializa-se em Visão após o 
Sermão, que Gauguin pintaria no 
mesmo ano. É bem provável que 
esse credo estético já  estivesse em 
Gauguin desde quando Van Gogh 
lhe revelou a estética japonesa,
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No Taiti, o pintor busca o mistério e a sensualidade da arte primitiva, além da proporcionalidade entre luz, sombra e cor. ("Neverm ore".)

com a qual o cloisonnisme se apa
renta; a exuberância tropical, nesse 
caso, só o teria reconduzido a seu 
verdadeiro caminho estético, apres
sando o divórcio com o Impressio
nismo.

O porto final

Dizendo-se cansado da civiliza
ção e procurando a inocência do 

homem natural”, Gauguin parte 
para o Taiti, em 1891. Deixava na 
França um Cristo Amarelo, inspi
rado em vitrais e esculturas da 
Idade Média e pintado em 1889. 
Em Pont-Aven, muitos são seus ad
miradores, que criam uma verda
deira escola. Paul Sérusier 
1865-1927), Édouard Vuillard 
1868-1940) e Maurice Denis* le

variam ao extremo suas concep
ções. Com eles, o assunto da tela 
se tornaria secundário: as cores e 
seus efeitos sobre os espectadores é 
que realmente importariam.

No distrito taitiano de Nataie, 
Gauguin encontra temas de estra
nha beleza, que fixaria, por exem
plo, em Taitianas Nuas sobre a 
Praia (1891), O Espírito dos M or
tos Vela, e Ana, a Javanesa (1893).

A suas cores vivas somam-se 
agora a luz e a sombra dos trópi
cos, e ele procura distribuir propor
cionalmente esses elementos essen
ciais. Surgem Ta Matete — O 
Mercado i  Vahine no te vi: Mulher 
com Manga, em 1892, e, no ano se
guinte, Siesta, Taiti. Mas nessa 
epoca os quadros de Gauguin têm 
muito pouco —  praticamente ne
nhum —  valor comercial. Dessa 
forma, doente e sem dinheiro, ele 
vai a Paris solicitar (em vão) um 
emprego de funcionário colonial.
A p r o v e i t a  p a r a  r e v e r  a  m u lh e r ;  é

esta a sua última passagem pela 
Europa.

De volta ao Taiti (desta vez em 
Pouncaouia, entre o mar e a mon
tanha), revê e ilustra seu manus
crito Noa-Noa, que seria publicado 
a partir de 1897, e pinta um Auto- 
Retrato (1896). Seu estilo já  está 
evoluindo para o Simbolismo*: as 
telas apenas sugerem a realidade, 
protegendo com um véu de sonho 
o prazer do conhecimento grada
tivo, da intuição de sua verdadeira 
natureza. De Onde Viemos? Que 
Somos? Para Onde Vamos?, de 
1897, funde monumentais figuras 
imóveis a elementos da natureza.

Mas Gauguin sente que não co
nhecerá muito do século XX. E que 
ainda há muito a fazer. Por isso, 
parte para uma das ilhas Marque
sas, a quase antropófaga Fatu-Iva: 
“( . . . )  Penso que lá a solidão com
pleta me dará, antes de morrer, um 
último fogo de entusiasmo que re
juvenescerá minha imaginação e 
fará a conclusão de meu talento”.

Instala-se na aldeia de Atuona, 
onde pinta Cavaleiros na Praia 
(1902).

Contudo, sua tranqüilidade dura 
muito pouco: envolvido numa 
disputa com as autoridades locais, 
em defesa de direitos dos indígenas, 
é condenado a três meses de prisão. 
Morre na cadeia, em maio de 1903.

Sua obra exerceu influência deci
siva sobre os nabis e os fauves, bem 
como favoreceu a apreciação, na 
Europa, dà arte dita “exótica”. Ele 
é considerado um dos mais impor
tantes iniciadores da arte moderna.

VEJA TAM BÉM : Fauvismo: Im 
pressionismo; Simbolismo.P rim itiv io m o  o fa n ta s io  n u m a  sfntese  uiamâXIca: O L,rlStO AmflrôlO".
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Gelo

Em condições apropriadas de 
temperatura e pressão,, a água* as
sume o estado sólido: converte-se 
numa substância cristalina, que é o 
gelo. Essa correlação adequada de 
temperatura e pressão ocorre de 
modo natural e estável em certos 
pontos do planeta, particularmente 
a grandes altitudes e latitudes. Em 
conseqüência, uns 15 milhões de 
quilômetros quadrados da Terra — 
cerca de 10% da área ocupada pe
los continentes —  estão permanen
temente cobertos de gelo. Essa 
massa acumulada é um importante 
fator de conformação fisiográfica e 
adaptação biológica.

Propriedades físicas

Diferente de outros líquidos, a 
água se expande ao solidificar-se.
Portanto, a temperatura de 0°C, 
que é seu ponto de fusão, o gelo é 
menos denso que a água. A contra
ção continua a medida que a tem
peratura sobe. Por volta de 4°C, 
a ãgua atinge sua densidade má
xima cujo valor é 1. A partir desse 
ponto volta a expandir-se, mas 
sempre com densidade maior que o 
gelo. Em outras palavras, o gelo é 
sempre mais leve que a água, ex
ceto depois que ela se converte em 
vapor.

Como a água se expande ao fun- ' 
dir-se, seu ponto de congelamento 
pode ser baixado quando a pressão 
aumenta.

Em 1894, o cientista inglês Ja
mes Thomson (1822-1892) fez a 
descoberta teórica de que cada at
mosfera acrescida à pressão faz 
baixar de 0,0075°C o ponto de 
congelamento da água. No ano se
guinte, tal propriedade foi confir
m ada experimentalmente por Wil- 
liam Thomson (Lord Kelvin*), 
irmão de James. A descoberta 
trouxe explicação para vários ou
tros fenômenos, inclusive o de re
gelo, coligação de blocos de gelo.

Degelo, fusão, regelo

Os blocos fundem-se porque a 
pressão exercida nas superfícies em 
contato faz com que baixe o ponto 
de congelamento e provoca degelo.
Imediatamente, porém, a fusão ali
via a pressão e eleva outra vez o 
ponto, o que leva a água a reassu
mir o estado sólido. Ao fim de al
gum tempo, as superfícies estão co
ligadas.

A presença de qualquer substân
cia dissolvida na água baixa seu 
ponto de congelamento. Uma mis
tura de água e glicerina nas propor
ções de 3:2 tem o ponto de congela
mento a uns 15°C abaixo de zero.
Além de glicoetileno, emprega-se 
às vezes cloreto de amónia, ou 
amoníaco, para baixar o ponto de 
congelamento da água, por exem
plo, em radiadores de automóvel 
nos países frios.

A salinidade natural da água do 
mar baixa o ponto de congela
mento a — 2°C. Como uns 80% . 
do sal são iejeiiaUus,nu processo, AS gotas de orvalho cristalizam-se, formando a geada. Embaixo, a neve na cidade brasileira de Sao Joaquim.
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D urante o processo de deslocam ento d* um a galaira, m uitas vazas as cam adas superioras racham -se am  gratas.

ração de mais de 400 m de profun
didade, efetuada no noroeste da 
Groenlândia, trespassou umas oito- 
centas camadas anuais de neve sem 
atingir a geleira subjacente: a baixa 
temperatura impedia a fusão da 
neve. Os famosos iglus dos esqui
mós tampouco sao construídos 
com blocos de gelo, -mas sim de 
neve. Compreensivelmente, chega 
mesmo a constituir um impedi
mento para o processo de formação 
de gelo. Uma camada de flocos en
cerra tanto ar que acaba por prote
ger contra congelamento a âgua 
subjacente, visto que o ar é mau 
condutor de calor.

GEADA E GRA NIZO —  A 
geada é orvalho congelado. A 
queda da temperatura à noite pri
meiro condensa o vapor da atmos
fera dando origem ao orvalho, fina 
cam ada de água que se deposita so
bre as folhas e sobre o solo. O con
gelamento posterior dessa âgua 
forma a geada.

A primeira vista, é surpreendente
o fato de o gelo da geada não 
abranger necessariamente lagoas e 
riachos, já  que a temperatura do 
meio é presumivelmente uniforme. 
A explicação está em que tal uni
formidade leva muito tempo para 
se estabelecer, em água mais pro
funda.

À medida que a água esfria, cor
rentes de convecção levam para o 
fundo a água fria e fazem subir a 
água mais quente. Esse processo 
continua até que todo o volume da 
água chegue à temperatura de 4°C, 
na qual e atingido também seu li
mite máximo de densidade. Conti
nuando o resfriamento, o gelo só se 
forma na superfície depois que toda 
a água atingiu os 4°C.

Naturalmente, quanto maior a 
profundidade, maior o tempo re
querido para a uniformização. O 
orvalho, uma delgada camada de 
água, congela logo; lagos rasos 
congelam mais depressa que os 
mais profundos.

Ao contrário da geada, o granizo

o congelamento é um dos processos 
conhecidos para a dessalinização.

O gelo na natureza

O gelo natural é conhecido na 
maior parte do mundo, na forma de 
neve, granizo, geadas, geleiras, ice
bergs. Em grandes massas, assume 
coloração azulada ou azul-esver- 
deada, exceto se contiver bolhas de 
ar, que, ao provocarem refração da 
luz, refletem todo o espectro e con
ferem ao gelo o branco caracterís
tico.

De modo geral, esse branco 
opaco ocorre quando a água con
gela sem turbulência: cada gota li
bera uma bolhazinha de ar, que 
fica encerrada entre os cristais cir
cundantes. Quando o gelo se forma 
em água corrente, as bolhas são re
movidas à medida que são libera
das; o produto final é uma massa 
transparente e incolor.

No gelo em bloco, os cristais de 
sua estrutura estão dispostos em 
massa muito compacta para serem 
vistos. Mas o processo de formação 
da neve, que não envolve tal com

pressão, deixa visíveis os belos cris
tais, de simetria hexagonal. Essa 
conformação geométrica é predo
minante, mas não exclusiva: há 
cristais de neve em forma de co
luna, agulha e várias outras, nem 
sempre simétricas.

A neve é formada pela solidifica
ção do vapor de água que flutua; 
sobe ou desce no ar às vezes ate 
num céu sem nuvens. E um pro
cesso que envolve núcleos de subli
mação, com passagem direta do es
tado gasoso para o sólido. Os 
flocos de neve resultam da aglome
ração dos cristais flutuantes.

A neve acumulada em grandes 
altitudes ou latitudes constitui im
portante reserva de água e gelo. 
Mas a conversão da neve em gelo 
depende de condições apropriadas 
de temperatura; se o meio for 
muito frio, a neve não assumirá as 
condições compactas que caracteri
zam o gelo. Imagina-se. por exem
plo, que a região do Artico* seja 
coberta predominantemente por 
gelo. Mas, de fato, a neve e outras 
precipitações sólidas só se conver
tem muito lentamente. Uma perfu- A  adaptaçto perfeita do urso polar prova ■ possibilidade de vida no gelo.
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No corte vertical de uma geleira, aparecem as morainas, acúmulos de rochas fragmentadas na cristalização.

jam ais ocorre quando a tempera
tura do solo está abaixo do jionto 
de congelamento. A formaçao en
volve grandes nuvens turbulentas, 
revolvidas por correntes de forte 
ascendência. Gotas de vapor con
densado são colhidas pelas corren
tes e levadas a altitudes ainda 
maiores (algumas nuvens atingem 
quilômetros de altura). Em contato 
com o frio circundante, as gotas 
atingem o ponto de congelamento 
e viram pequenas pelotas.

Na queda, outras gotas de água 
aderem a esses núcleos e tambem 
congelam. Se encontrar outras cor
rentes, cada pelota pode subir e re
petir o vaivem várias vezes, com 
acréscimo crescente de massa ge
lada’. Finalmente, o peso das pelo
tas acaba por vencer o impulso as
cendente das correntes e elas se 
precipitam. O corte de um bloco de 
granizo mostra as diversas cam a
das de gelo que o constituem. O nú
mero de camadas pode ser bastante 
grande para dar a pelota o tam a
nho de uma bola de tênis, um projé
til de impacto tão potente que 
chega a causar devastação em re
banhos, casas, carros, aviões em 
vôo e plantações.

Por causa das características de 
sua formação, o granizo é mais co
mum durante as tempestades de ve
rão, mas pode ocorrer em outras 
épocas, guando depressões atmos
féricas sao seguidas por ventos in
tensos. Muitas vezes, a precipita
ção de granizo se dá no ar claro 

ue circunda tempestades. Apesar
0 processo típico descrito, os fato

res essenciais são grandes velocida
des aéreas verticais, grande massa 
de água em suspensão atmosférica 
e uma nuvem que se estenda consi
deravelmente em várias gradações 
de temperatura.

GELEIRAS —  Por causa de 
sua situação remota, os grandes de
pósitos naturais de gelo constituem 
acidentes relativamente desconhe
cidos para a maioria das pessoas. 
Causa surpresa, portanto, verifi- 
car-se que eles ocupam uma área 
continental quase tão vasta quanto 
a América do Sul.

As geleiras são enormes massas 
móveis de gelo, formadas em terra 
pela compactação e recristalização 
da neve caída. Algumas deslo
cam-se a velocidades de centenas 
de metros por ano e mesmo as que 
não se movem mais apresentam si
nais de deslocamento anterior, 
como enormes rios solidificados.

As geleiras ocorrem em regiões 
onde a precipitação de neve, no in
verno, excede em volume o que se 
perde em fusão e evaporação nas 
estações mais quentes. Atualmente 
essas condições prevalecem apenas 
nas regiões polares, ou em áreas 
montanhosas de grande altitude, in
clusive as da África equatorial.

Só nos Alpes existem umas
1 200 geleiras, algumas com 3 x 25 
km ou mais. No Himalaia, algumas 
excedem 50 km de comprimento. 
Há geleiras também nos Pireneus, 
nos Cárpatos, no Cáucaso, nos An
des, nas Montanhas Rochosas e em 
serras da Nova Zelândia, mas 96% 
das geleiras existentes estão con
centradas na Groenlândia e na An
tártida*. O volume total é desco-
n h e c id o . E s tim a tiv a fs  g e o ló g ic a s

indicam, porém, que elas contêm 
gelo suficiente para envolver o 
mundo numa cápsula de 30 a 60 m 
de espessura. Calcula-se também 
que sua fusão elevaria a superfície 
dos mares ao catastrófico nível de 
50 m acima do atual.

As maiores geleiras existentes 
são as do tipo continental, que" re
cobrem praticamente toda a Antár
tida, em alguns pontos com cerca de 
2,5 km de espessura. As da Groen
lândia, embora com pouco mais de 
um décimo da extensão da geleira 
antártica, chegam a ultrapassar os 
3 quilômetros de espessura. Gelei
ras continentais menores ocorrem 
na Islândia, em Spitsbergen e ou
tras ilhas árticas, além de regiões 
setentrionais da Noruega.

O segundo tipo de geleira mais 
comum é chamado alpino (porque 
primeiramente estudado nos Âl- 
pes), ou geleira de vale (onde 
ocorre o maior acúmulo). As me

nores geleiras de vale, situadas em 
serras como os Alpes, as Rochosas 
ou o Himalaia, às vezes mal che
gam a medir 1 km 2. Em contraste, 
a geleira de Beardmore, na Antár
tida, tem uns 200 km de compri
mento por 40 de largura. A espes
sura das maiores formações gela
das vai de 300 a 1 000 m.

Entre esses dois tipos básicos de 
geleira —  continental e de vale — , 
classifica-se o tipo piemontês. 
Como o nome indica, é uma geleira 
que se forma em região m onta
nhosa, mas que se espraia pelo 
sopé da elevaçao. Geleiras piemon
tesas são tipicamente freqüentes no 
Alasca.

Qualquer que seja o tipo, uma 
geleira sempre tem origem em cam 
pos de neve. Conforme a correla
ção de altitude e de latitude, há 
uma linha a partir da qual a neve 
precipitada se mantém sólida. Essa 
linha de neve perene está ao nível

do mar nas regiões polares. À me
dida que baixa a latitude, a linha 
de neve vai subindo. A altitude má
xima, porém, não está situada no 
equador, mas sim na faixa entre os 
20° e 30°, ao norte e ao sul da linha 
equatorial, por causa de complexas 
condições climáticas.

No inverno, acima da linha de 
neve perene, a precipitação é maior 
ou raramente igual à perdida nas 
estações mais quentes. O superavit 
acumulado vai aumentando pro
gressivamente a espessura do len
çol. A ação combinada de fusão, 
evaporaçao e compactação na su
perfície transforma a neve em um a 
massa porosa de grânulos arredon
dados, chamados firn  ou névé. E a 
primeira fase da transformação da 
neve fofa em gelo. Precipitações 
nos anos seguintes vão aprofun
dando as camadas do firn. O au
mento de pressão, no processo já  
descrito de regelo, provoca fusão e 
cristalização nas bordas de firn , até 
a expulsão completa do ar e a for
maçao do gelo sólido e compacto.

Á espessura continua aumen
tando com as precipitações sucessi
vas. A partir ae certo ponto, a pres
são exercida promove o início do 
movimento, semelhante ao escoa
mento de asfalto frio. E importante 
notar, para compreensão dos movi
mentos de geleiras, que o gelo flui 
com plasticidade quando subme
tido a grandes pressões, um com
portamento que contrasta engano
samente com as características 
quebradiças dos pequenos blocos. 
Basta às vezes uma espessura de 
apenas 15 m para iniciar-se o mo
vimento, embora, além da espes
sura, concorram outros fatores, 
como temperatura e grau de incli
nação da encosta.

Quando ultrapassa a linha de 
neve perene, a franja da geleira so
fre ablação, isto é, vai sendo apa
rada por evaporação e fusão. R ara
mente ocorre um equilíbrio que 
estabilize o tamanho da geleira.

Tipicamente, o movimento vai 
de alguns centímetros a poucos me
tros por dia, embora já  tenham sido 
observadas velocidades de quase 
30 m por dia. Uma das muitas difi-A lg u m a s  g e le ira s  p a re c e m  rioa s o lid ific a d o s , d e  m o v im e n to  im p e rc e p tív e l.
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Certos fragmentos de geleira movem-se até o mar, onde serão "icebergs".

Na Groenlândia, o movimento de uma geleira chega a 24 m por dia.

culdades em medir com precisão o 
deslocamento decorre do fato de 
ele não se processar uniformemente 
em todas as partes da geleira. 
Como nos rios, a velocidade é dife
renciada: mais acentuada no centro 
do fluxo do que nas margens; mais 
no trecho intermediário do que na 
cabeceira ou no término. Os 30-60 
m abaixo da superfície de uma ge
leira constituem uma camada 
rígida que não flui, mas é transpor
tada pelo fluxo das camadas infe
riores. A parte superior freqüente
mente racha em gretas.

A ação geológica das geleiras é 
poderosamente erosiva, com espe
taculares efeitos na formação de pi
cos, penedias e vales em U; as pe
dras, o cascalho e outros detritos 
arrastados atuam como portentosa 
lixa. O acúmulo desse material — 
chamado moraina — dá uma ca
racterística conformação lateral e 
frontal às geleiras, bem como aos 
pontos de confluência de duas ou 
mais.

Os vestígios característicos dei
xados pelas geleiras indicam osci
lações através de eras geológicas e 
autorizam a estimativa de que, no 
passado, a extensão do gelo perene 
chegou a ser três vezes maior que 
hoje.

ICEBERGS — Como a linha de 
neve está ao nível do mar nas re
giões polares, o desbaste das fran
jas das geleiras é feito continua
mente pelas ondas. A desin
tegração é um fenômeno simples, 
uma vez que a borda da geleira já  
está flutuando e exposta a pressão 
que a água exerce para cima. Mas 
o desprendimento dá-se com espan
tosa violência: a oscilação vertical 
da enorme massa provoca um pe
queno maremoto.

Os icebergs antárticos são tipi
camente achatados, porque, nos va
les profundos da região, as geleiras 
se deslocam lentamente, em línguas 
planas. Já  os do Ártico são bem 
mais irregulares. A parte emersa 
(um décimo do volume total) às ve
zes passa dos 60 m de altura, em
bora geralmente não atinja os 30 
m. O comprimento, que chega a 2 
km, já  tem permitido que expedi
ções acampem ali por meses, até 
com improvisado campo de avia
ção.

A maior importância dos ice
bergs do Ártico está associada às 
movimentadas rotas marítimas da 
região, que contrastam com o es
casso trafego da Antártida. O pe
rigo era ainda mais acentuado an
tes da adoção do radar, pois em 
geral os icebergs resfriam o ar cir
cundante, como também flutuam 
ocultos pela névoa.

A Era Glacial

Era Glacial, Grande Idade do 
Gelo e expressões semelhantes refe
rem-se em geral ao Pleistoceno, a 
sexta das sete épocas que consti
tuem a Era Cenozóica da história 
geológica.

A ultima glaciação, das sucessi
vas que ocorreram no Pleistoceno, 
começou há cerca de 1 milhão de 
anos, quando as geleiras da Escan
dinávia começaram a estender-se 
para o sul.

Rochas e cascalhos achados na

Austrália, na índia central, na re
gião do Itatiaia e no sul da África 
indicam outras glaciações anterio
res, algumas ocorridas há centenas 
de milhões de anos.

Na glaciação mais recente, o 
clima da Terra (até então mais 
quente que o de hoje) começou a 
esfriar e as geleiras passaram a es
tender suas brancas franjas sobre o 
verdor da vegetação.

Em sua extensão mais ampla, as 
geleiras, atualmente restritas à Án- 
tártida e à Groenlândia, recobriram 
as Ilhas Britânicas, a Escandinávia, 
todo o norte da Alemanha e da 
Rússia, o Canadá inteiro, o norte 
dos Estados Unidos da América e 
também áreas da Argentina e do

sul do Brasil. Em alguns pontos é 
provável que tenham atingido a es
pessura de uns 3 km, ou mais, 
como as de hoje.

Esse progresso das geleiras não 
foi contínuo, mas revertido em 
parte por três ou quatro períodos 
intermediários de recuo. O efeito 
topográfico continua evidente 
ainda hoje. Montanhas inteiras fo
ram desbastadas ou removidas. 
Grandes rochas arrastadas são en
contradas ainda hoje em locais 
bem distantes de suas origens; blo
cos da Noruega foram parar na  In
glaterra, rios tiveram seus cursos 
desviados, colinas perderam os pi
cos, vales foram entulhados. Os 
Grandes Lagos do Canadá e dos

EU A foram formados pela retração 
das geleiras do norte, porque a 
água que flúía para o sul, em con
seqüência da fusão, acabou repre
sada em depressões naturais do ter
reno. Quando essas depressões 
eram insuficientes para conter a 
água, o transbordamento criava ca
taratas como as do Niagara, entre 
os lagos Erie e Ontário. O rio Nia
gara é um sangradouro natural do 
Erie.

A glaciação provocou ainda pro
fundos distúrbios ecológicos. Espé
cies inteiras foram extintas, outras 
conseguiram adaptar-se oü migra
ram.

O recuo gradual estabilizou-se 
há uns 10 000 anos. Ou talvez não. 
Os geólogos admitem a hipótese de 
que a civilização se haja implan
tado em mais um dos varios perío
dos interglaciais e que as geleiras 
possam voltar. Por outro lado, é 
admissível também que o recuo 
prossiga.

Vida no gelo

Nas regiões frias, predomina a 
vida marinha. O resfriamento 
contínuo da superfície cria corren
tes de convecção: a água mais fria 
(e portanto mais densa) tende a 
afundar e impelir para cima gran
des massas, de temperatura pouco 
mais alta.

Esse revolvimento constante faz 
aflorar nitratos e fosfatos que enri
quecem o valor nutritivo do meio 
para algas* e para a vegetação ma
rinha em geral. O plancto* vegetal 
abundante sustenta por sua vez o 
plancto animal e assim tem início 
uma escala alimentar que vai cul
minar com alguns dos maiores 
mamíferos* e carnívoros* conheci
dos, entre eles a baleia-azul da An
tártida e o urso polar.

Por “vida no gelo” , porém, de- 
ve-se entender apenas característi
cas gerais da flora e da fauna conti
nental de regiões frias.

Nas latitudes onde a linha de 
neve perene é muito alta, o maior 
fator limitativo não é o frio, mas a 
rarefação do ar. Ainda assim, sa
be-se de espécies de mamíferos que 
habitam regiões geladas a mais de 
6 000 m de altitude.

Animais que vivem no gelo obe
decem a certos padrões gerais. Por 
exemplo, a relação entre a superfí
cie do corpo e o respectivo volume 
deve favorecer a retenção do calor, 
entre os mamíferos. Conseqüente
mente, a regra geral é de' relativa 
corpulência e apêndices curtos. A 
raposa do Ártico, por exemplo, tem 
orelhas mais curtas que a raposa 
comum, e mais ainda que a raposa 
do deserto.

Outra regra geral é que o nú
mero de espécies é muito mais re
duzido que em regiões temperadas 
e quentes.

A razão provável é que o am
biente mantem certa uniformidade 
por grandes extensões. Outro fator 
concorrente talvez seja o caráter re
lativamente recente do habitat*, 
que não permitiu diversificação 
adaptativa muito extensa.

VEJA TAM BÉM : Água; A ntár
tida: Ártico; Mar, Vida no; Pólos.
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Gemas

O crescimento de muitas plantas 
é possibilitado de forma quase 
contínua, durante toda a vida do 
indivíduo, graças à manutenção, 
por este, de tecidos embrionários 
em certas regiões do corpo. Isto 
significa que, quando uma planta 
se torna adulta, nem todos os seus 
tecidos se diferenciam; parte deles 
mantém-se em estado embrionário, 
possibilitando ag indivíduo conti
nuar crescendo! E graças a isto que 
as sequóias da Califórnia, com mi
lhares de anos de idade e com mais 
de 100 m de altura, ainda estão em 
crescimento.

Esses tecidos embrionários po
dem ser encontrados no ápice do 
eixo do caule* das plantas ou na 
extremidade de seus ramos, consti
tuindo as chamadas gemas apicais. 
Embora excepcionalmente apare
çam nas axilas das folhas (gemas 
axilares ou laterais), como no gê
nero Bryophyllum  (fortuna), as ge
mas são estruturas características 
dos caules, permitindo mesmo sua 
identificação. Nas raízes também 
existem zonas embrionárias, que, 
no entanto, não se organizam como 
gemas.

As gemas apresentam uma zona 
embrionária, com várias camadas 
de células meristemáticas, as quais, 
por sucessivas divisões, produzem 
mais células e formam pequenas 
protuberâncias, que são os primór
dios foliares. Estes, posteriormente, 
sofrem um processo de distensão 
celular e dão origem às folhas.

A partir do mesmo meristema, o 
caule é acrescido de novas células 
que, por distensão, aumentam seu 
comprimento.

As gemas — que também são 
chamadas de botoes ou brotos da 
planta — podem apresentar dois ti
pos fundamentais de comporta
mento ou de estrutura: quando es
tão produzindo apenas novas 
folhas e novos tecidos caulinares, 
são gemas vegetativas; quando pas
sam a produzir flores* (não mais 
formando folhas verdes normais), 
são gemas florais.

Uma gema vegetativa pode, em 
certa época ou condição, passar a 
ser uma gema floral. O controle 
dessa mudança mais ou menos 
brusca é um dos problemas mais 
interessantes da fisiologia do de
senvolvimento vegetal. Se fosse 
possível provocar essa modificação 
da gema vegetativa em floral, o ho
mem poderia provocar o floresci
mento das plantas de cultura, con
trolando a época das colheitas, ou 
aumentando o número delas. Entre
tanto, já  se sabe que, em certas es
pécies, o tempo de duração do dia 
e um fator de extrema importância 
na indução da floração: fotoperío- 
dos mais longos ou mais curtos têm 
influência na passagem das gemas 
do estado vegetativo para o estado 
floral.

Além das gemas apicais e axila
res, existem certos tipos de gemas 
que são formados a partir de teci
dos corticais do caule, constituindo 
as gemas adventícias. Quase todos

Em pontos intercalados do caule rastejante do morangueiro. grupos decãlulas podem formar novas plantas.

biçào. Estas então originam nume
rosos ramos laterais, que poderão 
produzir mais flores ou frutos. Essa 
correlação fisiológica entre gemas 
apicais e axilares é mantida na 
planta graças ao efeito de fitormô- 
nios* como as auxinas, que, em do
ses mais elevadas, inibem o cresci
mento das gemas axilares. As 
gemas em atividade produzem 
grandes quantidades desses hormô
nios. Sua eliminação leva a uma 
queda do teor normal no caule e, 
assim, ao despertar das gemas axi
lares.

O estudo de todos os fatores que 
atuam na inibição de gemas e na 
quebra de sua dormência é funda
mental, principalmente para plan
tas de interesse econômico, que são 
muitas vezes estocadas em grandes 
quantidades e por longos períodos. 
Impedir o brotamento de tubércu
los e bulbos é de extrema importân
cia para evitar grandes perdas do 
produto.

A dormência das gemas pode 
ainda ser controlada por fatores do 
ambiente, como a temperatura, o 
comprimento do dia, etc. Em mui
tas plantas de regiões de clima tem
perado, os dias mais curtos do ou
tono e início do inverno induzem a 
dormência. Mesmo quando levadas 
para uma estufa de vidro, elas não 
crescem.

Todavia, o longo período de frio 
ocasionado pelo inverno quebra- 
lhes a dormência. Na primavera, 
com a volta de temperaturas mais 
elevadas, as gemas retomam a ati
vidade, produzindo assim novos ra
mos e flores.

As gemas de certas espécies são 
protegidas dos ataques de insetos, 
larvas, etc. por folhas especiais, em 
forma de escamas —  os catáfilos. 
Outras espécies protegem-nas entre 
as bainhas de suas folhas. Nos cer
rados, as espécies herbáceas fre
qüentemente possuem gemas sub
terrâneas (plantas criptófitas), 
protegendo-as contra o fogo que 
habitualmente queima a vegetação 
na seca.

VEJA TAM BÉM : Caule; Repro
dução; Vegetais.

os brotos que nascem de troncos de 
árvores, por exemplo, são oriundos 
de gemas adventícias, uma vez que 
aí as gemas axilares foram elimina
das pela formayão da cortiça* na 
parte mais perifer-ica do tronco.

Nem todas as gemas dos caules 
estão em atividade. Geralmente as 
apicais são ativas, enquanto as la
terais, em sua maioria, pemanecem 
em estado de dormência, só desper

tando em condições especiais, 
como após a eliminação da gema 
apical. A presença desta inibe o 
crescimento ou a atividade das ge
mas laterais, produzindo o que se 
chama de “dominância apical” . 
Quando o jardineiro ou fruticultor 
poda suas plantas, o que ele faz na 
realidade e eliminar os ápices dos 
ramos, com as gemas correspon- 
d e n te s ,  liberando as laterais d a  ini-

Gema foliar de espinheiro-preto (em cima, à esquerda) e gemas florais de 
pereira. Acima, gemas vegetativas e florais do pessegueiro.
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Gêmeos

Quando a mulher dá à luz dois 
ou mais filhos no mesmo parto, 
diz-se que as crianças nasceram gê
meas. Existem dois tipos de gê
meos, segundo o mecanismo de sua 
origem: dizigóticos (DZ) e monozi- 
góticos (M Z)ou univitelinos.

Gêmeos dizigóticos originam-se

cada um de um óvulo fecundado 
por um espermatozóide. São exata
mente como dois irmãos quaisquer, 
apenas com a particularidade de te
rem sido gerados na mesma oca
sião. Alguns animais normalmente 
dão cria a vários indivíduos de 
cada vez. Isso porque a fêmea pro
duz vários óvulos que, fecundados, 
dão cada um um embrião que se 
transforma num animal. A coelha, 
além de gerar gêmeos, pode ser fe
cundada quando já  esta grávida e 
dar cria em tempos sucessivos.

Os gêmeos monozigóticos são

provenientes de uma reprodução 
assexuada do ovo, depois da fecun
dação do óvulo. O ovo fecundado 
divide-se e cada uma das células fi
lhas inicia um novo desenvolvi
mento embrionário. Nesse caso, as 
duas células filhas são genetica
mente idênticas e, assim, os gêmeos 
serão idênticos, apresentando ape
nas pequenas diferenças devidas a 
mutações que ocorrem espontanea
mente. Os gêmeos univitelinos são 
por issocham ados de gêmeos idên
ticos. São quase sempre do mesmo 
sexo; apenas acidentalmente pode

riam ser de sexos diferentes, se alte
rações cromossômicas viessem a 
ocorrer nas primeiras fases do de
senvolvimento de um deles.

Os univitelinos

Sua identidade genética é tão 
completa quanto a de duas células 
de um mesmo indivíduo. Tanto que 
o transplante de pele, de dificílimo 
êxito^ mesmo entre gêmeos dizigóti
cos, é executado entre gêmeos idên
ticos com a mesma facilidade que 
a operação teria se fossem usados

(ïï)dp (iï)(H) (ïï)(R)

O s g&meos idênticos (m on ozigó 
ticos) form am -se  a partir de um  
único óvulo fecundado. C o m  rarfs- 
sim as exceções, sáo sem pre do 
m esm o sexo, um a vez que pos
suem  idênticas cargas genéticas. (É  
o que m ostra o esquem a acim a). Já  
os gém eos dizigóticos (fraternos), 
que séo form ados a partir da fertili
zação de dois óvulos por dois es
perm atozóides, podem  ser ou não 
do m esm o sexo.

C o m o a carga genética de um  é 
diferente da carga genética do o u 
tro, eles assem elham -se na m esm a  
m edida em  que dois irm ãos quais
quer são parecidos (com o nas figu
ras que aparecem  no gráfico acim a, 
à direita).

O s gém eos m onozigóticos (ao 
lado, à esquerda) possuem  ãm nio e 
córion independentes, com  um a  
única placenta, ao passo que os gé 
m eos dizigóticos (últim o esquem a) 
tém  todos os anexos em brionários  
independentes, inclusive a pla
centa.



tecidos do corpo da mesma pessoa.
Não existem dois indivíduos 

iguais: a possibilidade de combina- 
çoes geneticas entre os milhares de 
genes* é infinitamente superior ao 
número de indivíduos existentes no 
mundo: Apenas os gêmeos univite- 
linos são, do ponto de vista gené
tico, uma mesma pessoa.

O fenômeno de divisão do ovo, 
originando mais de um ser, é cha
mado poliembrionia, e em alguns 
animais é regra. É o caso do tatu, 
cuja fêmea procria quatro irmãos 
gêmeos idênticos de cada vez.

Acredita-se que, entre os prima- 
tas, tenha havido uma evolução no 
sentido de aumentar a duração da 
vida intra-uterina e reduzir o nú
mero de embriões. Os Calithrix, 
macacos primitivos do Novo 
Mundo, apresentam gêmeos, mas 
os demais antropóides têm apenas 
um filho por parto.

Pode acontecer também que, 
num mesmo parto, haja gêmeos 
monozigóticos e dizigóticos; nesse 
caso, nascem pelo menos três in
divíduos. Um dos casos mais co
mentado e analisado i foi o das 
cinco irmãs Dionne’ (Canadá, 
1934).

Os gêmeos apresentam grande 
interesse, principalmente para estu
dos de natureza genética. Através 
deles, os geneticistas procuram 
identificar mecanismos biológicos 
de base tipicamente genética. A 
própria capacidade de produzir gê
meos apresenta um componente ge
nético. A freqüência varia, por 
exemplo, com a idade da mãe: o 
número de gêmeos dizigóticos au
menta progressivamente com a 
idade. A freqüência de monozigóti
cos —  que constituem cerca de 
25% do total de gêmeos — diminui 
com a idade. Parto triplo ocorre 
uma vez em cada 86 partos duplos, 
e um parto quádruplo, uma vez em 
cada 86 partos triplos; ou seja, a 
freqüência é de 1:86" (sendo n o 
número de gêmeos). Essa relação é 
conhecida como lei de Hellin.

Entre gêmeos univitelinos, o de
senvolvimento dos dois embriões 
pode não ser completamente sepa
rado, dando origem aos chamados 
irmãos siameses. Nesse caso, parte 
do corpo não é separada, ou é 
única. Muitas vezes, tanto entre ir
mãos siameses como em gêmeos 
univitelinos normais, um deles é a 
imagem especular do outro, isto é, 
corresponde à sua imagem vista no 
espelho. O grau de especularidade 
varia muito. Pode ser apenas ex
terna (um deles ser destro e o outro 
ser canhoto, ou os redemoinhos do 
cabelo terem orientação oposta) ou 
mesmo fazer com que a posição 
das vísceras seja invertida (o que, 
em linguagem técnica, é chamado 
de situs inversus viscerum): num 
deles o coração seria do lado di
reito, o fígado do lado esquerdo e 
assim por diante. A freqüencia de 
casos de situs inversus (anomalia 

ue pode ocorrer também em in- 
ividuos que se originam de parto 

simples) entre gêmeos univitelinos 
é tres a quatro vezes maior do que 
entre gêmeos dizigóticos.

VEJA TAM BÉM : Código Gené- 
tico; Gameta; Reprodução.

Gene

Calcuta-se que cada célula* do 
corpo humano possua cerca de 
46 000 genes diferentes, ou mais, 
cada um incumbido de controlar 
certas funções e propriedades e, por 
extensão, todo o comportamento 
celular. Toda célula* dispõe de 
uma coleção completa, de modo

que é teoricamente possível “cons- 
.truir" uma duplicata exata de al
guém a partir de qualquer de suas 
células: neurônios, ou qualquer 
fragmento fresco da sola do pé.

Mas, enquanto não decifram to
dos os enigmas da duplicação dos 
genes, os cientistas se concentram, 
em laboratório, no aperfeiçoa
mento das técnicas de manipulação 
dos genes e seus constituintes. É 
uma tarefa espantosa, quando se 
pensa qüe os genes são unidades ul- 
tramicroscópicas dispostas nos 
cromossomos*, na intimidade do
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núcleo celular. Appsar disso, tem 
sido possível até medi-los com ra
zoável precisão, alravés de varia
das técnicas: com pase no número 
provável que existe num cromos
somo de volume cimhecido, ou no 
número de mutações* induzidas 
por radiação; ou : |o  tamanho das 
moléculas que s^ suponha  consti- 
tui-los. Uma estimativa indica que 
um gene mede 100 x 20 x 10 Aii- 
limícrons (1 milimícron =  1 miljio- 
nésimo de milílhetro). Apertas 
umas vinte vezes,jjportanto, o vo
lume de uma moleoula de hemogjlo-

i f

*
/  *

¥

O  processo d* "C ro s s in g  ov e r" ocorre durante ■ prófate m elòtica da diviaâo celular. No esquem a ao alto. a troca 
aa verifica na ra g ilo  com preendida entre os gene* ab e AB. A ssim , dois dos gam etas resultantes apresentam  porções  
trocadaa aB e Ab. Em baixo, com o a perm uta (entre crom ossom os hom ólogos que já apresentam  porções trocadas) 
se dá fora dessa zona, os gam etas podem  apresentar, no m esm o crom o ssom o, genes ab ou AB. •
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final da primeira geração

U m  óvulo fecundado por espermatozóide portador do cromossomo X dá ori
gem a uma fêmea. Mas se o espermatozóide for portador do cromossomo 
Y. o resultado —  como mostra a figura —  será um macho.

bina (2,8 x 0,6 x 0,6 railimícrons), 
mas bem menor que um vírus cau
sador da doença mosaico do ta
baco (430 x 12 x 12 milimicrons). 
Atualmente sabe-se que existem ge
nes livres fora do nucleo das célu
las, presentes no protoplasma de 
microrganismos.

História

O monge austríaco Gregor Jo- 
hann Mendel* foi o primeiro cien
tista a demonstrar a existência de 
um mecanismo preciso na trans
missão de caracteres de um indiví
duo à progénie. De suas observa
ções, concluiu ele a existência de 
princípios e relações constantes, 
hoje conhecidos como leis de Men
del, e os relatou num trabalho da
tado de 1866.

Mendel na verdade nem sequer 
chegou a ver um cromossomo (des
coberto em 1873). Nunca usou o 
termo “gene”, mas referia-se a enti
dades hipotéticas que chamava de 
“unidades” , “fatores” ou “caracte
res” . A palavra foi introduzida na 
literatura da biologia pelo dinamar
quês Wilhelm L. Johanssen 
(1857-1927) em 1909, alguns anos 
depois de redescobertos os traba
lhos de Mendel. É uma forma abre
viada de “pangene”, que outros 
biólogos usavam na epoca em 
acepção semelhante.

Mendel descobriu que, quando 
se cruzam dois indivíduos de tipos 
contrastantes, o reaparecim entode 
diversos caracteres nas gerações 
sucessivas obedece a certas leis. De 
acordo com elas, os caracteres de
vem ser determinados por “unida
des” definidas que se multiplicam e 
se combinam de muitas maneiras, 
de uma geração para outra, mas
n ã o  se  a l te r a n d o  e m  s i m e s m a s .

No final do século XIX, as leis 
descobertas por Mendel permane
ciam ignoradas. Mas vários biólo
gos, em pesquisas independentes, 
chegaram à conclusão de que os 
cromossomos, estruturas do núcleo 
das células, são transmitidos dos 
pais aos filhos como unidades au- 
to-reprodutoras. E que essas unida
des que poderiam ser coleções de 
unidades menores ainda, também 
passavam de uma célula a suas des
cendentes, no processo de multipli
cação celular que caracteriza o de
senvolvimento dos seres vivos.

No início do século XX, com a 
redescoberta das leis de Mendel, 
verificou-se que os cromossomos 
estavam de algum modo associa
dos às “ unidades” mendelianas. 
Nessa pista, pesquisadores como o 
americano Thomas H. Morgan e 
seus assistentes começaram a estu
dar a transmissão dos genes. Os 
trabalhos do grupo com a mosca de 
frutos Drosophila melanogasler 
constituem até hoje um clássico de 
investigação biológica e, em seu 
tempo, forçaram a aceitação do 
conceito de genes no consenso 
científico do mundo.

Genes e cromossomos

Cromossomos são filamentos re
lativamente longos que se apresen
tam no núcleo de cada célula. Du
rante a intérfase, período que 
precede a divisão celular (mitose), 
os cromossomos são quase invisí
veis. Durante a divisão que carac
teriza a reprodução da célula, cada 
filamento se enovela numa espiral 
densa. O filamento em si, ou cro- 
monema, consiste de (ou contém) 
centenas ou milhares de genes di
versos.

A n te s  d a  m i to s e ,  c a d a  f i la m e n to

se duplica, por efeito da reprodu
ção de cada gene. Depois, já  na 
forma compacta, cada filamento se 
aparta do outro. Quando a célula- 
mãe acaba de converter-se em duas 
células-filhas, o núcleo de cada 
uma delas apresenta cromossomos 
iguais.

Numa célula reprodutiva ima
tura (isto é, antes de se tornar óvulo 
ou espermatozóide), o processo é 
diferente, e algo mais complicado. 
Quando a célula está em vias de 
passar pela última divisão, a da 
meiose, cada cromossomo herdado 
de um dos genitores do indivíduo 
vai ligar-se lado a lado com o cro
mossomo homólogo herdado do 
outro genitor. Esse processo, a si- 
napse, decorre de alguma forma de 
atração exercida entre genes seme
lhantes, ou alelos*. Na divisão que 
ocorre em seguida, os cromosso
mos unidos em sinapse são outra 
vez apartados. Nas duas células 
maduras resultantes, ou gametas*, 
apresenta-se apenas um de cada 
gene anteriormente emparelhado 
na célula-mãe. Cada célula sexual 
tem apenas metade do número nor-

mal de cromossomos; as duas me
tades do número completo se fun
dem durante a fecundação.

A separação dos genes corres
ponde a Primeira Lei de Mendel, 
ou Lei da Segregação. A Segunda, 
ou da Distribuição Independente 
(também conhecida como da Dis
tribuição Casual), rege outro as
pecto do processo, que é o seguinte: 
independentemente de sua origem 
m aterna ou paterna, cada gene 
existente num dos cromossomos de 
qualquer par pode ir para a mesma 
célula-filha ou outra diferente, de 
qualquer outro gene de outro par. 
Em outras palavras, a segregação 
de um par de alelos (caracteres al
ternativos) é independente da segre
gação de outros pares, com todas 
as combinações possíveis formadas 
ao acaso. Mas, por ação de outros 
fatores, o número de combinações 
possíveis encerra limitações.

Nem sempre todos os genes de 
um mesmo cromossomo passam 
para a mesma célula-filha. Por
tanto, nem sempre são herdados 
juntos, embora tendam a ser. Dois 
filamentos homólogos, durante a

Cruzando duas flores de "Mirabilis jalapa". uma vermelha AA e uma branca 
aa, obtém-se flores Aa cor-de-rosa. Cruzando depois duas destas entre si. 
produzem-se uma AA vermelha, duas Aa cor-de-rosa e uma aa branca.

início da segunda
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A  união hemofilico-mulher normal gera filhos e filhas sãos. Mas estas são 
portadoras do gene para hemofilia (na figura, a banda escura no cromos
somo X). Da união de portadora desse gene com um homem normal podem 
resultar filhos e filhas normais, ou filhas portadoras e filhos doentes.

sinapse de um com outro, tendem 
a partir-se em pontos idênticos e a 
se unir outra vez, com as partes 
correspondentes intercambiadas 
(cross over). Assim, um determi
nado gene de origem materna pode 
encontrar-se, dentro do gameta,
com algum outro gene de origem 
paterna, e não com o gene a que es
tava associado antes. A proporção 
de células em que ocorre a separa
ção de dois genes anteriormente li
gados vai depender principalmente 
de quão apartados os dois se apre
sentem no cromossomo. Os genes 
separam-se só quando a ruptura 
ocorre em algum ponto entre eles, 
e é mais provável que isso se dê en
tre genes distanciados entre si. Mas 
nem todos os genes são nucleares. 
Já se detectaram genes em estrutu
ras citoplasmáticas (mitocôndrias e 
plastídios). Esses genes plasmáti- 
cos, ou plasmogenes, têm sido estu
dados também no paramécio e em 
bactérias.

Mutação e singularidade

Na duplicação dos cromosso
mos, cada gene é exatamente repli
cado, formando uma cópia idên
tica.

Em raras ocasiões, um gene su
jeito a influências incomuns sofre 
uma alteração súbita/ e permanente 
em sua constituição íntima. Ou, al
ternativamente, essas influências 
podem determinar um “erro” de 
cópia no processo de reprodução e 
dai resulta uma diferença constitu
cional. Em ambos os casos, trata-se 
de mutação.

Como a capacidade de autoco- 
piar-se não se perde, na mutação, 
a alteração ocorrida incorpora-se 
aos descendentes, a despeito das 
mudanças havidas na configura
ção. A propriedade de replicação 
não aparece em nenhuma outra 
substância conhecida na natureza: 
o gene é sui generis. Nos genes está 
a chave da hereditariedade, do pro
cesso evolutivo, do crescimento, re- 

rodução e outros aspectos que 
oje permitem que se reconheça o 

que é vivo.

Composição e propriedades

Cada gene é formado por subu- 
nidades dispostas em intrincada es
trutura. Essa estrutura ocupa uma 
região do cromossomo e dali emite 
influência sobre determinada rea
ção química, ou classe de reações. 
No conjunto, tais reações determi
nam e/ou constituem os caracteres 
da célula. Em um gene, existem 
muitas unidades capazes de sofrer 
mutações. A mutação que afeta 
qualquer uma dessas unidades al
tera a função bioquímica específica 
do gene. Em alguns, e possivel
mente na maioria dos casos, o con
trole dessa função se processa atra
vés de uma enzima*, cuja estrutura 
é determinada pelo gene.

A prova de que existe uma tal 
composição genética foi obtida 
através de experiências com milho, 
camundongos, moscas, bactérias, 
fungos e vírus. Em bactérias e vírus 
já  foram identificados uns 350 des
ses componentes.

O material genético básico é o 
ácido* nucléico — ADN (ácido de- 
soxirribonucléico). No entanto, al

guns vírus apresentam ARN (ácido 
ribonucléico) e não ADN, como 
material genético. As quatro pro
priedades fundamentais dos genes
— especificidade, replicação (ou 
recombinação), mutação e função
— estão presentes no modelo teó
rico da estrutura do ADN, pro
posto por J. D. Watson 
(1928- ) e F. H. C. Crick 
(1916- ) em 1953. Cada célula, 
e por extensão todo organismo 
vivo, é uma espécie de cápsula em 
que se acondiciona o ADN, e todos 
os processos biológicos parecem 
derivar de suas propriedades. Che
gada a essa fronteira, a ciência se 
vê impelida para campos que origi
nalmente eram estranhos à biolo
gia. Ao que parece, explicações ul
teriores sobre a natureza íntima 
dos processos vitais terão de ser 
buscadas nos constituintes molecu
lares dos genes. Isso explica o des
taque crescente da bioquímica* e 
da biofísica no campo das ciências 
biológicas.

Bioquímica dos genes

Num único gene funcional po
dem existir dezenas ou centenas de

elementos, mutáveis e recombiná- 
veis. Um mapa genético detalhado 
de qualquer indivíduo, portanto, 
envolveria um número de elemen
tos da ordem de milhões, não de 
centenas ou milhares, como antes 
se pensava.

Nos trabalhos destinados a esta
belecer a correlação entre os genes 
e a estrutura molecular dos cro
mossomos, vários dados importan
tes foram apurados. Já em 1941, 
dois cientistas americanos, Beadle 
(1903- ) e Tatum (1909- ), 
defendiam a idéia de que cada gene 
controla a estrutura de uma en
zima. Isto é, cada gene rege a for
mação de uma proteína catalisa
dora de reações químicas do 
metabolismo celular. Essa correla
ção “a cada gene corresponde uma 
enzima” propiciou muitas respos
tas.

O princípio implica, por exem
plo, que a alteração de um gene 
provoca alteração correspondente 
em determinada enzima que pode, 
então, perder sua atividade especí
fica ou ter função deficiente. O pro
cesso metabólico catalisado por ela 
pode tornar-se mais lento, ou desa
parecer.

Tal é o caso da enzima tirosi- 
nase, que rege a síntese da mela- 
nina, o pigmento escuro da pele. 
Afetada geneticamente, a tirosinase 
impossibilita a produção do pig
mento, com o resultado bem apa
rente e conhecido, o albinismo.

Com a identificação química do 
gene como ADN, pode-se dizer que 
a relação gene-enzima é, na reali
dade, uma relação ADN-enzima. A 
identificação de mutantes micro- 
biológicos, ou a indução de muta
ções nesses microrganismos, é par
ticularmente importante no campo 
da bacteriologia, sobretudo quando 
orientada para a aplicação prática 
nas ciências médicas.

Beadle e Tatum fizeram sua des
coberta em pesquisas com o fungo 
Neurospora crassa, um bolor de 
pão. Para crescer, esse cogumelo 
precisa sintetizar proteínas com 
utilização de átomos de carbono, 
retirados unicamente da glicose, e 
átomos de nitrogênio, retirados da 
amónia. Com esses dois materiais, 
cada célula do fungo sintetiza va
riadas substâncias, por meio de 
Vias matabólicas igualmente diver
sificadas. Mas quando o fungo era 
exposto a raios X, apareciam mu
tantes que precisavam de arginina, 
um aminoácido que o tipo normal 
“ sabe” sintetizar, mas os mutantes, 
não. Para que as células mutantes 
se reproduzissem, era preciso adi
cionar arginina ao meio de cultura, 
pois o aminoácido é indispensável 
a sintese de proteínas que são o 
“material de construção das célu
las de Neurospora.

Por que não era sintetizada argi
nina nos mutantes? Os cientistas 
supunham que a causa lógica fosse 
uma deficiência enzimática. E con
seguiram prová-lo, comparando 
um gene de tipo normal e três mu
tantes. N a via de síntese da argi
nina estão as substâncias precurso
ras A, B, C e D. Isto é, a arginina 
pode ser comparada à culminância 
de um processo de quatro etapas, 
cada uma delas regida por uma en
zima: E ,, E2, E3 e E4.

No mutante 1, é inútil acrescen
tar qualquer dos precursores: o 
crescimento só se fazia com adição 
de arginina ao meio de cultura. Isso 
indicava, com certeza, uma defi
ciência na enzima E4 (em outras 
palavras, se todos os degraus pre
cedentes não fossem suficientes 
para completar a escada, havia 
algo errado no último).

No mutante 2, ocorria cresci
mento com arginina ou com o pre
cursor D, mas não com A e B. Lo
gicamente, o passo estava blo
queado no penúltimo precursor, 
area de ação da enzima E3, que, 
com toda certeza, era deficiente.

No mutante 3, verifica-se cresci
mento do fungo quando o meio 
contém arginina ou, então, precur
sores C e D. Isso indica deficiência 
da enzima E2.

Foi a investigação desse tipo de 
mutação bioquímica que facilitou 
enormes avanços da bacteriologia e 
no estudo de doenças hereditarias 
humanas e agronômicas.

VEJA TAM BÉM : Ácidos Nucléi- 
cos; Alelos; Código Genético; Cro
mossomo; Genética.
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ppr constituíra: 
ti:a , mas poi 
aplicação de

; Genética é o  ramo da biologia 
<ye se ocupa doe fenômenos de ne- 
rejditariedade ç ;variação dos seres 
viivos. Embor^ jiproposto por Wil- 
lijrrt Bateson |  (1861-1926) em 
1906, e subse^ijentemente adotado 
nè consenso , çjientífico, o nome 
pòde aplicar-siejl também a estudos 
anteriores, a partir dos trabalhos de 
Gjregor Johanp Mendel*, meio sé
culo antes. In s t ig a ç õ e s  que ha- 
ja(m precedidoías de Mendel podem 
tdr sido “genét cas” no tocante a 
objetivos, m aíjtareciam  da meto
dologia científica que a palavra de- 
niita hoje. As eatperiências de Men- 
dçl não foram i/mportantes apenas 

o alicerce da gené- 
ererp exemplos da' 
étodo científico a 

u n problema qjue desafiou durante 
s í c u Io s  m u i t o i S j  homens de saber e 
ir teligência superiores. A diferença 
ft ndamental tip enfoque era que 
tí is sábios teiptiavam estudar como 
upidade o corpplexq total de carac
teres que corripõem um organismo; 
Mendel, anajliticamente, concen- 
trpu-se num caráter por vez. Seus 
predecessores1 tinham limitado os 
estudos a uiji ou poucos indiví
duos; Mendel reconheceu a necessi
dade de lidarf çom grande número 
de indivíduos, pará  que tal amos
tra, estatistièamente ampla, pu
desse marginalizar as distorções da 
casualidade. Além disso, mantinha 
detalhados registros dos resultados 
de cada experiência, de modo a fa
cilitar sua anjálise posterior, depois 
de completada. •

Basicamente, essas diretrizes de 
Mendel são observadas ainda hoje. 
Geneticistas «conduzem experien- 
cias com r bactérias*, fungos* " e 
vjrus*, para çbterem dados estatís
ticos relativos a milhões de indiví
duos, sem grandes problemas de es
paço e tempo: os seres são 
diminutos e ^umentam de número 
milhões de vezes em questão de ho
ras. Além diáso, as modernas técni
cas de obseifvação em laboratório 
permitem detectar variações que 
ocorram até pm 1 /1 0 "  da popula
ção microscópica.

Conceitos básicos

A discus&ão precisa do pano
ram a atual 4a genética exige escla
recimento pifevio de alguns concei- 
tps, prinifpal mente os de 
hereditariedade, genótipo e fenó- 
tipo. Estes dpis últimos foram esta
belecidos erri 1909 pelo biólogo di
namarquês , Wilhelm Johanssen 
(1857-1927)| com base em expe
riências com feijão, as quais lhe in
dicaram a existência de diferentes 
tipos de variação.

Os feijoeiros reproduzem-se indi
vidualmente, por autofecundação. 
Sem a combinação de caracteres 
herdados de dois indivíduos dife
rentes, como acontece com mamí
feros, o feijoeiro “filho” normal
mente deve apresentar caracteres 
idênticos aos do feijoeiro “mãe” . A 
progénie idêntica, assim, constitui
uma linhagem pura.

Disposição linear dos genes do cromossomo da "Drosophila". A ,, A 2, A ,, A 4 e A 5, cada um com uma informação 
específica, combinam-se para determinar a forma das asas. B ,, B2, B ,, B 4 determinam a coloração dos olhos.

O s  c ro m o s s o m o s  se x u a is  da " D r o s o o h iia  m e la n o a a s te r"  fftm ea «â n  igu a is
e em form a de bastão (X ). No m acho, um  é em  X, o outro, em  gancho (Y ).

Mas que aconteceria se, dentro 
dessa linhagem, o agricultor sele
cionasse sementes grandes para 
plantar? Os descendentes apresen
tariam também sementes maiores? 
Parece que sim; mas quando Jo
hanssen empreendeu a experiência, 
notou que não ocorria alteração no 
tamanho médio das sementes da 
progénie.

Parecia óbvio que o tamanho 
dos feijões não era determinado por 
fatores hereditários. Isso, bem en
tendido, quando a seleção se limi
tava a uma linhagem pura. E se a 
seleção se aplicasse a uma mistura 
de linhagens puras? Isto é, se in
cluísse sementes de várias linha
gens puras diferentes? Johanssen 
experimentou e obteve linhagens 
híbridas separadas, nitidamente ca
racterizadas por diferentes tam a
nhos de sementes. Estava demons
trado que, em tal caso, os 
caracteres eram transmitidos por 
herança; ou seja, determinados por 
fatores genéticos. Variações ocorri
das dentro de uma linhagem pura 
foram chamadas de fenotípicas; as 
que decorriam da combinação de 
diferentes linhagens puras recebe
ram a designação de genotípicas. 
Na definição atual, o genótipo de 
um indivíduo é sua constituição ge
nética, a totalidade dos genes her
dados; fenótipo é sua aparência, a 
soma total das características inter
nas e externas, quer se refiram à es
trutura, à fisiologia ou ao compor
tamento.

Depreende-se dessa distinção
q u e  o  g e n ó t ip o  é  d e te r m in a d o  ap e -
nas pela ascendência; é constante
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durante toda a vida do indivíduo, 
porque a reprodução* das células 
obedece aos padrões dos genes* 
herdados. A verificação do genó
tipo, como entidade distinta do fe- 
notipo, só pode ser obtida em testes 
de cruzamento ou, então, através 
do_ registro da ascendência.

'Já  o fenótipo é determinado pe
los fatores intrínsecos herdados, 
mais o resultado da influência das 
fontes extrínsecas de energia, inclu
sive alimento, isto é, a contínua 
reação a fatores ambientais, de 
ação imediata ou retardada. Conse
qüentemente, o fenótipo pode ser 
verificado por exame direto do in
divíduo. Os seres vivos estão em

contínuo processo de ajustamento 
ao ambiente. Fatores ambientais, 
conjugados com os genéticos, re
gem os processos de metabolismo*, 
crescimento e desenvolvimento*: o 
fenótipo é resultado da ação com
binada das duas categorias de fato
res. Portanto, muda com a idade, 
as condições de nutrição e saúde; 
é influenciado por luz, calor e ou
tros agentes ambientais; não tem a 
constancia natural do genótipo.

Hereditariedade: 
repetição de padrões

Uma importante decorrência 
dessa diversidade conceituai é que,

a rigor, os caracteres não são her
dados, como por imprecisão muitas 
vezes se diz: eles resultam de pro
cessos iniciados e regulados pelo 
genótipo, o limitador e qualificador 
básico das respostas do indivíduo a 
fatores ambientais. O indivíduo 
herda o genótipo, que dá a “norma 
de reação”. As interações entre o 
genótipo e variados ambientes pro
duzem a diversidade dos fenóti- 
pos.

Hereditariedade, portanto, é a 
repetição de padrões genotípicos de 
metabolismo e desenvolvimento na 
descendência de um indivíduo. 
Essa repetição decorre necessaria
mente da auto-reprodução de ele

mentos hereditários, especifica
mente os genes.

Outra implicação importante 
desses esclarecimentos conceituais: 
genótipos geram genótipos, seja 
por replicação, seja por transmis
são de genes à progénie; ao mesmo 
tempo, determinam também fenóti- 
pos, através da influência exercida 
sobre as respostas ao ambiente. 
Mas os fenótipos não exercem in
fluência alguma sobre os genótipos. 
E essencial notar que efetivamente 
ocorrem variações hereditárias: o 
processo indiscutível da evolução* 
e produto delas. Mas elas resultam 
de alterações do genótipo, isolada
mente, nao do fenótipo.

Cruzando frangos brancos e pretos obtêm-se, na primeira geração, híbridos azulados, que são denominados frangos andaluzes. Já na geraçao seguinte 
aparecem 25% de indivíduos pretos, 25% de indivíduos brancos e 50% de cor azulada. Nunca ocorre dominância completa de um so caráter.
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A experiência de Morgan: 
quando se cruza uma fêmea 
de "Drosophila melanogaster" 
homozigota quanto aos 
caracteres cor cinza e asas 
normais (a) com um macho 
homozigoto quanto aos 
caracteres preto e asas 
vestigiais (b). todos os 
indivíduos (heterozigotos) 
da primeira geração (c) 
terão cor cinza e asas 
normais, que são 
os caracteres dominantes.

A idéia de que caracteres adqui
ridos possam transmitir-se à progé
nie era a base das teorias de La- 
marck*. A prova da existência dos 
genes e do mecanismo de suas alte
rações (mutação*) desacreditou de
finitivamente essa teoria. Das mu
tações resultam variedades de 
genes; a recombinação dessas va
riedades determina variações cor
respondentes na espécie. O pro
cesso de seleção natural é que deu 
origem aos genótipos que consti
tuem as espécies* de hoje.

Aplicações e divisões

O abismo metodológico que 
existe tradicionalmente entre as 
chamadas ciências humanas e as 
ciências exatas tem limitado a apli
cação do conhecimento genético a 
matérias como a antropologia, a 
sociologia e a psicologia.

Mas as ciências exatas, entre 
elas a genética, já  invadiram e do
minaram pelo menos o setor da an
tropologia física. Os benefícios 
imediatos trazidos pela genética às 
ciências médicas tornaram ponto 
pacífico certas questões, como as 
de doenças congênitas*, consangüi
nidade e outros aspectos admissí
veis da eugenia. Â genética hu
mana encerra ainda inúmeras 
promessas de valiosas contribui
ções para a vida do homem.

Alguns proveitos, diretos e indi
retos, do avanço da genética são 
hoje largamente conhecidos. Varie
dades mais produtivas de plantas 
são incluídas na alimentação de 
milhões de pessoas atualmente. 
Toda a pecuária moderna também 
se beneficia de técnicas derivadas 
das descobertas genéticas do século 
XX. Por outro lado, a genética de 
microrganismos tem permitido o 
controle de formas parasíticas e pa
togênicas; é também desse campo 

ue nasceram os processos de pro- 
ução de antibióticos* e o aperfei

çoamento da fermentação* como 
fator alimentar acessório.

Com tal vasto leque de influên
cia, a genética forçosamente terá de 
dividir-se em especialidades. Em 
certa medida, isso já  ocorre. A des
coberta dos ácidos* nucléicos em 
1953 abriu o campo da biologia 
molecular. O fato de que os desco
bridores eram tão jovens (Francis 
Crick, 36 anos; James D. Watson, 
24 anos) certamente contribuiu 
para estimular a convocação de ta
lentos para a frente de investiga
ções aberta. Hoje, a biologia mole
cular não apenas compete com a 
física nuclear, na absorção de ta
lento científico (e verbas), mas tam 
bém com outros setores da própria 
genética tradicional.

Enquanto não se definem espe
cialidades mais particularizadas.

muitos geneticistas aceitam três 
grandes divisões da jenética: 1) ge
nética de transmissao, que analisa 
os mecanismos de reprodução, se
gregação e recombinação dos ge
nes; 2) genética fisiológica, que se 
ocupa das relações de causa e 
efeito entre genes e caracteres quí
micos, morfológicos e fisiológicos, 
manifestados durante o desenvolvi
mento e o metabolismo; isso 
abrange toda diferenciação entre 
indivíduos; 3) genética de popula
ção, orientada para as forças que 
controlam variedades hereditárias 
como raça, espécies e outras cate
gorias naturais. A genética de po
pulação, que abrange em seu es
tudo fatores como a mutação e a 
seleção* natural, é por essa razão 
muitas vezes designada como gené
tica evolutiva.

O mecanismo da transmissão he
reditária foi descoberto por Men- 
del. Tão pouco ortodoxo era seu 
trabalho, que durante algumas dé
cadas o consenso científico não lhe 
deu atenção. No entanto, com res
trições e retificações menores, os 
princípios por ele descobertos são 
universalmente aceitos como base 
da genética.

Mecanismos dos genes

Um desses princípios é hoje co
nhecido como Primeira Lei de

Mendel, ou principio da segregação 
dos genes. Outro é a Segunda Lei 
de Mendel, ou princípio da distri- 
buição,casual dos genes.
_ Para aferir a natureza e a impor

tância das descobertas básicas, é 
necessário levar em conta alguns 
aspectos da mentalidade e da expe- 
riencia de Mendel. Em seu tempo, 
certos termos como genes ou cro
mossomos* eram ainda tão desco
nhecidos quanto as entidades que 
eles designam. Além disso, embora 
longe de ser arrogante, Mendel 
não costumava acatar com muita 
seriedade as noções estabelecidas 
no consenso científico (mais de 
uma vez ele foi reprovado em exa
mes de seleção de professorado gi
nasial, obtendo notas particular
mente baixas em biologia). Outro 
fator concorrente para o sucesso 
era seu paciente interesse por horti
cultura, por ele manifestado desde 
o tempo em que ajudava o pai na 
fazenda. Finalmente, o êxito de 
suas investigações prende-se em 
grande parte ao fato de haver esco
lhido para isso a espécie de ervilhas 
Pisum sativum, gue se reproduz 
por autopolinizaçao e tem os pisti
los e estames bem protegidos por 
pétalas circundantes. Existem mui
tas linhagens fecundáveis em poli
nização cruzada e com progénie 
fértil.

A SEGREGAÇÃO DOS FA
TORES — Mendel cultivou nume
rosas variedades de P. sativum  e es
tudou as características da pro
génie. Notou que cada variedade 
permanecia constante no tocante a 
certos aspectos, de um ano para ou 
tro.

Em seguida, Mendel começou a 
cruzar variedades com característi
cas contrastantes. Suas anotações 
indicam que, no curso de suas ex
periências, estudou vários conjun
tos de tais características. Final
mente, Mendel selecionou sete: 
comprimento do caule (alto ou 
baixo); forma da semente (lisa ou 
rugosa); cor da semente madura 
(marrom ou clara); cor do cotilé
done (amarela ou verde); forma da 
fava (suave ou constrita); cor da 
fava imatura (amarela ou verde); e 
posição das flores (axial, ou ao 
longo do caule, e terminal, ou no 
ápice do caule). Mendel estudou 
cada um desses caracteres separa
damente, primeiro nas variedades 
originais, e depois em cruzamentos 
que apresentavam combinações de 
contrastes.

Classicamente, o método de 
Mendel e a natureza de suas desco
bertas são ilustrados pela combina
ção de sementes lisas e rugosas. As 
variedades originais se reprodu
ziam puras. Isto é, com autofecun- 
dação, toda a progénie de ervilhas 
lisas produzia sementes lisas e toda 
a progénie da variedade rugosa 
apresentava sementes rugosas. 
Quando os dois tipos eram cruza
dos, as sementes da planta híbrida 
resultante eram sempre lisas, como 
as de uma das plantas ascendentes. 
Macho ou fêmea, a planta de ervi
lhas lisas, quando cruzada com ou
tra de ervilhas rugosas, dava ori
gem a um híbrido produtor de 
ervilhas lisas, invariavelmente.

Na etapa seguinte da experiên
cia. Mendel passou a promover a
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autofecundação dos híbridos obti
dos. Plantou sementes produzidas 
por ele e notou, com surpresa, que 
as sementes rugosas reapareciam 
na progénie. Obteve 5 474 plantas 
com sementes lisas e 1 850 com se
mentes rugosas. Isto é, um coefi
ciente quase exato de 3:1. Fenô
meno semelhante, verificou Men- 
del, ocorria com os outros seis ca
racteres. Havia um padrão de here
ditariedade.

Ao repassar seus apontamentos, 
Mendel obteve dados suficientes 
para formular importantes hipóte
ses. Ainda hoje é surpreendente que 
ele haja podido tirar conclusões tão 
argutas e precisas, sem conhecer os 
detalhes microscópicos do meca
nismo de reprodução, descoberto 
posteriormente.

Mendel defendeu que cada 
planta possuía “determinadores de 
fatores’ para as características que 
apareciam na progénie. Sugeriu 
também que esses determinadores 
ocorriam em pares, na planta em si, 
mas que somente um deles, em 
cada par, estava presente nas célu
las sexuais. Mendel acreditava, cor
retamente, que cada par se sepa
rava, ou se segregava, quando as 
células sexuais eram formadas. 
Acreditava também que, na polini
zação, os dois determinadores vol
tavam a reunir-se na semente resul
tante. (De fato, nas plantas, o 
conjunto de genes completo resulta 
da combinação da metade prove
niente do pólen —  célula sexual da 
planta masculina —  com o óvulo
— célula sexual da fêmea; em ani
mais, cada metade é fornecida res
pectivamente pelo espermatozóide 
e pelo óvulo.) O postulado de que 
os pares de “determinadores” se se
param na formação das células se
xuais é a chamada Lei da Segrega
ção, ou Primeira Lei de Mendel. 
Como só apareciam sementes lisas 
na primeira geração de progénie 
das ervilhas, Mendel chamou tal 
característica de dominante (em re
lação à característica de sementes 
rugosas), e à alternativa deu o 
nome de recessiva.

Para ilustrar essa hipótese fun
damental, pode-se designar como R 
o fator genético que determina se
mentes lisas ou redondas. Cada cé
lula da planta de sementes lisas 
possui um par de RR. Correspon
dentemente cada célula da planta 
de sementes rugosas também pos
sui um par dos fatores determinan
tes dessa característica, e tal par 
pode ser designado como rr.

Mas nas células sexuais só existe 
meio par de tais fatores. Isto é, res
pectivamente R ou r. O cruzamento 
entre as duas linhagens, portanto, 
pode ser esquematizado, como na 
tabela 1 da página 408.

A planta híbrida obtém um fator 
simples de cada ascendente, diga
mos, R do pai, e r da mãe (mas 
também vice-versa, indiferente
mente). Como R, o fator do caráter 
liso, é dominante sobre r, o fator de 
rugosidade, as sementes híbridas 
serão lisas.

O prosseguimento da análise 
desses pontos requer clarificação 
de alguns conceitos. Híbrido, no 
caso, e o produto do cruzamento de 
dois tipos diferentes, seja de plan
tas, seja de animais (por exemplo, 
a mula é um híbrido, tanto quanto

A "Drosophila melanogaster" é bastante usada nos estudos acerca da hereditariedade, porque seus cromosso
mos são muito grandes. Cruzando-se uma fêmea heterozigota de cor cinza e asas normais (a), obtida na pri
meira geração, com um macho homozigoto de cor preta e asas vestigiais (b). resultaram indivíduos de quatro 
tipos diferentes: um grupo cinza com asas normais (c); um grupo de cor preta com asas vestigiais (d); um 
grupo cinza com asas vestigiais (e ); e um grupo preto com asas normais. Nos dois primeiros casos, os caracteres 
manifestaram-se de acordo com a lei da associação de Mendel. Nos dois últimos, o aparecimento de resultados 
inesperados levou Morgan a descobrir o fenômeno denominado "C ro s s in g  over"
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E S Q U E M A  1

Distribuição 
dos caracteres 
“ liso" e “rugo so” 
na população F2

Distribuição dos caracteres 
"am arelo” e “verde" nos 
segm entos “ liso" e “ rugoso" 
da população F2

Distribuição 
dos 4 caracteres 
combinados, 
em F2

3/4 lisas 

número teórico, 417 
número real, 423

3/4 amarelas 

número teórico, 313 

número real, 315

1/4 verdes 
número teórico, 104 
número real, 108

9/16 lisas e 
amarelas

3/16 lisas e 
verdes

1/4 rugosas 
número teórico, 139 
número real,133

3/4 amarelas 
número teórico, 104 
número real, 101

1/4 verdes 
número teórico, 35 
núm ero''real, 32

3/16 rugosas e 
amarelas

1/16 rugosas e 
verdes

QUADRO DE PUNNETT

AR

Gam etas M asculinos 

A r  aR ar

AR
A AR R
amarelo
liso

A A R r
amarelo
liso

AaRR
amarelo
liso

AaR r
amarelo
liso

a>
oc
c  A r
€ÊCDLL_

A A R r
amarelo
liso

A A rr
amarelo
rugosc

AaRr
amarelo
liso

Aarr
amarelo
rugoso

OTCS■M<ü
1 aR CO

o

AaRR
amarelo
liso

AaRr
amarelo
liso

aaRR
verde
liso

aaRr
verde
liso

ar
A aB r
amarelo
liso

A arr
amarelo
rugoso

aaRr
verde
liso

aarr
verde
rugoso

a laranja-lima). A convenção F ,, 
assim como F2, F3, etc., e usada 
para indicar a ordem das gerações 
de progénie: F ,, primeira geração 
de filhos, etc. Gametas* são as cé
lulas reprodutivas maduras, como 
óvulos e espermatozóides. No 
exemplo, o fator r é chamado reces
sivo porque, na presença de R (o 
fator dominante), ele não se ma
nifesta visivelmente. Indivíduos 
como as plantas ascendentes do 
exemplo acima, que possuem um 
par de fatores idênticos, com rela
ção a uma característica particular, 
são chamados homozigotos. Indiví
duos híbridos, que possuem tanto o 
fator dominante quanto o reces
sivo, são denominados heterozigo- 
tos. Homozigoto significa um in
divíduo resultante de um zigoto 
onde figuram fatores idênticos, 
como RR ou rr das linhagens pu
ras. Heterozigoto designa o indiví
duo que se desenvolveu de um zi
goto com fatores diferentes, como 
Rr do híbrido.

Os fatores que constituem cada 
par são denominados alelos* (do 
grego allelo = cada um; alelo de
riva da abreviatura alemã alei, rela
tiva a alelomorfo). No caso, R é 
um alelo, como r também é. Um in
divíduo homozigoto tem alelos 
iguais para determinado caráter; 
um indivíduo heterozigoto tem ale
los contrastantes.

De volta à experiência de Men- 
del: depois de produzir híbridos de 
plantas com sementes lisas, cruza
das com as de sementes rugosas, 
ele promoveu a autopolinização 
dos heterozigotos. O estudo da pro
génie revelou que, na geração F2, 
a segunda a partir do cruzamento 
original, as sementes rugosas rea
pareciam. Ocorria isto:

F ■ Lisa Lisa
Rr x Rr

F j 3 lis a s : 1 rugosa

Cada vez que Mendel promovia 
a fecundação de plantas F, e obti
nha progénie numerosa (de modo a 
ter validade estatística), a distribui-

çao era a mesma: três com carac
terísticas dominantes, uma com re
cessivas. A explicação para isso é 
que cada planta F, produz dois ti
pos de gametas, um R e um r.

Quando um grande número de 
plantas é fecundado, os gametas se 
combinam de maneira aleatória, de 
acordo com determinadas probabi
lidades. Ora, existem quatro com
binações possíveis de dois elemen
tos, como R e r: ■

R r

R RR R r

r rR rr

Por causa da dominância do fa
tor R, as plantas RR não podem 
ser distinguidas das Rr; a distribui
ção real no fenótipo é de coefi
ciente 3:1, sementes lisas para ru
gosas. É um coeficiente fenotípico; 
já  o coeficiente baseado na consti
tuição real de fatores é genotípico, 
no caso 1 R R :2 Rr: 1 rr, como in
dica a matriz acima.

DISTRIBUIÇÃO IN D EPEN 
DENTE —  Mendel estudou as ca
racterísticas das plantas de sua ex
periência num enfoque individual. 
Mas anotou os dados de modo a es
tabelecer correlações. Isso levou-o 
a uma segunda importante desco
berta, o hoje chamado princípio da 
distribuição independente, princí
pio da distribuição casual, lei da 
pureza dos gametas ou ainda Se
gunda Lei de Mendel.

Os resultados observados no to
cante à forma das sementes obede
ciam ao mesmo padrão dos resulta
dos relativos à cor das ervilhas. 
Quando levou em consideração 
as duas categorias de característi
cas conjuntamente, Mendel con 
cluiu uma segunda teoria. O cruza
mento entre uma planta com 
sementes verdes e rugosas e outra 
com sementes lisas e amarelas pro
duzia híbridos com sementes lisas 
e amarelas.

Q u a n d o  e s s e s  h íb r id o s  se  a u to f e

cundavam e suas sementes eram 
plantadas, os dois tipos ascenden
tes reapareciam na progénie F2; 
mas, alem dos dois tipos —  verde- 
rugoso e amarelo-liso — , havia 
também plantas com sementes lisas 
e verdes, e outras com sementes ru
gosas e amarelas. A distribuição na 
população F2 foi de 315 plantas de 
sementes lisas e amarelas; 108, li
sas e verdes; 101, rugosas e amare
las; 32, rugosas e verdes. Em ou
tras palavras, o fator dominante 
para cada caráter aparecia em 3/4 
da população F 2 e o fator reces
sivo, no 1/4 restante. O resultado 
pode ser representado no esquema
1 desta página. Para melhor com
preensão: se 3/4 de F2 eram lisas 
e se 3/4 das lisas eram amarelas, 
a proporção de amarelas e lisas te
ria de ser 3/4 x 3/4 =  9/16. Igual
mente, se 3/4 eram lisas e 1/4 das 
lisas eram verdes, a proporção de 
lisas e verdes teria de ser 3/4 x 1/4 
=  3/16. Assim por diante, de 
acordo com as regras elementares 
de probabilidade.

Mas o exame do esquema acima 
conduz a uma suposição que Men
del também formulou quando ele 
interpretou seus resultados: o cará
ter dominante aparecia sempre no 
coeficiente 3:1. Não fazia nenhuma 
diferença que tal caráter fosse de 
forma ou de cor. A herança de cor 
das sementes não interferia de 
forma alguma sobre a transmissão 
hereditária da forma, e vice-versa. 
Os fatores coexistiam sem exerce
rem influência uns sobre outros.

A conclusão óbvia era de que a 
forma é controlada por um par de 
fatores, e a cor, por outro par de 
genes. Depreendia, então, que 
quando as células sexuais são for
madas, a maneira como um par de 
alelos se aparta não afeta a ma
neira pela qual o outro par se se
grega. Em outras palavras no ovo 
fecundado, os pares voltam a re- 
combinar-se com seus afins, sejam 
de cor, sejam de forma, em total in
dependência. Na progénie, ele po
dia esperar que 1/4 fosse de semen
tes rugosas e 3/4 de sementes lisas, 
in d e p e n d e n te m e n te  d c  c o r .

TA B E L A  1

lisas rugosas

Ascendente

Gam etas

Planta F

RR x rr 

R r

\ /
Rr

(lisas)

TA B E L A  2

Norm ais Daltônicos

o  cT

Pais

Prole

X

_ Ç _

JC_ JJL

TA B E L A  3

Daltônicos Normais

Î cT

f  f  'x 'x f -  1'X Y

f  f  !x 'X
f -  1 
lx Y

?
cr
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□  homem 

O  mulher

0 - 0  cruzamento

progenitores e filhos

gêmeos dizigóticos

gêmeos monozigóticos

sexo não especificado 
na coleta de dados

número de indivíduos

indivíduos afetados

[ 1  f )  heterozigoto para um 
recessivo autossômico

portador de um recessivo 
ligado ao sexo

abôrto ou natimorto de 
sexo não especificado

Ü É , :Ú T Ò !

identificação do indivíduo 
no heredograma:

I o propósito é a criança 
I y  2  3  2 da fleração II

0=0 casamento consangüíneo

Nos gráficos de hereditariedade usam-se símbolos universalmente aceitos.

De fato, como o esquema de
monstra, quando se ignora o as
pecto cor, a proporção de sementes 
lisas (coluna da direita) é de 
9 /1 6 + 3 /1 6 =  1 2 /16=  3/4. A pro- 
porção de sementes rugosas, sem
pre abstraída a cor, é de 3/16 +  
1 /1 6 =  4/16 =  1/4.

A concordância entre os resulta
dos reais e os esperados prova que 
os fatores que governam os carac
teres são independentes. O grupo 
que apresenta coeficiente 9/16 é o 
que possui os dois alelos dominan
tes; os grupos de coeficientes 3/16 
possuem um alelo dominante e 
outro recessivo; e cada indivíduo 
no grupo de 1/16 tem apenas alelos 
recessivos.

A semelhança dos genes respon
sáveis pelas características de 
forma das sementes (lisa ou ru- 
gosa), o fator genético que deter
mina a cor amarela é convencional
mente conhecido como A e o que 
produz a coloração verde, como a.
O fator A pode entrar na mesma 
célula sexual em que entram indife
rentemente R e r. O mesmo ocorre 
com a. Como muitos gametas são 
formados, o amplo sorteio permite 
a ocorrência de todas as combina
ções possíveis. A e a não podem es
tar presentes no mesmo gameta, 
como tampouco podem R e r, mas 
todas as outras combinações são 
possíveis.

Os tipos de gametas produzidos 
são portanto AR, Ar, aR e ar. 
Qualquer dos gametas da planta 
masculina pode combinar-se com 
qualquer dos gametas da feminina, 
que apresentam os mesmos fatores. 
Em números grandes de indivíduos, 
como os das experiências de Men- 
del, as combinações de gametas 
são as que aparecem dispostas no 
quadro da página 408. Esse mé

todo de representação é chamado 
de quadro de Punnett (em alusão a 
R. C. Punnett (1875-1967), geneti- 
cista inglês que primeiramente o 
empregou). São 16 quadrados, 
cada um referente a uma combina
ção possível.

Cada quadro, portanto, é 1/16 
do total. Só num desses quadros é 
que aparecem combinados os ca
racteres “ verde” e “rugoso”. isto é, 
1/16 do total.

Essa demonstração teórica con
fere com os resultados reais obtidos 
por Mendel e apresentados na ta
bela 1 daquela página. O quadro de 
Punnett indica que, quando há dois 
fatores envolvidos, resultam dezes
seis combinações genotípicas pos
síveis, mas so quatro combinações 
fenotípicas; ou quatro diferentes 
classes visíveis. O quadro serve de 
base para qualquer outro, com 
quaisquer números de característi
cas em combinações, contanto que 
elas sejam sujeitas a herança inde
pendente (o que nem sempre 
ocorre).

A aplicação, contudo, é imagina- 
velmente trabalhosa. Suponha-se a 
tarefa de determinar, a partir de um 
quadro de Punnett, o resultado pro- 
babilístico de duas plantas que di
ferissem em dez caracteres herda
dos independentemente. Em tal 
caso, haveria 1 024 diferentes fenó- 
tipos e 1 048 576 genótipos possí
veis. Se um dos ascendentes tivesse
0 membro dominante de cada par 
de alelos e se o outro tivesse o 
membro recessivo de cada par, o 
tipo ascendente dominante iria rea
parecer 59 049 vezes (entre
1 048 576), enquanto o tipo ascen
dente recessivo reapareceria apenas 
um a vez.

Se não se houvesse limitado a es
tudar somente um caráter de cada

vez, Mendel jam ais poderia ter ti
rado as conclusões a que chegou.

“ Linkage” e “Crossing over”

Alguns anos depois da redesco- 
berta dos princípios mendelianos, 
as investigações empreendidas 
comprovaram sua teoria geral, mas 
também conduziram à verificação 
de exceções.

Em pesquisas com a Drosophila 
melanogaster mosca-de-frutas, ou 
mosca-de-vinagre), foi descoberto

que certos genes (os “fatores”  de 
Mendel) tendem a associar-se na 
progénie com mais freqüência, em 
combinações apresentadas pelos 
pais.

O gene S determinava as condi
ções normais de pilosidade do in
seto; o gene s, o alelo de S, determi
nava uma redução na pilosidade. 
D, na convenção dos pesquisado
res, indicava o gene causador de 
um espessamento triangular na jun
ção de algumas veias das asas, uma 
formação conhecida por delta. O 
alelo de D, ou d, determinava a 
condição normal, estando delta au
sente. Uma Drosophila homozi- 
gota, portanto, poderia ser SSDD, 
ou ssdd. Cruzados os dois tipos, 
obtinha-se um híbrido com genó- 
tipo SsDd. A progénie F, heterozi- 
gota para os dois caracteres, pro; 
duzia gametas SD, sD, Sd e sd. Até 
aí, a teoria de Mendel se confir
mava. Mas, intrigantemente, os 
pesquisadores notavam que as 
combinações fenotípicas SD e sd 
eram sempre mais numerosas que 
as combinações Sd ou sD. O que 
ocorria era que os machos de F, só 
produzem gametas SD e sd, sem 
nenhuma recombinaçâo sD ou Sd. 
Como explicar? Supostamente, os 
genes S e D estão ligados de al
guma maneira. Essa associação é 
apenas parcial nas fêmeas (isto é, 
ocasionalmente rompida), porém 
constante nos machos.

Dessa descoberta emergiram 
dois novos conceitos: linkage e 
Crossing over. Linkage (literal
mente, significa ligação) é a asso
ciação que ocorre as vezes entre ge
nes que determinam caracteres di
ferentes. Trata-se, portanto, de um 
conceito que contradiz em certa 
medida a lei da distribuição inde
pendente dos genes, ou Segun
da Lei de Mendel.

0  rompimento ocasional de lin
kage, como no caso de S e D das 
fêmeas de D. melanogaster, para 
posterior recombinaçâo, é um cross 
o v e r . O  p ro c e s s o  d e  in t e r c â m b io  éJ á  o s  b a b ilô n io s , e m  4. OOO a .C . .  e la b o ra v a m  h o ro d o g r a m a s , o n d e  re g is tr a v a m  c a ra c te re s  h e re d itá rio s  do  c a v a lo .
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o Crossing over. As três expressões 
são adotadas internacionalmente.

Da descoberta do linkaçe e do 
Crossing over resultou a verificação 
de que a freqüência com que se re- 
combinam os genes ligados está as
sociada à distancia que medeia en
tre eles no grupo de linkage. Genes 
ligados que se recombinam com 
muita freqüência estão mais distan
ciados entre si do que os genes que 
se recombinam menos.

A partir de dados estatísticos de 
cruzamento, então tornou-se possí
vel elaborar “m apas” que mostram 
a disposição dos genes nos cromos
somos. Por exemplo: atribuindo-se 
uma ordem linear aos genes da 
Drosophila e fazendo-se um levan
tamento estatístico da frequência 
de recombinações entre os genes 
adjacentes A e B e da de genes B 
e C, torna-se então possível estabe
lecer a distância relativa existente 
entre A e C. Esse princípio de ar
ranjo linear dos genes num grupo 
de linkage parece ter aplicação ge
ral na natureza.

Sabe-se também que cada grupo

de linkage está associado com um 
cromossomo específico, dentro do 
qual os genes do grupo estão fisica
mente situados.

A prova dessa associação foi 
primeiramente obtida em cromos
somos sexuais, onde se verificou 
que existe um grupo de linkage que 
determina caracteres associados a 
sexo*.

DETERM INAÇÃO DO SEXO
— Na maior parte dos animais e 
em muitas çlantas, a determinação 
do sexo está relacionada a um par 
de cromossomos conhecido como 
alóssomos, ou cromossomos se
xuais (todos os demais cromosso
mos são conhecidos como autósso- 
mos).

A fêmea da Drosophila tem três 
pares de autóssomos e um par de 
alóssomos. Os dois alóssomos 
desse quarto par são idênticos. 
Como os cromossomos sexuais sâo 
designados por X, a constituição 
cromossômica da fêmea é expressa 
por 3AA (três autóssomos) +  XX 
(cromossomos sexuais, ou alósso

mos). O macho tem très pares de 
autóssomos e um par de cromosso
mos sexuais dissimilares; um mem
bro é um cromossomo X, como o 
da fêmea; o outro maior e diferente 
em forma, é o cromossomo Y. As
sim, sua constituição é expressa 
por 3AA +  XY.

Todas as células do corpo da fê
mea têm dois cromossomos X ; to
das as células do corpo do macho 
têm um cromossomo X e um cro
mossomo Y. Na meiose, os dois 
cromossomos X e os pares de au
tóssomos separam-se. Cómo todas 
as células-óvulos levam um mem
bro de cada par de autóssomos e 
um cromossomo X, todos os óvu
los são iguais. Porém, a meiose que 
produz o espermatozóide no macho 
resulta, nessas células de reprodu
ção, em um membro de cada par 
de autóssomos mais um membro 
do par de cromossomos sexuais: ou 
um cromossomo X, ou um cromos
somo Y, com a mesma probabili
dade de se tirar cara ou coroa. Há, 
portanto, dois tipos de espermato
zóides: os que portam cromosso

mos X e os que possuem cromosso
mos Y.

Na fecundação, o espermato
zóide combina seus cromossomos 
com os do óvulo que ele penetra. 
Se esse mesmo espermatozóide for 
portador de cromossomo X, o zi- 
goto resultante terá dois XX e dará 
origem a uma fêmea. Se tiver um 
cromossomo Y, o zigoto terá um 
cromossomo X (da mãe) e um cro
mossomo Y, determinando o sexo 
masculino.

No homem, o mecanismo é o 
mesmo, com a diferença de a cons
tituição cromossômica da fêmea 
ser 23AA +  XX, e a do macho, 
23 AA +  XY (o Y menor que o X). 
Em alguns organismos, a fêmea 
tem dois cromossomos X, e o ma
cho, apenas um cromossomo se
xual (X). Em mariposas, aves e al
guns peixes, o macho tem dois XX, 
e a fêmea, um X e um Y. Na mari
posa Lymantria dispar e na mosca 
Drosophila ocorrem às vezes in
divíduos de intersexo (característi
cas de ambos os sexos, concomi- 
tantemente), ou exageros e mo
dificações classificadas como su- 
persexo. Por exemplo, a superfê- 
-mea da Drosophila tem três cro
mossomos sexuais. Essas e outras 
circunstâncias indicam que a in
fluência dos cromossomos sexuais 
não é infalível na  determinação do 
sexo. Outros genes podem interferir 
na direção sexual dada ao zigoto.

LINKAGE SEXUAL —  A as
sociação entre sexo e cromossomos 
específicos sugere a associação de 
outras características controladas 
por genes localizados nos cromos
somos sexuais.

Certo tipo de daltonismo em se
res humanos é uma característica 
ligada ao sexo. O alelo que contro
la o aparecimento dessa anormali
dade (c) é recessivo em relação ao 
da visão normal (C), e localizado 
no cromossomo X. 0  cromossomo 
Y não tem alelo desse gene. Se uma 
mulher com os alelos normais 
desse gene tiver filhos gerados por 
um daltônico, todos os fenótipos da 
progénie serâo normais, mas as fi
lhas portarão o alelo recessivo do 
daltonismo em um de seus cromos
somos X (ver tabela 2 da página 
408).

Se uma mulher daltônica tiver fi
lhos de um homem normal, toda a 
progénie masculina será daltônica 
(ver tabela 3 da página 408).

Também no caso acima, os fenó
tipos das filhas serão normais, mas 
elas serão portadoras do alelo cau
sador do daltonismo.

Se uma delas tiver filhos de um 
daltônico, a prole feminina terá en
tão 50% de probabilidade de ser 
normal (embora seja portadora de 
fator de daltonismo) e 50% de ser 
daltônica. A prole masculina, tam 
bém. Tudo depende de o cromos
somo X da mulher estar associado 
a C ou a c. Esse padrão de heredi
tariedade aplica-se a muitos outros 
caracteres.

VEJA TAM BÉM : Ácidos Nucléi- 
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Gengis Khan

Gengis Khan, chefe mongol que se tomou senhor de um império que ia do Japão ao rio Danúbio.

No século XII, numerosas tri
bos, constituídas por clãs e tendo 
em comum língua e costumes, per
corriam a Mongólia exterior. No 
sul, havia uma confederação de tri
bos lideradas pelos keraitas; a 
oeste destes, estavam os turcos nai- 
manos e uigures, com elevado nível 
cultural; no extremo norte da Mon
gólia, nas florestas próximas do 
lago Baikal, viviam os caçadores 
merkitas, considerados selvagens 
pelos próprios pastores nômades; a 
leste, junto à fronteira manchu, fi
cavam as pastagens das tribos tár
taras; entre os merkitas e os tárta
ros apertavam-se os mongóis*.

Uma das tribos do pequeno povo 
mongol, a dos kiyatas, era chefiada 
por Iasugai, o Valente, que perten
cia ã mais nobre família do clã dos 
borgigins. Quando Iasugai morreu, 
Temugin, seu filho mais velho e su
cessor foi obrigado a refugiar-se 
junto à tribo dos keraitas. Nascido 
provavelmente em 1167, tinha en
tão treze anos de idade.

Pertencia Temugin a um povo 
nômade que se dedicava ao pasto
reio e à lavoura de subsistência. 
Hábeis cavaleiros e excelentes 
guerreiros, os mongóis desconhe
ciam a escrita e praticavam o xa- 
manismo, rito animista que não ha
via sofrido influências budistas ou 
maniqueístas, já  então manifestas 
nos keraitas, uigures e turcos.

O herdeiro de um bravo

A liderança de Temugin, de iní
cio, seria contestada pelos guerrei
ros de seu pai. Não aceitando a 
nova chefia, colocaram-se sob o 
comando do clã dos taitchutas. E 
estes perseguiram o jovem líder, 
que precisou refugiar-se nas m onta
nhas com a mãe e os cinco irmãos. 
Mas Temugin não aceitou passiva
mente a situação. Conseguindo as
saltar o acampamento dos taitchu
tas com a ajuda de Tobril Khan, 
outro jovem filho de chefe, estabe
leceu com ele um tratado de mútua 
e eterna aliança. Logo começaram 
a surgir histórias sobre o guerreiro 
que arriscava a vida com desprezo, 
o herdeiro da coragem e ousadia de 
Iasugai, o Valente.

Jovens de outros clãs, outrora li
derados pelo pai de Temugin, pro
curavam cada vez mais uma apro
ximação com o novo chefe, que já  
dispunha de recursos para enfren
tar os taitchutas e os merkitas. Es
tes últimos haviam atacado o 
acampamento de Temugin, raptado 
as mulheres, inclusive sua esposa. 
Com o auxílio dos keraitas e outras 
tribos aliadas, a vingança não tar
dou. Temugin conseguiu reaver sua 
mulher e. com a vitória sobre os 
merkitas (1196), atraiu a simpatia 
dos chefes das tribos mais podero
sas, preparando futuras alianças.

As duas primeiras décadas do 
governo de Temugin foram uma ár
dua busca de hegemonia, pela qual 
ele lutou desde 1189, quando foi re
conhecido como khan por parte 
das tribos da Mongólia oriental.

Isso não lhe bastava: queria ser o 
khan de toda a Mongólia, e a luta 
com as tribos que defendiam a in
dependência tribal atrasava o pro
cesso de hegemonia.

Quando da guerra entre os kin e 
os tartaros, Temugin lutou ao lado 
dos chineses e keraitas; recebeu ar
mas, dinheiro, o título de capitão e, 
mais uma vez, fortaleceu-se com a

vitória. Prevenindo-se contra um 
possível revide dos tártaros, ele re
solveu atacá-los novamente e con
seguiu subjugá-los: os tártaros, 
como grupo independente, deixa
ram de existir.

Finalmente, as tribos nômades 
da Mongólia, no final do século 
XII, eram lideradas apenas por 
duas grandes confederações: a dos

keraitas e a dos borgigins. Não 
querendo dividir seu poder com 
ninguém, Temugin voltou-se contra 
os seus antigos aliados e tentou 
atacar os keraitas. Mas, diante da 
superioridade numérica do inimigo, 
retirou-se do combate. Esse m alo
gro foi prejudicial para o grande 
chefe: muitas tribos, amedrontadas, 
abandonaram-no. Ele seguiu então
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Pintura chinesa da época Yuan: Gengis Khan caçando com um falcão. Até 1211 o soberano mongol foi aliado dos kin, senhores do norte da China.

para o norte, perto da fronteira 
manchu, onde preparou armas e 
cavaleiros para um novo combate 
a seus antigos aliados. Vitorioso 
desta vez, o futuro Gengis Khan 
viu-se à frente de uma poderosa 
confederação tribal, cujos domí
nios cobriamolestedaM ongólia, fa
zendo fronteira com o reino dos 
naimanos, herdeiros da cultura dos 
turcos e uigures. Os naimanos fo
ram vencidos por Temugin, após a 
luta com os keraitas.

Na primavera de 1206, todas as 
tribos foram convocadas para um 
kurultai, assembléia solene, que 
teve lugar perto da nascente do rio 
Onon. Na ocasião, Temugin foi re
conhecido como khan supremo dos 
mongóis, ou Gengis Khan, o mais 
vigoroso dos khans. Os mongóis 
unificados sob a chefia d e  O e n g is

Khan foram organizados (para a 
paz e a guerra) em tuman, grupos 
de 10 000 homens, diretamente li
gados ao comando superior. O 
chefe supremo impunha-lhes rígida 
disciplina militar, alguma moral e 
as primitivas tradições mongólicas 
(que logo imperariam em toda a 
Ásia conquistada).

A Mongólia tornou-se base de 
outras conquistas de Gengis Khan. 
Em 1211, à frente de 200 000 guer
reiros, atravessou o deserto de 
Góbi, para atacar a China. Dois 
anos antes (1209), ele já  conquis
tara  o noroeste da China, domi
nado pelos tangout. Em 1215, os 
mongois cercaram Pequim, massa
craram a população e destruíram 
quase toda a cidade. No ano se
guinte, focos naimanos indepen- 
d e n te s ,  que a m e a ç a v a m  a  s u b e r a -

nia de Gengis Khan na Mongólia, 
foram sufocados.

O doador de um império

Temugin agora controlava toda 
a Ásia superior e já  estava prepa
rado para atacar o império turco 
do muçulmano Mohamed de Kha- 
resm, cujos domínios estendiam-se 
da fronteira hindu e do golfo Pér
sico aós mares Negro e Cáspio, e 
da Arábia até o lago de Arai. Em 
1221, os mongóis penetraram no 
mundo islâmico. Os brilhantes focos 
de civilização de Bukhara, Samark- 
hara, Samarkand, Merv e Hérat fo
ram devastados e incendiados; os 
habitantes, quase aniquilados.

De 1221 a 1223, a horda mongol 
atravessou todo o continente asiá
tico num percurso de 6 000 quilô

metros. Após dominar os principa
dos da Geórgia, atravessou o 
Cáucaso, atingindo as vastas este
pes da Rússia meridional. E 
quando o “rei universal” regres
sava a seus campos de oeste, teve 
de voltar imediatamente para a 
China, onde o reino vassalo dos si- 
hia dava sinais de independência. 
Em 1226, Gengis Khan começou 
sua última campanha. Lutava con
tra o remanescente do reino dos 
tangout quando adoeceu; morreu 
no mesmo ano, alguns dias antes 
da tomada da capital dos si-hia. O 
vasto império de Gengis, dividido 
entre seus filhos e netos, fragmen
tou-se com sua morte.

VEJA TAM BÉM : Mongóis.
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O comércio marítimo sempre foi a base do desenvolvimento econômico de Gênova, e esteve presente em quase toda a história da cidade-repúbíica.

Gênova, 
República de

As numerosas ruínas mostram 
que em suas origens Genôva foi 
uma colônia grega. Mais tarde re
construída pelos romanos, tor- 
nou-se o principal porto da Ligúria. 
Ocupando uma posição geografica
mente vantajosa, obteve grande de
senvolvimento econômico e pode
rio militar, enriquecendo com o 
comércio marítimo.

Os navegadores genoveses atra
vessam o Mediterrâneo, contornam 
a península Ibérica, chegando às

margens do mar Negro. Em cara
vanas, penetram na Ásia, de onde 
trazem sedas, lãs, especiarias, pe
les, pedras e metais preciosos. Ins
talam feitorias e entrepostos em lu
gares estratégicos do Mediterrâneo.

No século XIII, quando os sar
racenos invadem o sul da Itália, 
Gênova alia-se a Pisa, na luta 
contra o estrangeiro que havia 
ocupado a Sardenha. Derrotados 
os sarracenos, surge a rivalidade 
entre as duas-cidades italianas pela 
posse da ilha. Na batalha de Melo- 
ria (1284), a vitória de Gênova ga
rante-lhe a hegemonia da região.

Garantia para os mercadores

As cruzadas* para o Oriente 
irão proporcionar novas vantagens 
e c o n o m ic a s  a o s  m e r c a d o r e s  g e n o 

veses. Apoiando o cristianismo, 
com seu poderio naval, o Império 
Bizantino coloca à disposição dos 
genoveses feitorias, portos e con
tratos comerciais.

Para preservar seus bens e dimi
nuir os riscos, os comerciantes ge
noveses associam-se em compa
nhias, que constroem os barcos, 
decidem seu uso, elegem o capitão 
e repartem entre si os lucros. É 
uma forma de se protegerem contra 
atos de pirataria, acidentes de via
gem ou vendas insuficientes.

A partir do século XIII, Gênova 
estabelece acordos comerciais com 
suas várias feitorias, financiando 
os empreendimentos com altos ju 
ros, reembolsáveis apenas em caso 
de viagem lucrativa.

Em Gênova, os burgueses for
mam companhias e se especializam

em assuntos bancários. Dispõem 
de um importante capital, formado 
pela contribuição dos sócios e por 
depósitos particulares. Cada com
panhia constitui-se pela associação 
de alguns investidores de capital, 
ocupando posição igual. Os mem
bros são proibidos de participar de 
outras empresas e colocam sua ati
vidade a serviço da associação. 
Agentes especializados abrem su
cursais bancárias em diversas cida
des comerciais da Itália e no 
Oriente Próximo.

As companhias bancárias encar
regam-se da transferência de fun
dos, do comércio do ouro e do 
câmbio, e ainda promovem, com fi
nanciamentos, o desenvolvimento 
da indústria da lã. Além disso, fa
zem empréstimos a juros que. se
gundo os riscos envolvidos, variam
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de 7 a 33%. No entanto, a expulsão 
e o confisco ameaçam a segurança 
dos mercadores e banqueiros geno- 
veses nos países estrangeiros. Para 
assegurar sua posição, passam a 
envolver-se também na política, 
fornecendo grandes quantias de di
nheiro aos príncipes locais, finan
ciando a candidatura dos impera
dores germânicos, colaborando na 
organização das cruzadas. No en
tanto, enquanto se fortalece econo
micamente, a situação política da 
cidade é bastante instável.

As facções de nobres que lutam 
pela obtenção do poder e as rivali
dades entre importantes famílias
—  Spinola, Grimaldi e Doria — 
levam a cidade a um verdadeiro 
caos, cjue irá se prolongar por vá
rias décadas. Enfraquecida, fica à 
mercê de sucessivas dominações 
estrangeiras (Império Romano- 
Germanico, Reino de Nápoles e 
República de Milão).

Em 1339, nomeado primeiro 
doge, Simão Boccanera (1300- 
1368) centraliza o governo: con
segue afastar a dominação estran
geira e apaziguar as lutas entre fa
mílias rivais.

Guerra contra Veneza

Veneza*, outra cidade-república 
italiana, dirigira uma cruzada con
tra Constantinopla, ocupando a ci
dade. Quando o imperador bizan
tino Miguel Pajeólogo retoma, em 
1261, seu domínio sobre a cidade 
central do império, procura vin
gar-se de Veneza. Serve-se de Gê
nova, a principal rival de Veneza, 
concedendo aos comerciantes ge- 
noveses o direito de instalação de 
novas feitorias na Criméia, em 
Constantinopla e no Oriente Pró
ximo. Em 1295, os genoveses ocu
pam um porto em Creta e derrotam 
a frota veneziana na Síria. A se
guir, a Istria e a Dalmácia, centros 
de poderio de Veneza, são conquis
tadas. Em 1379, Veneza é blo
queada por mar pelo almirante ge- 
novês Doria, enquanto os exércitos 
de Pádua ameaçam-na por terra 
firme. No cerco de Chioggia os ve- 
nezianos recuperam algumas van
tagens e, finalmente, em 1381, é as
sinada a paz: Gênova fica com um 
porto em Chipre; Veneza ganha 
acesso ao mar Negro.

Como resultado da guerra, Gê
nova sai enfraquecida, perde 
grande parte de sua potência marí
tima, e não consegue manter-se in
dependente. Cai sob a dominação 
dos Visconti de Milão, e depois do 
rei da França. Além disso, com o 
deslocamento do eixo comercial 
para o Atlântico, no século XVI, 
torna-se difícil concorrer com ou
tros países.

Em 1518, reaparece o espirito 
nacional com Andrea Doria 
(1468-1560), que restabelece a an
tiga forma de governo (doge), ex
pulsando os franceses. A situação 
mantém-se sem modificações até 
que, com a Revolução Francesa, 
cria-se a República Liguriana, in
corporando Gênova.

VEJA TAM BÉM : Bizantino, Im 
pério; Florença, República de; Itá
lia; Veneza, República de.

Geoeletricidade

A geoeletricidade estuda as pro
priedades e os fenômenos elétricos 
da Terra*. Entretanto, algumas ve
zes o termo é usado excluindo as 
propriedades e fenômenos da at
mosfera. Já  a expressão “correntes 
elétricas da Terra” indica uma 
classe de fenômenos naturais de 
amplitude mundial, relativos a mu
danças do geomagnetismo*, corre
lacionadas com as perturbações da 
ionosfera, as protuberâncias sola 
res, as luzes polares e a variação 
periódica das manchas do Sol.

Em 1844, quando foi iniciado o 
uso do telégrafo* comercial, cor
rentes elétricas estranhas costuma
vam penetrar nas linhas telegráfi
cas e interferir na transmissao de 
mensagens. Naquela época usa
va-se uma linha única ligada à 
terra em ambas as extremidades. 
Pela observação que foi feita em li
nhas do telégrafo britânico, Barlow 

1776-1862) chegou à conclusão 
em 1847) que essas correntes vi

nham da terra e podiam ser obser
vadas em qualquer ocasião, em
bora normalmente não fossem tão 
intensas a ponto de interferir no 
serviço telegráfico.

Após essa descoberta, outras 
correntes* elétricas foram identifi
cadas. Entre elas surgiram as verti
cais, fenômeno ainda hoje sem ex
plicação plausível, e que ocorre 
principalmente em montanhas. 
Uma das interpretações dadas ao 
fenômeno admite que tais correntes
v e r t ic a i s  f lu e m  d a  te r r a  p e lo s  la d o s

de uma montanha, em direyão ao 
cume. Instalando-se dois eletrodos 
ligados por um arame ao longo da 
encosta, uma corrente elétrica flui 
pelo arame, de baixo para cima. E 
possível que o solo entre as duas al
titudes encerre alguns constituintes 
de uma bateria que se completa 
quando se instalam os eletrodos.

Alguns cientistas apóiam essa 
explicação, pois acham que a aci
dez ativa (concentração do íon H+) 
do solo varia nas encostas, como 
uma função quase linear da alti
tude, porque os constituintes alcali
nos sao mais rapidamente lixivia- 
dos do solo.

As geoelétricas constituem outro 
tipo de correntes, induzidas quando 
a água se move através das linhas 
de força magnéticas da Terra. No 
hemisfério Norte, a direção da cor
rente na àgua é da esquerda para 
a direita de quem olha na direção 
do movimento. Quanto às corren
tes elétricas globais que fluem em 
camadas ao longo da superfície da 
Terra e penetram na crosta, pare
cem ser induzidas pela atividade 
elétrica da ionosfera.

O campo magnético terrestre é 
um produto da atividade elétrica no 
interior da Terra. Uma teoria sus
tenta que o núcleo de níquel-ferro 
gira num sentido inverso ao do 
manto, agindo, assim, como um 
dínamo gerador de campo elétrico.

Em qualquer parte da Terra 
ocorrem perturbações das corren
tes terrestres, principalmente nas 
regiões polares. As vezes essas per
turbações assemelham-se a tempes
tades e, aparentemente, têm alguma 
relação com as perturbações do 
geomagnetismo. Tanto as tempes
tades das correntes terrestres como 
as do  g eo m ag n e tism o  es tão  a s s o 

ciadas com a ocorrência de auroras 
boreais: ambas ocorrem mais fre
quentemente durante os períodos 
em que as manchas solares são 
maiores e mais numerosas; para 
ambas existe a probabilidade de re
petição 27 dias depois.

Um campo elétrico 
envolve a Terra

A eletricidade atmosférica é o in
tercâmbio contínuo das cargas elé
tricas na atmosfera, que se origi
nam da superfície da Terra ou a 
atingem. As partículas carregadas 
de eletricidade concentram-se na 
ionosfera e, em menor escala, nas 
outras partes da atmosfera, exis
tindo um campo elétrico da ordem 
de várias centenas de. milhares de 
volts entre o solo e a atmosfera su
perior. No sentido vertical, esse 
campo varia aproximadamente de 
100 volts por metro, perto do solo, 
a cerca de 10 volts a uma altitude 
de 20 quilômetros.

Pesquisas realizadas para identi
ficar a fonte da corrente elétrica 
contínua que flui do ar para o solo 
revelaram que há uma relação en
tre a intensidade daquela corrente 
e a totalidade das tempestades em 
curso (com raios e trovoes), estima
das em cerca de cem por segundo 
em toda a face da Terra. As descar
gas elétricas que são resultantes 
dessas tempestades seriam a causa 
da corrente de retorno que propõe 
as cargas positivas na atmosfera 
superior.

VEJA TAM BÉM : Corrente Elé
trica; Eletromagnetismo; Energia; 
Geomagnetismo; Terra.
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Geografia

De origem grega, a palavra 
“geografia ’ significa literalmente 
“descrição da Terra” (de geo = 
Terra; e graphein =  descrever). 
Mas o significado etimológico 
pouco tem a ver com o uso atual 
do termo. Modernamente, designa 
a ciência que estuda a organização 
do espaço terrestre — determinada 
pela convergência de fatores físi
cos, biológicos e sociais —  desen
volvida pelo homem. Assim, a prin
cipal finalidade das investigações 
geográficas é descrever e explicar 
as distribuições e as relações espa
ciais terrestres, conjugando num 
mesmo campo de trabalho duas 
realidades heterogêneas: a natural e 
a social. A primeira, é preocupação 
da geografia física: a segunda, da 
geografia humana.

A geografia em poemas

O interesse do homem em conhe
cer o espaço terrestre — levado so
bretudo por sua necessidade de si
tuar-se, deslocar-se e ajustar-se 
nesse espaço — é tão antigo quanto 
a própria humanidade. As primei
ras descrições geográficas sistemá
ticas, de que se tem registro histó
rico, encontram-se na Antiguidade, 
entre os chineses, egípcios, fenícios, 
assírios, hebreus e, destacada- 
mente, gregos.

Com estes últimos assinala-se o 
primeiro grande período de produ
ção de documentos relativos as coi
sas do espaço terrestre, preocupa
ção que se reflete inclusive em 
obras literárias. Os poemas de Ho
mero*. por exemplo, já  expressam 
uma concepção sobre a amplitude 
da superfície do planeta.

Nos séculos VI e V a.C. sobres
saem os textos de Hecateu* de Mi- 
leto, de Heródoto* e de Hipócra- 
tes*, sendo que este imprimiu à sua 
obra um sentido de ecologia* hu
mana.

Pitágoras* e Platão* encarre- 
gam-se de sintetizar as concepções 
astronômicas que alimentam as es
peculações sobre o Universo e a 
Terra*; a confirmação da esferici- 
dade do planeta, hipótese que fora 
proposta por Tales* de Mileto, leva 
as primeiras divisões da superfície 
terrestre em zonas diferenciadas e, 
ainda, à idéia de antípodas (regiões 
do globo situadas em pontos dia
metralmente opostos).

Em seguida, com as Meteoroló
gicas, Aristóteles* explica algumas 
qualidades físicas do mundo medi
terrâneo, que seus discípulos da Es
cola de Alexandria se incumbirão 
de especular pelas vias astronô
mica e matemática. E Eratóstenes*. 
determinando o tamanho da Terra 
pela medição astronômica de um 
arco de meridiano, constrói um 
mapa-múndi, chamando de “ geo
grafia" esse campo de observação 
do planeta. Tiparco* retom ará os 
esboços geodésicos de Eratóstenes, 
aperfeiçoando-os, e proporá uma 
teoria sobre os climas.

A geografia dos gregos —  essen
cialmente apoiada na astronomia.

larcantiharum
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Os cosmógrafos do século XVI não se limitavam a descrever os acidentes geográficos: ilustravam seus mapas com 
figuras características do local estudado. Exemplo dessa preocupação é a carta de Diogo Homem —  cosmógrafo 
oficial do reino português — , que preparou, em 1558, o mapa da América do Sul, incluindo as Antilhas. O  original 
da c a rta , que faz parto do " A t la s  de Diogo Hom em ", encontra-se no Museu Britânico, em Londres.



416 Geografia

na matemática, na física — empe
nhava-se na tentativa de desvendar 
os segredos do cosmo. Já  entre os 
romanos as preocupações foram 
outras: a expansão do império exi
giu o aprofundamento dos estudos 
sobre os espaços habitados, le
vando a um considerável desenvol
vimento da geografia humana. 
Com eles define-se uma nova ciên
cia —  a corografia — num movi
mento em que se destacam Polí- 
bio*, que viveu em meados do 
século II a.C., e Estrabão*, grego 
que viveu em Roma quando Au
gusto era o imperador.

Estrabão pode ser considerado o 
grande pioneiro da geografia hu
mana. Nos dezessete volumes de 
sua Geografia, além de um balanço 
crítico da ciência geográfica grega, 
ele realiza notáveis descrições dos 
mundos europeu, asiático e norte- 
africano, fazendo ao longo do texto 
importantes relacionamentos histó
ricos. Seguindo esse caminho, vá
rios outros autores produzirão co
rografias —  como De Cho- 
rographia Libri III, de Pompônio 
Mela, no início da era cristã — em 
latim e em grego.

Nos primeiros séculos depois de 
Cristo, contudo, o cunho de investi
gação científica séria vai desapare
cendo nesse tipo de obras, substi
tuído pelas concepções místicas 
que caracterizarão a _ chamada 

geografia sagrada”. A única exce
ção importante dessa época —  já  
prenunciadora do longo período do 
obscurantismo medieval, quando a 
ciência se verá obrigada a cur
var-se ante as imposiçoes religiosas 
—  é Cláudio Ptolomeu*, autor da 
teoria geocêntrica (a Terra como 
centro do .Universo). A contribui
ção metodológica e factual de Pto
lomeu subsistirá até o século 
XVIII, tendo sido particularmente 
revigorado pelos árabes até o sé
culo XIII.

Novo mundo,
nova geografia

Na fase da escolástica* renas
cem algumas idéias aristotélicas, 
contra certas concepções sobre a 
Terra. Volta-se a falar na esferici- 
dade do planeta, num momento em 
que tudo anuncia a época dos em
preendimentos marítimos dos pró
ximos séculos XV e X V I- movi
mentos de conquista e pere
grinação, cartas de viajanjes, por- 
tulanos, a revelação da Ásia aos 
europeus por Marco Polo*, os inte
resses dos navegadores do Mediter
râneo e do mar do Norte.

Mas, ao lado da grande aventura 
dos descobrimentos*, os séculos 
XV e XVI viverão também o con
flito de idéias gerado pela  revalori
zação das concepçoes clássicas 
pre-medievais de conhecimento e 
descrição da Terra, em confronto 
com a nova imagem do mundo tra
zida pelos navegantes. As desco
bertas levam a uma redefinição do 
horizonte terrestre e marcam avan
ços da astronomia* —  o heliocen- 
trismo (o Sol como centro do Uni
verso) de Copérnico* — e da 
cartografia*

O conflito situa-se exatamente 
entre a nova visão do mundo propi
ciada pelos empreendimentos marí
timos. e a retomada das concep

ções clássicas, característica da 
Renascença*. E o rompimento com 
a herança antiga será lento e pro
gressivo, tanto quanto a ruptura 
entre o sistema feudal de produção 
e o ascendente capitalismo* co
mercial, que passara a exigir uma 
nova organização do conhecimento 
científico.

A busca de uma sistematização 
na área da geografia curiosamente 
produz resultados iniciais numa 
obra que não teve grande signifi
cado: a Geographia General/is 
(1650), de autoria de Bernardo Va- 
rêncio (1622-1650?^. Esse autor 
sustenta uma divisão da ciência 
geográfica em dois campos: a geo
grafia geral —  para ele, a única 
passível de comprovação científica 
— e a geografia especial. Segundo 
Varêncio, a geografia geral trata 
dos fenômenos e processos relati
vos ao mundo físico enquanto que 
a especial trata das descrições dos 
quadros territoriais caracterizados 
pela interação homem-natureza, 
que não poderiam ser explicados 
por “ leis”. A evolução das explica
ções sobre os fenômenos espaciais 
físicos ocorrerá logo depois com os 
naturalistas, que procurarão siste
matizar a área que hoje seria cha
mada de “ geografia física”.

O determinismo geográfico 
e sua contestação

O século XVIII é um período de 
grande produção, referente tanto 
aos aspectos naturais do espaço 
quanto aos balanços estatísticos de 
certas “ qualidades humanas” 
(nesse momento, tais balanços são 
indispensáveis, porque deles em 
boa parte dependem a expansão 
dos negócios, a segurança das ad
ministrações, a eficácia das con
quistas territoriais). Nesse século 
em que se polemiza sobre a supre
macia das leis naturais em relação 
ao comportamento do homem, si- 
tua-se a obra de Kant*, que, em 
suas proposições sobre a filosofia 
da ciência, denomina de “ciências 
geográficas” o estudo dos fenôme
nos associados no espaço; são teses 
que, mais tarde, no correr do século 
XX, ainda alimentarão fundamen
tações sobre a qualidade do fato 
geográfico e sobre a própria natu
reza da geografia.

A grande coleção de levanta
mentos e observaçoes em geografia 
e a expansão das ciências físicas e 
biológicas serão fundamentais para 
os trabalhos de síntese que, no sé
culo XIX , se produzirão através 
das obras de Alexandre von Hum
boldt*, naturalista e viajante, e 
Karl Ritter*, historiador e profes
sor. Nos relatos das explorações, e 
sobretudo no Cosmos, Humboldt 
não só estabelece métodos de ob
servação para um grande número 
de ramos do conhecimento mo
derno, como também salienta e 
aplica princípios de explicação da 
unidade da natureza e de suas ma
nifestações espaciais. As teses le
vantadas por Humboldt serão pro
postas com mais ênfase por Ritter, 
no sentido da compreensão dos es
tabelecimentos humanos e de suas 
relações com o meio natural.

Nessa época, as idéias determi
nistas —  sustentando a subordina
ção completa das sociedades aos
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Na época de Tales de Mileto. um mundo reduziao tem a Grécia no centro
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ambientes naturais —  são fomenta
das por vários fatores: o crescente 
interesse pelas ciências naturais, a 
manutençao dos esquemas propos
tos pela geografia humana de Rit- 
ter, o redimensionamento da ex
pansão colonial européia apoiada 
na Revolução Industrial* e sua 
conseqüente estratégia de pensa
mento vinculada à supremacia da 
Europa e do homem branco, a apli
cação das leis que explicavam os 
fenômenos físicos, a publicação da 
obra de Darwin* sobre origem, 
evolução e condicionamento das 
espécies ao meio.

No primeiro volume de sua An- 
tropogeografia, Retzel* será o pri
meiro grande geógrafo a explicar a 
atuação das forças do ambiente so
bre o homem, no que será seguido 
por outros importantes nomes da 
ciência geográfica que reduzirão a 
geografia à interpretação ambienta
lista.

A resposta aos deterministas 
virá ainda no século X IX  com os 
geógrafos franceses, principal
mente com Vidal de La Bl ache 
(1845-1918). Este procura demons
trar os condicionantes sociais e as 
possibilidades do arbítrio humano 
nas diferentes formas, de ajusta
mento e integração dos grupos ao 
meio ambiente: ao determinismo 
ele opõe o “possibilismo”.

A geografia 
contemporânea

Triunfante a tese do “possibi
lismo”, a ciência geográfica chega 
ao século XX buscando conjugar 
no mesmo campo de estudos os fe
nômenos físicos e os sociais. Quali- 
fica-se agora o espaço como ex
pressão de um objeto-síntese: isto 
e, a realidade que emana do quadro 
criado pela intersecção do meio na
tural com a ação humana.

Porém, o estudo do comporta
mento desse espaço sempre esteve 
sujeito às investigações de diferen
tes ciências físicas e sociais. E pelo 
fato de tais ciências serem hetero
gêneas e se encontrarem em dife
rentes etapas de evolução, ocorrem 
fatalmente processos setoriais dife
renciados na interpretação das rea
lidades espaciais. O que, por sua 
vez, exacerba a dualidade entre o 
estudo do espaço natural e o das 
manifestações espaciais da vida do 
homem; torna-se mais aguda a se
paração entre a geografia física e a 
humana, quando elas deveriam ser 
complementares, interdependentes.

O problema tem também raízes 
na falta de solidez metodológica da 
ciência geográfica. A imaturidade 
das colocaçoes sobre a natureza da 
geografia somam-se outros dádos: 
a manutenção de certos valores e 
concepções do passado; a identifi
cação do espaço geográfico com 
vagas e imprecisas noções_(como a 
de “paisagem”); a intuição como 
instrumento de interpretação; a 
busca da síntese através de descri
ções e balanços regionais físicos e 
humanos, onde a unidade é o es
paço selecionado e não a busca da 
compreensão dos quadros dinâmi
cos de organização territorial (pro
duto conjuntural da multiplicidade 
de ações e relações particulares do 
processo histórico).

D e  q u a lq u e r  m o d o j  m e s m o  s o b

essa atmosfera, a geografia cientí
fica não cessou de progredir “na 
análise das relações entre fatos na
turais e entre estes e a evolução his
tórica, entre patrimônios e meios 
de produção ou necessidades de 
produção’ , e “seguiu um desenvol
vimento contínuo, que se concre
tiza por grande número de traba
lhos científicos, teses, tratando 
seja de balanços regionais, seja de 
questões de ordem geral” , con
forme explica Pierre George em A 
Geografia Ativa.

Mas, sem dúvida, a concepção 
de geografia como amplo e liberal 
estudo da superfície terrestre le
vou-a, ao lado de jjrogressos, tam 
bém a uma situaTçao difícil, de pul
verização e multiplicidade de 
interpretações sobre seu objeto. A 
rediscussão de seus propósitos tem 
marcado a literatura geográfica 
posterior à Segunda Guerra Mun
dial (1939/45).

A redefinição das relações inter
nacionais do pós-guerra, as neces
sidades nacionais indistintas de 
crescimento e desenvolvimento 
econômico, a noção do valor dos 
recursos naturais, a existência de 
problemas específicos em espaços 
em crise, a rentabilidade das açoes 
ligadas a planificações sócio-eco- 
nomicas. Ainda de acordo com 
Pierre George, esses são valores 
que “apelam para um novo cotejo 
de conhecimentos que só têm signi
ficação prática ao nível das visões 
sintéticas e da prospecção global. 
A experiência demonstrou que não 
se poderia obter êxito num em
preendimento especializado, senão 
sob a condição de se conhecerem 
os efeitos em cadeia e as contradi
ções que envolvem toda ação ino
vadora: nova justificação da neces
sidade da investigação e dos 

Visão medieval de Alexandria, o grande centro cultural helenistico. balanços geográficos” .

Os avanços tecnológicos permitiram um grande desenvolvimento da geografia física. (Foto obtida pela Gemini VI.)



Depois que o homem pisou na Lua, pâde finalmente ter uma visâo global da Terra, com a distribuição de seus rios, mares, oceanos e continentes.

Apesar das dificuldades relativas 
à fixação dos propósitos da geogra
fia, é grande o volume de material 
que a abordagem geográfica do es
paço incorporou à literatura cientí
fica, da segunda metade do século 
X IX  até os dias de hoje. Trata-se 
de uma contribuição fundamental a 
certos setores de análise de fenôme
nos específicos de outras ciências
—  naturais e sociais —  e ã manu
tenção do interesse de investigação 
de realidades globalizantes, situa
das no entrecruzamento de discipli
nas pertencentes às ciências da 
Terra e do homem.

Preocupada com as diferentes di
reções de investigação proporcio
nadas por sua historia recente, a 
geografia extrai hoje de seu estudo 
crítico colocações mais claras a 
propósito da essência de seu objeto 
e de sua natureza. Sua unidade 
pode ser encontrada no fato de que 
e uma ciência humana do espaço 
contínuo — tomado este como 
campo de ações e de relações, de 
intensidades variáveis, que caracte
rizam e condicionam a vida do ho
mem, e que se estruturam em orga
nizações territoriais hierarquizadas
t a n to  n o  p la n o  d a s  q u a l id a d e s

quanto no da extensão (planetária, 
regional e local).

Essas organizações espaciais são 
produtos da interferência de duas 
ordens de fenômenos diferentes: os 
fenômenos relativos ao meio natu
ral —  objeto da geografia física — 
e os próprios da açao do homem e 
da sociedade — que, quando parti
cularizados, são o objeto de estudo 
da geografia humana. Tanto os pri
meiros quanto os segundos são mo
tivo de consideração da geografia, 
quando tratados como componen
tes de uma realidade global, ex- 
prssaa pelo s e n t id o  da organização

dos conjuntos territoriais. Assim a 
geografia admite, na busca da com
preensão de seu objeto último — o 
espaço global — , análises setoriais 
das qualidades’cujos resultados po
derão fornecer instrumentos para 
entender e explicar as formas e fun
ções dos conjuntos territoriais de 
escalas variadas. Essas análises se
toriais compõem o quadro da 
geografia regional.

VEJA TAM BÉM : Aerofotoerame- 
irta; Cartografia:Satélite; Terra.
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Geologia

O estudo dos primeiros milhões 
de anos da Terra* pertence ao 
campo da astronomia* e da cosmo
gonia*. A partir do momento em 
que o planeta adquire uma crosta 
sólida e permanente (litosfera), sua 
história passa a ser contada pela 
geologia.

Abrangendo campos diversos, 
essa ciência ocupa-se da composi
ção e estrutura das rochas* que for
mam a crosta terrestre, além da 
evolução* dos animais e plantas 
que vivem sobre ela. Estuda ques
tões relativas ao intemperismo, res
ponsável, em grande parte, pela 
formação dos solos a partir das ro
chas (devido à desintegração mecâ
nica ou química); efeitos construti
vos ou destrutivos do vento; formas 
topográficas resultantes da ação do 
gelo*, tais como tilitos (depósitos 
glaciais) e varvitos (formaçoes flu- 
vioglaciais); efeitos da atuação do 
mar sobre as plataformas continen
tais; processos de formação de de
pósitos carbonosos e petrolíferos; 
fenômenos vulcânicos, terremotos e 
suas consequências (desmorona
mentos, etc.) são outros assuntos 
enquadrados na área da ciência 
geológica.

Cosmogonia, geologia física, pe
trologia, paleontologia* e geologia 
estratigráfica constituem os princi
pais ramos da geologia. A cosmo
gonia ocupa-se das relações da 
Terra com o sistema solar e o Uni
verso, de suas origens e estágios 
mais primitivos. A geologia física 
trata  das formas e estruturas da  su
perfície da Terra, da natureza dos 
processos que a modelaram e da
queles que constantemente a modi
ficam.

A petrologia descreve a compo
sição e a origem das rochas que 
constituem a litosfera, dividindo-as 
em três grandes grupos: rochas 
magmáticas ou ígneas, rochas sedi
mentares e rochas metamórficas. 
As primeiras — que representam 
95% do volume total da crosta ter
restre — resultam da consolidação 
ou cristalização de materiais que 
estiveram no estado de fusão em 
temperaturas superiores a 600 
graus centígrados. As rochas sedi
mentares —  que derivam das mag
máticas — e as rochas metamórfi
cas — formadas a partir de rochas 
magmáticas ou sedimentares — 
constituem os restantes 5%.

Incluem-se ainda na petrologia a 
descrição dos minerais* e o estudo 
de suas concentrações ou jazidas. 
As condições de exploração de tais 
jazidas são objeto da geologia eco
nômica.

A paleontologia —  ciência que 
pode ser definida como a biologia* 
dos fósseis* — estuda os restos ou 
vestígios de animais e vegetais que 
viveram nos tempos pré-históricos, 
e se conservaram nas rochas. Ela 
mantém relações estreitas com a 
zoologia*, a botânica* e a geologia 
física. Ao biólogo, ela fornece ele
mentos que permitem elucidar as 
condições de vida existentes no 
p a ss a d o ; ao  g eó lo g o , o s estudos pa-

leontológicos oferecem dados im
portantes para a determinação da 
idade das rochas e para a com
preensão do ambiente em que elas 
se formaram.

A geologia estratigráfica preocu
pa-se com a história da Terra e seu 
aspecto geográfico ao longo do 
tempo; recorre a elementos forneci
dos peia petrologia e paleontologia.

Cada um dos cinco ramos prin
cipais da geologia abrange vários 
outros; geo-hidrologia, geoquímica 
e geofísica são alguns deles. A geo- 
hidrologia ocupa-se do estudo da 
circulação das águas subterrâneas,

das condições de sua exploração. 
São ainda de seu domínio os pro
blemas relacionados com a irriga
ção, a drenagem, a estabilização de 
terrenos, a impermeabilizaçao de 
fundações em barragens, a criação 
de lençóis artificiais, a abertura de 
túneis e canais, a obtenção de ãgua 
para consumo.

A geoquímica visa à determina
ção quantitativa da composição da 
Terra, e a descoberta de leis que 
controlam a distribuição dos diver
sos elementos. O trabalho do geo-
q u ím ic o  c o n s is te  e m  c o le ta r  e  a n a -
iisar dados sobre o material

terrestre: rochas, água e atmosfera. 
Recorre também a análises de me
teoritos, a dados astrofísicos relati
vos à composição de outros objetos 
cósmicos e a dados geofísicos refe
rentes ao interior da Terra. Infor
mações valiosas podem também 
ser conseguidas diretamente no la
boratório, a partir da síntese de mi
nerais, da investigação de seu pro
cesso de formação e das condições 
de estabilidade.

Constituem assunto da geofísica 
os fenômenos físicos, tais como
e f e i to s  d a  g r a v id a d e ,  d o  m a g n e
tismo, do campo elétrico e da sis-

O estudo dos fósseis (animais ou vegetais) fornece aos geólogos dados para o cálculo da idade das rochas.
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C O N S T ITU IÇ Ã O  D A  TERRA

(segundo V ik to r Leinz e Sérgio Estanislau do Am aral)

Profundidade 
(em  km )

Denominação Constituição
litológica

Densidade
Temperatura 
aproximada 

(° C )

15 a 25 r;
o
05
CD-t
ÛJ

Crosta
Superior Sedimento 

Granito (Sial) 2,7 600

30 a 50 Crosta
Inferior

Basalto
(Sima) 2,96 1 200

1 200 Manto
Peridotito (se
melhante aos 
assideritos)

3,3 3 400

2 900 Camada in
termediária

Silicatos con
tendo sulfe- 
tos e óxidos 
(semelhantes 
a certos me
teoritos)

4,7 4 000

6 370 Núcleo
(Nife)

Ferro metáli
co (com ní
quel, seme
lhante aos si- 
deritos)

12,2 4 000

mologia. A geofísica estuda tam 
bém as propriedades físicas da 
hidrosfera e da atmosfera. Os mé
todos gravitacional, magnético, elé
trico, sísmico, acústico, das vibra
ções dinâmicas, geotérmico, e 
radiativo são os mais usados pelo 
geofísico. Recorrendo a esses méto
dos tem-se podido localizar, em 
profundidade, campos de petróleo, 
domos salinos, falhas, depositos de 
minérios de ferro, etc.

A idade da Terra

A Terra é, aproximadamente, 
um elipsóide de revolução, com um 
diâmetro equatorial de 12 756 qui
lômetros e um diâmetro polar de 
12 713 quilômetros. Sua altitude 
máxima é representada pelo pico 
Everest, nas montanhas do Hima
laia, que alcança aproximadamente 
9 000 metros. A maior depressão, 
que atinge cerca de 11 000 metros, 
foi localizada nas Filipinas*, no 
oceano Pacífico.

A densidade média da Terra é de 
5,527 g /cm 3, e sua massa — calcu
lada pela lei da atração gravitacio
nal, de Newton* —  alcança o valor 
de 6 000 trilhões de toneladas 
(6.12211.). Sua idade recebeu, ao 
longo do tempo, os valores mais di
versos. Em 1860, Philip localizou 
o surgimento da Terra entre 60 e 
90 milhões de anos. Em 1899, o 
geólogo irlandês John Jolly 
(1857-1933) dava valores com
preendidos entre 100 e 200 milhões 
de anos. Lord Kelvin (1824-1907). 
também irlandês, falava, em 1862, 
de uma idade entre 20 e 40 milhões 
dc anos. Essa qucstào só recebeu

um a resposta definitiva com a des
coberta da radiatividade*, no início 
do século XX. Os resultados do es
tudo das transformações de um ele
mento em outro — do urânio 238 
em chumbo 206, do potássio 40 em 
argônio 40, do tório 232 em 
chumbo 208 —  permitiram con
cluir que as rochas mais antigas 
formaram-se há 4,5 mil milhões de 
anos, e que a Terra tem uma idade 
de aproximadamente 5 mil milhões 
de anos. O geólogo lança mão tam 
bém de outros recursos técnicos 
modernos como o carbono radioa
tivo (C 14) para computação da 
idade dos terrenos, o microscópio 
eletrônico, os raios X, e até as fotos 
obtidas dos satélites artificiais com 
auxílio das radiações infra-verme- 
lhas, etc.

Conhece-se também a idade de 
muitos minerais e rochas encontra
dos no Brasil. Calcula-se que a sa- 
marskita — um mineral de terras 
raras de fórmula R3” R2”’ (N hTa)2 
O ,,,  onde R” representa o ferro, o 
cálcio e o dióxido de urânio, etc., 
e R”\  o cério, o itrio, etc. — , en 
contrada no município de Ubá (Mi
nas Gerais), tenha sido formada há 
360 milhões de anos. As idades dos 
granitos do Quadrilátero Ferrífero 
de Minas Gerais variam de 500 mi
lhões a 2,4 mil milhões de anos. As 
rochas basálticas que ocorreram 
nos Estados do sul do Brasil reve
lam uma idade média de 120 mi
lhões de anos.

VEJA TAM BÉM : Estratigrafia; 
Mineral; Rochas.A geologia aplicada: exploração de pedreira e uma sonda no mar (acima).
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Geomagnetismo

Em 1600, o médico e físico in
glês William Gilbert* descobre que 
o globo terrestre constitui um 
grande ímã, e tenta uma primeira 
explicação para seu magnetismo*.
Em seu livro De Magnete Magneti- 
cisque Corporibus et de Magno 
Magnete Tellure (Do Magneto e 
dos Corpos Magnéticos e do 
Grande Magneto Terra), expõe as 
propriedades físicas do magne
tismo.

Os estudos sobre o geomagne
tismo prosseguem, em 1635, com 
Henry Gellibrand (1597-1636), um 
professor de astronomia no Gres- 
ham College, em Londres, que des
cobre as variações do magnetismo 
com o tempo. Em meados do sé
culo XVIII, observam-se, na Sué
cia, as relações entre a aurora* bo
real e as alterações magnéticas. E, 
no século XIX, o físico-matemá- 
tico alemão Cari Friedrich Gauss* 
dá uma importante contribuição ao 
desenvolvimento do geomagne
tismo. Prova matematicamente a 
hipótese formulada por Gilbert: “O 
campo magnético terrestre origi
na-se, em grande parte, dentro 
dela” .

Entre as teorias que pretendem 
explicar a origem do magnetismo 
terrestre, a mais aceita foi elabo
rada por W. M. Elsasser, que atri
bui o campo magnético às corren
tes elétricas que fluem no núcleo 
metálico líquido. A mobilidade 
dessa parte fluida — que faz com 
que as correntes elétricas fluam ora 
em um sentido ora em outro —  se
ria a causa da variação secular do 
campo magnético: o fluido do nú
cleo terrestre seria, ao mesmo 
tempo, gerador e modificador des
sas correntes elétricas.

As variações lentas do campo 
magnético principal, decorrentes de 
alterações nas profundezas da 
Terra . são acompanhadas de mu
danças mais rápidas, produzidas 
por correntes elétricas que fluem na 
ionosfera: uma região condutora de 
eletricidade, situada a aproximada
mente 100 km do solo. As proprie
dades elétricas da ionosfera resul
tam da presença de átomos e 
moléculas ionizadas pela radiação 
ultravioleta proveniente do Sol.

O eixo do ímã terrestre, que 
passa perto do centro da Terra, 
apresenta-se inclinado em relação 
ao eixo do planeta. Os pontos em 
que corta a superfície terrestre são 
chamados pólos geomagnéticos. O 
pólo geomagnético norte situa-se 
na latitude de 78° 36’N e longitude 
de 289° 54’L. No hemisfério sul, 
sua posição corresponde à latitude 
de 78° 36’S e à longitude de 109°
54’L.

Os pólos magnéticos distam dos 
pólos geográficos aproximada
mente 800 km. Não são fixos, des
locam-se com o tempo. Em 1960,
0 U. S. Coast and Geodesic Survey 
localizou o pólo norte magnético 
nas águas setentrionais do Canadá, 
na latitude 74° 54‘N e na longitude 
101° 48’0 ,  ou seja, a cerca de
1 600 km do pólo norte geográfico. Foi somente durante o século XVII que o uso da bússola tomou compreensível a natureza magnética da Terra.
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Em 1955, ele situava-se mais ao 
sul, na ilha Príncipe de Gales.

Uma expedição francesa assina
lou o pólo magnético sul na lati
tude 68° 42’S e na longitude 143°L.

Uma prova de que os pólos mag
néticos realmente mudaram pode 
ser encontrada no paleomagne- 
tismo. A erosão faz com que partí
culas de rochas ferromagnéticas se 
soltem_ e sejam arrastadas pelos 
rios até os oceanos. Ao assentarem 
nos fundos marinhos, elas ali- 
nham-se paralelamente às linhas de 
força do campo magnético. Com o 
tempo, os sedimentos convertem-se 
em rochas. Retirando-se uma 
amostra dessas rochas, e compa
rando a direção das partículas 
magnéticas nelas incluídas com a 
direção, na época da retirada, dos 
pólos magnéticos, é possível dedu
zir a mudança que eles sofreram.

Estudos feitos no Brasil, em ba
saltos da Era Mesozóica (cerca de 
200 milhões da anos), possuidores 
de orientação magnética fossili
zada, indicam que o pólo magné
tico sul se encontrava, naquela 
época, aproximadamente na lati
tude 30°S.

Variações e anomalias

Para definir o campo magnético 
terrestre em um determinado local, 
recorre-se a três componentes: de
clinação, inclinação e intensidade 
total. A declinação (D) é o ângulo 
formado pela direção do campo 
magnético com o norte geográfico. 
A inclinação representa o ângulo 
do campo magnético com o plano 
horizontal. A intensidade traduz a 
grandeza do campo.

O campo magnético pode ser re
presentado traçando-se linhas iso- 
magnéticas, ao longo das quais 
cada componente do campo as
sume o mesmo valor. As linhas de 
igual declinação denominam-se 
isogonais; as de mesma inclinação, 
isoclinais, e as de intensidade igual, 
isodinâmicas.

Entre as principais variações do 
campo magnético terrestre podem 
ser citadas: variações diurnas, nas 
quais a bússola oscila para a frente 
e para trás; variação secular, muito 
lenta, cujo período se estende por 
vários séculos; variações casuais, 
que, ao assumirem grande intensi
dade, são denominadas “tempesta
des magnéticas” . Estão ligadas à

Devido à distribuição das linhas de forças magnéticas, uma agulha de bús
sola perto dos pólos coloca-se perpendicularmente à superfície da Terra.

atividade do Sol e, analogamente 
às manchas solares, têm um pe
ríodo de onze anos.

As variações irregulares e impre
visíveis da declinação podem per
turbar o uso da bússola na navega
ção, distorcendo os resultados por 
ela fornecidos.

O campo magnético real difere 
do campo padrão, fornecido pelos 
mapas. A diferença resulta da pre
sença de material magnético na 
crosta terrestre, nas rochas profun
das ou no embasamento. Quando a 
estrutura inferior da crosta aflora à 
superfície, é mesmo possível a 
ocorrência de anomalias magnéti
cas de grandes dimensões. A ano
malia máxima verifica-se nas pro
ximidades de Krusk, na Rússia. 
Devido à presença de um dos depó
sitos de minérios de ferro mais ex
tensos do mundo, o campo magné
tico tem uma intensidade de 
aproximadamente duas a três vezes 
superior à normal.

As anomalias magnéticas forne
cem, por vezes, indicações sobre a 
presença de depósitos minerais 
subterrâneos. Em 1884, em Minne- 
sotta, Estados Unidos, o desvio ex
cessivo sofrido pela agulha de uma 
bússola possibilitou a localização 
de uma grande jazida de ferro, hoje 
conhecida como Mesabi Range.

VEJA TAM BÉM : Magnetismo; 
Pólos; Terra.

Quando em estado de fusão, 
o magma apresenta-se uni
forme (a); durante o resfria
mento, os grãos de óxido de 
ferro adquirem certa magneti
zação, orientada pelo campo 
magnético do momento (b). 
Nas rochas metamórficas (c e 
d), a formação de indicadores 
paleomagnéticos segue es
quema semelhante. O mesmo 
ocorre nas rochas sedimenta
res (e, f). Ao estudar o pa- 
leomagnetismo, o geólogo 
marca a direção de imantação 
da rocha (g, flecha grande) e 
passa a compará-la com a 
orientação do campo magné
tico.

Os pólos magnéticos sofrem deslocamentos com o tempo. Na figura a, variação do pólo norte nos últimos 7 000 anos: PA indica a posição do pólo magnético 
no século XX; PG. o pólo geográfico. Em b, c e d, respectivamente: oscilação no último milhão de anos, no Terciário e no Mesozóico.
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Em sua fase pré-histórica, a geometria egípcia reduzia-se a um conjunto de “ receitas” para o cálculo da área das terras e de suas plantações.

Geometria

A história da geometria pode ser 
dividida em três idades bem carac
terizadas. A primeira delas identifi- 
ca-se com o sentido etimológico da 
palavra: medição de terras. Nesse 
período inicial as pesquisas geomé
tricas de povos antigos como egíp
cios e babilônios* revelavam um 
caráter essencialmente empírico — 
a geometria nada mais era que um 
conjunto de fórmulas aproximadas, 
de “receitas” para o cálculo de 
áreas e volumes.

Entre as necessidades naturais 
que despertaram os egípcios para 
os problemas geométricos, si
tuam-se as relacionadas com as 
inundações do Nilo — que obriga
vam os agrimensores a refazerem 
anualmente o traçado dos limites 
de suas propriedades.

A maior parte do que se conhece 
hoje sobre geometria egípcia pro
vém do papiro Rhind  (2000-1700 
a.C.?), que contém o M anual de 
Cálculo, do escriba Ahmes.

Para calcular a área de um qua
drilátero de lados a, b, c e d, os 
egípcios serviam-se da fórmula 
aproximada:

a +  c b +  d
2 '  2 

O valor que ela fornecia era 
tanto mais preciso quanto mais os 
ângulos internos do quadrilátero se 
aproximassem de 90°, ou seja, 
quanto mais o quadrilátero se apro
ximasse de um retângulo.

A área do triângulo isósceles, em 
que um dos lados media b, e cada 
um dos outros, a, era determinada 
a partir da fórmula: a .b /2 . Quanto 
maior fosse a em relação a b, tanto 
mais preciso seria o resultado.

A expressão (16/9)2. R 2 permi
tia calcular a área do círculo. O va
lor da constante que multiplica R 2 
(3,1604) aproxima-se bastante do 
valor de n : 3,1416.

Um papiro traduzido na década 
de 1930, e hoje conservado em 
Moscou, revela que os egípcios co
nheciam também o volume de um 
tronco de pirâmide e a área da su
perfície da esfera.

Quanto ao conhecimento mate
mático dos babilônios, sabe-se por 
exemplo que, cerca de 2000 a.C., 
eles já  abordavam problemas cuja 
solução depende da resolução de 
equações* de segundo grau, e 
mesmo de equações biquadradas. 
Também os hindus tratavam certos 
casos particulares do teorema de 
Pitàgoras*: “ Num triângulo retân
gulo, o quadrado da hipotenusa é 
igual à soma dos quadrados dos ca- 
tetos”.

A introdução da geometria egíp
cia na Grécia é atribuída a Tales 
de Mileto (século VII/VI a.C.). Nas 
mãos dos gregos, a massa de co
nhecimentos esparsos do “receituá
rio”  egípcio-babilônico, de seus 
c á lc u lo s  a p ro x im a d o s  p  c a so s  p a r 
ticulares, passaria por transforma
ções substanciais. 0  resultado seria 
o estabelecimento da geometria 
como disciplina rigorosa, baseada 
na axiomatização e dedução lógica. 
Nesse trajeto evolutivo, que culmi
naria com a criação do “modelo 
geométrico euclidiano”, destaca-se 
o nome de Pitàgoras*, o matemá-

4 )  Ú  V ^ -f* rà ò  \

O mundo matemático ocidental sofreu certa influência da cultura árabe. 
(Tratado de geometria árabe, guardado na Biblioteca Nacional de Paris.)
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Com  seus paradoxos lentre eles, "Aquiles e a Tartaruga"), Zenáo de Eléia força a revisão do pitagorismo.

tico e filósofo que fundou em Cro- 
tona a escola que divulgaria seu 
pensamento.

De caráter esotérico, a escola pi- 
tagórica atribuía ao número uma 
natureza mística e originária: os 
números seriam os elementos de to
dos os seres. E as figuras geométri
cas participavam dessa concepção. 
E provável que a atitude pitagorica, 
desvinculando o pensamento geo
métrico e matemático de seu papel 
prático e voltado para fins comer
ciais, tenha instaurado um trata
mento dedutivo da geometria e da 
matemática*. Pelo menos, foram os 
pitagóricos os primeiros a estudar 
a  geometria como ciência em si, e 
não somente pelo seu caráter utili
tário.

No entanto, seus conceitos de 
ponto, linha e superfície estão for
temente ligados a noções concretas, 
corpóreas. O ponto (mônada) era 
extenso —  dotado da mesma exten
são que se atribui a um grão de 
areia; a linha, por sua vez, era uma 
sucessão de pontos discretos.

Por sua componente mística, a 
consciência pitagorica do espaço 
geométrico escapava de uma sujei
ção mais estrita ao puro raciocínio 
lógico — dedutivo — , sujeição a 
que está submetida, ao menos em 
princípio, toda a axiomática eucli
diana.

Os eleatas também representa
ram importante papel no processo 
de estabelecimento da sistematiza
ção euclidiana.

O filósofo grego Proclo* chega a 
atribuir a Parmenides* de Eléia a 
definição euclidiana de ponto: 
“Aquilo que não tem partes” . No 
entanto, o passo decisivo caberia a 
Zenão* de Eléia (nascido por volta 
de 500 a.C.).

Para defender a filosofia de Par- 
mênides — que encarava a multi
plicidade das coisas como um dado 
apenas sensível, e não racional — , 
formulou vários argumentos (para
doxos). Neles, ataca sobretudo o 
conceito de mônada, básico para_o 
pitagorismo* primitivo: “ Se a mô
nada existe, todo segmento de reta 
deve ter um comprimento superior 
à sua ordem de grandeza; portanto, 
a soma de uma infinidade de seg
mentos será, obrigatoriamente, infi
nita” .

Para verificar o absurdo da con
clusão, basta analisar o primeiro 
paradoxo de Zenão: “ Para passar 
de um ponto A a um ponto B, um 
móvel deve antes cruzar o ponto C, 
meio do segmento AB; em seguida, 
cruzar o ponto D, na metade do 
segmento CB; e, assim, sucessiva e 
indefinidamente. Dessa maneira, o 
móvel jamais alcançará o ponto 
B”.

Desacreditando o conceito de 
mônada, e a concepção de espaço 
descontínuo a ele associada, Zenao 
força a reformulação das noções 
pitagóricas de unidade e espaço*. 
Abre, dessa forma, o caminho à 
axiomática euclidiana, com a qual 
se inicia a segunda idade da geome
tria.

A geometria euclidiana foi a pri
meira disciplina matemática rigo
rosamente construída e, como tal, 
converteu-se em modelo para toda 
a matemática. Os treze livros que 
compõem os Elementos de Eucli- 
des* sintetizam todo o conheci

mento matemático até entao acu
mulado.

A estrutura axiomática da geo
metria euclidiana prevê a demons
tração de um teorema mediante 
uma cadeia de raciocínios deduti
vos, que operam a partir de propo
sições previamente provadas. Na 
base dessa construção axiomática 
situa-se um certo número de afir
mações não mais redutiveis a ou
tras, não mais filiadas logicamente 
a proposições elementares. São os 
chamados postulados ou axiomas, 
aceitos sem prova.

Durante cerca de dois milênios, 
a geometria euclidiana susteve-se

ujrrio uma organização racional in
tocável e inatacável — no rigor e 
na rígida autoridade. Aparente
mente, eia fornecia à consciência a 
única descrição possível do espaço 
físico: as relações existentes nesse 
espaço, ou passíveis de existência, 
só podiam ser concebidas em ter
mos euclidianos — a compreensão 
de qualquer acontecimento físico 
exigia o sistema euclidiano como 
pano de fundo.

O pensamento científico, em 
busca de sistematização, encontrou 
no método axiomático o modelo 
perfeito. Também alguns filósofos 
se serviram desse método ao estru-

turarem suas teorias. Entre eles, si- 
tua-se B. Spinoza*, autor de Eihica, 
More Geçmetrico Demonslrata. A 
grande unidade do pensamento eu
clidiano -r- jam ais abalada pelo 
preenchimento de pequenas lacu
nas, ou mesmo pelas varias adições 
e desenvolvimento — representava 
a “ ordem eterna e imutável de ver
dades” .

Num certo sentido, a geometria 
euclidiana apresentava-se como se 
fosse o esqueleto do próprio pensa
mento humano. Interpretando o 
pensamento do século XVIII, Gas- 
ton Bachelard* declara: “( . . . )  po-
d e -s e  c r e r  q u e  o  p e n s a m e n to  geo
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nlnm Ctm l
ylA im eti-u l
(UUtnCtviCl*

l iíK o tic  B3&  
- -fK tjíficv iite

Por suas componentes místicas, a concepção pitagorica do espaço geométrico escapa à axiomática euclidiana,
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métrico é a base da razão humana. 
É sobre o caráter imutável da ar
quitetura da geometria que Kant 
fundamenta a arquitetônica da ra
zão”.

As palavras de Bachelard permi
tem visualizar o clima da grande 
revolução que se desencadearia na 
primeira metade do século X IX  — 
quando três jovens matemáticos 
adeririam às geometrias não-eucli- 
dianas.

As  conseqüências dessa revolu
ção ecoariam nas próprias bases do 
pensamento matemático e filosó
fico.

No início, 
um clima desfavorável

A chave que decifrou o enigma 
da aceitação da geometria eucli
diana como uma autoridade abso
luta situa-se no postulado das para
lelas, o quinto dos postulados de 
Euclides*: “ Por um ponto exterior 
a uma reta pode-se traçar uma e so
mente uma paralela a essa mesma 
reta” .

Ao contrário de todos os outros 
postulados —  referidos, pelo me
nos no que importa à sua com
preensão, a porções finitas de retas 
ou a figuras planas de extensão fi
nita — , esse não possui “caráter fi
nito” . Também nao se apóia em ne
nhuma evidência experimental: 
nenhum dado empírico mostra ser 
óbvio que, por um ponto qualquer 
do espaço, seja possível traçar ape
nas uma reta paralela a uma reta 
dada. Os matemáticos se pergunta
vam se esse caráter esquivo a qual
quer evidência experimental não se
ria a indicação de que o postulado 
das paralelas podia ser dependente 
de outros postulados. Em outros 
termos, se ele não poderia ser de
monstrado a partir de outras pro
posições elementares.

Já  no início da era cristã, Proclo 
levantara a mesma questão. E ten
tou livrar-se do quinto postulado, 
redefinindo a paralela a uma reta 
como sendo o lugar geométrico dos 
pontos dela equidistantes. Isso, no 
entanto, não bastava para provar

"O s Elementos": rigor matemático.

Durante dois milênios, a geometria euclidiana mostrou-se indestrutível.

que tal lugar geométrico era de fato 
uma reta.

Importantes trabalhos críticos 
sobre o postulado das paralelas fo
ram realizados pelo matemático 
italiano G. G. Sacheri (1667-1733) 
e, posteriormente, por J. H. Lam
bert*.

Ambos tentaram prová-lo, a par
tir do pressuposto de que era falso; 
verificaram, porém, que essa supo
sição não levava a nenhuma con
tradição e isso lhes parecia ab
surdo. Se eles não tivessem recuado 
diante daquele aparente absurdo — 
se, ao contrário, tivessem ido até o 
fim dos seus raciocínios — , teriam 
concluído que, se a negação do 
quinto postulado não levava a con
tradições, então ele era indepen
dente dos demais; e eles teriam sido 
os descobridores de geometrias 
não-euclidianas.

O difícil, porém, era imaginar se- 
guer tal conclusão radical, numa 
epoca em que Kant* afirmava que 
os postulados de Euclides eram 
verdades inalteráveis.

No início do século XIX, as in
vestigações relativas à independên
cia do postulado das paralelas ca
minhavam em ritmo bastante 
acelerado. O matemático alemão 
K. F. Gauss* chegou a conceber a 
possibilidade da criação de uma

geometria não-euclidiana, e mesmo 
a esboçá-la.

No entanto, temendo a explosão 
que isso provocaria nas arraigadas 
certezas euclidianas da mentali
dade da época, absteve-se de tornar 
públicas suas conclusões. E, na 
epoca em que o jovem matemático 
F. A. Taurmus (1794-1874) —  que 
também tinha se aproximado do 
núcleo dp problema —  escreve no 
prefácio de seu segundo estudo so
bre paralelas que os matemáticos 
deveriam pedir a Gauss para publi
car suas concepções sobre os fun
damentos do sistema não-eucli- 
diano, a reação é covarde: Gauss 
rompe suas relações com Taurinus, 
que, desesperado, queima o manus
crito.

O clima nos centros europeus de 
maior atividade não era, portanto, 
favorável ao desabrochamento de 
novas idéias. A revolução estava 
sendo construída bem longe desses 
núcleos, com a inteligência nova e 
sem preconceitos de dois jovens 
matemáticos: um russo, Nicolai 
Lobatchévski*; outro húngaro, Ja- 
nos Bolyai*.

A investigação do postulado das 
paralelas representava uma tarefa 
altamente perigosa — quem a cum 
prisse estaria desvendando “verda
des ocuttas”. E a revelação poderia

ser desastrosa. O pai de Janos Bo
lyai, o professor Farkas Bolyai 
(1775-1856), escreve ao filho: “Eu 
te suplico, não tentes levar ao fim 
a teoria das paralelas; perderás 
tempo, e vocês todos juntos não de
monstrarão essa proposição. Não 
tentes ter razão nessa teoria, nem 
pelo método que me indicaste, nem 
por qualquer outro. Eu explorei to
dos os caminhos (. . .)” . E prosse
gue: “(. . .)  Ela te tomará todo o 
teu tempo, tua saúde, teu repouso, 
em suma, toda a felicidade da 
vida”. Farkas tinha realmente tra
balhado a vida toda na resolução 
do problema das paralelas, mas em 
vão.

Já em 1823, Janos anunciava ao 
pai a concepção de uma nova teo
ria das paralelas. Os princípios 
dessa “geometria absoluta” foram 
publicados em 1832/33, como 
apêndice a um livro de Farkas.

Quando este o enviou a Gauss, 
recebeu uma resposta bastante de- 
sanimadora: ele já  tinha desenvol
vido as mesmas idéias. Isso desen
corajou Janos a quaisquer pes
quisas posteriores.

Os princípios da geometria de 
Janos Bolyai eram idênticos aos da 
“geometria imaginária” de Lobat
chévski. O matemático russo fez a 
primeira apresentação de sua teoria 
não-euclidiana em 1826, na Uni
versidade de Kazan, mas publi- 
cou-a somente em 1829.

Durante toda a vida tentou com
plementá-la e divulgá-la, mas não 
foi compreendido, a não ser por 
Gauss, que, no entanto, não tornou 
público o seu reconhecimentp. So
mente dez anos após a morte de 
Lobatchévski as geometrias não- 
euclidianas começariam a ser defi
nitivamente aceitas.

A geometria não-euclidiana, des
coberta independentemente por Lo
batchévski, Bolyai e Gauss, foi ba
tizada por Félix Klein (1849-1925) 
com o nome de geometria hiperbó
lica. Nesse sistema geométrico, por 
um ponto exterior a uma reta pas
sam infinitas retas paralelas à 
mesma.

Mas todos os outros postulados 
da geometria euclidiana são con
servados — o que mostra a impos
sibilidade de se provar o postulado 
das paralelas recorrendo a outros 
postulados.

Admitida a independência do 
postulado das paralelas, foi possí
vel construir novos sistemas geo
métricos consistentes: os sistemas 
não-euclidianos.

A demonstração da consistência 
da geometria hiperbólica não ne
cessita do juízo quantitativo de um 
grande número de teoremas:_basta 
a utilização de “ modelos” não-eu- 
clidianos, que satisfazem to
dos os postulados de Euclides, ex
ceto o das paralelas. O mais sim
ples desses modelos foi concebido 
por Félix Klein: o “plano” é for
mado por todos os pontos interio
res a um círculo — na região exte
rior, a geometria não estará 
definida; as “ linhas retas” são as 
cordas do círculo. Nesse modelo, o 
quinto postulado de Euclides é 
substituído pelo de Lobatchévski: 
“Tomando-se uma reta qualquer 
A B  (ou seja. uma corda AB) e um 
ponto C exterior a ela, qualquer ou
tra corda que passe por C e não in-.
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O russo Lobatchévski, um dos criadores de geometrias não-euctidianas.

tercepte AB  é uma reta paralela a 
A B  .

Um outro modelo não-eucli- 
diano foi elaborado por Henri 
Poincaré*. Nele, a trajetória de um 
raio de luz* é encarada como uma 
“definição física” da linha reta. 
Como na geometria de Klein, o in
terior do circulo constitui o mundo 
geométrico de Poincaré. A veloci
dade da luz em cada ponto interior 
ao círculo é dada pela distância eu
clidiana que o separa da circunfe
rência.

As propriedades geométricas dos 
raios de luz não serão as mesmas 
adquiridas da experiência com o 
espaço físico euclidiano. O axioma 
das paralelas não mais se sustenta, 
devendo ser substituído pelo de Lo
batchévski. Nesse mundo de Poin
caré, as “ linhas retas” serão arcos 
circulares, cujas extremidades são 
perpendiculares à circunferência.

O estabelecimento da geometria 
hiperbólica “ abriu caminho à liber
dade de construir geometrias” — 
R. Courant (1888- ).

Nas geometrias euclidiana e hi
perbólica. a linha reta é infinita. O 
matemático alemão B. Riemann* 
elaborou uma geometria consis-

tente, na qual as “linhas retas” são 
curvas finitas fechadas. Uma geo
metria assim pode ser construída 
sobre uma superfície esférica; as 
“ linhas retas” serão os círculos má
ximos da esfera —  aqueles cujo 
centro coincide com o centro da es
fera.

No sistema de Riemann, por um 
ponto exterior a um círculo má
ximo não é possível traçar ne
nhuma "linha reta” paralela ao 
mesmo: dois círculos máximos 
sempre se interceptam.

Dessa maneira, a distância exis
tente entre dois pontos quaisquer 
num mundo descrito por essa geo
metria é medida ao longo dos arcos 
de círculo máximo que ligam am
bos os pontos.

A geometria elíptica de Riemann 
pode ser generalizada para qual
quer superfície curva. Nessa exten
são. a “ linha reta” que passa por 
dois pontos da superfície é simples
mente a curva de menor compri
mento que liga ambos os pontos: a 
"geodésica”. Os pontos da superfí
cie distribuem-se por duas classes: 
pontos elípticos e pontos hiperbóli
cos.

Na vizinhança dos primeiros, a

superfície é esférica, situando-se in
teiramente em apenas um dos lados 
do plano tangente à superfície num 
ponto dado. E na vizinhança dos 
pontos hiperbólicos, a superfície 
tem a forma de uma sela, e esten
de-se por ambos os lados do plano 
tangente à superfície no ponto.

Desenvolvendo a teoria das duas 
classes de pontos, Riemann esten
deu a geometria concebida na su
perfície a uma geometria do es
paço.

Foi sobre essa geometria — que 
ficou sendo mais conhecida como 
a geometria riemanniana —  que 
Albert Einstein* construiu a teoria 
da relatividade* geral. Nela, a luz 
caminha sempre segundo geodési
cas e a curvatura do espaço é deter
minada pela natureza da matéria 
nele contida.

A descrição não-euclidiana do 
espaço foi e vem sendo aplicada a 
diversos ramos da física — da mi- 
crofísica à óptica, da teoria do 
campo unificado à teoria geral da 
propagação ondulatória.

Riemann defendia, como con
ceito básico, que uma geometria 
não depende exclusivamente de um 
conjunto, bi ou tridimensional, de 
pontos; que o objeto fundamental, 
irredutível, sobre o qual uma geo
metria apóia sua existência, não ne
cessita ser o ponto. Linhas, círcu
los, esferas, etc.. podem também 
constituir as unidades estruturais 
de uma geometria.

Assim, seria concebível uma 
geometria que se baseasse num 
conjunto de cores; ou, ainda, um 
espaço cuja geometria se apoiasse 
no hexágono —  como o espaço no 
qual o escritor argentino Jorge Luís 
Borges* incrusta sua Biblioteca de 
Babei.

Nova era: 
o construtivismo

A revolução não-euclidiana teve 
importantes conseqüências filosófi
cas e psicológicas: o papel que os 
objetos de uma geometria passa
ram a desempenhar em seu con
texto tornou-se mais significativo 
que a natureza dos mesmos. A 
“ simplicidade” que aparentava ser 
inerente ao ponto, à reta ou ao 
plano tornou-se irrisória, quando se 
confrontaram as várias geometrias. 
Como diz Bachelard: “ A multipli
cidade das geometrias contribui, 
num certo sentido, para desconcre- 
tizar cada uma delas. O realismo 
passou de uma ao conjunto”. Com 
o declínio do realismo, a consciên
cia matemática, vendo-se amea
çada por um “ desdobramento de 
personalidade geométrica" (Bache
lard), livrou-se do perigo por ter 
acesso a um outro nível de concre
ção — resultante da correspondên
cia e da comparação entre as dife
rentes geometrias.

O “realismo” dos objetos geomé
tricos cedeu seu lugar ao realismo 
da relação entre as geometrias. Pes
quisaram-se  ̂então as estruturas* 
subjacentes às mesmas: a matemá
tica iniciou o abandono da visão 
realista e penetrou na era do cons
trutivismo. Félix Klein, no seu Pro
grama de Erlangen (1872). propôs 
que toda a matemática fosse rees
crita em termos da teoria dos gru
pos* — cada disciplina caracteri-

Riemann : as "linhas retas" são cur
vas finitas fechadas.

Poincaré: a "definição física" da li
nha reta é o raio de luz.

zada por um particular tipo de 
grupo.

0  estudo da geometria passou a 
ser concebido como fazendo parte 
integrante do domínio da álgebra*
—  cada geometria identificada por 
um grupo algébrico de transforma
ções.

Os passos seguintes dados nessa 
direção culminariam com a '“ nova 
matemática" que Vem sendo cuida
dosamente elaborada desde a dé
cada de 30 pelo grupo de franceses 
que se reuniram sob o pseudônimo 
de “ Nicholas Bourbaki". Este seria 
o autor da obra Eiements, que até 
o ano de. 1965 havia publicado 31 
livros.

Por outro lado, a revolução não- 
euclidiana também abriu caminho 
à pesquisa dos fundamentos da ma
temática — no caminho iniciado 
por David Hilbert*, nc seu livro 
Grundlagen der Geometrie (Fun
damentos da Geometria).

VEJA TAM BÉM : Cartesiana, 
Geometria; Estruturas M atem á
ticas; Euclides; Grupos, Teoria 
dos.
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George, Stefan

O poeta Stefan George, nascido 
em Búndesheim, na Renânia, a 12 
de julho de 1868, é considerado a 
figura central do Simbolismo* ale
mão, embora sua obra também 
contenha muitos elementos do Par
nasianismo*. Bastante influenciado 
pelas lendas da mitologia germâ
nica — evocadas sobretudo nas 
óperas de Richard Wagner* — e 
pela filosofia de Friedrich Nietzs- 
che*. o poeta procurou desenvolver 
uma temática que auxiliasse a aber
tura de caminhos a uma desejada 
e nova civilização alemã. Dessa 
preocupação participaram também 
vários outros intelectuais, liderados 
por Stefan George.

De certa forma, esse trabalho foi 
facilitado pelo processo de europei
zação sofrido pela literatura alemã 
da época e iniciado com o culto ao 
Naturalismo*. Discutia-se então a 
obra contundente de Émile Zsla*, 
além do trabalho criativo de auto
res como Gustave Flaubert*, Sté- 
phane Mallarmé*. Paul Verlaine* e 
Charles Baudelaire*.

Os conceitos emitidos por esses 
autores, além da estética* literária 
por eles desenvolvida, marcaram a 
obra dos intelectuais contemporâ
neos de Stefan George. Mas ele foi 
capaz de colocar-se numa posição 
bastante crítica em relação ao Na
turalismo*, no qual via certa “opo
sição à arte e à beleza”. Assim, 
combateu a degradação da lingua
gem literária e a nivelação de todos 
os valores pelo determinismo do 
meio ambiente e da hereditarie
dade. Stefan via na linguagem um 
instrumento sagrado, que merecia 
respeito e exigia a responsabilidade 
do autor. Para ele, o verdadeiro 
poeta era um missionário cujo lu
gar no mundo deveria ser seme
lhante ao do sacerdote e do profeta.

O proselitismo estético dos inte
lectuais que se achavam em Berlim 
servia a essas idéias, e Stefan 
George conseguiu reunir em torno 
de si um grupo de discípulos, que 
viam nele o símbolo de uma exis
tência artística mais elevada.

O chamado “círculo de George” 
era considerado uma verdadeira 
seita, da qual o poeta era o sumo 
sacerdote. Era uma espécie de so
ciedade que pregava e praticava 
uma vida e uma arte aristocráticas, 
às quais não faltavam_aspectos eso
téricos. Possuíam até mesmo um 
santo: o garoto Maxim, prematura
mente desaparecido e venerado por 
Stefan George e seus discípulos.

Em sua juventude, Stefan 
George estudou filosofia e história 
da arte em Paris, Munique e Ber
lim. Aos vinte anos, viajou pela Itá
lia, França. Inglaterra, Espanha e 
Bélgica. Mas foi Paris que mais o 
atraiu, sobretudo por ter conhecido 
ali Mallarmé e o então adolescente 
Paul Valéry*. Em 1892, de re
gresso à Alemanha, Stefan George 
fundou a revista Folhas para a 
Arte, na qual colaboravam seus 
amigos Paul Gerardy, Karl Wolfs- 
kehl. Ludwig Klages. Richard Perls 
e Oscar Schimitz. Essa revista pre-

tendia renovar integralmente a civi
lização alemã, em prosseguimento 
à obra de Wagner e Nietzsche, 
através de uma atitude aristocrá
tica, capaz de combater o que seus 
responsáveis denominavam “mate
rialismo vulgar” da época. E ao 
Naturalismo opuseram o indivi
dualismo de Mallarmé. Fortemente 
influenciados por Nietzsche, acei
tavam o individualismo como pri
vilégio de grandes homens, em 
torno dos quais os outros deviam 
constituir-se em comunidades 
quase religiosas, como as ordens 
medievais de cavalaria*.

Nas universidades alemãs, entre 
1920 e 1930, quase todas as cáte
dras de literatura alemã e história 
estavam ocupadas por discípulos 
de Stefan George. Difundiam-se 
desse modo as atividades do “ cír
culo”, algumas com aspectos bas
tante discutíveis, como a hostili
dade contra todo e qualquer 
historicismo, a tendência a trans
formar em heróis, quase objetos de 
culto, as grandes personalidades. 
Apesar disso, os discípulos do 
poeta contribuíram de certa forma 
para elevar o nível intelectual da 
vida universitária alemã: Ernst 
Bertram, por exemplo, escreveu um 
livro fundamental sobre Nietzsche; 
Friedrich Gundolf (1880-1931) es
creveu a respeito das sucessivas 
traduções alemãs de Shakespeare* 
e sobre Goethe*; e Max Komme- 
rell, por sua vez, é considerado um 
dos principais estudiosos e divulga
dores da obra do poeta Jean Paul 
Richter (1763-1825).

Hinos (1890), Peregrinações 
(1891) e AlgabaL (1892) iniciaram 
a obra dc Stefan George, bastante 
próxima à de Gabrielle D’Annun
zio* e à dos simbolistas franceses. 
Reúnem rimas ricas e um precio
sismo de palavras que atingiu o 
auge no título de seu segundo vo
lume (publicado, como o primeiro, 
só para os amigos): Os Livros dos 
Pastores e dos Poemas Premiados, 
das Lendas e Canções e dos Jar
dins Suspensos (1 8 9 5 )  M a s  fo i

com Ano da A lm a  (1897) e com O 
Tapete da Vida e as Canções do 
Sonho e da Morte (1900) que ele al
cançou o ponto alto do seu lirismo. 
As canções líricas e românticas são 
raras nos volumes anteriores; sua 
poesia é descritiva e quase sempre 
evocativa: Venha para o Parque 
que Dizem Morto; Melancolia de 
Julho; Canção do Dia. A forma 
m étrica é impecável, mas muitas 
vezes chega a violentar a gramática 
e a sintaxe.

Em 1897, o poeta resolveu reedi
tar seus livros e um volume antoló
gico de poesias (publicadas em Fo
lhas para a Arte), colocando-os à 
venda nas livrarias. Iniciou assim o 
chamado ciclo de “poesias públi
cas” e de poesias curtas, que resu
miam os dogmas e mandamentos 
do “círculo”. Nessa fase destaca- 
ram-se O Sétimo A nel (1907) e A 
Estrela da A  liança (1913).

Muitos anos depois, em 1929, no 
volume O Império Novo, Stefan 
George compôs grandes odes glori
ficando os feitos dos soldados ale
mães, derrotados na Primeira* 
Guerra Mundial. Apocalípticas, es
sas odes anunciavam o fim dos 
tempos pela corrupção do povo e 
sua ressurreição através de um 
grande movimento nacional. A  
Guerra, A  um Jovem Oficial na 
Primeira Guerra M undial e Põeta 
em Tempo de Convulsão, entre ou
tras, influenciaram profundamente 
certos grupos da mocidade alemã, 
sobretudo jovens oficiais e estudan
tes. Os adversários do poeta chega
ram a denunciar tais poemas como 
profecias nazistas. Stefan George, 
porém, repeliu as tentativas de 
aproximaçao dos nazistas, cuja 
vulgaridade demagógica detestava. 
Em 1933. quando Hitler começava 
a se impor, o poeta abandonou a 
Alemanha para morrei, em dezem
bro do mesmo ano, em Lucarno, na 
Suíça.

V E J A  T A M B É M :  S im b o lis m o .

Gerações

A importância do estudo das ge
rações, em sociologia*, reside na 
necessidade de delimitar as condi
ções sociais sob as quais ocorrem 
os fenômenos sociais relacionados 
com as “ categorias de idade”, ge
ralmente conhecidos como “movi
mentos de juventude” ou “culturas 
de juventude”.

Também importantes na antro
pologia*, na demografia* e na psi
cologia*, os estudos sobre grupos 
de idade pertencem, na realidade, 
ao campo de várias ciências. Em 
sociologja tem-se procurado mos
trar que a existência de fenômenos 
geracionais não é fortuita nem 
aleatória: ocórre em condições bas
tante específicas. Além disso, a 
continuidade e estabilidade do sis
tema* social estão relacionadas 
com as “categorias de idade”.

Idades diversas, 
papéis diferentes

A presença de diferenças etárias 
nos grupos sociais está entre os as
pectos básicos da vida humana. 
Todo indivíduo passa por idades 
distintas durante sua vida — em 
cada uma delas requer e dispõe de 
diferentes capacidades biológicas e 
intelectuais. Em cada estágio dessa 
progressão as pessoas desempe
nham papéis distintos: o ‘ filho 
transforma-se em pai; o aluno, em 
professor; o jovem, em adulto; este, 
em velho. Embora o processo de 
transição biológica seja mais ou 
menos o mesmo, sua definição cul
tural varia de uma sociedade para 
outra. Não se conhecem, contudo, 
sociedades humanas onde não exis
tam diferenciações nas relações en
tre as pessoas de diferentes faixas 
de idade. Por outro lado, a organi
zação de cada sociedade reflete-se 
também nas características básicas 
do comportamento esperado das 
diversas categorias, mediante um 
conjunto de definições culturais de 
contingências.

A definição cultural de uma ca
tegoria de idade é, antes de mais 
nada, um modo de compreender as 
potencialidades e obrigações do ho
mem e da mulher em cada um dos 
estágios da vida. Não diz respeito 
unicamente à expectativa que se 
tem de um papel específico e deta
lhado, mas às normas básicas de 
um modelo genérico, sobre o qual 
os papéis individuais são elabora
dos. A cultura*, por exemplo, não 
define as características do papel 
de filho, mas normas gerais às 
quais as pessoas pertencentes a 
essa categoria devem adequar-se.

Na definição cultural de um 
grupo de idade está implícita uma 
avaliação do significado e da im
portância de determinada idade 
para o indivíduo e para a socie
dade. Além disso, as características 
de uma categoria de idade somente 
podem ser entendidas em relação a 
outras idades. O menino, por exem
plo, é Visto como semente do ho
mem adulto. Mas este p o d e . c n m o  
adulto, adquirir novos padrões de
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comportamento, clara e intencio
nalmente opostos àqueles da infân
cia. Apenas quando _ tomadas em 
conjunto as características da in
fância, da vida adulta e da velhice, 
pode-se obter o quadro das poten
cialidades e possibilidades de ho
mens e mulheres.

Considerando que o principal 
objetivo das sociedades é a sua so
brevivência, a passagem dos indiví
duos por estágios de idade não é 
apenas um problema pessoal: é re
levante para o sistema social, pois 
coloca em risco ou garante a sua 
continuidade. Os papeis que as pes
soas desempenham nas diversas 
etapas de sua vida servem para as
segurar certo grau de continuidade 
ao sistema social, na medida em 
que, ao desempenhá-los, elas rece
bem, renovam e transmitem a he
rança cultural e social.

Existem três condições biológi
cas que explicam a característica 
universal das diferenças.de idade: a 
adaptabilidade da natureza hu
m ana; a necessidade de socializa
ção* e apredizagem*; as mudanças 
e mortalidade* da população* das 
diversas sociedades.

A transmissão da herança cultu
ral e social torna-se possível, 
antes de mais nada, pela adaptabi
lidade da natureza humana, isto é, 
por não ser o comportamento de
terminado apenas por herança bio
lógica, mas também pela aquisição 
de padrões de comportamentos e 
emoções não transmissíveis geneti
camente.

Teorias

Durante muito tempo, o pequeno 
desenvolvimento da metodologia 
científica nas ciências humanas deu 
lugar ao aparecimento de várias 
teorias preocupadas em dar pesos 
diferentes aos fatores genéticos e 
naturais.

Teorias que destacam a impor
tância do ambiente são, por exem
plo, a da chamada psicologia indi
vidual, de Alfred Adler*, o beha- 
viorismo*, de S. B. Watson*, a psi
cologia da aprendizagem, de E. C. 
Thorndike* e as reflexológicas de 
Ivan P. Pavlov* e V. M. Beckterev 
(1857-1927). Os extremistas dessa 
posição afirmam — quase didati
camente —  que o homem vem ao 
mundo como uma folha em 
branco: nihil est in intellectu quod 
prius non fuerit in sensibus, ou seja, 
nada há no intelecto que não tenha 
passado antes pelos sentidos.

Já as posições que supõem a re
produção dos indivíduos sem a in
fluência do meio, às vezes chama
das de teorias geneticistas, buscam 
a explicação para as diferenças hu
manas nos caracteres puramente 
herdados chamados de “disposi
ções adscritas” (ou inatas), em opo
sição às adquiridas.

Essas oposições criaram, natu
ralmente, a teoria da convergência
— cujo representante principal é 
W. Stern* que tentou a síntese, pos
tulando que tanto as disposições 
inatas quanto o meio ambiente^ par
ticipam da formação do indivíduo, 
e é atualmente Jean Piaget* quem 
demonstra epistemologicamente a 
vacuidade da distinção.

Assim sendo, a capacidade hu-
m a n a  d e  a p r e n d iz a g e m  e  a q u is iç ã o E m  K l i m t .  u m a  s ín t e s e  d a s  " T r ô s  I d a d e s  d a  V i d a " :  a c r ia n ç a  a s c e n d e  à m a t u r id a d e  d a  m ã e . a v e lh a  s e  c u r v a .
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de padrões de comportamento, bem 
como o longo período em que as 
crianças são dependentes dos adul
tos, é a base sobre a qual se cons
trói a continuidade social.

O aprendizado da cultura — 
particularmente o da criança em 
desenvolvimento, contínuo e gra
dual —  só pode ser entendido 
como uma socialização através da 
comunicação* com outros seres 
humanos, com os qüais o aprendiz 
se relacione. A socialização se faz, 
por exemplo, através da dependên
cia inicial da criança em relação ao 
adulto: inicialmente aos pais e, de
pois, transpondo os limites familia
res, a outras figuras, autoritárias 
e/ou afetivas, tais como professores 
e diretores de escola, autoridades 
eclesiásticas, pais de amigos e ou
tros. Nessa etapa, a criança vê o 
adulto como objeto de suas ações, 
quer para evitar o castigo, quer 
para receber o atendimento de suas 
necessidades. A ligação é difusa e 
generalizada: está centrada na per
sonalidade total do adulto, em suas 
disposições gerais em relação às 
crianças (e não em ações específi
cas). Dessa forma, a segurança do 
vínculo é condição essencial para a 
evolução satisfatória dos indiví
duos que nascem no grupo.

Através da socialização, as 
crianças desenvolvem predisposi
ções gerais para o desempenho de 
futuros papeis, próprios das situa
ções específicas encontradas em 
determinado grupo social.

A possibilidade de interação 
com outras pessoas, especialmente 
adultos, e a certeza da continui
dade do vínculo estabelecido são 
necessidades básicas da personali
dade da criança. Na ligação crian
ça-adulto insere-se um dos proces
sos mais significativos do 
aprendjzado: o mecanismo de iden
tificação, através do qual um 
adulto transforma-se em modelo de 
orientação geral.

A socialização acentua as dife
renças entre os vários estágios de 
idade. A criança necessariamente 
aprende a comportar-se como o 
adulto, mais velho que ela. Nessa 
relação, a diferença de idade é enfa
tizada, como justificativa e explica
ção para as exigências que o adulto 
faz da criança. Graças à sua posi
ção oposta a da criança, no ciclo 
vital, o adulto é visualizado como 
mais experiente, mais sábio e mais 
compreensivo. A criança deve, por 
isso, ajustar-se a suas exigências. 
Como a maioria dos papéis sociais 
exige tempo de aprendizagem — e. 
portanto, idade — , as diferenças 
são fortalecidas. A aceleração do 
desenvolvimento tecnológico, en
tretanto, faz com que em muitas 
áreas, como por exemplo televisão, 
computação, transportes, os adul
tos mais velhos não tenham expe
riências a transmitir.

Essas diferenças de idade são tão 
importantes para o sistema social 
quanto para o indivíduo. Elas per
mitem que no interior do sistema se 
faça uma distribuição de papéis so
cialmente diversos entre indivíduos 
de diferentes idades, evitando, 
tanto quanto o progresso permita, 
o conflito entre gerações. Para o in
divíduo elas dão a consciência da 
importância relativa de sua idade, 
em um dado m o m e n to  d a  v id a ,  e

também constituem um importante 
elemento de integração no sistema 
social.

Juventude na 
sociedade moderna

Nas sociedades modernas, po
dem ser encontrados grupos de ju 
ventude formais, informais e se- 
miformais.

O escotismo* é um exemplo 
típico de grupo formal existente em 
varias sociedades, sobrepondo-se 
às barreiras culturais e nacionais. 
Os grupos informais e semiformais, 
apesar de diferirem bastante de 
uma sociedade para outra, apresen
tam uma série de características 
comuns. São normalmente delimi
tados a bairros, escolas ou locais de 
trabalho e diversão. São constituí
dos por adolescentes ou pré-adoles- 
centes.

Essas turmas podem estar filia
das a alguma organização formal, 
mas apresentam forte autonomia e 
muita solidariedade entre seus 
membros; podem aceitar diretrizes 
de organizações oficiais (como por 
exemplo acontece no Brasil, no Pro
jeto Rondon e no Projeto Mauá, ou 
como é o caso de organizações de 
adolescentes americanas do tipo 
parameds e tantas outras) e desen
volvem, em seu interior, a imagem, 
por vezes o carisma, de um ou vá
rios líderes, vinculando-a às suas 
atividades de grupo específicas.

Alguns estudos feitos com os 
grupos de juventude das classes* 
médias americanas comprovaram 
que os principais valores desses 
grupos são: participação social, 
lealdade entre os membros, motiva
ção individual e responsabilidade. 
Estudos feitos no Brasil destacam 
a existência de valores cooperati
vos e antipreconceituosos. A parti
cipação social implica a existência 
de clubes de recreação (principal
mente de dança) e o uso de roupas

O contato entre gerações garante a transmissão do patrimônio cultural. consideradas boas e na moda. O

Na escola, as gerações imaturas aprendem a desempenhar muitos dos papéis que as integrarão no mundo adulto.
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jovens e os da classe e etnia às 
quais pertencem, bem como pela 
coerência entre seus valores e os 
dos grupos adultos.

Gerações em 
conflito

O conflito entre gerações está es
treitamente ligado as condições so
ciais de que emergem os grupos de 
juventude, e à relação criança- 
adulto (no processo de social iza- 
ção).

A juventude pertencente à classe 
baixa dos Estados Unidos, por 
exemplo, foge à tipologia mais ge
ral. na medida em que seus mem
bros gastam a maior parte do 
tempo em atividades fora do lar 
(que passa a ser visto como um ho
tel ou restaurante). As tensões pró
prias do processo de socialização 
variam, portanto, conforme a 
época, o país e a classe a que per
tence o jovem, para lembrar apenas 
três variáveis.

Entre os vários grupos de idade, 
existem alguns de tipo desviante, 
isto é, engajados num comporta
mento não conformista. Eles inter
rompem a transmissão da herança 
sócio-cultural e a continuidade do 
sistema social: há total descom
passo entre as expectativas alimen
tadas por esses grupos quando jo 
vens e aquelas que o mundo em 
transformação lhes reserva.

É o caso típico dos hippies, que, 
numa perspectiva pacífica, defen
diam e adotavam valores que entra
vam em choque com o mundo 
adulto e as normas socialmente 
aceitas. E, paralelamente aos que 
se marginalizaram do establish
ment, isto é, do sistema, pode haver 
outros grupos de jovens que tentam 
— menos pacificamente —  trans
formá-lo.

Outro tipo de grupo desviante 
são os chamados “delinqüentes ju 
venis” . Apesar das diferenças oca
sionais que ocorrem nas diversas 
sociedades onde aparecem, apre
sentam certas características co
muns: suas atividades violam as 
normas da sociedade em que vi
vem; entregam-se a vários tipos de 
comportamento agressivo, seja 
contra pessoas, seja contra valores 
socialmente aceitos. Quanto à sua 
relação com o mundo adulto, po
dem estar ligados a grupos de con
duta desviada (sindicatos do crime, 
quadrilhas, etc.), com alto grau de 
organização e extremamente hie
rarquizados.

O contato com o mundo adulto 
cumpridor das leis, mas que nem 
sempre tem condições de reparar as 
injustiças, gera no grupo- jovem 
constantes tensões e dualidade de 
normas.

Como, através da socialização, 
as gerações imaturas desenvolvem 
predisposições gerais para o de
sempenho de papéis futuros, é difí
cil exagerar a importância do con
tato entre as gerações na formação 
do indivíduo e na dinâmica da so
ciedade global.

VEJA TAM BÉM : Aprendizagem; 
Classes Sociais; Comportamento; 
Conflito; Cultura; Mudança So
c ia l ; S o c ia liz a ç ã o .

principal foco desses grupos é a es
cola secundária.

Embora a organização e os valo
res dos grupos variem conforme o 
local e a sociedade em que estão in
seridos, sua dinâmica basica é sem
pre muito semelhante. As diferen
ças entre grupos pertencentes a 
classes sociais diversas expres
sam-se na ênfase que os de classe 
mais alta colocam nos esportes e 
jogos, enquanto os de classe mais 
baixa acentuam valores políticos e 
religiosos.

Apesar da relação estreita entre 
os valores dos grupos de juventude 
e aqueles do estrato social em que 
estão incluídos, há aspectos em que 
os setores jovens afastam-se dos 
adultos. Em oposição à responsabi
lidade valorizada por adultos de 
certos estratos, jovens pertencentes 
à mesma camada enfatizam um va
lor que parece para os primeiros 
(adultos) muito próximo da irres- 
po.nsabilidade.

Tecnicamente respondem a cer
tas pressões de grupos sociais com 
diferente velocidade de mudança: 
mais ou menos dinâmicos. A valo
rização de atividades esportivas pe
los jovens, por exemplo, é vista 
como irresponsável por grupos 
adultos (cujo físico já  não permite 
esse desempenho), que dão grande 
importância à profissionalização e 
à capacidade executiva, como me
canismos de preservação da auto- 
estima.

Por outro lado, a existência des
ses grupos de juventude, bem como 
os valores por eles adotados, está 
em relação estreita com as condi
ções sociais, das quais emergem, e 
com o processo de socializaçao que 
sofreram.

Esses fatores são responsáveis 
pela coerência entre os valores dos

ReDeianao-se contra a sociedade tecnolúgica, os "hippies” experimentam novas formaa de convivênaia humana.

O serviço militar é uma das atividades onde as gerações se substituem
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m ancai

canal de 
descarga

canal de 
descarga

Em usinas hidrelétricas, a água, caindo de um desnível, movimenta uma turbina que comunica o impulso a um gerador, produzindo energia elétrica.

Gerador

Gerador elétrico é um disposi
tivo capaz de transformar a energia 
de um modo geral (mecânica, tér
mica, química, luminosa, etc.) em 
energia elétrica, que se manifesta 
pelo trabalho produzido por uma 
corrente elétrica. Genericamente, 
um gerador elétrico é tudo que pos
sui uma força eletromotriz e pode, 
portanto, gerar uma corrente elé
trica. De maneira particular, o 
nome aplica-se comumente aos ge
radores que utilizam energia mecâ
nica, enquanto os geradores que 
transformam outros tipos de ener
gia têm nomes específicos: pilhas, 
par termelétrico, célula fotelétrica. 
Na construção do gerador, le
vam-se em consideraçao o tipo de 
corrente elétrica, a potência que se 
pretende obter, a tensão da energia 
necessária, o tipo de motor que o 
aciona e outras características.

Os geradores operados por ener
gia mecânica funcionam baseados 
no fenômeno de que um campo 
magnético variável induz uma 
força eletromotriz em circuito fe
chado, como uma espira de fio con
dutor. Assim, a energia mecânica é 
geralmente aplicada a um conjunto 
de espiras (rotor), fazendo-as girar 
dentro de um campo magnético 
constante, obtido de um ímã per
manente (como nos dínamos de bi
cicleta); ou através de uma bobina 
(estator) alimentada por um pe
queno dínamo, acionado pela 
mesma energia mecânica (excita
ção individual).

Normalmente, o estator é for-

mado por várias bobinas conve
nientemente alojadas em cavidades 
na superfície interna de uma coroa 
circular de aço-sílico. Dentro dela 
gira o rotor, igualmente constituído 
de várias bobinas, mas montadas 
radialmente sobre um eixo metá
lico.

A tensão produzida é retirada 
através de um sistema de escovas 
situado num extremo do rotor, que 
garantem contato entre as pontas 
das bobinas que constituem o rotor 
e o circuito externo, a ser alimen
tado.

Conforme a disposição do sis
tema de escovas, pode-se obter uma 
corrente alternada (alternador), ou 
uma corrente contínua pulsante 
(dínamos).

As grandes usinas que fornecem 
energia elétrica domiciliar empre
gam a energia da água de rios e vá
rios alternadores, dotados de esta- 
tores alimentados por um único 
dínamo (excitação central).

Geradores 
eletrostáticos

As primeiras máquinas produto
ras de eletricidade eram tipos parti
culares de geradores de alta tensão 
(geradores eletrostáticos). Eram 
operadas por acúmulo de carga, 
produzida por atrito sobre um 
disco de vidro (a carga era reco
lhida por um coletor metálico). 
Atualmente, não são utilizados, a 
não ser o gerador Van der Graaf, 
especial para aplicações físicas 
onde se requer alta tensão. As car
gas são produzidas em geradores 
normais, sendo depositadas em ci
lindros ou correias metálicas em 
movimento continuo. Depois são 
transportadas e acumuladas numa
e s f e r a  m e tá l ic a .

Magnetofluidodinâmicos

Existem outros tipos de gerado
res, como os magnetofluidodinâmi- 
cos (MHD, do nome em inglês 
Magneto Hydrodinamic Power). 
Sua função é transformar a energia 
térmica em elétrica. Trata-se de um 
conduto no qual um gás é obrigado 
a se expandir sob elevadas tempe
raturas (2 000 a 3 000° C) e, assim, 
assume um grau de ionização, ado
tando o estado de plasma*. Um ele- 
tro magneto muito potente produz 
um campo magnético, normal ao 
condutor e aos elétrodos. O campo

magnético separa as partículas de 
cargas opostas e as joga de encon
tro aos elétrodos, que desse modo 
atingem uma diferença de potencial 
utilizável no circuito externo. A es
trutura desses geradores é seme
lhante à dos convencionais: um 
campo magnético de excitação, um 
plasma como induzido e elétrodos 
como coletores.

VEJA TAM BÉM : Acumuladores; 
Elétrico, Motor; Energia; Energia 
Elétrica; Pilha.

G e ra d o r  d e  im p u ls o , ta m b é m  c o n h e c id o * c o m o  o iira,1nr d o ta d o
üe i oou ooovolts de força eletromotriz.
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mas cardiovascular e nervoso* cen
tral. No primeiro, a exposição pro
longada do organismo a taxas 
elevadas de colesterol e triglicéri- 
des favorece o desenvolvimento de 
ateromas nas paredes das artérias.

O ateroma é uma afecção que 
ocorre em artérias grandes e mé
dias, e se caracteriza por alterações 
degenerativas na parede interna 
desses vasos. Isso dificulta o traba
lho de irrigação das artérias, e, em 
conseqüência, os tecidos alimenta
dos por elas passam a receber oxi
gênio e nutrientes em quantidades 
menores, insuficientes, o que os en
fraquece, tornando-os mais vulne
ráveis ao processo de degeneres
cência.

No tecido muscular do coração 
(miocárdio), a irrigação escassa 
também acelera um processo dege
nerativo, chamado miocardioescle- 
rose, que diminuirá a eficiência do 
órgão em seu trabalho de contra
ção e ralaxamento. Por exemplo: o 
coração de um jovem é obrigado a 
uma contração durante um esforço 
físico. Terminado esse esforço, o 
órgão entra no período de relaxa
mento e se refaz depressa, devido 
a um adequado suprimento sanguí
neo (as artérias funcionam bem), 
que permite trocas metabólicas rá- 
pid as.

Mas, na velhice, ao diminuir a ir
rigação, até mesmo pequenos esfor
ços podem tornar evidente uma in
suficiência cardíaca: o coração tem 
dificuldades para se refazer da con
tração, o suprimento de oxigênio é 
mais demorado e escasso, e a pes
soa sente-se mal.

A perda de elasticidade é outro 
fator que prejudica a função das ar
térias (cujas paredes elásticas, nor
malmente, asseguram um fluxo 
adequado e contribuem para o 
equilíbrio da pressão arterial). Com 
o avanço da idade, um fenômeno 
.degenerativo substitui gradual
mente as fibras elásticas por fibro
sas, menos flexíveis. A fibrose vai 
aos poucos endurecendo as arté
rias, diminuindo o fluxo e alte
rando a pressão.

Quando atinge o sistema ner
voso central, o envelhecimento 
chega a afetar o comportamento 
das pessoas. O processo involutivo, 
nesse caso, consiste numa redução 
do número de células nervosas, de 
conseqüências diversas conforme a 
localização dessas células. Á perda 
de células dos gânglios basais do 
cérebro (núcleos nervosos), _ pode 
ser a causa de tremores contínuos, 
rigidez muscular e mesmo de certos 
casos de moléstia de Parkinson 
(doença do sistema nervoso). A 
perda de neurônios (células nervo
sas) e seus prolongamentos do cór
tex cerebral resulta em irritabili
dade e apatia ou até em demência.

A geriatria não se limita ao diag
nóstico ou tratamento das doenças 
da velhice. Cuida também do con
trole desses problemas nos grupos 
humanos e analisa suas implica
ções na vida social. Dedica-se à 
profilaxia dos agravantes de ordem 
psicológica e social que dificultam 
a vida das pessoas idosas.

VEJA TAM BÉM : Envelheci
mento: Gerações: Velhice.

Geriatria

Geriatria é a parte da medicina 
que estuda as doenças relativas à 
velhice e as alterações orgânicas 
que geralmente ocorrem durante o 
processo de envelhecimento*.

As influências nocivas a que 
uma pessoa se expõe muitas vezes 
ao longo da vida podem não se ma
nifestar clinicamente durante a ju 
ventude, mas é muito provável que 
resultem numa doença quando che
gar à velhice. O uso excessivo de 
fumo, por exemplo, pode facilitar o 
aparecimento do câncer pulmonar.

O envelhecimento significa a 
perda de capacidades funcionais e 
estruturais, ocasionada por um 
processo de degenerescência (re
gressão, involuçao) dos tecidos e 
células. A essa perda somam-se os 
efeitos nocivos acumulados de in
fecções, traumatismos, alimentação 
carente, abusos, más condições de 
trabalho, para caracterizar os esta
dos patologicos dos quais se ocupa 
a geriatria.

Há alterações orgânicas que se 
iniciam quando a pessoa ainda é 
jovem mas, como se caracterizam 
por uma evolução lenta, só atingem 
expressão plena na veihice. Entre 
elas estão a deposição de sais de 
cálcio nos tecidos cartilaginosos e 
nas bolsas tendinosas, ou as que 
contribuem para a degenerescência 
dos ligamentos e ossos da coluna 
vertebral. Ambos os casos configu
ram doenças consideradas típicas 
das pessoas idosas.

O processo de envelhecimento 
atinge mais diretamente os siste- A perda de capacidades funcionais é uma das características da velhice.

A  g e ria tria  n ã o  o o p re o c u p a  a p o n a c  c o m  o c  p a d o c im e n to e  fís ico s  d o e  v/olhos: a m p a r a -o s  t a m b é m  s o c ia lm e n te .
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Germânicos,
Povos

Os estudiosos dos povos deno
minados “ bárbaros” pelos antigos 
romanos não são unânimes quanto 
à origem dos germanos. Entretanto, 
tudo parece indicar serem real
mente originários das estepes do 
sul da Rússia, de onde teriam emi
grado para oeste. Toda a história 
primitiva destes povos menciona a 
Drang nach dem Western (a mar
cha para oeste) que os levou a ocu
par a região banhada pelo mar Bál
tico, as terras da Escandinávia e a 
área continental situada entre os 
rios Elba e Reno, anteriormente ha
bitada pelos celtas*. De fato, há 
rios (como o Elba e o Wesser) e 
montanhas da Alemanha Ociden
tal cujos nomes comprovam essa 
teoria, já  que são de origem céltica 
e não germânica.

Não se conhecem, igualmente, as 
razões que levaram os povos ger
mânicos a migrar. Há quem afirme 
que as migrações foram provoca
das por excesso de população e es
cassez de alimentos nos antigos ter
ritórios. Outros asseguram que a 
causa principal estaria nas modifi
cações climaticas sofridas pelas re
giões de origem, ou que as migra
ções resultaram de pressões 
exercidas por outros povos con
quistadores. Porém, é certo que o 
movimento migratório não foi 
contínuo, mas se processou em on
das sucessivas.

De um modo geral, os germâni
cos eram indivíduos altos e louros,

de tez clara, olhos azuis e testa 
alongada (dolicocéfalos). Esses tra
ços físicos também apareciam entre 
povos bálticos não germânicos 
(como os finlandeses e estoníanos) 
e até mesmo entre habitantes da 
Grande Rússia.

A região da Europa antiga cha
mada Germânia tinha por limites o 
rio Reno, os mares do Norte e Bál
tico, os rios Danúbio e Vístula, e 
os montes Cárpatos. Seu clima era 
rude devido à extensão das flores
tas e dos pântanos. E os povos que 
a habitavam não erguiam pontes 
para atravessar os cursos de água.

Agrupados em tribos indepen
dentes, cujas fronteiras não apre
sentavam uma clara delimitação, 
os povos germânicos formavam um 
conglomerado sem unidade polí
tica: não possuíam um Estado, nem 
construíam cidades. Não tinham 
nem mesmo um nome geral para 
sua própria designação (“germano” 
era o termo com que os celtas de
nominavam seus vizinhos), mas, 
até os fins do século II da era 
cristã, as inúmeras tribos que os 
constituíam falavam todas uma lín
gua única. A partir dessa época ini- 
ciou-se uma separação dialetal que 
se distribuiu geograficamente com 
a localização dos francos* no vale 
do Reno; e dos bávaros e suevos, 

, no vale do Danúbio. Ao norte loca- 
lizaram-se os frisões, anglos e ju- 
tos; no baixo Elba, os saxões; e na 
Escandinávia, os dinamarqueses, 
suecos e noruegueses. No centro do 
território germânico viviam os bur- 
gúndios, lombardos, vândalos e go
dos.

Apesar da grande dispersão e 
das sucessivas migrações, os povos 
germânicos conservavam suas tra
dições. As tribos eram constituídas 
por clãs* que agrupavam famílias Ilustração para o poema épico "Edda", uma fonte de estudo do islandês.

í R t F I í R X I
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ligadas por laços de parentesco. O 
indivíduo só existia dentro de sua 
comunidade e, julgado por seu clã, 
o criminoso podia ser expulso do 
convívio comunitário.

A célula básica da sociedade 
germânica era a família. Chefe in
contestável, o pai detinha o poder 
absoluto (muna) sobre sua mulher 
e filhos. Os maridos compravam de 
seus futuros sogros aquelas que se
riam suas mulheres, e estas para o 
resto da vida ficavam sob a tutela 
de seus maridos, dos quais rece
biam um dote na forma de armas 
e animais.

Até os quinze anos, os meninos 
eram dependentes da proteção pa
terna. Ao atingirem essa idade, ti
nham os cabelos cortados diante 
dos guerreiros da tribo, e recebiam 
uma arma doada por seus pais. 
Desse momento em diante, eram 
considerados adultos.

As tribos eram governadas por 
um chefe, com poder mais ou me
nos absoluto. Uma assembléia tri
bal, composta pelos guerreiros de 
todos os clãs, era o único órgão 
com direito a escolher o chefe da 
tribo, realizar justiça e aceitar os 
adolescentes na fileira dos homens.

Dois grupos de indivíduos clara
mente distintos constituíam a so
ciedade: os homens livres e os es
cravos. Mas os primeiros estavam 
divididos em três “classes” : a no
breza, os livres por nascimento e os 
que tinham sido libertados por seus 
antigos senhores.

O caráter belicoso dos povos 
germânicos encontrava sua mani
festação no fato de todos os ho
mens livres serem considerados 
guerreiros e seus chefes terem a 
obrigatoriedade de propor regular
mente às assembléias da tribo, ex
pedições armadas.

Religião de guerreiros
As lutas entre romanos e germanos estenderam-se do século I a.C. ao V d.C.. quando Alarico dominou Roma

Os povos germânicos eram so
bretudo pastores, mas praticavam 
uma agricultura rudimentar. Mui
tas das tribos não conheciam pro
priedades particulares: os agricul
tores, por exemplo, tinham o 
direito de explorar uma área de ter
reno durante um ano; depois desse 
período, eram obrigados a procurar 
outras terras. Cada tribo dominava 
uma área de terreno proporcional 
ao número de seus trabalhadores, e 
cada ano buscava novas terras 
mais férteis, de sorte que nunca lhe 
faltava solo para cultivo.

Possivelmente este seminoma- 
dismo explica a razão pela qual as 
tribos germânicas não chegaram a 
se unir para formar um Estado. Por 
outro lado, a belicosidade que se 
manifestava em freqüentes expedi
ções armadas aos territórios vizi
nhos se justificava, pois era o único 
meio que possuíam de conquistar 
novas terras e capturar mais escra
vos. Nessas campanhas, valiam-se 
de armas rudimentares, eficientes e 
temidas inclusive pelos legionários 
romanos: o gládio (espada curta de 
dois gumes), dois tipos de lança (a 
comprida e a curta, também cha
m ada fêmea) e ainda o escudo de 
defesa.

A dupla vocação de soldado e 
camponês refletia-se nas crenças 
religiosas dos germânicos. As di
vindades pareciam proceder de M O S a lC O  a n t e r io r  a u ' a n o  5 2 6  d . C . ,  m o a t r a n d o  o f a c h a d a  d o  p a lá c io  d o  ro i g o d o  T s n d o r i c o .  n a  c id a d e  d e  R a v e n a .
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um a deificação de forças da natu
reza: adoravam o sol e a terra, mas 
também o gládio. Dentre seus deu
ses, dois se destacavam: Wotan ou 
Odin, o deus da guerra, e Freyja, 
sua esposa, a deusa da fecundi
dade. Ao lado de Wotan, Donar ou 
Thor defendia com trovões o 
mundo divino e o dos homens con
tra os gigantes e demônios. Nesse 
complexo religioso, o destino do 
ser humano era bastante simples: 
Wotan, que proporcionava a vitó
ria nos combates, recebia no Wa 
lhalla (uma espécie de paraíso) a 
alma dos heróis mortos que man
dava recolher nos campos de bata
lha por suas filhas, as Walkyrias. 
Ali, os heróis levavam uma vida 
eterna em festins. E para conquis
tar os favores de Wotan, os vivos 
ofereciam-lhe bebidas e, como sa
crifício, inimigos capturados vivos.

Não possuíam uma casta de sa
cerdotes. Escolhidos entre os ho
mens livres, os encarregados das 
funções religiosas possuíam tam 
bém obrigações civis, como presi
dir assembleias, guardar as bandei
ras da tribo e executar as sentenças 
de morte. Os chefes de família diri
giam os sacrifícios domésticos, e as 
mulheres eram consideradas profe
tisas e feiticeiras, capazes de deci
frar os runos, símbolos mágicos 
gravados em madeira.

A mitologia estava povoada de 
gigantes —  seres maus — e anões
—  hábeis trabalhadores em metais 
e bons amigos dos homens. Esses 
mitos ainda sobrevivem na mente 
popular de inúmeros povos euro
peus, encontrando sua perpetuação 
na forma de lendas e histórias in
fantis.

A destruição 
do Império Romano

A presença dos povos germâni
cos faz-se notar entre os séculos III 
e I a.C., quando ocupam as zonas 
dos rios Elba, Meno e Reno e 
ameaçam certas regiões do vale do 
Danúbio. Já  nos primórdios da era 
cristã, os germânicos dominavam 
um vasto território na Europa, cu
jos limites aproximados eram o 
Vístula, a leste, e o Reno, a oeste.

Os povos germânicos não vi
viam isolados de seus vizinhos: 
além de exercerem uma constante 
pressão sobre os povos bálticos e 
os eslavos* do baixo Vístula, ainda 
mantinham um comércio rudimen
tar com os finlandeses, hsses con
tatos, realizados em vários graus e 
de inúmeras formas, exerceram 
certa influência na Civilização ger
mânica.

Como viviam em regiões geral
mente montanhosas, florestais ou 
pantanosas, as tribos germânicas 
interessavam-se sobretudo pelos 
territórios férteis situados ao sul do 
Danúbio'e, por esta razão, durante 
séculos opuseram-se ao Império 
Romano. As sucessivas vagas de 
hordas germânicas (juntamente 
com as dos hunos* e ávaros) aca
baram por desintegrar totalmente o 
império de Roma* e suas tradições, 
fazendo com que, de suas ruínas, se 
erguesse uma nova civilização ro- 
mano-germânica, produto da fusão 
das tradições dos vencidos com as 
dos vencedores. _

Os godos, vândalos, suevos e

Em 507 o rei franco Clóvis derrotou os soldados de Alarico II, pondo fim ao Estado visigodo na Aquitânia.

burgúndios foram os primeiros ger
mânicos a entrar em contato com 
os romanos e a ameaçar seu pode
rio. Depois, numa segunda vaga, 
vieram os francos, alamanos e bá
varos, que se instalaram definitiva
mente nos domínios do Império. A 
terceira vaga germânica foi consti
tuída pelos lombardos. Estes che
garam a devastar quase toda a 
península Itálica e a subdividiram 
em vários territórios rivais.

Mas os ataques germânicos não 
se limitaram à terra: valendo-se do 
mar, os vikings, a n g lo s ,  s a x ò e s  e ju-

tos invadiram e povoaram os terri
tórios do norte e apoderaram-se da 
região da atual Gra-Bretanha.

Vândalos, suevos e 
burgúndios

A história ocidental toma pela 
primeira vez contato com os vân
dalos no século I da era cristã, 
quando, segundo Tácito*, ocupa
ram as costas do Báltico, entre o 
Oder e o Vístula. Nessa época, o 
termo vandal designava um vasto 
g r u p o  d e  in d iv íd u o s ,  d iv id id o s  em

dois povos principais: os Hasdings 
e os Silings.

Quando no princípio do século 
V as hordas dos hunos desceram 
do grande planalto asiático, impul
sionaram com elas os povos germâ
nicos, que passaram a atacar as 
províncias mais ocidentais do im
pério romano. Os vândalos (tanto 
Hasdings como Silings) seguiram o 
mesmo movimento e, em 405, pe
netravam na Gália e tentavam pi
lhar a Itália. Mas foram expulsos 
da península pelos exércitos defen-
so res»  s e n d o  o b r ig a d o s  a  b u s c a r  re-
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G erm ano em  m osaico rom ano.

fúgio ao sul dos Pireneus. No en
tanto, a Espanha romana 
encontrava-se mergulhada na 
guerra civil e Gerontius, um cônsul 
corrupto, chama os vândalos em 
seu auxílio, cedendo-lhes a Betica, 
depois cham ada Vandaluzia (a 
atual Andaluzia), e a Galiza, que 
por eles são devastadas. Os vânda
los encontravam-se instalados no 
sul da península Ibérica quando fo
ram atacados pelos visigodos*, 
aliados dos romanos e mais uma 
vez obrigados a fugir. Dessa vez 
atravessaram o estreito de Gibral
tar e penetraram na antiga Mauri
tânia. Enquanto estiveram na Espa
nha, jam ais co.nseguiram instalar 
um governo centralizado numa ca
pital —  nunca estabeleceram um 
verdadeiro Estado.

Incapazes de derrotar os bandos 
de vândalo> que haviam invadido o 
norte da África, os romanos lhes 
propuseram um foedus  (pacto), ce- 
dendo-lhes o norte da Numídia, o 
proconsulato ocidental e a quase 
totalidade da M auritânia em troca 
da paz. Porém, as tribos vândalas 
não aceitaram o pacto por muito 
tempo e, a partir de 439, continua
ram invadindo a África. Em 455, 
sob o comando de Genserico*, che
garam a saquear a própria Roma 
e, apesar dos esforços romanos, de
vastaram a Grécia e a Dalmacia, 
levando para Cartago imensos des
pojos, frutos de saques que se tor
naram  lendários. Com a morte de 
Genserico (477), o povo vândalo 
entrou em rápida decadência.
Como não possuía uma união polí
tica configurada num poder centra
lizado, não conseguiu implantar-se 
definitivamente em nenhum dos 
t e r r i tó r i o s  conquistados ao Império 
Romano. E bastou um imperador 
mais enérgico, Justiniano , para 
dispersar os vândalos invasores,

3ue, durante o século VI, acabaram 
esaparecendo como povo, disper

sos e freqüentemente assimilados 
como mercenários romanos.

Pouco depois dos vândalos, os 
suevos e burgúndios ocuparam a 
G ália e partes da península Ibérica.
Embora mais organizados do que 
os vândalos, não conseguiram im
por sua autoridade por muito 
tempo, nem foram capazes de for
mar verdadeiros Estados. O apogeu franco ó atingido na dinastia carolíngia. ora do floreecim«nto cuiturol. (Miniatura do s6c. vim.)

n r » .
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O rei suevo Hermerico chegou a 
constituir um reino, fazendo de 
Braga a sua capital, enquanto os 
Hispano-romanos, ocupados com 
as perturbações da Gália, viram-se 
obrigados, em 433, a aceitar um 
foeaiis com os invasores. Mas no
vamente os germânicos romperam 
o pacto e, de 439 a 441, os suevos 
capturaram  M eridae Sevilha. Tudo 
indicava que, sob a direção de Re- 
charius, os suevos dominariam 
toda a Espanha. Porém, como os 
vândalos, não possuíam unidade 
política suficiente para enfrentar os 
visigodos. Em 585, Leovigildo, rei 
dos godos, usurpa o trono do úl
timo rei dos suevos, Eurico, e pro
clama-se senhor dos dois reinos, 
pondo um fim na dominação sueva 
da Lusitânia, que durou 160 anos.

Godos: 
ostrogodos e visigodos

Os godos entraram em contato 
com os romanos a partir do século 
III. Nessa época, ao fazerem uma 
incursão sobre a Trácia, alcança
ram o mar Negro, devastaram suas 
ricas costas e pilharam os comer
ciantes locais. Depois, atravessa
ram o estreito de Bósforo, devasta
ram Creta e Rodes e atingiram a 
Sicília. Em 271 o imperador Aure- 
liano entregou-lhes a Dácia, conse
guindo assim fixá-los no conti
nente. Durante o relativamente 
longo período de paz que se seguiu, 
os £odos forneceram guerreiros às 
legiões imperiais e ali aprenderam 
a fazer a guerra com disciplina, 
além de se tornarem'permeáveis à 
penetração da civilização romana e 
do cristianismo.

Estabilizada no vale do Danúbio 
e explorando a população local, a 
sociedade goda foi, entretanto, 
ameaçada pela invasão dos hunos, 
em 375. Nessa época, os povos go
dos se dividiam em dois grupos: os 
ostrogodos, os do leste, que esta
vam estabelecidos nas estepes, sub- 
meteram-se aos invasores; e os visi
godos, os do oeste, que ocupavam 
as encostas dos Cárpatos, não se 
deixaram dominar. Fugindo dos 
hunos, haviam pedido asilo aos ro
manos. Aproveitando-se dessa fra
queza momentânea, Roma conce
deu-lhes asilo na Trácia, sob a 
condição de aceitarem a penetra
ção dos comerciantes do império. 
Mas essa situação durou pouco. 
Logo depois, revoltados com as 
condições de vida na Trácia, os vi
sigodos invadiram as províncias 
romanas, provocando a ira do Im
perador Valente, que se esforçou 
por aniquilá-los. Mas as tribos in
vasoras saíram vitoriosas devas
tando a Itália e regiões em torno de 
Bizâncio. Em 410, dirigidos por 
Alarico, saqueiam Roma, antes de 
se dirigirem para o norte da África.

Dois anos depois, os visigodos 
invadiram a Gália. Já  enfraqueci
das pelas invasões anteriores, as le
giões romanas foram incapazes de 
lhes opor resistência eficaz e os no
vos invasores instalaram-se na 
Aquitânia, terminando ali suas mi
grações. A partir de então (418), 
tornaram-se fiéis aliados dos roma
nos e conseguiram impor sua hege
monia na Gália, além de estende
rem sua autoridade sobre partes da 
península Ibérica.

No século VI, a G ália parecia 
transformar-se progressivamente 
em domínio godo, mas este pro
cessa foi interrompido pela invasão 
de um outro povo germânico, os 
francos.

Expulsos da região, os visigodos 
transpuseram os Pireneus e se rea
gruparam em torno de Toledo. Ali 
formou-se o primeiro Estado nacio
nal de um povo bárbaro. Sob o rei
nado de Swintilha, realizou-se a 
unidade política da Espanha, com 
uma legislação e uma fé únicas 
para visigodos e hispano-romanos.

O reino visigódo começa a enfra- 
quecer-se no seculo VII, quando as 
ambições familiares desfazem a 
unidade política e as lutas enfra
quecem seu poder político e militar. 
Chamados para arbitrar as conten
das familiares, os árabes não en
contraram dificuldades para sub
meter ao seu. domínio o reino de 
Toledo. É então que os reis visigo
dos retiram-se para as montanhas., 
de onde iniciam a longa guerra da 
Reconquista* ibérica.

Até noje não se sabe por que os 
visigodos foram capazes de impor 
sua autoridade e formar um verda
deiro Estado, enquanto os vândalos 
jam ais conseguiram implantar-se e 
a autoridade dos suevos limitou-se 
geográfica e temporalmente. Os 
três povos possuíam as mesmas 
tradições e não conheciam um Es
tado nem autoridade única.

Uma razão plausível para a he
gemonia dos visigodos seria o fato 
de terem vivido muito tempo em 
território romano. Sua gente foi uti
lizada em funções civis e militares 
do Império, tendo a oportunidade 
de estudar a avançada administra1 
ção estatal dos romanos. Por outro 
lado, tornando-se sedentários, ab
sorveram de Roma os conhecimen
tos necessários para desenvolver 
uma agricultura mais eficaz e um 
comércio mais elaborado.

Francos e lombardos

A origem dos francos é ainda 
mais obscura que a dos demais po
vos germânicos. Invadiram a Galia 
e por diversas vezes ajudaram as 
legiões romanas no combate a ou
tros povos bárbaros. Mas em 481, 
cansado da sua aliança com Romá, 
um chefe franco declara-se rei e de
cide conquistar a Gália; expulsa 
dali os visigodos e funda a primeira 
dinastia franca, a dos merovíngios.

Com a queda do Império do Oci
dente, o rei franco Clóvis conver
te-se ao catolicismo, a fim de obter 
o apoio da Igreja, única força do 
Império que ainda restava intata. 
Mas os francos só atingiram o apo
geu na era dos carolíngios*. No 
ano de 800, Carlos* Magno é co
roado imperador de Roma; sua 
política de governo, porém, mais 
tarde viria a enfraquecer o Estado 
em benefício da aristocracia rural 
e da Igreja: Carlos cedeu vastos 
territórios aos nobres francos que o 
ajudaram nas guerras e, em troca, 
estes lhe juraram  fidelidade e lhe 
cederam seus guerreiros.

Sob os herdeiros de Carlos 
Magno, o Império subdividiu-se 
cada vez mais, até o governo cen
tral perder a força e a autoridade 
passar a ser local.

A o  m e s m o  te m p o  q u e  o s  f r a n

Em  7 5 4, o futuro São Bonifácio foi encarregado de evangelizar a Frísia,
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cos, surgiram em cena dois outros 
povos germânicos, os alamanos e 
os bávaros, tentando fixar se nas 
margens do Reno. Foram os ala
manos, enfim, que se instalaram na 
Suíça, mas, devido a suas estrutu
ras, políticas débeis, acabaram sob 
a tutela dos francos.

Desde 489,, os lombardos ocupa
vam a baixa Áustria, porém, no iní
cio do século VI, tornaram-se nô
mades e atravessaram a Panônia. 
Wacho, seu rei (510-540), deu iní
cio a uma ambiciosa política ex- 
pansionista, casando suas filhas 
com reis merovíngios e entrando 
em contato com Bizâncio. Ao 
mesmo tempo, o núcleo lombardo 
na 'Panônia desenvolvia-se, graças 
à sua posição estratégica nos itine
rários comerciais.

Em 540, os lombardos estabele
ceram com os romanos um foedus  
que, além de ceder-lhes a Panônia 
e a Noricum, legava-lhes tributos 
de Roma. O império, ja  muito en
fraquecido, acreditava ter nos lom
bardos um aliado contra os godos 
e os francos. De fato, os lombardos 
ajudaram a expulsar várias tribos 
germânicas da Itãlia, mas, uma vez 
ali, resolveram não mais regressar 
à Panônia. Em 568, seu chefe, Al- 
buíno, ocupou a planície do Pó, en
quanto barões lombardos chega
vam até a Toscana e o Latinium. 
Porém, como os demais povos ger
mânicos, os lombardos jam ais 
constituíram um verdadeiro Estado 
nacional. Devastadores cruéis, se
guidores do arianismo ou pagãos, 
no início combateram o catoli
cismo, mas terminaram por ado
tá-lo. No século VII tentaram con
quistar toda a Gália, valendo-se do 
prestígio do papado, e tomaram 
Ravena; mas chocaram-se, então, 
com os interesses da Igreja. O papa 
convocou Pepino*, o Breve, para 
combatê-los, e os lombardos foram 
obrigados a ceder territórios para 
Estados da Igreja. Em 772, o rei 
lombardo Desiderio desafiou a au
toridade do papa, que chamou Car
los Magno para auxiliá-lo na Itália.

Proclamando-se “rei dos lom
bardos”, Carlos Magno combateu 
os chefes lombardos, prendeu Desi- 
dério e pôs fim ao último reino Os francos se fortaleceram  a ponto de form ar um  im pério, no século V II . (C enas da corte de Carlos M agno.)

Os saxões substituem o domínio romano na Bretanha, onde reinam até o século IX,  quando os normandos de Guilherme ( à  direita) invadem a  i l h a .
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desse povo. Restaram apenas uns 
poucos ducados lombardos inde
pendentes até o século XI.

A Bretanha: um caso à parte

Enquanto alguns povos germâni
cos penetravam no território ro
mano por terra, outros adentravam 
o noroeste europeu e dirigiam-se à 
Bretanha (atual Grã-Bretanha: In
glaterra, Escócia e País de Gales). 
Foram sobretudo os anglos e os sa
xões que tiveram maior importân
cia no povoamento da Bretanha, 
cuja colonização foi feita em três 
etapas: a pirataria na costa, a insta- 
laçao de núcleos no litoral e, final
mente, a colonização do interior. A 
ocupação evoluiu de forma muito 
menos brusca e devastadora que as 
incursões germânicas no conti
nente.

Antes de 449, a história anglo- 
saxònica é pouco conhecida. Acre
dita-se, porem, que os primeiros sa- 
xões instalados na Bretanha eram 
apenas mercenários das tropas ro
manas, e não conquistadores. E, 
quando receberam a notícia da de
sorganização dos exércitos roma
nos no continente, rebelaram-se, 
abandonando e destruindo as guar
nições estabelecidas na ilha.

Foi durante o século V que co
meçou a verdadeira emigração de 
anglos e saxões para a Bretanha, 
província do Império que se encon
trava em decomposição. As condi
ções reinantes ofereceram aos in
vasores a Oportunidade de 
reorganizar o território a seu modo. 
A ilha fechou-se para o exterior e 
seu comércio com o continente ter
minou por volta do século VI. No 
início, os ocupantes colonizaram 
apenas as terras aráveis ao longo 
dos rios. Não conquistaram ne
nhuma cidade — tendo perdido 
sua importância política e econó
mica, as cidades não ofereciam 
grande interesse. Mas, a partir do 
século VI, instalaram-se vários rei
nos saxões na Bretanha, sendo os 
de Wessex, Messia e Northumbria 
os mais importantes. Como os che
fes seguiam as antigas tradições 
germânicas, apesar da diversidade 
de principado, as instituições políti
cas eram praticamente idênticas em 
todos os reinos saxões.

A civilização saxônica tradicio
nal permaneceu na Bretanha até o 
século VII, quando o cristianismo 
penetrou na ilha e criou uma cul
tura feudal que só veio realmente a 
desenvolver-se após as invasões 
normandas e o termino das dinas
tias saxõnicas na Inglaterra.

As línguas germânicas
Do mesmo modo que as neolati- 

nas, as línguas germanicas perten
cem à subdivisão “centum” da 
família lingüística indo-européia; 
dividem-se nos ramos gótico, nór
dico e ocidental, todos derivados de 
um germânico primitivo ou proto- 
germãnico, do qual não existe ne
nhum documento, mas que se re
construiu através da lingüística 
histórico-comparativa.

RAMO GÓTICO — A esse 
ramo pertencem os textos mais an
tigos das línguas germânicas: frag
mentos de uma tradução da Bíblia

Magno, depois de comandar a resistência saxônica durante trinta anos.

feita pelo bispo Wulfila ou Ulfilas, 
no seculo IV. Não existem docu
mentos das línguas afins, que, com 
o gótico, devem ter constituído o 
ramo oriental das línguas germâni
cas, cujo centro se localizava no 
baixo Danúbio. A parte mais im
portante da obra de Wulfila encon
tra-se no Codex Argenteus, que 
desde 1648 pertence à Universi
dade de Upsala, Suécia. No en
tanto, em 1971, foi encontrada em 
Speyer (Alemanha) mais uma pá
gina original pertencente a esse có- 
digo.

O domínio do gótico estendeu-se 
sobre grande parte ^da Europa e 
chegou ao norte da África. Os últi
mos vestígios de uma língua deri
vada desse ramo foram encontra
dos no século XVI, na Criméia.

RAMO NÓRDICO — Anterio
res ao texto bíblico gótico há algu
mas inscrições em alfabeto rúnico, 
tidas como pertencentes ao germâ
nico setentrional comum. Calcu
la-se que as primeiras sejam data- 
dàs do século II. Dessa língua 
derivaram as escandinavas, inclu
sive o islandês.

Colonizada por noruegueses du
rante o primeiro milênio, a Islândia 
recebeu a língua desse povo. Mui
tas características arcaizantes fo
ram conservadas naquele país, de
vido ao seu isolamento.

O islandês antigo pode ser estu
dado através de documentos de 
grande importância, como o Edda, 
poema épico do século III que trata  
dos deuses e heróis germânicos an
tigos. Hoje o islandês é falado por

Widukind (abaixo) rende-se a Carlos
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Oto I, que em 962 seria aclamado imperador em Roma, deteve o avanço dos guerreiros húngaros (à direita) sobre a Europa, derrotando-os em 955.

cercá de 150 000 habitantes da 
ilha.

As demais_ línguas nórdicas são 
o dinamarquês, o faroense (falado 
nas ilhas Fàroér), o norueguês e o 
sueco. Essa línguas escandinavas, 
embora inteligíveis entre si, aprese- 
tam certas diferenças. O faroense 
ainda mantém características ar
caicas, embora menos pronuncia
das que o islandês. O dinamarquês 
possui o glottal stopo (stod), um fe
chamento glótico cuja presença 
pode modificar o sentido das pala
vras. O norueguês apresenta um 
tom musical como importante 
traço fonológico e a língua se ma
nifesta em duas formas padrão: o 
bokmal, mais ligado ao dinam ar
quês, e mais usado na literatura, e 
o nynorSk, o norueguês novo. Há 
tentativas de unir as duas formas, 
criando o samnorsk, ou norueguês 
comum.

RAMO OCIDENTAL — É o 
que é falado hoje pelo maior nú
mero de pessoas. A ele pertencem 
o alto e baixo alemão, o inglês, o 
frísio e o holandês. O alto e o baixo 
alemão não formam um conjunto 
de dialetos próximos. Uma linha 
divisória opõe o alto alemão ao res
tante dessas línguas, todas ligadas 
ao baixo alemão pelo fato de não 
terem passado pela mutação so
nora (Lautverschiebung) que se deu

ALTNORDISCHE GRAMMATIK L

AlTISLÃimiSCHE
UND

A L T E  OB W EG ISCH E GRAM M ATIK

l.'STEB .BERÜCKSICHTIGUNG DES URKORD1SCHEN

A D O L F N Q R E E N .,

DRITTE VOLLSTÄNDIG CStKEAUUElTKTE AL-FI.AUE.

IIA L I.E  
UAJL N IEBEYEH .

im

Frontispício de gramática de islan
dês e norueguês antigos (línguas 
germânicas do ramo nórdico), de A. 
Noreen, editada em 1903.

por volta do século VI e causou a 
evolução das consoantes oclusivas 
(p, t, k) em africadas ou aspirantes, 
em certas posições ou ambientes 
fonéticos.

A linha divisória que separa o 
alto alemão pode ser traçada geo
graficamente, abrangendo toda a 
parte central e sul da Alemanha, a 
Áustria e a Suíça. Na Alemanha, o 
alto alemão tornou-se a língua pa
drão, suplantando largamente os 
dialetos do baixo alemão.

Os primeiros documentos do 
alto alemão datam do século VIII, 
período considerado como do alto 
alemão antigo (althochdeutsch), 
que durou três séculos. Também de 
trezentos anos foi o período se
guinte, o do meio-alto alemão. Só 
de 1350 em diante é que se estabe
leceram as normas modernas do 
alemão, embora o início do ale- 
mão-padrão atual se tenha afir
mado apenas com a tradução da 
Bíblia por Lutero, em 1522. Rami
ficações do alto alemão são o iídi- 
che, falado pelas populações judai
cas da Europa oriental, e o 
schwyzerdytsch, falado numa parte 
da Suíça.

O baixo alemão tem seus primei
ros documentos datados do início 
do século IX, com o poema He- 
liand (Salvador), escrito em saxão 
antigo. E os mais antigos em holan- 
d ê s  d a t a m  d o  s é c u lo  X I I .  A  forma

dialetal usada em parte da Bélgica, 
o flamengo, é ali idioma oficial 
junto com o francês. Bastante sim
plificado é o dialeto afrikaans, le
vado pelos colonizadores holande
ses à África do Sul.

O frísio  é falado principalmente 
em certas ilhas holandesas e ale
mãs, bem como nas regiões conti
nentais adjacentes, por uma popu
lação calculada em 300 000 
indivíduos.

Atualmente, a mais importante 
língua germânica é o inglês, falado 
por mais de 250 milhões de pessoas 
em todo o mundo. A obra máxima 
do inglês antigo é o poema épico 
Beowulf, escrito em dialeto saxão 
ocidental entre os séculos X e XI.

O inglês antigo era língua de fle
xão semelhante ao alemão. Rece
beu influências escandinavas e 
francesas, estas últimas a partir de 
1066, com a conquista normanda. 
E à medida que essas influências 
iam sendo absorvidas, o inglês sim
plificava-se morfologicamente. Con- 
sidera-se a segunda metade do sé
culo XV como a época em que teve 
início o período da língua inglesa 
moderna.

VEJA TAM BEM : Bárbaras, Inva
sões; Feudalismo; Francos; Roma  
Antiga; Visigodos.
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Gestaltismo

Na evolução dos estudos psico
lógicos, o gestaltismo representou, 
como o behaviorismo*, um movi
mento contra o associacionismo e 
o estruturalismo* que, no século 
XIX , dominavam a psicologia*. 
Costuma-se atribuir seu apareci
mento a um artigo de Max Wert
heimer*. em 1912, sobre o movi
mento* visual aparente ou 
movimento fenomênico (fenômeno 
f i ,  no vocabulário técnico que 
os gestaltistas começavam nessa 
época a criar).

O gestaltismo divergiu dos siste
mas anteriores quanto a maneira de 
encarar a consciência. No século 
XIX, o estruturalismo entendia a 
psicologia como a análise intros
pectiva da consciência. A posição 
do gestaltismo, muito mais sutil e 
complexa que o projeto behavio- 
rista (que exigia a eliminação pura 
e simples de todos os dados advin
dos da consciência), consistiu em 
reformular os dados da consciên
cia, através de experiências objeti
vas. A reformulaçao gestaltista exi
giu que os dados da consciência 
não fossem analisados em elemen
tos, isto é, não fossem interpretados 
como conteúdos de consciência. 
Esta seria antes uma forma, uma 
organização ou uma configuração 
dos dados fenomênicos e, por isso 
mesmo, deles inseparável. (À pala
vra alemã Gestalt tem sido atri
buído justamente esse significado 
de totalidade essencial.) Os gestal
tistas acham também que as cono
tações emocionais não podem ser 
separadas dos dados de consciên
cia, isto é, que não se pode separar 
os dados sensoriais dos sentimen
tos que provocam, pois os objetos 
incluem seus significados.

O “movimento aparente” tor
nou-se problema de grande relevân
cia psicológica depois dos estudos 
de Wertheimer em 1910, baseados 
num aparelho que projetou — o fe- 
nacistocópio — , imaginado pelo 
físico belga Joseph Plateau 
(1801-1883). Com o cinema* (apli
cação do principio do fenacistocó- 
pio), qualquer pessoa compreende 
que os “ movimentos” de pessoas e 
objetos projetados são uma impres
são decorrente da velocidade com 
que as fotografias passam em se
qüência na tela. Os “movimentos” 
não estão fixados em nenhuma 
imagem do filme, o que se constata 
examinando-se um por um os foto- 
gramas. A essa impressão Werthei
mer deu o nome de fenôm eno fi.

Essa concepção da irredutibili- 
dade da experiencia (as sensações 
e emoções experimentais no cinema 
não podem ser encontradas na 
soma dos estímulos ou dos fotogra- 
mas) faz com que o gestaltismo 
seja descrito como uma fenomeno
logia* experimental. Filosofica
mente, o problema do movimento 
pode ser interpretado como uma 
combinação das percepções* de 
tempo* e de espaço*, para as quais 
não existiriam estímulos.

As leis da percepção das formas 
e as da constância dos objetos, o

princípio do isomorfismo e a teoria 
da dinâmica dos campos compõem 
os princípios e descobertas mais 
importantes do gestaltismo.

LEIS DA PERCEPÇÃO DAS 
FORMAS — 1) As coisas percebi
das sempre se conformam em es
truturas cuja organização depende 
da integração da  configuraçao ou 
do estímulo com o organismo que 
as percebe. 2) O princípio funda
mental dessa organização é a estru
turação do que é percebido em fi
gura* e fundo. 3) A estrutura pode 
ser simples (como a dicotomia da 
segunda lei) ou complexa. Ao 
contínuo simples-complexo sobre- 
põe-se outro que vai da ambigüi
dade à requisicionalidade: são 
ambíguas as percepções que podem 
ser estruturadas de duas ou mais 
maneiras, e uma percepção tem re
quisicionalidade tanto maior 

uanto mais difícil for percebê-la 
e outra maneira, isto é, quanto 

mais a estrutura se impuser ao ob
servador. 4) As formas (aspectos 
reconhecíveis ou nomeáveis em um 
campo perceptual) podem ser boas 
ou más, fortes ou fracas e fechadas 
ou abertas; as boas formas tendem 
a ser reconhecidas como figuras; as 
fortes continuam a ser reconheci
das mesmo depois de serem super
postas a elas outras formas; e as 
formas abertas são aquelas cuja re

quisicionalidade faz com que sejam 
percebidas como boas formas (um 
círculo, por exemplo, tende a ser 
percebido como círculo, mesmo 
que a linha da circunferência não 
esteja totalmente traçada). 5) As 
organizações tendem a se tornar es
táveis, isto é, a probabilidade de 
uma percepção ser estruturada da 
mesma maneira em sua repetições 
futuras é função do número de re
petições anteriores. 6) Os fenôme
nos descritos pelas antigas leis das 
associações, como simetria, seme
lhança, contigüidade, etc., contri
buem para aumentar a requisicio- 
nalidade das formas percebidas; as 
estruturas estáveis constituem 
“configurações” ou “totalidades” 
(Gestalten) que são percebidas 
como objetos. 7) As formas organi
zadas são, portanto, significativas e 
estáveis; essa estabilidade é o que 
explica a constância dos objetos.

LEIS DA CONSTÂNCIA DOS 
OBJETOS — 1) Os objetos perce
bidos tendem a permanecer cons
tantes no tamanho, mesmo que es
tejam a distâncias variáveis do 
observador. 2) Eles tendem a per
manecer constantes na forma, 
mesmo que sejam variáveis os ân
gulos de que são observados. 3) 
Tendem a permanecer constantes 
em brilho, mesmo que sejam obser
vados em condições variáveis de

iluminação. 4) Tendem à constân
cia também na cor, mesmo que va
rie a composição espectral da ilu
minação. 5) Em geral, tendem a 
permanecer constantes desde que 
as relações que os definem não se 
modifiquem (quanto maior for o 
número de relações que definem o 
objeto, maior a probabilidade de 
ele ser percebido constantemente).

PR IN C ÍPIO  DO ISOMOR 
FISMO —  Esse princípio substitui, 
no gestaltismo, o capítulo da 
aprendizagem. As configurações 
mentais correspondem a configura
ções nervosas, mas a pontos defini
dos de estimulação nao correspon
dem reações definidas e conexões 
centrais constantes. O sistema ner
voso* tende a trabalhar através de 
grandes grupos de neurônios que 
agem como um todo.

TEORIA DA DINÂM ICA 
DOS CAM POS —  A organização 
das percepções em experiências 
deve ser entendida como a intera
ção de forças em um campo eletro
magnético. A dinâmica da percep
ção ê análoga à do campo elétrico 
do cérebro.

VEJA TAM BÉM : Aprendizagem: 
Behaviorismo; Figura e Fundo.

De acordo com o gestaltismo, a experiência psicológica não é explicável pela simples soma das partes. Uma seqüên
cia de fotos fixas, por exemplo, pode dar idéia de movimento. ("Anim al Locomotion", Edward Maybridge, 1887.)
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Ligação natural entre o Atlântico e o Mediterrâneo, o estreito já passou por muitos domínios desde os tempos dos fenícios e ainda é motivo de disputa 
entre países europeus. O promontório e o porto de Gibraltar pertencem à Inglaterra desde 1704, mas são reivindicados pela Espanha.

Gibraltar, 
Estreito de

Separando a Europa da África e 
ligando o oceano Atlântico ao mar 
Mediterrâneo, o estreito de G ibral
tar situa-se entre o Marrocos e o 
extremo sul da Espanha. Trata-se 
de longo corredor' de água com 
cerca de 4 0  km de comprimento e 
profundidade mínima de 35 0  m.

Utilizada desde a Antiguidade, 
essa ligação marítima entre Atlân
tico e Mediterrâneo é uma das re
giões mais analisadas do globo.

As águas do estreito de Gibral
tar são mais salinas à medida que 
se aproximam do Mediterrâneo. 
Tal salinidade permanece cons
tante (mais de 3 8% o) apesar das 
correntes atlânticas (1 ,75  milhão 
de m3/seg com salinidade de 
3 6 % o ) que nelas penetram conti
nuamente. Em todo mar fechado, a 
tem peratura se estabelece pelo 
nível batimétrico de contato com as 
águas do oceano; por isso, até 
mesmo em suas maiores profundi
dades, a temperatura do Mediterrâ
neo corresponde à do nível de 350  
m no oceano Atlântico (entre 12 e 
13° C, ou seja, à profundidade 
mínima no estreito.

A distribuição de salinidade, fos

fato e oxigênio nas águas do es
treito é importante para os grandes 
bancos de pesca no golfo de Gi
braltar e impede a entrada de fauna 
vinda das grandes profundidades 
do Atlântico.

A importância estratégica do es
treito de Gibraltar, enorme até a 
Segunda Guerra Mundial, é ainda 
muito grande, pois, por meio dele, 
pode ser controlada toda a circula
ção marítima entre o Atlântico e o 
Mediterrâneo (grandemente au
mentada com a abertura do canal 
de Suez, em 1869). É também pas
sagem essencial para as correntes 
de navegação de cabotagem, prin
cipalmente da Espanha e da 
França, e de longo curso, sobre
tudo da Europa, Africa ocidental e 
América. Por suas águas passa 
grande parte do petróleo do Oriente 
Médio e norte da  África, carvão, 
minérios de feiro e manganês, além 
de alimentos e adubos comerciados 
entre países mediterrâneos e de
mais áreas do globo.

O estreito sempre foi utilizado 
por correntes de povoamento, con
quista e comércio, constituindo-se 
numa das regiões mais agitadas da 
formação histórica e cultural dos 
países mediterrâneos. Diferentes 
povos lutaram para dominar os 
principais pontos estratégicos da 
região.

Os lugares onde se encontram 
atualmente Gibraltar e Ceuta fo
ram denominados “colunas de Hér
cules” (Calpe e Abyla) pelos fení

cios, em 630 a.C. Correspondem a 
duas penínsulas rochosas (calcá
rias), protegidas das correntes ma
rinhas vindas do Atlântico. Sempre 
foram bons ancoradouros, empre
gados por navegadores e comer
ciantes fenícios, nas viagens que fa
ziam para instalar colônias e 
entrepostos nas áreas vizinhas. De
pois dos fenícios, a região perten
ceu a gregos, cartagineses e rom a
nos. Mais tarde foi ocupada por 
vândalos, bizantinos, visigodos (a 
partir de 618 d.C.) e árabes (711 
d .C.). Em 1415, Portugal conquis
tou Ceuta, que permaneceu como 
sua colônia até 1580, ano em que 
a coroa portuguesa passou para  o 
domínio espanhol. Mesmo com a 
restauração (1640), Ceuta conti
nuou sob domínio espanhol, que se 
tornou definitivo em 1688, assegu
rado pelo tratado de Lisboa. Du
rante as guerras napoleônicas, 
C euta foi ocupada militarmente 
peia Inglaterra; com a derrota fran
cesa foi devolvida aos espanhóis. 
Atualmente, é porto livre de comér
cio mantido pelos portugueses.

Gibraltar passou a pertencer à 
Espanha em 1642. Em 1704 foi to
mado por forças britânicas. Nas 
duas Guerras Mundiais, foi base 
aliada e hoje é, ao lado de Ceuta, 
porto de comércio livre continua
mente reivindicado pela Espanha, 

ue não considera validos os trata- 
os de Utrecht (1713), Sevilha 

(1729) e Versalhes (1783). A par
tir de 1963, a im p o ssib ilid ad e  d e  se

chegar a um acordo sobre a posse 
do rochedo (de apenas 6 km 2), a- 
liada à sua grande importância es
tratégica, obrigou as Nações Uni
das a intervirem na questão. Até 
1975, nada havia sido resolvido 
apesar de a Espanha —  que pre
tende a retirada da Inglaterra — 
ter o apoio da maioria na ONU.

Tânger, porto e cidade da 
província do mesmo nome, situa-se 
ao norte de Marrocos, no estreito 
de Gibraltar. Por sua localização, 
foi alvo da conquista dos povos 
que queriam dominar o Mediterrâ
neo, através dos pontos estratégi
cos da região. Conquistada por 
Portugal em 1471, permaneceu co
lónia portuguesa até 1580, quando 
.passou ao domínio espanhol, retor
nando aos portugueses em 1656. 
Foi anexada à Inglaterra em 1662, 
devolvida aos mouros em 1684, e 
transformada em ponto de apoio de 
piratas marroquinos e argelinos 
que controlavam o norte da Africa. 
Em 1904, sob pressão francesa e 
espanhola, foi estabelecido um re
gime especial para diminuir a ação 
britânica no estreito. Um controle 
intencional permaneceu na região 
entre 1923 e 56, quando o M arro
cos —  país ao qual pertencia Tân
ger —  tornou-se independente.

VEJA TAM BÉM : Correntes Mari
nhas; Estreitos e Canais; Mediter
râneo, Mar,
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Gide

“ Se eu não escrevesse, me m ata
ria” . Nessa confidência ao amigo 
Paul Valéry*, André Gide apontou 
um dos melhores caminhos para o 
entendimento de sua obra, na qual 
o escritor procura ordenar e supe
rar seus conflitos interiores.

Filho de um professor de direito 
da Universidade de Paris, André 
Paul Guillaume Gide nasceu nessa 
cidade em 22 de novembro de 
1869. De família protestante muito 
rica, foi educado num ambiente se
vero, conhecendo desde cedo a sub
missão à autoridade. Mais tarde, 
num de seus Diários, afirmaria: 
“(. . .) Foi minha infância solitária 
e mal-humorada que me fez o que 
sou”. Em casa, a jiresença domi
nante era a da mae. O pai. Paul 
Gide, passou todo seu poder do
méstico para a austera esposa; da 
figura paterna (que só o- acompa
nhou até os doze anos), Gide tinha 
lembranças agradáveis: longos pas
seios em que ele lhe contava estó
rias das M il e Uma Noites, da 
Odisséia e de Molière*.

Reprimido e isolado, Gide refu
giava-se nos devaneios, em sua rica 
vida interior. Uma exceção em seu 
cotidiano eram os passeios que fa
zia ao castelo da família, junto com 
sua prima Madeleine Rondeaux 
(com quem viria a casar-se e, que, 
futuramente, apareceria em seus 
diários e romances). A atração 
recíproca que sentiam baseava-se 
numa sede de sublimação da reali
dade. Compartilhavam o entu
siasmo pelos trágicos gregos, por 
Homero*, pelos romancistas ingle
ses e russos. Em 1882, Gide come
çou a escrever seu primeiro Diário.

O conhecimento com Pierre 
Louys*, na Escola Alsaciana, em 
outubro de 1887, foi um impulso 
significativo para Gide. Graças a 
Louys, André introduziu-se nos 
meios literários. Estimulado pelo 
amigo, apresentou ao poeta José 
M aria de Herédia* Os Cadernos 
de André Walter. O livro foi publi
cado em 1891 e não fez nenhum su
cesso de público, ainda que aplau
dido pelos intelectuais.

Entre 1891 e 1893, Gide escre
veu três livros, com muitos traços 
autobiográficos: O Tratado de 
Narciso (1891), Poesias de André  
Walter (1892) e Viagem de Urien 
(1893). No primeiro, retira a dra- 
maticidade dos conflitos da perso
nagem central, fazendo com que 
esta encontre na criação estética 
um meio de se afirmar. Nas Poe
sias, faz uma descoberta capital 
para sua carreira literária: o re
curso à ironia*. No terceiro livro, 
trata  de seus conflitos infantis.

Em 1893 narrou, no conto A 
Tentativa Amorosa, a estória de 
um casal que conhece o amor de 
forma plena: física e espiritual. 
Nessa época, tinha intenção de se 
casar com sua prima Madeleine, 
mas encontrava forte oposição da 
família.

Em 1893 partiu para a Africa, 
em companhia do pintor J. P. Lau- 
rens (1838-1921). Ligou-se bas

tante àquele continente, voltando a 
visitá-lo em , 1896, 1899, 1900 e 
1903. Na África, Gide assumiu 
tendências até então reprimidas: 
longe de sua terra, as barreiras que 
o impediam de aceitar seu homos
sexualismo não- tinham a mesma 
força. Em relação às mulheres, 
Gide sempre esbarrou numa 
amarga contradição: a intensidade 
espiritual de seu afeto impedia 
qualquer manifestação de caráter 
sexual. Ele havia interiorizado a 
idéia de que o sexo não podia coe
xistir com sentimentos puros” , e, 
por conseguinte, mostrava-se impo
tente com as mulheres que amava, 
o que não acontecia em relação 
àquelas com as quais queria apenas 
um prazer passageiro.

De volta à Europa, cessou a opo
sição familiar ao casamento de 
Gide com Madeleine. Poucos me
ses após a morte da mãe, em 1895, 
ocorreu a união. Mas o casamento 
nunca se completou: durante uma 
viagem que os levou à Suíça, Gide 
aceitou definitivamente sua impo
tência em relação à esposa.

A libertação total

Em 1897 apareceu a obra mais 
famosa de Gide, Os Frutos da 
Terra, livro que exerceu grande in
fluência sobre os jovens. Nele, o es
critor propôs, simbolicamente, que 
o leitor absorvesse o conteúdo e de
pois se afastasse do livro. Na ver
dade, porém, estimulava o leitor a 
despojar-se de todo saber prévio, de 
seus hábitos morais e intelectuais, 
a fim de conhecer melhor a si pró
prio e ao mundo, através da expe
riência vivida: “ Que mèu livro te 
ensine a te interessares mais por ti 
mesmo do que pelo próprio livro, 
e depois, mais pelo resto do que por 
ti mesmo” .

Depois de O Imoralista, con-
Escrever, para ele, era um exercício de lucidez ante os conflitos. No quadro 
abaixo, de J .  E. Blanche, André Gide é o segundo da direita.
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cluido em 1901, Gide entrou num 
período improdutivo: sentia a apro
ximação dos quarenta anos e sofria 
de apatia e insônia. O fim da crise 
foi marcado pela publicação de A 
Porta Estreita, em 1909. O con
teúdo de O Imoralista — transpo
sição literária das experiências vi
vidas na África — e de A Porta 
Estreita é muito autobiográfico.

Nessa época, Gide aproximou-se 
do catolicismo, mas a conversão 
não ocorreu. Anos mais tarde, es
creveu em seu Diário que a conver
são lhe parecia um suicídio parcial 
e uma covardia indesculpável. Os 
Subterrâneos do Vaticano, de 
1914, foi uma arma na luta que 
Gide sempre empreendeu_contra a 
hipocrisia: todas as personagens 
são tolas, maníacas.

Temas perigosos

A um período de fastio e confu
são, em 1916, seguiu-se uma fase 
de intensa atividade. Nessa época, 
o escritor uniu-se ao futuro ci
neasta Marc Allegret (1900- ), 
e as peripécias dessa relação ali
mentaram as personagens Edouard 
e Olivier, de Os Moedeiros Falsos. 
Na mesma fase, termina o casa
mento com Madeleine.

Corydon, que Gide considerava 
sua obra mais importante, apare
ceu em 1924. É um tratado, escrito 
sob forma de diálogo, em defesa do 
homossexualismo.

Após a Segunda Guerra Mun
dial, Gide passou a ser considerado 
o maior dos escritores franceses. E, 
através da Nouvelle Revue Fran- 
çaise, exercia influência considerá
vel em quase todo mundo. As via
gens que fez pela África negra 
resultaram em outras obras: Via-

f em ao Congo (1927) e Volta ao 
'chad (1928), onde aparecem pela 

primeira vez preocupações de tipo 
social e político. Nesses livros, ele 
manipulou documentos e estatísti
cas para denunciar a miséria dos 
povos escravizados pelas grandes 
companhias concessionárias. Sua 
atividade junto  aos meios financei
ros e políticos chegou a provocar 
investigações na administração da 
colônia.

Desse modo, Gide transformava 
sua imagem, mas de forma coe
rente com seu passado. Sempre 
fora um crítico da sociedade em 
que vivia, e agora criticáva as re
percussões dela sobre outros povos. 
Um prolongamento dessa nova ten
dência é a adesão ao comunismo*, 
no período que vai de 1931 a 1936. 
Em 1936, de volta de sua viagem 
pela União Soviética, exprimiu 
contudo suas decepções com a dife
rença entre a Rússia que idealizara 
e a nação real. Retoques de Meu 
Regresso da URSS  consagra sua 
ruptura com o comunismo.

Em 1938, pouco antes de eclodir 
a Segunda Guerra Mundial, mor
reu Madeleine. Durante o conflito, 
Gide escreveu para a Nouvelle R e
vue Française, dirigida pelo cola
boracionista Drieu de La Rochelle 
(1893-1945). Mas logo, conde
nando a posição da revista, reti 
rou-se para a África do Norte.

Após a guerra, o talento literário 
de Gide foi plenamente reconhe
cido pela sociedade que sempre cri
ticara. Às instituições intelectuais

mais importantes da Europa cumu
laram-no de honrarias. As princi
pais foram o título de doutor hono- 
ris causa da Universidade de 
Oxford, na Inglaterra, e o prêmio 
Nobel de literatura, dado pela Aca
demia sueca. Ambas as homena
gens lhe foram prestadas em 1947. 
Quatro anos depois — a 19 de fe
vereiro de 1951 — morreu, vítima 
de congestão pulmonar.

Gide, escritor e testemunha

“ Com exceção dos Frutos da 
Terra, todos os meus livros são irô
nicos, livros de crítica. A Porta Es 
treita é a crítica a certa tendência 
mística; Isabelle, a certa forma de 
imaginação romântica; Sinfonia 
Pastoral, a uma forma de auto-en- 
gano; e O /moralista, a uma forma 
de individualismo.”

Assim André Gide encarava sua 
obra. Mas a crítica tem dela uma 
visão diferente. O crítico brasileiro 
Otto Maria Carpeaux (1900- ) 
acha seu estilo caracterizado por 
uma ambigüidade que refletiria 
mais uma indecisão moral do que 
oportunismo estético. Suas obras 
oscilam entre o imoralismo e um 
exacerbado puritanismo. buscando 
o “ ato gratuito”, a disponibilidade.

No começo de sua carreira, Gide 
foi um simbolista, estilo que troca
ria, depois, pelo neoclassicismo. 
Mas, no fundo, as obras de Gide só 
têm sentido quando relacionadas a 
sua evolução pessoal. De acordo 
com alguns críticos, entre os livros 
do escritor praticamente não se en
contra nenhuma peça com quali
dade literária suficiente para sobre
viver como obra de arte. Apenas se 
salvaria seu diário —  que cobre os 
anos de 1889 a 1949. e constitui 
um documento de caráter psicoló
gico e literário sobre uma época 
que ele encarnou.

Très livros da "fase idílica" revelam 
traços autobiográficos do escritor: 
"O  Tratado de Narciso". "Poesias 
de André W alter" e "Viagem de 
Urien". {Ao lado e acima, desenhos 
de M. Denis para Urien.)

Oxford agraciou Gide, em 1947, com o título de doutor "honoris causa"
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Gimnospermas

O termo “gimnosperma”, que 
quer dizer “semente nua”, é origi
nário do grego: de gymnós, nu, e 
spérma, semente*.

As plantas gimnospermas cons
tituem um grande grupo vegetal.
Segundo^ certos autores, são uma 
subdivisão das embriófitas, que 
reúne plantas que não formam fru
tos*, embora produzam sementes.
Em oposição a elas estão as an
giospermas (angeton: urna; 
spérma: semente),, com as sementes 
protegidas por frutos, como as di- 
cotiledôneas* e as monocotiledô- 
neas*.

Nas gimnospermas, as folhas* 
férteis femininas (megaesporófilos) 
produzem óvulos que, após a fe
cundação, se transformam em se
mentes. Entretanto, contrariamente 
ao que acontece com as angiosper- 
mas, essas folhas não se fundem 
para formar o ovário —  estrutura 
oca que abriga os óvulos e as futu
ras sementes.

Esse grupo natural de plantas 
surgiu há vários milhões de anos na 
Terra e teve seu apogeu na Era Me
sozóica, principalmente nos perío
dos Triássico e Jurássico, quando 
ainda existiam os grandes répteis 
do passado. Desde esses tempos re
motos, o grupo das gimnospermas 
regrediu como um todo, cedendo 
lugar às angiospermas. Atualmente 
as gimnospermas distribuem-se 
principalmente pelas regiões de 
clima temperado do hemisfério 
norte, tanto no continente ameri
cano, como no europeu e no asiá
tico. Muitas ordens ou famílias in
teiras de gimnospermas são hoje 
conhecidas apenas pelos seus fós
seis. O maior grupo de gimnosper
mas vivo é o das coníferas*.

As gimnospermas são plantas 
lenhosas com caules. Suas folhas 
podem ser simples ou compostas, 
enquanto que seu comprimento va
ria, conforme a espécie, de alguns 
milímetros a mais de 1 m. Sua apa
rência também é variável: às vezes 
tem forma de escama (escami- 
forme); outras, de agulhas (acicu- 
lar) ou de lâminas (laminar). Em 
geral, dispõem-se alternadamente 
sobre o caule*, com ângulos de di
vergência muito agudos, mas em 
certos casos distribuem-se em pe
quenos tufos que partem de ramos 
de crescimento limitado (braqui- 
blastos).

Certas espécies fósseis eram her
mafroditas, mas hoje a maioria 
apresenta o sexo separado. As flo
res* são muito simples, e não têm 
o perianto formado por cálice e co
rola, como normalmente ocorre 
com as angiospermas. São, em ge-' 
ral, constituídas apenas por folhas 
férteis masculinas ou femininas, 
desprovidas de cores atraentes ou 
de perfumes acentuados, o que 
acontece também com muitas an
giospermas. Apresentam-se reuni
das em grupos na forma de estróbi- 
los (os pseudo frutos das 
conífeias). A unissexualidade não 
se restringe à flor, estendendo-se a
todo o indivíduo, o que permite a A  s e q u o ia . e n o rm e  á rv o re  g im n o s p e rm a . é a u tê n tic a  re líq u ia  d e  u m a  flora  p ré -h is tó ric a . (C a lifó rn ia , E U A .)
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los, arquegônios, oosferas, antero- 
zóides. O zigoto, formado pela 
fusão das células sexuais masculina 
e feminina, volta a ser diplóide, as
sim como o embrião e a futura 
planta originada pela germinação 
da semente no solo.

Outras características das gim
nospermas —  passíveis de exceção 
—  são de crescimento secundário 
na espessura de seus caules e raí
zes, ausência de vasos (traquéias) 
em seu lenho, presença de canais 
resiníferos, etc. No lenho das gim
nospermas os elementos conduto
res constituem-se apenas de tran- 
queídes.

Freqüentemente, o lenho apre
senta anéis anuais, que refletem pe
ríodos de maior e menor atividade, 
sucessivamente. Cada par desses 
períodos corresponde geralmente a 
um ano, isto é, a um verão e um 
inverno. Sua contagem permite es
tim ar com bastante segurança a 
idade da árvore, não sendo neces
sário derrubá-la para obter um re
sultado satisfatório: basta retirar-se 
com broca especial uma amostra 
de seu lenho, seguindo a linha do 
diâmetro. A contagem pode ser 
feita na amostra. Por esse método 
já  foi avaliada em mais de 4 000 
anos a idade de algumas sequóias 
e pinheiros dos Estados Unidos, 
que continuam vivos.

existência de pés masculinos e fe
mininos.
__ Nas inflorescências femininas, 

são encontradas as folhas férteis fe
mininas (megaesporófilos) que, por 
sua vez, produzem megaesporân- 
gios envoltos por um tegumento 
(invólucro da semente), já  entâo 
considerados como óvulos. Esses 
megaesporângios produzem no seu 
interior megasporos que dão ori
gem à geração gametofítica femi
nina —  o megaprótalo.

As inflorescências masculinas 
são formadas por folhas férteis 
masculinas (microesporófilos), que 
produzem dois ou mais esporan- 
gios, contendo grande número de 
micrósporos. (Os micrósporos são 
esporos* menores que, aojerm ina- 
rem, determinam a geraçao game
tofítica masculina — om icropró- 
talo.) Os micrósporos são também 
chamados de gr aos de pólen, en
quanto o m icroprótalo ' recebe o 
nome de tubo polinico.

O megaesporângio adulto das 
gimnospermas contém apenas um 
megásporo, que germina dentro do 
próprio megaesporângio. Esse é o 
tipo de gimnospermas comumente 
encontrado no Brasil (o pinheiro, a 
cica, o abeto, etc., produzem espo
ros). D a germinação do megásporo 
resulta o gametófito feminino (me
gaprótalo), que se forma dentro do 
ovulo. Seus tecidos diferenciam os 
gametângios femininos (arquegô
nios), que, por sua vez, produzem 
células sexuais femininas (oosfe
ras). Cada arquegônio produz ape
nas uma oosfera.

Para que ocorra a reprodução* 
sexual, é necessário que o gameta 
masculino se encontre com a oos
fera e com ela se funda. Para isso, 
o grão de pólen — ou micrósporo 
—  deve ser levado pelo vento e cair 
sobre o óvulo, numa abertura espe

cial que este possui (a micrópila), 
onde germina, formando o tubo 
polínico (ou microprótalo). Este 
cresce em direção ao interior do 
óvulo e se aproxima da abertura de 
um arquegônio.

Perto do óvulo, o tubo se rompe, 
•lançando então duas células se
xuais masculinas (anterozóides), 
que podem penetrar no arquegônio 
e fecundar a oosfera, dando origem 
a um zigoto. Finalmente, é daí que 
se origina o embrião da futura 
planta, por divisões sucessivas de 
células.

Os embriões possuem geral
mente um longo suspensor que os 
força de encontro aos demais teci
dos do megaprótalo, rico em reser
vas alimentares.

O pinhão é um bom exemplo de 
semente de gimnosperma. Sua 
parte comestível é o chamado en- 
dosperma, em cujo interior se en
contra uma formação alongada, se
melhante a um palito de fósforo — 
o embrião. A casca do pinhão é 
formada pelo megaesporofilo que 
se funde a uma escama de cober
tura. Em outras gimnospermas a 
casca da semente se origina apenas 
do integumento do óvulo.

O vento é o veículo de dispersão 
dos grãos de pólen das gimnosper
mas; são plantas anemófilas. Os 
micrósporos e os megásporos des
sas plantas são sempre haplóides 
(ou seja, têm a metade do número 
de cromossomos* característico da 
espécie). Formam-se por redução 
meiótica de células-maes diplóides; 
a meiose é a divisão celular que 
precede à formação de gametas* ou 
de esporos, reduzindo à metade o 
número de cromossomos carac
terístico de tima determinada 
planta. Assim, todos os tecidos e 
células que dele derivem são ha
plóides: megaprótalos, micropróta Duas variedades de pinheiro: doméstico (ao alto) e dos Alpes (embaixo).



Gimnospermas 27

Embora as gimnospermas sejam 
normalmente lenhosas, há algumas 
espécies dignas de menção pelo ta 
manho excepcionalmente grande, 
tanto quanto ao diâmetro como à 
altura de seus troncos. E o caso de 
certas espécies de sequóias da Cali
fórnia, que atingem mais de 100 m 
de altura, com um diâmetro supe
rior a 10 m. Através do tronco de 
um a delas foi aberto um túnel pelo 
qual passam automóveis. Essas 
enormes áryores são cuidadosa
mente mantidas em parques flores
tais como relíquia de uma flora 
pré-histórica.

De ponto de vista sistemático, as 
gimnospermas subdividem-se em 
quatro classes distintas: Cycadop- 
sida, Coniferopsida, Taxópsida e 
Chlamydospermae (Gnetophyta).

A primeira dessas classes com
preende sete ordens distintas: Pte 
risdopermae, Caytoniales, Cyca 
dales, Nilssoniaíes, Bennettitales,
Pentoxilales. Ginkgoales.

As Pteridospermae representam 
um grupo totalmente fóssil, surgido 
provavelmente no Período Devo- 
niano da Era Paleozóica, tendo -So
brevivido até o Cretáceo. Seme
lhantes às pteridófitas (samam
baias), produziam sementes, o que 
as identificava como gimnosper
mas típicas. Os gêneros mais co
nhecidos são as Lagenostoma, Eos- 
permatopteris e Crossopteridium, 
cujos fósseis foram encontrados na 
Europa, Estados Unidos e Canadá. As plantas "Cycas" lembram pequenas palmeiras. ("Cycas revoluta".)

A ordem Caytoniales também é 
representada apenas p o r fósseis, 
que viveram no Mesozoico.

Representadas por espécies 
fósseis e atuais (embora estas se
jam  relativamente poucas), encon
tram-se as Cycadales, com folhas 
geralmente grandes, compostas, 
que nascem diretamente do chão 
ou de um caule.

As Zamia, Encephalartos e 
Dioon são os três gêneros mais co
nhecidos da família Zamiaceae. O 
primeiro possui espécies brasileiras 
encontradas no interior da mata 
amazônica.

Na família Cycadaceae, o gê
nero Cycas é muito conhecido por 
ser cultivado em jardins e praças 
públicas, onde é conhecido sob a 
denominação popular de sagu. Seu 
aspecto lembra bastante o de uma 
pequena palmeira. Nas plantas fe
mininas, as sementes desenvolvidas 
podem ser confundidas com cocos, 
enquanto as masculinas produzem 
enormes estróbilos laterais de cor 
amarelada que se sobressaem sobre 
o verde-escuro das folhas pinadas.

No Mesozóico viveram os repre
sentantes das ordens Bennettitales e 
Pentoxilales, e de ambas só existem 
exemplos fósseis.

A ordem Ginkgoales apresenta 
uma- única espécie vivente —
Ginkgo biloba — , considerada 
como um verdadeiro fóssil vivo.
Originária da China, de onde se es
palhou para todo o mundo, é uma 
árvore bastante ornamental, de fo
lhas delicadas, em forma de leque

As Coniferopsidae subdivi
dem-se em duas ordens, uma fóssil 
e outra atual. A primeira, a Cordai- 
tales, viveu na Era Paleozóica, 
desde o Devoniano até o Permiano, 
tendo atingido o seu clímax no 
Carbonífero. A segunda —  a Coni- 
ferae  —  é o maior grupo de gim

nospermas ainda vivo. Atualmente 
apresenta cerca de dez famílias; as 
mais importantes são: Pinaceae, 
Taxodiaceae, Cupressaceae, Podo- 
carpaceae e Araucariaceae.

A maior família das Coniferae é 
formada pelas Pinaceae, cujos gê
neros mais importantes são Pinus, 
Cedrix e Larix, todos com muitas 
espécies arbóreas de grande porte e 
destacado valor econômico. Espé
cies desses gêneros são extrema
mente comuns em florestas tempe
radas dos Estados Unidos, Europa 
e Asia. Algumas foram introduzi
das no Brasil como árvores orna
mentais ou espécies florestais, tal 
como a Pinus elliottii. É do mesmo 
gênero a P. aristata, célebre pela 
longevidade de alguns de seus 
exemplares, cuja idade foi compro
vada pelos métodos dos anéis 
anuais e do carbono 14. São as ár
vores mais velhas de que se tem 
notícia, pois algumas alcançam até 
4 600 anos.

Na família Taxociaceae distin- 
guem-se o gênero Taxodium, culti
vado em hortos florestais de solo 
pantanoso. Adaptado a essas con
dições de solo, forma pneumotófo- 
ros com suas raízes, que emergem 
com os cotovelos acima da lama, 
procurando ar para a sua respira
ção; as folhas caem durante o in
verno. O gênero Cunninghamia 
lembra bastante o pinheiro-do-pa- 
raná, sendo cultivado pelas indús
trias de celulose e papel. A essa 
família pertencem ainda os gêneros 
Sequoiadendron e Sequoia, famo
sos pelo porte de alguns exemplares 
da Califórnia.

Entre as Cupressaceae salien
ta-se- o gênero Cupressus, vulgar
mente conhecido como cipreste. O 
gênero Thuja destaca-se pelo valor 
medicinal, enquanto o Juniperus 
fornece uma substância oleaginosa 
utilizada na  fabricação de gim.

A família Podocarpaceae possui 
um único gênero, Podocarpus, com 
poucas espécies, duas das quais 
ocorrem no Brasil: P. sellowii e P. 
lambertii. A primeira vive nas ma
tas costeiras e na mata amazônica, 
aparecendo esporadicamente nas 
matas de brejo do Nordeste. A se
gunda aparece apenas em associa
ção com o pinheiro-do-paraná.

Mas a família mais importante 
no Brasil é a das Araucariaceae, 
pois a ela pertence o pinheiro-do- 
paraná —  Araucaria angustifolia. 
Sua importância econômica é mar
cante, pois dela se extrai a matéria- 
prima para indústrias madeireiras, 
de celulose e papel. Nativa do Pa
raná, Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, São Paulo e mais alguns 
pontos da serra da Mantiqueira,_é 
uma espécie em vias de extinção 
em seu habitat natural, devido à 
intensa devastação das matas. 
Como o reflorestamento dessa es
pécie é muito demorado, a prefe
rência tem sido dada a outras espé
cies exóticas —  o Pinus elliottii e 
o Eucaliptus. Outras espécies de 
araucária ocorrem naturalmente 
em outras regiões do mundo, como 
a A. araucana (Chile e Argentina), 
ou a A . excelsa e A . bidwillii (ilhas 
Norfolk e Austrália).

v e j a  TAM B ÉM : Botânica.
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Útero e suas ligações com trompas e ovários. Ao lado, interior do órgão.

Um a técnica ginecológica: o exame microscópico de fragmentos de vagina.

Ginecologia

Ginecologia é a especialidade 
médica e cirúrgica que trata das 
moléstias do aparelho reprodutor 
feminino. Além disso, mantém rela
ções muito estreitas com a clínica 
geral, pois muitas moléstias gineco
lógicas são decorrência do estado 
geral da paciente e vice-versa.

A patologia ginecológica pode 
ser dividida em grandes grupos: 
malformações congênitas, distúr
bios hormonais, infecções e tum o
res. Apesar de cada um deles apre
sentar sintomatologia própria, 
existem alguns sintomas comuns a 
várias alterações.

Em geral as queixas mais fre
qüentes e os sintomas mais comuns 
na prática ginecológica são corri
mento vaginal e distúrbios mens
truais.

A menstruação é regulada por 
meio de um complexo sistema hor
monal. A oscilação rítmica do 
nível de hormônios* da hipófise* 
(gonadotropinas) e do ovário (es- 
trógenos e progesterona) no sangue 
acarreta alterações cíclicas no 
útero. Como conseqüência dessas 
alterayões uterinas, ocorre a mens- 
truacao, sangramento a intervalos 
regulares de 24 a 32 dias na mulher 
normal, durante a fase reprodutiva, 
sempre que não haja gravidez*. A 
duração da menstruação é de três 
a sete dias; a perda sanguínea é de 
50 a 100 ml.

Um tipo de sangramento uterino 
anormal é aquele que, apesar de 
ocorrer no período menstrual nor
mal, é excessivo e prolongado (hi- 
permenorréia, menorragia); outro 
tipo é o sangramento que aparece 
no intervalo intermenstrual (me
tro rr agia).

As causas mais comuns de hi- 
permenorréia são: mioma uterino 
(tumor benigno na parede do ór
gão), polipose endometrial (nume
rosos tumores em forma de pólipo 
no endométrio, cam ada de células 
que reveste o útero) e hipertrofia 
funcional do útero. O sangramento 
exagerado também pode ser atri
buído à deficiência de coagulação 
do sangue e à insuficiência de con
tração uterina.

A metrorragia pode ser moti
vada por disfunções hormonais e 
vários tipos de tumores do apare
lho genital feminino. Mais ra ra
mente, o distúrbio é devido à endo- 
metrite (infecção do endométrio). O 
sangramento vaginal que ocorre na 
menopausa pode ser causado por 
tumores do utero ou pela adminis
tração errada de estrógenos — hor
mônios femininos destinados a 
controlar as alterações da meno
pausa.

A ausência ou supressão de 
menstruação denomina-se amenor- 
réia. É chamada primária quando 
nunca houve menstruação, e secun
dária quando, durante a fase repro
dutiva normal, ela deixa de ocorrer 
por três meses consecutivos.

Anomalias congênitas como dis
túrbios nos cromossomos sexuais, 
malformações do aparelho repro
dutor e distúrbios hormonais são as

principais razões da amenorréia 
primária.

A causa mais freqüente da ame
norréia secundária é a gravidez. 
Mas pode ser provocada por distúr
bios hormonais relacionados _ com 
hormônios sexuais hipofisários, 
ovarianos, ou de outras glândulas 
endócrinas*, como a adrenal e a ti
reóide. Além disso, o distúrbio 
pode ser motivado por lesões no 
aparelho genital.

Um determinado sintoma pode 
corresponder a várias disfunções. 
Por essa razão, para um diagnós
tico correto, além da história da 
doença e do exame físico, o gineco
logista utiliza vários exames subsi
diários.

O exame do muco cervical — 
substância secretada pela mucosa 
endocervical —  pode indicar alte
rações hormonais, pois a mucosa é 
muito sensível aos estrógenos e à

progesterona secretados pelo ová
rio. Outro exame importante é a 
observação do colo uterino deno
minada colposcopia. Através dela, 
pode-se chegar a algumas conclu
sões a respeito de possíveis distúr
bios; e, em caso de dúvida, permite 
selecionar o melhor local para co
lheita de material para exame ana
tomopatológico. Muitas vezes deve 
ser feita biopsia, procedimento que 
não acarreta riscos para a paciente 
e permite diagnosticar com muita 
precisão os diversos tipos de lesão. 
A colpocitologia, isto e, exame das 
células do epitélio do colo uterino, 
também é bastante usada. Permite 
obter informações importantes 
tanto em relação a alterações hor
monais quanto a modificações neo- 
plásicas.

Quando existe suspeita de câncer 
localizado no interior da cavidade 
uterina, um método bastante usado 
é a curetagem diagnostica, isto é, 
raspagem do epitélio uterino, para 
posterior exame do material.

A endoscopia pelviana é outro 
processo utilizado para detectar 
possíveis moléstias nos órgãos ge
nitais. Aparelhos especiais são in
troduzidos na cavidade pélvica 
através da parede abdominal ou da 
parede posterior da vagina. No pri
meiro caso, o exame denomina-se 
laparoscopia; no segundo, culdos- 
copia.

Outro método diagnóstico em
pregado em certos casos é o exame 
radiológico, com técnicas espe
ciais, que utiliza líquidos de con
traste.

Todos os exames ginecológicos 
precisam ser complementados pe
los de ordem geral.

VEJA TAM BÉM : Obstetrícia: 
Parto; Reprodução.

Germes comuns em infecções gi
necológicas: o "Trichomonas vagi
nalis" e o Candida albicans'".
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Giotto

Inúmeras monografias, ensaios 
críticos e análises tentaram mostrar 
o significado e as conseqüências da 
obra de Giotto, pintor que em 
plena Idade Média trouxe as artes 
visuais italianas o elemento que 
mais tarde caracterizaria toda a 
produção intelectual e artística da 
Renascença*: o humanismo*.

Ambrogiotto di Bondone —
Giotto —  nasceu em 1266, na pe
quena aldeia Colle di Vespignano, 
perto de Florença. Consta que sua 
tamília dedicava-se ao pastoreio e 
que Giotto, ainda muito criança, 
começou a desenhar a carvão, nas 
pedras lisas, as ovelhas do rebanho 
que guardava. Um dia, um estra
nho que passava pela região inte- 
ressou-se pelos desenhos e pergun
tou se o menino não gostaria de 
aperfeiçoar-se na arte de pintar. Se
gundo a tradição, foi assim que 
Giotto tornou-se discípulo de Ci- 
mabue*, o famoso pintor floren- 
tino.

O precursor da Renascença

O aprendizado durou dez anos.
Durante esse tempo, o jovem não 
só dominou as técnicas, como pôde 
desenvolver algumas idéias novas 
sobre pintura. Não se conformava, 
por exemplo, com que os santos ti
vessem sempre “cara de santo”.
Por considerar que antes de atingir 
a santidade todos eles haviam sido 
homens, Giotto julgava indispensá
vel representar os traços dessa hu
manidade em seus quadros. E essa 
concepção já  aparece em seus pri
meiros trabalhos, executados em 
Florença. Assim, sua Virgem com 
o Menino e os Anjos  é evidente
mente uma santa; e os anjos ao 
fundo frisam bem essa idéia. Mas 
ela é sobretudo uma mulher.

Durante a evolução de sua obra, 
o artista foi progressivamente de
purando-a dos resíduos da arte bi
zantina. Os pintores de até então, 
tanto no Ocidente (onde imperava 
o gótico) como no Oriente (onde 
surgiu o estilo bizantino), obede
ciam a uma rígida hierarquia: Deus 
surgia sempre acima de Cristo,
Cristo era maior que os anjos, estes 
por sua vez pairavam acima dos 
santos; e, ao fundo, ouro, ornatos 
e decoração minuciosa.

Fugindo a essas convenções,
Giotto fez do homem o foco das 
cenas que pintava. Como ambiente, 
deu-lhe o mundo real: árvores, 
montanhas, flores. Intencional
mente —  e não porque lhe faltasse 
o sentido de proporção —- os ho
mens aparecem maiores que as ár
vores e mesmo quase da altura das 
montanhas. O artista modificava a 
realidade, a partir da idéia básica 
de que o que importa é o homem.
Assim, o ambiente era criado em 
função das personagens pintadas 
com vida e sentimento, exprimindo 
emoções reais. As figuras de Giotto 
têm humanidade, os santos têm 
“cara de gente”.

De certa forma, as idéias de
Giotto espelhavam as grandes Giotto tomou-se rico, com seu estilo vigoroso e original (visfvel, por exemplo, no afresco O Lava-pés ).
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transformações por que vinha pas
sando Florença, uma d a i mais ri
cas cidades italianas. Os endinhei
rados burgueses, enriquecidos pelo 
comércio com o Oriente, eram pes
soas dinâmicas e práticas, como 
sua própria atividade exigia. Por 
isso, não conseguiam mais identifi
car-se com os estáticos santos da 
arte bizantina ou com as figuras 
góticas que nada tinham em co
mum com sua imagem do homem 
real.

Surgira aos poucos a necessi
dade de uma atitude mais próxima 
dos problemas terrenos: a submis
são e a humildade, traços básicos 
dos camponeses medievais, esta
vam sendo substituídas pela atitude 
mais racional do homem da cidade, 
que já  não hesitava em pôr em dis
cussão os valores místicos tradicio
nais.

Nesse contexto, Giotto ressus
cita o caráter plástico da pintura e 
cria um mundo de evidência figura
tiva que será a essência da arte ita
liana da Renascença.

Uma obra original

Durante o século XIII, duas 
igrejas foram construídas sobre o 
tumulo de São Francisco* de Assis
—  a Giotto coube a execução dê 
um grande afresco. O pintor deu à 
obra uma concepção original: divi
diu uma parede de 38 quadros de 
cores claras e transparentes, mos
trando em cada um deles um episó
dio diferente da vida do santo.

Famoso pelos afrescos de Assis, 
G iotto foi chamado a Roma pelo 
papa Bonifácio* VIII. Realizou por 
sua encomenda um mosaico gran
dioso —  Navicella (barca com 
apóstolos e o Cristo sobre as on
das) — e também um mural na 
Igreja de São João de Latrão. Mais 
uma vez o pintor se renova: aban
donando a doçura que caracteri
zara sua obra de Assis, dá às de 
Roma mais força, adequando-as à 
expressão do vigor da fé.

Por volta do início do século 
XIV, Giotto é um artista maduro, 
domina plenamente seu estilo. Ca
sado desde os 21 anos, pai de oito 
filhos, sabe o que quer da pintura 
e da  vida. Abre um atelier em Flo
rença (1301) e se enriquece. Dedi-, 
ca-se aos negócios, aumentando 
com juros a fortuna que recebe 
com sua arte. Com pra prédios. 
Aluga-os. Com pra terrenos. Reven- 
de-os. Só no ano de 1314 move seis 
processos contra Os devedores, 
ameaçando-os de falência.

Em 1304, o artista está em Pá- 
dua Nessa cidade, recebera uma 
encomenda que transformaria 
numa das obras mais importantes 
da pintura italiana: a decoração da 
capela dos Scrovegni.

Depois de pedir pelo trabalho 
um preço altíssimo, Giotto esco
lheu como temas O Juízo Final, 
Vida e Paixão de Cristo e A s Virtu
des e os Vícios.

Usando efeitos cênicos, como se 
cada quadro fosse um palco em mi
niatura, e com uma cenografia su
m ária —  pois assim tanto maior 
serã o interesse do espectador — , 
Giotto n a rra 'c en as exaltando os 
contrastes entre o sofrimento e a 
alegria, o desespero e a tranqiiili-
d a d c .  T u d o  is s o  a t r a v é s  d e  f ig u ra s

Usando pinceladas largas e vigorosas. Giotto criou um estilo avançado para sua época. (As Bodas de Canaã.)

humanas de realismo surpreen
dente, como os pastores de A  Nati
vidade, ou o condutor do burro na 
Fuga para o Egito.

De volta a Florença, Giotto abre 
o mais bem organizado estúdio do 
século XIV, escolhendo como seus 
auxiliares pintores de renome, entre 
os quais Taddeo Gaddi* e seu pró
prio neto, Stefano, conhecido como 
Giottino. Isso lhe permitia reservar 
para si mesmo apenas a concepção 
geral das obras e os detalhes que 
considerava fundamentais: a face e 
as mãos. O resto ficava para os au
xiliares.

Durante os vinte anos que se se
guem, a produção do estúdio é 
imensa. Morte da Virgem, Virgem 
com o Menino, Santo Estêvão, 
C r u c if ix ã o  s ã o  a p e n a s  a lg u m a s

dentre as várias obras desse pe
ríodo. São trabalhos que eviden
ciam um estilo bastante avançado 
para a época em que viveu o pin
tor: formas geometricas, estiliza
das, pinceladas largas e vigorosas, 
extensas manchas de cores densas, 
tudo isso anunciando que o pintor 
se preparava para mais uma fase de 
grandes inovações. No entanto, em 
1328 ele seguiu para Nápoles e por 
lá permaneceu durante cinco anos, 
sem que se tivesse notícia dos resul
tados de seu trabalho.

De volta a Florença, em 1334 — 
três anos antes de morrer — , foi 
nomeado arquiteto da cidade e con
vidado a projetar uma catedral 
digna da riqueza espiritual e mate
rial da população local. Desenhou
o  e leg an te  c a m p a n á r io  q u a d ra d o

da Catedral de Santa Maria Del 
Fiore, que ficou conhecido como 
Torre de Giotto e cujo perfil esguio 
e recoberto de mármore ergue-se 
ainda hoje em Florença.

Giotto deixou vários seguidores, 
entre os quais destacam-se Ber
nardo Daddi (1290-1349), Taddeo 
Gaddi*, Masaccio*, e influenciou 
Michelangelo*. Vários escritores 
da época, tais como Petrarca* e 
Boccaccio* reconhecem que, gra
ças ao artista fiorentino, a pintura 
renasceu na Itália.

VEJA TAM BÉM : Afresco; Bizan
tino, Império; Florença, República 
de; Medieval, A rte; Mosaico; Re- 
n a sce n ça .



Gíria 31

Gíria

corta hoje 
o barato

de ontem.
LEITE

bastam Jofecopos todos
H ja c C th ff / ç b t M y r f

Divulgação que desgasta: a gíria "barato", na origem, indicava apenas o proibido efeito dos alucinógenos.

Toda língua* é essencialmente 
dinâmica; isto é, não constitui um 
sistema cristalizado e definitivo, 
mas, ao contrário, está sempre se 
modificando, vivendo um processo 
de contínua reelaboração. É ver
dade que existe convergência lin
güística para a forma considerada 
“superior” — a chamada “língua 
de cultura” — , institucionalizada 
principalmente pela escola. Mas 
essa convergência, valorizada so
cial e politicamente, não impede a 
divergencia, expressa sobretudo pe
los falares regionais, pelos diale
tos* e pela gíria.

Gíria e língua popular

Em seu sentido mais estrito, a 
palavra “gíria” designa a lingua
gem criptolóçica —  ou seja, um 
código* lingüístico “secreto” — de 
certos grupos sociais relativamente 
fechados (fala-se, por exemplo, em 
gíria de artistas, de soldados, de es
tudantes, de ladrões, etc.). A lin
guagem criptológica funciona en
tão como elemento de coesão do 
grupo: na medida do possível, man
tém-se restrita a ele e, em sua de
fesa, guarda sempre algum cunho 
de segredo, de misfério. (Não é o 
caso das chamadas “línguas espe
ciais” de grupos profissionais que 
se caracterizam por um vocabulá
rio eminentemente técnico.)

No entanto, a gíria pode ser ape
nas o resultado de um jogo — e 
aqui o termo aparece em seu sen
tido mais amplo e mais usual — , 
produto de um prazer verbal que 
diverte e intriga tanto o locutor 
quanto o ouvinte, e que se incor
pora à língua comum graças sobre
tudo aos meios de comunicação, 
que a difundem e valorizam, ti
rando aquilo que ela poderia ter de 
matiz secreto.

Esse processo de absorção pela 
língua comum também pode ocor
rer com a linguagem criptológica 
de alguns grupos sociais. No inicio, 
ela é novidade; depois, difundida e 
valorizada, incorpora-se ao patri
mônio lingüístico e perde o sabor 
d’e mistério. Nessa fase, é muito 
difícil traçar os limites entre a gíria 
e a língua popular, embora esta 
seja mais abrangente.

Do ponto de vista da lingüís
tica*, a gíria é um instrumento se
cundário de comunicação*, que 
pressupõe domínio de uma língua 
nacional comum. Afeta apenas o 
vocabulário — mesmo nos casos 
de composição e de derivação — , 
não atingindo a fonêmica* e a mor- 
fossintaxe. Distingue-se portanto 
do dialeto, que, em muitos casos, é 
o único instrumento de comunica
ção, pois ignora a língua “oficial” 
e particulariza-se não só pelo lé
xico, mas ainda pela fonologia, 
morfologia e sintaxe próprias.

O que mais caracteriza um voca
bulário de gíria é a riqueza, a es
pontaneidade, a força de expressão, 
atestando além disso as freqüentes 
mutações sociais, as conquistas 
tecnológicas, a modificação dos

modos de viver da comunidade. 
Mas a gíria necessita de renovação 
constante, porque o uso a desgasta: 
passa rapidamente ao domínio pú
blico e e incorporada à língua co
loquial. Seu caráter criptológico 
exige contínuas modificaçoes.

Essa fluidez faz com que certos 
termos fiquem “ velhos” em pouco 
tempo, mas não elimina o ressurgi
mento de muitos deles, dependen
do do meio em que são utiliza
dos; _ costuma-se até medir as 
gerações* pelas gírias que empre
gam, já  que os jovens são mais per
meáveis as inovações.

E impraticável definir traços 
constantes da gíria, circunscreve-la 
ou mesmo atestar sua autenticidade 
fora do meio restrito em que é 
u s a d a .  C o m o  s u a s  z o n a s  l im ít ro fe s

são muito flutuantes, não se pode 
separá-la nitidamente da língua po
pular: a integração de uma na ou
tra é freqüente, garantindo, por
tanto, um processo de constante 
renovação.

Por outro lado, a utilização dos 
termos de gíria varia de uma cate
goria social para outra, mas essa 
variação só ocorre no aspecto 
quantitativo: na verdade, qualquer 
grupo social está disposto a empre
gá-los em determinadas situações. 
Agindo em sentido contrário en- 
contra-se a escola, que, preocupada 
quase exclusivamente com a “ lín
gua de cultura” escrita, procura 
cercear o emprego de formas diver
gentes. Estas, porém, coexistem 
com a língua padrão, enriquecen
do-a e dinamizando-a.

Novas relações semânticas

As variedades de conotação de 
uma palavra são ilimitadas dentro 
do sistema lingüístico. E certo que 
cada forma tem um valor conota- 
tivo básico para toda a comuni
dade; mas os indivíduos que a com
põem introduzem modificações de 
conotação dessas formas, através 
de sua experiência particular, de 
seu espírito inventivo, em circuns
tâncias peculiares. Tais alterações 
podem conduzir a uma deformação 
do significante, geralmente por su
pressão dos fonemas finais 
(“ máxi”, “transa”), ou por mu
dança no processo de derivação 
(“ loteca” = loteria esportiva).

A criação de significantes é 
m u i to  r a r a ;  a p c la - s c  m a is  p a r a  o s
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Ume atividade comum, como, por exemplo, o surf, pode ser ponto de agluti
nação de um grupo, que passa a desenvolver sua linguagem própria.

deslocamentos de significado de 
palavras j á  existentes. São mudan
ças semanticas que ocorrem por 
metáfora (“ careca ’ =  campo de fu
tebol ruim, sem grama; “ galera” = 
as gerais, num estádio de futebol).

Aquirindo sentido metafórico, a 
palavra pode^ conduzir a uma deri
vação sinonímica. Então, outras 
palavras do mesmo grupo semân
tico passam a ter tambem sentido 
figurado (“engolir um frango” 
= não defender — o goleiro, no fu
tebol — uma bola fácil; e, daí, “en
golir um peru”). Também o eufe
mismo, entre outros recursos 
estilísticos, pode ser bom manan
cial (“cantar” =  denunciar al
guém; “achar” =  acertar um ad
versário, no futebol).

Os deslocamentos semânticos 
podem ocorrer em termos da pró
pria gíria: “patota” , por exemplo, 
não designava como hoje “grupo 
de amigos”, mas “agentes policiais 
em grupo” (Manuel Viotti, N ovo  
Dicionário da Gíria Brasileira). 
Tais deslocamentos de significado 
são muito delicados, já  que muitas 
vezes envolvem grande complexi
dade de relações semânticas. Po

dem ser relações de semelhança 
(“tesourinha” =  jogador de futebol 
que tem coxas convergentes e cane
las divergentes, com pernas asseme
lhadas ao formato de uma tesoura), 
ou de oposição (“bicho” =  ho
mem). Mas podem também ser re
lações contingentes, apelando para 
a proximidade espacial, funcional e 
operacional. E às vezes a gíria pode 
ainda lançar mão de empréstimos 
a línguas estrangeiras ( m ancar” 
= faltar, extraído do francês man
quer).

Seja de gue tipo for, a gíria tem 
uma difusão velocíssima e muito 
ampla, o que leva à multiplicação 
do gosto popular pelo emprego dos 
neologismos que ela introduz. Com 
isso, vai sendo incorporada com 
extrema rapidez à língua comum, 
falada e escrita. Nesta última, é uti
lizada principalmente para impri
mir autenticidade à fala de certas 
personagens, para manter clima de 
realismo e humor à volta delas.

VEJA TAM BÉM : Código; Comu
n ic a ç ã o : D ia le to : L ín g u a . G l a d s t o n e  a p l ic o u  s o u s  p r in c íp io s  r e l ig io s o s  c  l ib e r a is  à p o l ít ic a .

Gladstone

Embora a Rainha Vitória 
(1819-1901) tenha dado nome a 
toda uma época —  a era vitoriana* 
— , talvez tenha sido uma das pes
soas que menos contribuiu para 
construí-la. Seus dois primeiros-mi
nistros, William Ewart Gladstone e 
Benjamim Disraeli* fizeram desse 
período uma das mais decisivas fa
ses da história inglesa, alternan- 
do-se, durante muitos anos, no 
cargo de primeiro-ministro.

Os partidos

O nascimento das duas facções 
básicas da história da Inglaterra 
data de 1679. A causa: divisão da 
opinião pública em torno da suces
são ao trono inglês. De um lado, os 
whigs (que deram origem ao Par
tido Liberal), presbiterianos e con
tra a monarquia absoluta, e do ou
tro os tories (ancestrais dos 
conservadores), católicos e partidá
rios do absolutismo*. A Revolução 
Gloriosa de 1688, encabeçada pe

los whigs, levou a uma cisão no 
partido adversário: uma parte ade
riu ao movimento e outra — os ja- 
cobitas — permaneceu fiel aos 
Stu arts.

Com o advento ao trono de 
Jorge* III, que visava ao absolu
tismo, houve uma tentativa de en
fraquecer a facção dos whigs para 
que fosse restabelecido o poder dos 
tories. Refloresceram, portanto, os 
dois partidos, e seguiram-se os ha
bituais altos e baixos. Foi então 
que surgiu uma personagem que 
mudaria os destinos de ambos os 
partidos: William Pitt*. Esse pri
meiro-ministro tory transformou 
sua facção num verdadeiro partido 
político, que passou a manter uma 
posição conservadora, enquanto os 
whigs tenderam à renovação das 
idéias.

Em 1846, com a revogação das 
C om  Laws (leis que protegiam os 
interesses dos proprietários rurais), 
evidenciou-se uma crise parlamen
tar, na qual se alternavam os Gabi
netes whigs e tories. Mas, na dé
cada de 1860, formaram-se dois 
novos partidos: o Conservador, 
que reunia tories e whigs dissiden
tes, liderados por Disraeli, e o Li
beral, formado pelos whighs e os 
radicais, em cuja chefia estava Wil
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William Pitt (em pé, discursando) transformou a facção "tory" num partido conservador, que mais tarde se oporia aos liberais de Gladstone.

liam Ewart Gladstone. Assim, du
rante quase quinze anos, a vida 
política inglesa foi dominada pelo 
duelo entre esses dois homens, que 
imprimiram à Inglaterra a marca 
de suas personalidades. Não obs
tante, nenhum deles revogou as re
formas introduzidas pelo governo 
'do outro.

A grande diferença entre os dois 
estava na política externa: Disraeli, 
conservador, lutava pela expansão 
do Império Britânico, enquanto 
Gladstone, liberal, interessava-se 
pelo equilíbrio das potências.

A Bíblia na política

Nascido em Liverpool a 29 de 
dezembro de 1809, filho de um rico 
negociante escocês, William Ewart 
Gladstone pôde fazer seus estudos 
em Eton, nos quais, porém, não se 
sobressaiu. Por outro lado, no 
Christ Church College de Oxford, 
onde estudou a seguir, destacou-se 
em matemática e no estudo dos 
clássicos. Dissuadido pelo pai de 
sua intenção de tomar as ordens da 
Igreja da Inglaterra, Gladstone 
passaria a devotar o resto de sua 
vida ao serviço dos princípios do 
Evangelho na política, ou seja, le
vou seus rígidos princípios morais 
ao te r r e n o  político.

O primeiro-ministro liberal

Gladstone iniciou sua longa car
reira política como deputado tory 
por Newark em 1832. No ano se
guinte, pronunciou um discurso de
cisivo para sua carreira, defen
dendo o bom tratamento dos 
escravos numa plantação de seu 
pai, em Demerara. Tornou-se então 
secretário do Tesouro no gabinete 
de Robert Peei (1834/35) e, poste
riormente, subsecretário das Colô
nias, sob Lorde George Aberdeen 
(1784-1860). Publicou seu primeiro 
livro, O Estado e suas Relações 
com a Igreja, em 1838; tratava-se 
de uma apologia da Igreja da Ingla
terra. Casou-se em 1839 com Cata-, 
rina (1812-1900), filha de Sir Ste- 
phen Glyne.

Em 1841, com o retorno dos to- 
ries ao poder (com Peei), Gladstone 
tornou-se vice-presidente, passando 
a ser depois.presidente do Board o f  
Trade (Ministério do Comércio). E, 
sob a supervisão de Peei, iniciou a 
simplificação das tarifas; em 1842 
decidiu suprimir ou diminuir o di
reito alfandegário em cerca de 750 
artigos. Em 1845, quando o gabi
nete se propôs a aumentar as sub
venções do Estado ao colégio cató
lico irlandês de Maynoóth, G lads
tone decidiu se demitir.

Retornou mais tarde à política, 
como secretário das Colônias, reti 
rando-se. com Peei em 1846. A 
política de livre-câmbio de Peei e 
Gladstone provocou, no mesmo 
ano, uma cisão do Partido Conser
vador. Gladstone, inicialmente de
sorientado, não perdoaria Benja
mim Disraeli por ter sido o 
causador da queda de Peei. Du
rante algum tempo ficou afastado 
da política e, em conseqüência de 
uma viagem que fizera a Nápoles 
(1850), onde pode constatar as des
vantagens de um governo absolu
tista, evoluiu para o liberalismo*. 
Chanceler do Tesouro Público no 
gabinete Aberdeen (1852-55), deci
diu retomar a reforma das tarifas 
alfandegárias.

Sua evolução para o liberalismo 
completou-se quando retomou o 
cargo de chanceler do Tesouro, no 
gabinete liberal de Henry Palmers
ton (185_8/66). Gladstone conse
guiu então fazer triunfar o livre- 
câmbio, suprimindo quase todas as 
tarifas alfandegárias. Ele tornou-se 
então o chefe incontestável do Par
tido Liberal, quase ao mesmo 
tempo em que Disraeli se tornava 
o líder dos conservadores. Depois 
de ter liderado a oposição liberal 
contra Disraeli, Gladstone acabou 
se tornando primeiro-ministro.

Durante sua primeira adminis
tração (1868/74), inúmeras refor
mas foram feitas: em 1869, por 
proposta sua, o anj>licanismo dei
xava de ser a religião oficial da Ir
landa. Criou um início de ensino 
público e obrigatório com o Educa- 
tion A ct, em 1870, e lançou as ba 
ses do Exército inglês moderno por 
meio da lei militar de seu ministro 
Edward Cardwell*. O Ballot A ct 
(1872) assegurou o voto secreto e 
a cabina indevassável. A política 
externa de Gladstone, que visava à 
paz, fez com que a Inglaterra se 
desligasse dos acontecimentos polí
ticos mundiais. Isso lhe valeu o ata
que violento dos imperialistas agru
pados sob Disraeli. Na esperança 
de vencer a oposição, Gladstone 
dissolveu o Parlamento e organi
zou novas eleições. Seu partido, po
rém, foi totalmente vencido e ele 
teve de abandonar seu cargo em 
1874.

Resolveu se afastar durante al
gum tempo da política, mas, por 
sua campanha eleitoral no Midlot- 
hian, na Escócia, obteve grande 
maioria, condenando com duras ar- 

,  gumentações e rara eloqüência a 
política imperial e financeira da ad
ministração do então primeiro-mi
nistro Disraeli.

Sua segunda administração
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Mesmo sendo pessoalmente contrário à expansão colonial, Gladstone ordenou a ocupação de vários territórios.

(1880/85) incompatibilizou-o com 
a rainha, que considerava G lads
tone demasiadamente liberal — na 
verdade. Vitória era favorável ao 
imperialismo* de Disraeli. Além 
disso, as necessidades da estratégia 
parlamentar e os preconceitos da 
opinião pública inglesa impedi- 
ram-no de resolver o problema da 
autonomia irlandesa.

A Irlanda era colônia da Ingla
terra desde o século XVII. Somente 
em 1800 ela passou a ser incorpo
rada à estrutura política da Grã-

Bretanha. Cidadãos britânicos ad
quiriram grandes extensões de terra 
em territorio irlandês e arrenda
vam-nas a pequenos camponeses 
por um preço exorbitante; como es
ses agricultores geralmente não 
conseguiam pagar, eram expulsos 
da terra e suas cabanas queimadas. 
Essa crise atingiu seu ápice em 
1870, quando se formou a organi
zação dos Fenianos, que visava à 
libertação da Irlanda.

Em sua segunda gestão, Glads
to n e  ten to u  m e lh o ra r , com  refor

mas, a situação irlandesa. Não so
mente com o intuito de ajudá-los 
mas também para  obter o apoio do 
chefe irlandês, Charles Stewart 
Parnell*, e de seu grupo, pois os 
whigs estavam perdendo terreno no 
Parlamento.

As reformas, porém, eram insufi
cientes para pacificar os ânimos — 
a tensão culminou com o atentado 
de Phoenix Park (assassinato do vi
ce-rei inglês em Dublim). G lads
tone foi obrigado a fazer severas 
“ le is  de c o e rç ã o ” .

Entre dois fogos

Na política externa, Gladstone 
também teve que se defrontar com 
inúmeras dificuldades: os liberais 
queriam pôr fim à perigosa política 
de expansão colonial de Disraeli, 
mas essa política contava com a 
simpatia de uma grande parte da 
opinião pública. O Egito, devido a 
sua precária situação econômica, 
tinha vendido suas ações do canal 
de Suez* à Inglaterra. No entanto, 
um surto de sentimento naciona
lista levou os egípcios a um massa
cre de cristãos (1882). Diante do 
agravamento da situação, Glads
tone teve que ordenar a ocupação 
do Egito, em 1882. Mas demorou 
tanto a enviar auxílio a Charles 
George Gordon (1833-1885) que 
este foi derrotado e morto em C ar
tum. Esse fato custou a Gladstone 
muito de sua popularidade. Apenas 
uma direção firme, na disputa com 
a Rússia sobre as fronteiras norte 
do Afeganistão, conseguiu restituir- 
lhe parte do prestígio perdido. Ape
sar disso, seu ministério, que tinha 
acabado de fazer votar uma lei que 
dava o voto aos trabalhadores agrí
colas, foi derrotado. Em conseqúen1 
cia, em junho de 1885, Gladstone 
demitiu-se.

O “Grande Velho”

Gladstone formou ainda um ter
ceiro ministério, que durou poucos 
meses (de abril a junho de 1886). 
Sua defesa do Home Rule  (autono
mia política da Irlanda) fez com 
que perdesse o apoio de uma parte 
dos liberais, dirigida por Joseph 
Chamberlain (1836-1914), que ha
via se aliado aos conservadores. 
Gladstone enfrentou com tenaci
dade essa nova coalizão (chamada 
“unionista”), apesar de sua idade 
um tanto avançada e de estar muito 
doente.

Retornou uma última vez ao po
der (de 1892 a 1894) fazendo com 
que a Câmara dos Comuns acei
tasse um projeto de lei sobre a au
tonomia da Irlanda, mas não con
seguiu obter o mesmo sucesso 
diante dos lordes. Após ter pedido 
em vão à Rainha Vitória uma re
forma da composição ou das atri
buições da Câmara dos Lordes, de- 
mitiu-se em março de 1894. 
Abandonou então a política, reti
rando-se para Hawarden, onde de
dicou-se a uma edição crítica das 
obras do bispo anglicano Joseph 
Butler (1692-1752), autor que for
mava com Homero*. Aristotéles* e 
Dante* os “quatro grandes mes
tres” de Gladstone (fora os Evange
lhos). Humanitário até o fim, fez 
seu último discurso em setembro de 
1896, em Liverpool, denunciando 
as atrocidades turcas cometidas na 
Armênia.

Depois de muitos sofrimentos, 
morreu de câncer do palato, em 
Hawarden, em maio de 1898. Du
rante três dias seu corpo ficou em 
câm ara ardente no Westminster 
Hall, para depois ser enterrado na 
abadia de Westminster.

VEJA TAM BÉM : Disraeli; Grã- 
Bretanha; Imperialismo; Libera 
lismu; Vitoriana, Era.
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Godard

Para o gnosticismo cristão, a divindade de Jesus Cristo é discutível.

_ O diretor cinematográfico fran
cês Jean-Luc Godard, nascido em 
Paris em 1930, é considerado o 
próprio simbolo da modernidade 
no cinema ocidental e seus filmes 
representam fonte inesgotável de 
polêmica. Após realizar alguns cur- 
ta-metragens, Godard tornou-se ex
poente do movimento denominado 
nouvelle vague, logo com seu pri
meiro longa-metragem: Acossado 
(A Bout de Soufflé, 1959). No ano 
seguinte dirigia Le Petlt Soldai, 
filme proibido durante anos e que 
descrevia intrigas da guerra da Ar
gélia*, do ponto de vista de um in
telectual nao comprometido (seme
lhante, em muitos aspectos, ao 
próprio Godard).

De 1959 a 1967, ano em que fez 
Week-End à Francesa (Week-End), 
Godard dirigiu quinze filmes de 
longa-metragem, entre eles Viver a 
Vida (Vivre sa Vie, 1962); Tempo 
de Guerra (Les Carabiniers, 1963); 
Uma Mulher Casada (Une Femme  
Mariée, 1964); O Demônio das 11 
Horas (Pierrot le Fou, 1965) e A

Chinesa (La Chinoise, 1967). Além 
disso, no mesmo período, realizou 
séte curta-metragens inseridos em 
filmes de episódios assinados por 
vários diretores.

Godard pode ser interpretado 
como realizador que desenvolve 
sua obra sem concessões ao mer
cado e que, apesar disso, possui 
ampla aceitação internacional, 
principalmente nos meios intelec
tuais e universitários, a ponto de al
guns de seus filmes terem sido pro
duzidos pela empresa norte-ameri
cana Columbia Pictures.

A juventude, o sexo, a liberdade, 
a classe média, o operariado, a 
guerra e, sobretudo, as várias ten
dências revolucionárias compõem 
a temática desse diretor, que apre
senta argumentação contraditória e 
conclusoes aparentemente confu
sas. Assim, seus filmes prestam-se 
a inúmeras discussões políticas: a 
direita o acusa de esquerdista; a es
querda liberal, de radical; a ex
trema esquerda, de pequeno bur
guês interessado em baralhar 
assuntos importantes. Mas para 
aqueles que preferem uma posição 
de centro, só mesmo um diretor 
como Godard teria capacidade de 
tratar temas perigosos de maneira 
não perigosa. O escritor francês 
Andre Malraux (1901- )

Gnosticismo

A palavra grega gnosis significa 
apenas “conhecimento” , mas sua 
derivação “gnosticismo” refere-se a 
fenômenos diferentes de épocas 
também diversas. Os primeiros teó
ricos do cristianismo*, por exem
plo, denominavam gnosticismo o 
conhecimento grego.

Há controvérsias acerca da ori
gem do gnosticismo. Segundo al
guns estudiosos, desenvolveu-se no 
Egito, especialmente em Alexan
dria. Para outros, suas raízes estão 
nas religiões da Babilônia e da ín 
dia, que teriam influenciado as 
igrejas cristãs do Oriente. Uma ter
ceira corrente afirma ser a fonte do 
gnosticismo os cultos órficos (ao 
deus Orfeu). Qualquer que seja a 
origem, contudo, debates ideológi
cos no interior do grupo conduzi
ram à separação dos grupos gnósti- 
cos considerados heréticos. 
(Grande parte da informação que 
se possui acerca do ramo gnóstico 
do esoterismo* somente pôde ser 
obtida através dos escritos cristãos 
que os abordam, sistematicamente, 
como heresias*.)

Basicamente, a religião gnóstica 
compreende uma série de seitas ou 
escolas de pensamento, dos três 
primeiros séculos da era cristã, que 
julgavam possuir um conheci
mento profundo e extraordinário 
sobre os mistérios sagrados.

Embora cada seita tivesse sua 
doutrina com características pró
prias, podem ser encontrados pon
tos comuns a todas elas. Todas de
fendiam, por exemplo, a existência 
de um ser eterno e supremo, do 
qual emanariam uma série de eons

— manifestações de atributos par
ticulares da divindade — que cons
tituiriam o Pleroma, ou seja, a rea
lidade total, a plenitude. A matéria 
era vista como essencialmente má, 
pois teria sido criada por um eon 
decaído, um demiurgo, ou por ou
tra força do mal. Desse modo, o 
corpo humano, sendo material, te
ria pouca importância.

Os gnósticos cristãos não aceita
vam o Antigo Testamento e pu
nham em questão a divindade de 
Jesus Cristo. No seu entender, 
Cristo não havia morrido para sal
var a humanidade, mas para dar ao 
homem a gnosis, isto é, o conheci
mento que o preservaria por toda 
a eternidade. Tal conhecimento era 
limitado aos iniciados, que dele 
compartilhavam através da trans- 
missao esotérica, gradual e limi
tada, da doutrina, dos ritos e das 
práticas espirituais. Era, portanto, 
um tipo de seita cujos níveis mais 
altos de conhecimento e de partici
pação na “ verdadeira sabedoria” li- 
mitavam-se a um número relativa
mente pequeno de iniciados.

Eticamente, podem ser diferen
ciadas duas tendências dentro do 
gnosticismo. De um lado, pontifi
cava o grupo que desprezava o 
corpo e seus prazeres, mortificando 
a carne; de outro, os que coloca
vam os possuidores de gnosis 
acima da moral que regula a con
duta dos n ão-inic iados.

Os representantes mais conheci
dos 4o gnosticismo são pensadores 
da Ásia — Saturninus ( ? ), 
Bardesanes (154-222), Marcion 
(100-165) e Tatian (120- ? ) —  e 
da África — Basilides (século II), 
Carpócrates (século II) e Valenti- 
nus ( ? 170).

V E J A  T A  M B É M : E s o te ris m o . G o d a r d  v ê  s e u s  f i lm e s  c o m o  u n id a d e s  in t e r l ig a d a s , porem independentes.
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"Alphaville": a máquina estatal provê todas as necessidades do homem. Mas cobra caro: exige sua liberdade.

por exemplo, quando foi ministro 
da Cultura de seu país, fez grandes 
elogios ao diretor.

Encarando-se a obra de Godard 
como um processo de discussão, 
percebe-se que ela vai do anar
quismo romântico de Acossado aos 
métodos de ação revolucionária de
batidos em A  Chinesa. Em A co s
sado, a frase “viver perigosa
mente”, de autoria de Nietzsche*, 
servia de lema ao personagem cen
tral, e o General De Gaulle* apare
cia seguindo Eisenhower* pelas 
ruas dos Campos Elísios, num con
traponto ao herói (Jean-Paul Bei 
mondo, 1933- ) seguindo a he
roína (Jean Seberg, 1938- ). 
Era a primeira vez que Godard en
trava em choque com a censura, e 
a seqüência foi cortada nos Esta
dos Unidos.

Godard costuma jogar clara
mente a discussão para o público: 
sua argumentação é contraditória, 
e suas conclusões, confusas, porque 
a discussão pertence aos espectado
res e porque um filme de Godard 
não é uma unidade fechada, mas 
elo de um processo; seus filmes 
apresentam-se às vezes como “ um 
filme que está sendo feito” (“ Este 
é o fim do início” , propunha no fi
nal de A  Chinesa).

Autor de uma estética bastante 
própria, Godard desenvolveu tam 
bém, paradoxalmente, as modalida
des mais características de um 
“realismo” cinematográfico: nada 
de música de fundo; novo trata
mento aos atores profissionais; 
complexa trilha sonora; ênfase nos 
exteriores; preocupação com pro
blemas sociais; e montagem re
quintada. Godard rompeu com o 
enredo clássico e as personagens 
tradicionais, procurando uma lin
guagem que atingisse diretamente 
os problemas em discussão, sem 
passar obrigatoriamente por estó
rias que exemplificassem tais pro
blemas.

Desejando que o espectador não

A indefinição de uma personagem que explora e esgota qualquer possibili
dade de vivência : "Pierrot le Fou" (1965).

esqueça que, diante do filme, está 
vivendo uma ilusão, Godard faz 
com que suas personagens encarem 
o público através da camara. (“ Que 
coisa pode ser mais realista que a 
afirmação visual de que um filme 
é um filme?”) Mas esse é apenas 
um dos traços de seu realismo. Se
gundo alguns críticos, o que ele 
confessa em cada metro de filme é 
seu próprio ponto de vista e sua 
responsabilidade moral: “ Este 
filme não aconteceu casualmente. 
Eu quis que ele acontecesse e o fiz 
suceder aqui e agora. Cada um de 
meus filmes é uma página de meu 
diário, o diário de um artista, crí
tico e jornalista. Cada filme, por 
mais fictício que seja o tema, éurn  
documento de meu estado de âni
m o no m o m en to  em  que o  re a liz e i” .

Para Godard, o cinema entrou 
numa nova era: a do autoconheci- 
mento. Ao contrário de realizado
res como os franceses François 
Truffaut (1932- )eL o u isM alle  
(1932- ), por exemplo, ele não 
está apostando em nada que se pa
reça com o cinema convencional
mente bem feito. Seus filmes procu
ram um público novo, que deseja 
romper com o passado cômodo e 
ilusorio. Por isso, apesar de sempre 
ter admirado os filmes americanos, 
não imitou nunca suas pragmáticas 
virtudes. Nunca escondeu sua ad
miração pela estrutura clássica da 
narrativa cinematográfica ameri
cana, porém mostrou-se sempre de
masiadamente atormentado por 
problemas do mundo contemporâ
n eo , p re o c u p aç ã o  e ssa  que o a fa s ta

dos moldes hollywoodianos. Isso 
faz com que seus filmes sejam con
siderados modernos e realistas, ao 
mesmo tempo. Mas a realidade por 
ele tratada e uma mistura de subje
tividade e objetividade, verdade e 
ficção, lógica e improbabilidade, 
plausibilidade e atualidade. Fre
qüentemente suas personagens 
leem em voz alta trechos de jornais 
e o que lêem, de autêntico jo rna
lismo contemporâneo, é mais fan
tástico que qualquer coisa que ten
tassem inventar. Godard não 
confunde nunca a realidade exte
rior com o filme, mas cria um “ arti
ficialismo” que leva o espectador a 
relacioná-los. Enquanto o cinema 
“clássico” quer fazer com que o 
real para o espectador seja a estó
ria e que a realidade da estória es
conda a realidade do filme, Godard 
faz o contrário: só o filme é real, 
a diegese (ambiente, personagens, 
etc.) é artificial.

A estrutura de seus filmes pode 
ser definida pelo que ele proprio 
lembra a propósito de Acossado: 
“ O filme e dividido em quinze se
qüências mais ou menos interliga
das, cada uma delas perfazendo 
uma unidade que pode existir inde
pendentemente”. Ao espectador 
cabe estabelecer relações entre os 
vários trechos, sem se limitar à or
dem proposta pelo diretor, que é 
apenas uma entre outras possíveis.

Jean-Luc Godard está muito 
mais próximo do ensaio cinemato
gráfico que qualquer outro diretor, 
e o cinema, como um todo, modifi- 
cou-se muito depois de seus filmes. 
A própria carreira de Godard mu
dou bruscamente após Week-End à 
Francesa. Passou a dedicar-se a um 
cinema comercialmente marginal, 
de militância política, dirigindo em 
1968 o grupo Dziga Vertov, em Pa
ris, e trabalhando a seguir em di
versos países: Estados Unidos (Um  

film e  como outro); Canadá (Comu
nicações); Inglaterra (Le Gai sa- 
voir; British Sounds; One plus one; 
e Sympathy fo r  the Devil, com o 
conjunto de música pop The Rol 
ling Stones); Tchecoslováquia 
(Pravda; Vladimir et Rosa); Israel 
(Rumo à Vitória); Itália (Lutas na 
Itália; O Vento do Leste).

Em 1972, Godard retornou aos 
circuitos comerciais com Tout va 
bien, um filme feito com a colabo
ração do roteirista Jean Pierre Go- 
rin. Na opinião de alguns críticos, 
tratava-se de uma Lo ve Story polí
tica, interpretada por Jane Fonda e 
Yves Montand. Depois dessa reali
zação, Godard fundou uma pe
quena comunidade em Grenoble, 
onde passou a viver e a trabalhar, 
ocupando a maior sala de m onta
gem da Europa: a Sonimage. Va
lendo-se das técnicas do filme 
super-8 mm, do 16 mm e do vídeo- 
tape, terminou em 1975 a película 
Numero Deux (À Bout de 
Soufflé), no qual incluiu uma refle
xão teórica (o que ele chamou de 
“dissecação”) de seu primeiro 
longa metragem, O Acossado. Por 
ocasião do lançamento do filme, em 
Paris, acrescentaria: “É uma refle
xão, não uma repetição” .

VEJA TAM BÉM : Francês, Ci-
n e m a .
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Goethe

Não só nas poesias, mas em toda 
a obra de Goethe, encontra-se um 
reflexo de sua vida. O conjunto de 
seus livros é cheio de contradições, 
pois cada trabalho é marcado pelos 
temas que o inspiraram. Assim, 
Goethe aparece ao mesmo tempo 
como místico e pagão, sensual e as
ceta, exaltado e equilibrado. Essa 
íntima ligação entre vida e obra 
não é uma característica específica 
desse escritor: é um dos traços típi
cos do Romantismo*, do qual, con
tudo, se afastou na idade madura.

T em pestade e ím peto

Filho de uma família burguesa 
de Frankfurt, Johann Wolfgang 
Goethe nasceu em 28 de agosto de 
1749. Aos dezesseis anos, viajou 
para Leipzig, onde iniciou o curso 
de direito.

Dessa época são suas primeiras 
poesias galantes e seus primeiros 
amores. Mas essas atividades fo
ram interrompidas por uma grave 
doença e por estudos ocultistas, 
problemas que mais tarde seriam 
tratados sobretudo na primeira 
parte de Fausto (1808).

Em Estrasburgo (onde estudou 
direito, medicina, história e ciên 
cias políticas) Goethe conheceu o 
escritor alemão Johann Gottfried 
Herder*, que muito o influenciou. 
Através dele, o jovem tomou con
tato com a Alemanha medieval, ad-

Goethe

O poder das forças ocultas e a disputa entre o bem e o mal são a temática de "Fausto", publicado em 1808

Para Goethe. a estética supera qualquer padrão moral, social, político

mirando o estilo gótico da catedral 
de Estrasburgo e reconhecendo a 
beleza da poesia popular. Aprofun
dou-se também nas obras do dra
maturgo e poeta inglês William 
Shakespeare . Foi pesquisando 
poesia popular na Alsácia que o es
critor conheceq a jovem Frederike 
Brion (1752-1813), por quem ficou 
apaixonado.

Goethe e os jovens da geração de 
1750 reuniram-se em torno de Her
der, formando um grupo que tu
multuaria a arte alemã: o Sturm  
und Drang (Tempestade e ím 
peto). Esse movimento anárquico 
de ordem estética e espiritual repre
senta a revolta contra as regras tra
dicionais de ordem moral, social, 
política ou religiosa. Seus membros 
acreditavam que a criação artística 
deveria obedecer unicamente a pa
drões subjetivos e à auto-expres- 
são ; o dever do artista seria preocu
par-se antes de tudo com seus 
sentimentos, sua vida interior. O 
pré-romantismo do Sturm und 
Drang, que teve a sua manifestação 
máxima entre 1770 e 1785, influen
ciou a literatura mundial da época 
muito mais do que o Romantismo 
propriamente dito, que nele já  se 
prefigurava mas que só se impôs, 
na Alemanha, a partir de 1796. E 
o caso do romance Os Sofrimentos 
do Jovem Werther (1774), do 
drama Gòetz von Berlichingen 
(1773) —  resultado das leituras de 
Shakespeare e da admiração pela
A le m a n h a  a n t ig a  —  e  d e  U r f a i t s t

(primeiro esboço do Fausto). A pri
meira dessas obras foi traduzida 
para quase todas as línguas da Eu
ropa; todos os leitores do conti
nente comoveram-se com o suicí
dio do herói do romance —  a tal 
ponto que a obra provocou uma
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onda de imitadores da personagem- 
título.

Em 1775, Goethe foi para Wei- 
mar. Ali ocupou cargos públicos, 
tratando de assuntos administrati
vos, militares e financeiros. Nessa 
fase juvenil escreveu poemas im
portantes, ainda de teor pré-român- 
tico, tais como: Prometheus, L im i
tes da Humanidade, O Divino, 
Canção da Noite do Caminhante e 
Viagem pelo Harz no Inverno.

Mas a arte não era sua preocu
pação exclusiva. O centro de seu 
pensamento era Charlotte de Stein 
(1742-1827), mulher que represen
tou para o escritor a imagem mais 
perfeita do equilíbrio, da nobreza e 
da harmonia. Sua personalidade se
ria imortalizada na peça Ifigênia 
em Táurida (1779) e na princesa de 
Torquato Tasso, obra começada 
em 1780.

Exausto pelo trabalho que vinha 
realizando, Goethe partiu em 1786 
para a Itália, numa viagem que se 
tornaria muito importante para sua 
obra e para sua vida. As Elegias 
Romanas são consideradas o mais 
ardente conjunto de poemas eróti
cos de sua época: nessa obra sen
te-se a descoberta da sensualidade. 
São reminiscências de um amor ro
mano, que combinam os mais in
tensos sentimentos do homem mo
derno expressos em versos 
clássicos.

Essa viagem — além do exercí
cio de altas funções administrativas 
e do convívio corçi a aristocracia de 
Weimar —  contribuiu para que

Goethe disciplinasse os arroubos 
românticos da juventude. Começou 
a ler os grandes autores do Classi
cismo*, contemplou obras de arte e 
aprendeu a ser comedido mesmo 
nas próprias paixões. Segundo a 
conceituação alemã, tornou-se a 
partir daí o maior representante do 
classicismo alemão (embora mui
tos críticos continuem a defini-lo 
como “rom ântico”) e passou a 
combater com veemência o Ro
mantismo.

Quando voltou a Weimar, em 
1788, conheceu Christiane Vulpius 
(1762-1827), com quem teve cinco 
filhos, quatro dos quais morreram 
logo depois do nascimento.

Em 1789 irrompeu a Revolução 
Francesa*. Por sua índole apolí- 
tica, seu esteticismo e suas tendên
cias de moderação e equilíbrio, 
Goethe era hostil a esse movimento 
revolucionário. Na peça A Filha 
Natural procurou esclarecer as 
causas morais da  queda do Velho 
Regime. Em duas comédias que 
não tiveram sucesso, denunciou o 
que considerava os desmandos do 
povo revoltado.

Em Weimar, Goethe abandonou 
suas outras funções para poder se 
dedicar exclusivamente a assuntos 
culturais.

Nessa época conheceu o poeta e 
teatrólogo alemão Johann Frie- 
drich Schiller*.

A princípio, as relações entre os 
dois escritores não foram amisto
sas. Atores e público preferiam os 
dramas revolucionários de Schiller

A misteriosa figura retratada por Delacroix. ("Fausto em seu Gabinete''.)

às peças de Goethe. E este afir
mava que o concorrente era “ um 
talento vigoroso, mas não maduro, 
que alastrou pela pátria, em raja
das impetuosas, precisamente os 
paradoxos éticos e dramáticos dos 
quais tenho me esforçado para me 
ver livre” .

Em 1789, Goethe ofereceu a 
Schiller uma cadeira na Universi
dade de Iena (cidade próxima de 
Weimar), mas as relações ainda 
continuavam pouco amistosas. So
mente se aproximaram em 1794. 
Foi o início de uma convivência de 
onze anos (Schiller faleceu em 
1805) altamente estimulante para 
ambos, como demonstra a corres
pondência que mantiveram; 
unia-os principalmente a luta pelo 
classicismo alemão. Nesse período, 
Goethe escreveu a ‘ epopéia 
idílica” Herman e Dorotéia (1797) 
e o romance Os A nos de Aprendi
zagem de Wilhelm Meister (1796).

Os últimos anos de amizade en
tre Goethe e Schiller foram dedica
dos ao esclarecimento dos princí
pios da estética classicista, que 
orientaram Goethe na direção do
t e a t r o  d e  W e im a r .  E n t r e  a s  n u m e -

rosas obras, que escreveu após a 
morte de Schiller, merece destaque 
Poesia e Verdade. Nessa obra apre
senta um grande panorama do mo
vimento literário alemão da se
gunda metade do século XVIII; ao 
centro, o poeta colocou sua própria 
trajetória espiritual, desde a infân
cia até a idade de 26 anos, quando 
parte para Weimar.

A velhice de Goethe foi fecunda. 
Ele continuou os seus estudos 
científicos (mineralogia, botânica, 
anatomia, teoria das cores, etc.), e, 
além de Poesia e Verdade, escreveu 
também Viagem à Itália, outra 
obra autobiográfica. Concomitan 
temente, publicou os romances A s  
Afinidades Eletivas (1809) e os 
A nos de Viagem de Wilhelm Meis
ter (1821), além de importantes vo
lumes de poesia. Em 2 de fevereiro 
de 1832, terminou sua última obra, 
O Segundo Fausto. Goethe morreu 
em 22 de março do mesmo ano, em 
Weimar.

VEJA TAM BÉM : Romantismo; 
S c h il le r .
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Goiânia

Quando, em 1932, o governo de 
Goiás* pensou na transferência de 
sua sede para local mais propício 
ao crescimento econômico e social 
do Estado, não teve dúvidas em es
colher a zona de Mato Grosso de 
Goiás —  área onde se desenvolvia 
ativa frente pioneira, estimulada 
pela aproximação da estrada de 
ferro que em breve ligaria a região 
ao Triângulo Mineiro. Assim, 
Goiânia tornou-se em 1937 a nova 
capital do Estado, embora fosse 
oficialmente inaugurada apenas em 
1942. Seu plano urbanístico foi 
feito pelo arquiteto Atílio Correia 
Lima.

Até aquela data, a capital havia 
sido a cidade de Goiás Velho, sur
gida no século XVIII durante o ci
clo da mineração, e que já  no sé
culo seguinte seria atingida pela 
decadência econômica que se suce
deu ao esgotamento das jazidas de 
ouro da região. Além disso, Goiás 
Velho estava situada em área bas
tante desfavorável ao desenvolvi
mento urbano, com precário abas
tecimento de água e de energia 
elétrica.

Localizada a uma distância de 
207 km de Brasília, 900 km do Rio 
de Janeiro e 750 km da cidade de 
São Paulo, Goiânia constitui um 
exemplo do mais alto índice de ex 
pansao demográfica entre as capi
tais do país. Seu crescimento nos 
primeiros anos foi vertiginoso: de 
oitocentos moradores que viviam 
na velha fazenda existente no local 
onde a cidade iria ser construída, a 
população passou para 9 000 habi
tantes em março de 1937 e 48 166 
em 1940, para chegar a 388 926 
em 1970.

Ocupando uma área de 929 km2 
sobre um chapadão da bacia do rio 
Paranaíba, localizado a 764 m de 
altitude, a cidade e seu município 
possuem relevo plano, o que facili
tou bastante o desenvolvimento. 
Em virtude do rápido crescimento, 
incorporou-se à capital o município 
de Campinas.

Planejada com muito cuidado, 
Goiânia apresenta amplas avenidas 
e ruas arborizadas, alem de zonea- 
mento funcional e reservas flores
tais destinadas a futuros parques. 
O plano urbanístico adotado e do 
tipo radioconcêntrico. Há no cen
tro da cidade uma grande praça se
micircular, onde se concentra o se
tor administrativo com o Palácio 
do Governo, as secretarias de Go
verno, e as principais repartições 
públicas. Para essa praça conver: 
gem avenidas diagonais, cortadas 
por transversais. Enquanto a zona 
sul da cidade é estritamente resi
dencial, a zona norte está reservada 
ao comércio e à indústria. É tam 
bém na zona sul que se acham os 
grandes parques arborizados, pra
ças de esporte, o centro religioso e 
as escolas; na zona norte fica a es
tação ferroviária.

Com Anápolis, considerada o 
segundo centro urbano de Goiás 
— , Goiânia polariza as atividades 
do Estado em suas relações com

A zona sul de Goiânia é estritamente residencial e a norte está reservada ao comércio e à indústria.

a região Sudeste* e Brasília.
Além de ser servida pela Estrada 

de Ferro de Goiás, a capital é 
ponto de encontro das principais 
rodovias da região; já  a cidade de 
Anápolis destaca-se como centro 
ferroviário entre o norte e o sul do 
território goiano.

Com um parque industrial redu
zido (e no entanto o mais impor
tante do Estado), é no comércio e 
nas atividades administrativas que 
Goiânia encontra sua base econô
mica. Produtos agrícolas e de cria
ção, além da extração de calcário 
para a fabricação de cimento, pro
movem seus principais ramos de 
comércio.

Goiânia possui 145 estabeleci
mentos de ensino primário e 44 de 
ensino médio (dos quais doze são 
de ensino comercial, e um de en
sino técnico e industrial). O ensino 
superior é ministrado em duas uni
versidades: a Universidade Federal 
de Goiás (formada pelas faculda
des e escolas de Agronomia e Vete
rinária, Belas-Artes, Direito, Enge
nharia, Farm ácia e Odontologia, 
Filosofia, Ciências e Letras, Medi
cina e Conservatório Musical) e a 
Universidade de Goiás, particular 
(constituída pelas faculdades e es
colas de Ciências Econômicas, Be- 
las-Artes, Direito, Filosofia, Ser
viço Social e Enfermagem). A 
cidade possui ainda oito estações 
de rádio, duas de televisão e muitos 
locais de interesse turístico, entre 
eles o Parque Educativo.

A arquitetura, exemplificada pelo prédio do Palácio do Governo (acima) e ,
pela Universidade, é marcada por características modernas e funcionais. VEJA TAMBEM: Goias.
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Goiás

S U M Á R IO

Localização: Mato Grosso (SO e 0) 
Paraná (NO), Maranhão (NE) 
Piauí e Bahia (E), Minas Gerais (E 
e SE).

Superfície: 642 092 k m 2
População: 2 938 67 7 hab. (censo 

1970)
Capital: Goiânia (3 80 773 hab.)
Cidades principais:

Brasília (D F 268 6 1 5  hab.), A n á 
polis (1 50  029 hab.), Itumbira.......
(6 4  162 hab.), Rio Verde (55 697 
hab.).

Rodovias: 88 55 6 km (1 973 -  su
jeito a retificação).

Ferrovias : 928 km (1973)

A presença demográfica e eco
nômica do Estado de Goiás na his
tória do Brasil só começa pratica
mente no século XVIII, quando a 
descoberta de jazidas auríferas mo
tiva seu povoamento inicial. Entre 
os que foram centros urbanos que 
foram então criados, destacou-se 
Goiás Velho, que prosperou com o 
auge da economia do ouro, em 
certa medida tanto quanto Vila 
Rica, em Minas* Gerais.

Mas o esgotamento rápido das 
jazidas auríferas impôs à região um 
lonjjo período de involução e estag- 
naçao. Esse período se prolongou 
por quase todo o século XIX. A 
população, escassa e esparsa, dedi
cou-se então à modesta atividade 
agropecuária, principalmente para 
fins de subsistência. No século XX, 
porém, a expansão da economia in- 
dustrial-urbana do sudeste* brasi
leiro possibilitou um maior apro
veitamento dos recursos naturais 
de Goiás. Com a mudança da capi
tal federal para dentro do território 
goiano, em 1960, a região recebeu 
notável impulso e Goiás tornou-se 
um dos Estados que tiveram mais 
rápido incremento demográfico.

Localizado no centro-oeste* bra
sileiro, o território goiano caracte- 
riza-se morfologicamente como um 
conjunto de planaltos em geral 
pouco acidentados, localizados en
tre 200 e 800 metros de altitude. As 
porções mais elevadas do território, 
com altitudes, entre 800 e 1 200 me
tros acima do nível do mar, si
tuam-se a sul e leste, com as altitu
des diminuindo gradativamente em 
direção a oeste e norte. Nesta úl
tima porção dominam terras baixas 
(400 metros de altitude), onde a 
monotonia do relevo é rompida 
apenas pelos vales maiores dos rios 
Tocantins e Araguaia, cujas planí
cies se estendem a menos de 200 
metros de altitude.

O Estado pode ser dividido em 
seis unidades morfológicas. A dos 
Planaltos Cristalinos da Bacia do 
Araguaia-Tocantins é a unidade 
que ocupa mais vasta superfície, 
abrangendo boa parte das porções 
central e setentrional de Goiás. Os 
chapadões cristalinos, que a consti
tuem. situam-se entre 300 e 600 
metros de altitude, salientando-se, 
excepcionalmente, linhas de cristas

A riqueza do subsolo de Goiás é conhecida desde a era colonial. No canal de São Simão extraem-se diamantes.

A variada fauna das matas goianas é atrativo permanente para caçadores.

mais elevadas, correlacionadas 
com afloramentos de rochas mais 
resistentes.

A sudeste, define-se a unidade 
das Altas Superfícies Cristalinas, 
com mais de 1 000 metros de alti
tude em suas partes mais elevadas, 
porém decaindo até 600 metros a 
oeste. É a área de relevo mais on
dulado do Estado.

A sudoeste encontra-se pequena 
parte do Planalto da Bacia Sedi
mentar do Paraná, com chapadões 
entre 400 e 1 000 metros acima do 
nível do mar e escarpas de cuestas 
com frente voltada para norte e 
nordeste.

As zonas orientais, limítrofes 
com os Estados da Bahia* e Minas 
Gerais, formam a unidade morfoló
gica das Chapadas Sedimentares 
da Bacia do São Francisco. Suas 
partes mais elevadas, que desempe
nham a função de divisor de águas 
entre os vales do Tocantins e do 
São Francisco, constituem o cha
mado Espigão Mestre.

Esculpidas em camadas areníti- 
cas e lençóis de basalto, por vezes 
suavemente inclinadas para norte- 
nordeste, as Chapadas Sedimenta
res da Bacia do Meio-Norte (locali
zadas na porção nordestina do 
Estado) configuram um relevo de 
cuestas, com escarpas para su
doeste.

A menor unidade de relevo é a 
grande Planície Sedimentar do M é
dio Araguaia. Essa região está su
jeita  a inundações periódicas e a 
deposição de sedimento; ela asse- 
melha-se, portanto, a outras típicas 
planícies brasileiras, como a do 
Pantanal Mato-Grossense ou a vár
zea amazônica. O rio Araguaia di
v id e - s e  aí e m  n u m e r o s o s  b r a ç o s ,

m m- ...
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formando ilhas, entre as quais a gi
gantesca ilha do Bananal.

O Estado de Goiás está locali
zado em plena faixa tropical e sofre 
a incidência de altas temperaturas.
As mais elevadas (médias mensais 
de 25 a 26 graus centígrados) ocor
rem ao norte.

A redução das temperaturas 
ocorre mais ou menos gradual
mente em direção ao sul, onde as 
médias mensais giram em torno de 
20 a 21° C. Nos planaltos elevados 
de Anápolis e Goiânia, as tempera
turas do mês mais frio caem a me
nos de 18° C, características de cli
mas tropicais de altitude.

No conjunto do território, os 
índices anuais de pluviosidade são 
relativamente elevados, superiores 
a 1 400 milímetros. Os índices 
mais altos, que chegam a 1 800 
milímetros, verificam-se nas zonas 
mais ocidentais, diminuindo para 
leste e, sobretudo, para nordeste; os 
mais baixos índices anuais, de me
nos de 1 100 milímetros de precipi
tação, registram-se nos limites com 
a Bahia e o Maranhão*.

A principal característica climá
tica de Goiás consiste no acen
tuado contraste entre uma estação 
seca, no semestre de inverno — 
quando o Estado está submetido 
predominantemente à ação da 
massa tropical atlântica — , e uma 
chuvosa, no semestre de verão — 
quando predomina a ação da
massa equatorial continental. Apesar da criação de Brasília e do relativo crescimento da indústria, o Estado é predominantemente rural

M u q u ém . P la n a lt in a , T o c a n tin s : um  p o v o a m e n to  q u e  v e m  do sé c u lo  X V III.
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Mais de 90% do território 
goiano são ocupados por campos 
cerrados e campos sujos, onde a ve
getação é resultante das condições 
climáticas, que apresentam longo 
período de estiagem, bem como da 
existência de ampías superfícies 
mais ou menos aplainadas, consti
tuídas de solos velhos, freqüente
mente dotados de carapaça limoní- 
tica muito porosa.

As florestas ocupam setores res
tritos, aparecendo geralmente ao 
longo dos rios e das encostas dos 
vales. Coincidem, em regra, com 
áreas de topografia mais movimen
tada e formam três conjuntos prin
cipais: o do vale do Paranaíba, o 
do Mato Grosso de Goiás (no sul) 
e o do extremo norte do Estado (en
volvendo as bordas da floresta 
amazônica). As duas primeiras 
manchas florestais coincidem com 
as duas principais manchas de so
los férteis, derivados de gabros e 
dioritos, no Mato Grosso de Goiás, 
e de basalto e diabásio, no vale do 
Paranaíba. Nessas áreas se concen
tra a maior parte da agricultura do 
Estado.

Os cursos de água, de planalto, 
com inúmeras corredeiras e que
das, refletem as condições de plu
viosidade e apresentam períodos de 
estiagem prolongada, quando a na
vegação se torna impraticável.

Povoamento nos 
séculos XVIII e XIX

O atual território de Goiás foi 
conquistado e povoado, no período 
colonial, a partir de vários pontos. 
Por um lado, os bandeirantes* pau
listas nele penetraram por via ter
restre, atravessando o Paranaíba e 
seus afluentes. Pelo norte, os cha
mados “droguistas do sertão” atin
giram-no percorrendo os afluentes 
do Amazonas, enquanto criadores 
de gado chegavam com rebanhos 
procedentes dos Estados do M ara
nhão e da Bahia.

Consta que, nos fins do século 
XVII, os bandeirantes já  haviam 
descoberto ouro nas proximidades 
das nascentes do Tocantins, e que, 
durante o século seguinte, diversas 
bandeiras percorreram o território 
goiano, em outros pontos, preando 
índios ou ainda descobrindo ouro. 
No entanto, é somente na primeira 
metade do século XVIII que se ini
cia o efetivo povoamento de Goiás.

Por volta de 1725, Bartolomeu 
Bueno da Silva, o Filho, encontrou 
ouro no rio Vermelho, afluente do 
Araguaia, fundando, na confluên
cia daquele rio com o Bugre, o ar
raial da Barra. Fundou ainda Mi
nas de N. Senhora de Santana 
(1727), a seguir, Vila Boa, Ouro 
Fino e Arraial do Ferreira, pró
ximo a outras zonas auríferas por 
ele descobertas. Na década de 1 730, 
a descoberta de outros veios e jaz i
das — e,m Pirenópolis, Santa Cruz, 
Antas, Água Quente, Traíras, Mu- 
quem, Pilar — atraiu levas de 
aventureiros e provocou as primei 
ras medidas da administração colo
nial para a fiscalização das ativida
des extrativas. Em 1744, foi criada 
a capitania de Goiás, mas a eman
cipação somente se efetivou em 
1749 quando Goiás foi desmem
brado de São Paulo e foi empos
sado o primeiro governador,
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No século XVIII, o ouro do sertão goiano criou uma cidade: Goiás Velho.

D. Marcos de Noronha, futuro 
Conde dos Arcos. Por volta de 
1770, a mineração aurífera atingia 
seu auge.

O povoamento do norte e do 
nordeste do Estado fez-se a partir 
de correntes diferentes. A partir de 
Belém* do Parâ, ocorreu uma pene
tração de escassa população, em 
busca de produtos da floresta am a
zônica, aproveitando o Araguaia e 
o Tocantins, ao longo dos quais 
existiam antigos e tradicionais nú
cleos urbanos. Mas nos fins da dé
cada de 1860 inaugurou-se a nave
gação a vapor nos dois rios, e 
aquele movimento migratório se in
tensificou. Por outro lado, a cria
ção extensiva de gado bovino, pro
veniente do Maranhão e da Bahia, 
foi se implantando progressiva
mente nos campos cerrados e lim
pos do nordeste goiano, engen
drando um povoamento também 
rarefeito.

No comejo do século XIX , a 
mineração ja  estava em franca de
cadência. A população que ela con
centrara foi-se dispersando e pas
sou a praticar uma agricultura de 
subsistência, ao lado da qual se ex
pandiu a criação extensiva de gado 
sobre os campos cerrados. Na 
época, enquanto as vias fluviais 
permitiam a ligação com o norte do 
país, sobretudo com Belém, as es
tradas terrestres e as boiadeiras fa
ziam as ligações com as províncias 
de Minas Gerais, São* Paulo, Ba
hia e Rio* de Janeiro. Goiás expor
tava gado em pé, couros, solas, pe
les, borracha da  mangabeira e 
fibras de madeira, importando sal, 
ferragens, tecidos, medicamentos, 
querosene, café em grão e outros 
produtos.

Mas aquelas vias terrestres e flu
viais ainda eram insuficientes; 
Goiás vivia em grande isolamento. 
Sua população cresceu muito lenta
mente, passando de cerca de 
120 000 habitantes, em 1837, para 
255 000, em 1900.

Século XX: crescimento 
econômico e populacional

O processo modificou-se no 
curso do século XX, sob o influxo 
principalmente da grande expansão 
econômica paulista, que atingiu os 
limites goianos. A partir da década 
de 1930, o governo federal adotou 
a política de “m archa para o 
oeste” , promovendo, juntamente 
com o governo estadual, o estabele
cimento de colônias agrícolas em 
Goiás, nas áreas de solos melhores, 
oriundos da decomposição de ro
chas vulcânicas.

Em conseqüência, o vale do Pa- 
ranaíba e o Mato Grosso de Goiás
—  já  desde fins do século XIX pe
netrados pelas ferrovias da Mo- 
giana e da Rede Mineira de Viação
— foram servidos de estradas de 
rodagem, que facilitaram o acesso 
goiano ao sudeste brasileiro. Inten
sificou-se o povoamento e, em 
1940, o Estado jã  possuía 826 414 
habitantes. Com o deslocamento 
do eixo econômico, a capital esta
dual foi mudada, em 1935, de 
Goiás Velho para Goiânia*. Em 
1950. a população do Estado era 
de 1 215 000 habitantes.

U m  im p u lso  a in d a  m ais  p o d e 
ro s o  veio  do  p ro ce sso  dc c o n s tru 

ção de Brasília* e da instalação da 
nova capital federal, atraindo gran
des massas populacionais de todo 
o país. A abertura da rodovia Be
lém— Brasília possibilitou a expan
são do povoamento em grandes 
áreas florestais entre o- Araguaia e 
o Tocantins.

O crescimento econômico refle
tiu-se num inusitado incremento 
demográfico: a população de Goiás 
atingiu 1 954 862 habitantes em 
1960, e foi a 2 938 677, em 1970. 
Apesar disso, persistiu o contraste 
entre o Goiás meridional povoado 
e o Goiás setentrional quase despo
voado. De fato, em 1970 cerca de 
75% da população se localizavam

ao sul do paralelo de 14° S, com 
uma densidade demográfica de 8,2 
hab./km 2, enquanto na porção ao 
norte a densidade era de apenas 1,9 
hab./km 2.

Lavoura e criação

Em 1970, as zonas rurais absor
viam 57% da população do Es
tado; cerca de 70% da mão-de-obra 
estavam empregados nas atividades 
agropecuárias.

Na região meridional, desenvol
veu-se consideravelmente a lavoura 
comercial, vinculada basicamente 
ao abastecimento dos grandes cen
tros urbanos do sudeste brasileiro.

Embora se façam notar casos isola
dos de mecanização, predominam 
ainda técnicas de cultivo rotineiras, 
tipo roça. Após cinco a sete anos 
de plantio alternado de arroz de se
queiro, milho e feijão, ou, nos solos 
fracos, de mandioca, algodão e ca
na-de-açúcar, a terra utilizada 
perde sua fertilidade e é deixada em 
pousio de quatro a cinco anos. O 
principal produto agrícola é o ar
roz, com uma produção anual em 
torno de 1,2 milhão de toneladas 
(1970), o que coloca o Estado em 
segundo lugar, logo após o Rio* 
Grande do Sul, na rizicultura brasi
leira.

Com o estímulo dos mercados 
do Rio e São Paulo, a criação de 
bovinos — atividade econômica de 
maior expressão territorial — so
freu algumas melhorias técnicas. 
No Goiás meridional, onde predo
mina o gado zebu, generaliza
ram-se o uso de cercas e o manejo 
de pastos. Desenvolveram-se sobre
tudo as invemadas em antigas 
áreas florestais para engorda de 
gado, criado exclusivamente nos 
campos cerrados.

A abertura da Belém— Brasília 
possibilitou o transporte terrestre 
do gado do norte de Goiás para a 
capital paraense. Com isso, ini
ciou-se também naquela área o cul
tivo de pastagens artificiais e a me
lhoria técnica da criação. O reba
nho total do Estado era, em 1973, 
112 034 000 cabeças, represen
tando 9,5% do total do rebanho na
cional.

Mineração e outros setores

A mineração, outrora a grande 
atividade econômica do Estado, 
ocupa atualmente posição secundá
ria em Goiás, cujo subsolo, no en
tanto, é rico em minerais não-ferro- 
sos: cristal de rocha, diamante, 
mica, rutilo e cobalto, extraídos de 
terrenos algonquianos. A grande 
jazida de níquel, em Niquelândia, 
ainda não é explorada em grande 
escala.

As atividades industriais conti
nuam pouco expressivas, limitan- 
do-se quase que exclusivamente ao 
setor alimentício (pasteurização de 
leite e fabricação de laticínios; be- 
neficiamento de produtos agríco
las) e à indústria de transformação 
de minerais não-metálicos. Em 
1973, a indústria ocupava cerca de 
77 000 trabalhadores, concentra
dos principalmente em Goiânia e 
Anápolis. Essas duas cidades bene- 
ficiaram-se da proximidade de 
Brasília, tornando-se importantes 
centros de atividades terciárias, 
funcionando como redistribuidoras 
da produção agrícola do Estado e 
dos produtos industriais proceden
tes da região sudeste do Brasil, par
ticularmente de São Paulo. Goiâ
nia, além disso, é também muito fa
vorecida por ser o centro polí- 
tico-administrativo do Estado.

Apesar do desenvolvimento re
cente, o poder aquisitivo da popu
lação goiana, em conjunto, perma
nece baixo em relação às áreas 
industrializadas do país.

V E J A  T A M R É M :  C e n tr o -O e s te
Brasileiro; Goiânia.
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Cario Goldoni utilizou o teatro para criticar os costumes de seu tempo.

Nas ruas, observando tipos e hábitos sociais, Goldoni buscava a temática e as personagens de suas peças.

Goldoni

“ A comédia foi inventada para 
castigar os vícios e ridicularizar os 
maus costumes”, dizia Cario Gol
doni (Veneza, 25/2/1707 — Paris, 
6/2/1793), um dos maiores autores 
teatrais de todos os tempos, tjpico 
representante do chamado “século 
das luzes e do rococó”, no século 
XVIII. Entre comédias, melodra
mas e tragédias, escreveu 225 pe
ças, na maioria das quais deixou 
transparecer uma equilibrada e oti
mista visão do mundo. Suas maio
res preocupações foram claramente 
colocadas na peça Teatro Cômico, 
escrita em 1750, espécie de mani

festo (verdadeiro prefácio a sua 
obra) em que, expondo os princí
pios de renovação cênica que em
preendera, criticava a realidade 
teatral (até ali dominada na Itália 
pela Commedia* dell’Arte) e medi
tava sobre todos os elementos do 
espetáculo, inclusive sobre a vida 
dos intérpretes, o que faz atri- 
buir-se a ele não só a criação de 
uma nova estética*, mas também 
de uma nova ética teatral.

Um ano depois, Goldoni escre
veu o Manifesto Cômico, onde fus
tigou todas as insuficiências da 
Commedia delPArte, desgastada 
pelo improviso e pelos esquemas 
repetitivos. As máscaras, que ten
diam a se eternizar em abstrações, 
contrapôs uma dramaturgia funda
mentada na observação dos costu
mes populares e de tipos sociais. 
Inspirado em Molière , procurou

introduzir uma psicologia mais rea
lista. Insistiu na verossimilhança, 
recusou os lugares-comuns, a téc
nica dos solilóquios, as imagens 
empoladas, e recomendou “o estilo 
familiar, que é natural e fácil” . 
Para preservar a ilusão cênica, 
Goldoni recomendou ainda que se 
evitasse a fala direta com o publico 
e que se abolisse o verso, pois “os 
caracteres verdadeiros, humanos, 
agradarão sempre”.

Não faltaram ataques à obra de 
Goldoni: autores inimigos —  em 
particular Cario Gozzi* —  inves
tiam contra suas peças, acusan
do-as de estrangeiras, e contra sua 
critica à Commedia. Gozzi repre
sentava a ala “aristocrática” contra 
o “ progressismo” burguês de Gol
doni.

Em  1761, c an s a d o  e em  d e sa 
v e n ça  co m  F ra n c is  V cn d ram in

(proprietário do Teatro São Lucas, 
hoje Teatro Goldoni), com quem 
cumpria contrato de dez anos, o 
autor aceitou o convite para traba
lhar na Comédie Italienne de Paris. 
Não foi muito fácil, porém, con
quistar o público francês, que, às 
reformas goldonianas, preferia 
ainda a Commedia dell’Arte: seu 
A m or Paterno foi um fracasso de 
crítica e bilheteria. O êxito veio 
com duas pecas escritas em francês 
Le Bourru Bienfaisant (O Ranzinza  
Bondoso) e L Avare Fastueux (O 
Avaro Faustuoso).

Apesar de sempre ter criticado a 
Commedia dell'Arte, Goldoni não 
se fechou totalmente à sua influên
cia. Soube guardar o diálogo vivís
simo, rápido e espirituoso, além de 
conservar certa liberdade de impro
visação. Da mesma fonte vieram 
seus caracteres-tipos, as velhas 
máscaras disfarçadas em venezia- 
nos “ modernos”. Essa mistura de 
Realismo* e teatralidade fantástica 
resultou em figuras cênicas imor
tais, como os Rusteghi e, sobre
tudo, Mirandolina.

Goldoni percebeu com clareza a 
ascensão da burguesia, seus costu
mes, sua moral e soube dirigir suas 
peças para os burgueses, atraindo 
um novo público para o teatro. Em 
função disso, dirigiu suas críticas 
aos vícios da aristocracia em inú
meras peças. São notáveis suas fi- 
guras femininas, nasquais soube sa
lientar a independência e a astúcia. 
Mas ele foi sobretudo um magistral 
pintor dos costumes de Veneza do 
século XVIII. A guerra literária 
impôs-lhe o exílio, mas Veneza não 
o esqueceu: sua estátua, em tam a
nho natural, foi erigida no meio da 
cidade. Velho e faminto, morreu 
em Paris, nos dias agitados da 
Convenção de 1793.

Deixava uma biografia de verda
deiro homem de teatro. Apaixo
nado pelo palco desde a infância, 
Goldoni juntara-se a um grupo de 
artistas ambulantes quando estu
dava filosofia em Rimini. Em Pa- 
via, fora expulso da universidade 
por fazer encenar uma peça de sua 
autoria (II Colosso), onde ridicula
rizava algumas ilustres famílias da 
cidade. Formado em direito, por 
imposição da família, só exerceu a 
advocacia nos raros e breves perío
dos que não dedicou ao teatro, para 
o qual nunca deixou de escrever, 
nem mesmo quando nomeado côn
sul de Veneza, em 1740.

Da vasta obra de Goldoni, desta
cam-se La Malassunta, Rosmunda, 
La Bimba, La Bona Mugèr (A Boa 
Mulher), Servitore di due Patrone, 
Putta-Ónoratta, La Locandiera 
(Mirandolina), II Caffè, II Bur- 
giardo (O Mentiroso), La Famiglia 
deli Antiquário, La Pamela, II Ca- 
valiere di Buon Gusto, II Gioca- 
tore, La Casa Nova, Baruffe 
Chiozzote (As Discussões de 
Chioggia), Smanie per la Villégia
tura (Mania por Veraneio), II Ven- 
taglio (O Leque), Le Bourru Bien

faisant (O Ranzinza Bondo
so), L Avare Fastueux (O Avaro  
Faustuoso), I I  Campiello (Praça 
Pública).

VEJA TAM BÉM : Comédia: Com- media Util 'Arte; Teatro.
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Na disputa de golfe por stroke-play, o vencedor é aquele que consegue colo
car a bola dentro do buraco (hole) com o menor número de tacadas.

Golfe

O golfe é uma modalidade espor
tiva enquadrada nos chamados jo 
gos de ar livre. Baseia-se num im
pulso dado pelo jogador numa 
bola, usando um taco criado espe
cialmente para isso, procurando 
conduzi-la para dentro de vários 
buracos (holes) que compõem o 
campo (link.es). O vencedor será 
aquele que der o menor número de 
tac adas.

De maneira geral, os campos de 
golfe são construídos em terrenos 
que medem aproximadamente 30 
alqueires. Nessa área são feitos os 
traçados para a composição do 
campo propriamente dito, que deve 
ter em média 6 000 m e, dentro do

adrão clássico, compõe-se de 18
uracos com distâncias variáveis 

de 90 a 550 m entre si e obstáculos 
naturais (árvores, elevações, lagos) 
e artificiais (bunkers ou bancas que 
são depressões cobertas de areia). 
Cada campo tem um “ par", que é 
o número padrão de tacadas que 
um jogador de alta categoria neces
sita para completar o percurso. Ge
ralmente o par é em torno de 72 ta
cadas. Para equilibrar a habilidade 
de um jogador com a deficiência de 
outro, existe o handicap, que é a 
vantagem em tacadas que o melhor 
jogador concede a seu adversário.

O jogo é iniciado num local li
geiramente elevado, de construção 
retangular, chamado tee (como os 
buracos são numerados de 1 a 18, 
os tees recebem os números corres
pondentes aos buracos). Deste lo
cal o golfista atira a bola para uma 
faixa de grama aparada (fairway)  e 
dali para uma área coberta de 
grama especial (green), onde está 
localizado o buraco. No buraco é 
colocada uma bandeirola para que 
o_ jogador possa orientar-se a dis
tância.

Para impelir a bola, o jogador 
pode utilizar 14 tacos, sendo cinco 
de madeira e nove metálicos. Os ta
cos de madeira (woods) possuem 
pesadas cabeças e três têm nomes: 
driver, brassie e spoon. Os metáli
cos, chamados ferros (irons), são 
numerados de acordo com a aber
tura do ângulo formado pela face 
da cabeça do taco e o terreno. Um 
dos tacos metálicos tem nome espe
cial: putter. É utilizado somente 
nas jogadas finais, executadas 
dentro do green.

Algumas jogadas têm nome defi
nido: a tacada inicial chama-se 
driye, a intermediária approach e a 
final putt. Existe ainda uma outra 
jogada que, nas competições ofi
ciais, geralmente merece um prê
mio especial: o “buraco em um” 
(hole in one), que ocorre quando o 
jogador consegue embocar com 
uma só tacada. Esta jogada, entre
tanto, só acontece nos percursos 
curtos e, naturalmente, alem da ha
bilidade do jogador, depende tam 
bém de uma extraordinária dose de 
sorte.

A bola sofreu inúmeras modifi
cações com o decorrer dos anos. A 
atual consiste num núcleo firme
mente apertado com fios de borra-

cha e coberto com material vulca
nizado.

Existem nesse esporte várias mo
dalidades de disputa, mas as princi
pais são stroke-play e matcn-play. 
No stroke-play, vence o jogador 
que tiver menor número de tacadas 
e no match-plav cada buraco é dis
putado separadamente, valendo um 
ponto cada buraco; o vencedor será 
quem tiver maior número de bura
cos ganhos. As partidas podem ser 
disputadas individualmente, em 
grupo de quatro jogadores, em du
plas ou por equipes. Nesse último 
caso, os scores (números de taca
das de cada um) são somados para 
a contagem geral.

Esporte muito saudável, pois 
exige longas caminhadas ao ar li
vre, o golfe é praticado por ho
mens, mulheres e crianças, sendo 
recomendado pelas mais modernas 
teorias médicas. E também o único 
esporte que não sofre restrições de 
idade: pessoas de idade avançada 
podem praticá-lo normalmente, 
mantendo uma boa forma física e 
excelentes condições mentais.

O golfe no mundo 
e no Brasil

A origem do golfe não pode ser 
bem definida. A primeira menção a 
esse esporte foi encontrada em leis 
escocesas, entre 1457 e 1491,

quando a sua prática foi proibida 
‘ por desviar as atenções da arte de 
manejar o arco e a flecha, essen
ciais para a defesa do país”. Al
guns estudiosos afirmam estar aí a 
verdadeira origem do golfe, ligado 
ao fato de que o mais famoso e tra
dicional clube de golfe do mundo 
é o Saint Andrews Golf Club, da 
Escócia.

Outros, porém, acham que o 
golfe é originário da Holanda, pois 
paisagèns do século XVII, pintadas 
por artistas flamengos, mostram ho
mens em pé ou patinando no gelo, 
com longos tacos de pontas curva
das impulsionando bolas. Os pes
quisadores contrários a essa tese 
acham que o jogo mostrado nas 
gravuras é mais parecido com o hó
quei (esporte praticado em campos 
gramados, em quadras de madeira 
ou cimento, ou em quadras reco
bertas de gelo). Os britânicos vão 
mais longe ainda, ao afirmarem 

ue os exemplares de tacos holan- 
eses conservados em museus são 

tão pesados que seria impossível 
usá-los para o golfe.

O certo, porém, é que da Grã- 
Bretanha o golfe difundiu-se para 
toda a Europa e no século X IX  foi 
introduzido nos Estados Unidos, 
onde desenvolveu-se tanto que o 
país se transformou no principal 
centro de golfe do mundo. Milhões 
de americanos o praticam e o golfe

profissional movimenta alguns mi
lhões de dólares anualmente.

Além da Escócia, Inglaterra, 
Gales e Estados Unidos, o golfe é 
muito popular em outros países 
como Japao, Austrália, África do 
Sul e Canadá. É também muitp di
fundido na América Latina, princi
palmente na Argentina. No Brasil, 
o golfe foi introduzido em fins do 
século XIX por engenheiros ingle
ses e escoceses da São Paulo Rail- 
way (que mais tarde se chamaria 
Estrada de Ferro Santos a Jundiaí).

Em 1901 foi fundado em São 
Paulo o primeiro clube golfístico 
do Brasil: São Paulo Golf Club. 
Seu campo foi construído no bairro 
da Bela Vista, num local que ficou 
conhecido como “ Morro dos Ingle
ses” . Presentemente contam-se, em 
todo o Brasil, 38 clubes em ativi
dade è alguns outros em constru-

ão, distribuídos pelos estados de
ão Paulo, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Paraná, Bahia, Per
nambuco, Minas Gerais, Espírito 
Santo e Ceará, além do Distrito Fe
deral.

O número de golfistas pratican
tes atinge 9 000 amadores e cerca 
de 100 profissionais em atividade, 
que vivem dos jogos e do ensino do 
esporte.

Trinta e um clubes congregam-se 
em torno da Associação Brasileira 
de Golfe, a entidade-mater desse 
esporte no Brasil. Existem ainda 
tres federações regionais nos esta
dos de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Rio Grande do Sul.

As competições mais importan
tes são: o Campeonato Aberto de 
Golfe do Brasil, disputado desde 
1945, tendo como sedes, alternada
mente, os estados de São Paulo e 
Rio de Janeiro; o Campeonato Sul- 
Brasileiro e o Torneio da Juventude 
(campeonato juvenil), disputados 
em Porto Alegre, no Rio Grande 
do Sul.

Os golfistas brasileiros vêm par
ticipando ativamente de competi
ções internacionais e já  conquista
ram alguns títulos importantes. 
Mário González, em 1948, con
quistou o primeiro grande título 
para o Brasil ao vencer o Campeo
nato Aberto da Inglaterra, na cate
goria de Amadores. Em 1974, a 
equipe brasileira formada por 
Jaime González, Priscillo Diniz, 
Ricardo Rossi e Rafael Navarro 
conquistou o 3.“ lugar no Campeo
nato Mundial de Golfe Amador 
(Taça Eisenhower), realizado na 
República Dominicana, sendo que 
um dos seus integrantes (Jaime 
González) terminou em 1.° lugar, 
empatado com Jerry Pate, dos 
EUA. Essa mesma equipe em 1975 
venceu o Campeonato da África do 
Sul, cjue até então os sul-africanos 
jam ais haviam perdido em seu país. 
Ainda em 1975, a equipe brasileira 
levantou o Campeonato Sul-Ame
ricano, disputado no Equador.

A estes feitos soma-se a façanha 
de Priscillo Diniz que em 1975, no 
Campeonato Aberto de Golfe do 
Brasil, realizado em São Paulo, 
conquistou o 1.“ lugar, vencendo 
inclusive golfistas profissionais de 
várias partes do mundo.

VEJA TAM BÉM  : Esportes.
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O índio brasileiro encontrou seu poeta no maranhense Gonçalves Dias.

Gonçalves Dias

Antônio Gonçalves Dias, poeta 
brasileiro da fase romântica e in- 
dianista, nasceu em Caxias (M ara
nhão) em 10 de agosto de 1823, fi
lho de um comerciante português e 
de uma mestiça. A mãe era prova
velmente cafusa (descendente di
reta de raças negra e índia),pois ele 
afirmava ter em sua ascendencia as 
três raças que formam a etnia brá- 
sileira.

Gonçalves Dias começou a ativi
dade literária em Coimbra, para 
onde foi mandado muito jovem 
com o objetivo de bacharelar-se em 
leis. Na capital portuguesa, desde 
1840, entrou em contato com a lite
ratura romântico-nacionalista de 
Almeida Garrett* e Alexandre Her- 
culano*, que marcaria bastante sua 
linguagem. O animado ambiente li
terário da Coimbra da época — 
onde ele se filiou aos grupos Crô
nica Literária e O Trovador —  ex
plica sua linguagem, embora ela 
seja brasileira na intenção e nos te
mas. Inicialmente, escreveu dois 
romances (que depois destruiu) e 
dois dramas: Paktull (1843) e Bea
triz Cenci (1844).

Também nessa fase começou o 
que seria realmente importante em 
sua obra: a poesia voltada para o 
Brasil e o índio, o que se evidencia 
em Canção do Exílio (1843). Esse 
poema já  mostrava a linguagem 
simples, enxuta e direta que carac
terizaria o poeta: “Minha terra tem 
palmeiras /  Onde canta o sabiá. /  
As aves que aqui gorjeiam /  Não 
gorjeiam como lá”. E anunciava 
sua volta ao Brasil.

Ao voltar, em São Luís do Ma
ranhão, conheceu Ana Amélia Fer
reira Vale. Apaixonou-se, mas, por 
oposição da família da moça, não 
pode casar-se, o que lhe inspirou 
algumas das mais belas peças líri
cas de sua criação. É o caso de 
Mais Uma Vez Adeus: “Dói-te de 
mim, que t'imploro /  Perdão, a teus 
pés curvado; Perdão! De não ter 
ousado /  Viver contente e feliz! /  
Perdão da minha miséria, /  Da dor 
que me rala o peito, /  E se do mal 
que te hei feito, /  Também do mal 
que me f iz !”

Mudou-se em 1846 para o Rio 
de Janeiro, onde foi jornalista e 
professor de latim e história. Nesse 
mesmo ano publicou sua primeira 
obra de peso, Primeiros Cantos, 
que o projetaria como um dos 
maiores poetas da época e que j  á in
cluía vários poemas de conteúdo 
indianista. Também na forma, 
muito ritmada, com palavras que 
compõem uma sonoridade típica, o 
poeta sugere o batuque, a dolência 
e a força do indígena: Ó guerreiros 
da taba sagrada, /  Ó guerreiros da 
tribo tupi, /  Falam ^deuses nos 
cantos da piaga, /  Ó guerreiros, 
meus cantos ouvi. (O Canto do 
Piaga).

Em 1848, escreveu a peça Leo 
nor de Mendonça, sua grande cria
ção teatral, e publicou Segundos 
Cantos e Sextilhas de Frei Antão. 
A origem destas últimas foi a re
cusa do Conservatório Dramático

em encenar sua peça Beatriz Cenci, 
sob a alegação de nela haver “erros 
crassos de linguagem’". Como re
vide, o autor quis mostrar que co
nhecia a língua portuguesa a ponto 
de escrever algo de boa qualidade 
poética em linguagem arcaica: “ Sa- 
hio a real princesa, /  Sahio dos Pa
ços reais; /  nos pulsos ricas pulsei
ras, /  na fronte finos ramais; / de 
longe seguem-lhe a trilha /  muitos 
bons homens segrais”.

Com Joacjuim Manuel de Ma
cedo* e Araújo Porto Alegre*, fun
dou em 1849 a Revista Guanabara, 
para divulgação do movimento ro- 
mânticOj Dois anos depois, con
cluiu Últimos Cantos, Brasil e 
Oceania e o drama Boabdill. Em 
1851, ao ser designado pelo go
verno para estudar o problema da 
instrução primária, secundária e 
profissional no norte, voltou a São 
Luís.

Em 1852, novamente no Rio, ca
sou-se com Olímpia Coriolana da 
Costa c foi nomeado para a Secre

taria dos Negócios Estrangeiros. A 
diplomacia fez com que regressasse 
à Europa, onde ficou de 1854 a 
1858. Lá publicou uma edição reu
nida dos Cantos, os quatro cantos 
iniciais de Os Timbiras e o Dicio
nário da Língua Tupi. Regressando 
ao Brasil, foi, a trabalho, ao norte, 
numa época em que já  estava bas
tante doente. Tentou recuperar-se 
na Europa, onde percorreu vários 
países.

Em 1864, ainda doente, Gonçal
ves Dias voltava ao Brasil no navio 
Ville de Boulogne. À altura da 
costa do Maranhão, no dia 3 de no
vembro, a embarcação naufragou e 
o poeta morreu.

O índio no sangue

O indianismo de Gonçalves Dias 
não é do tipo “cartão postal” ou 
produto da saudade, ou da pátria 
revisitada, como o de outros india- 
nistas. Seu indianismo, como seus 
p o em a s  d e  a m o r, exp rim e a  re a li

dade do poeta, sua existència.É o 
índio que ele conheceu desde me
nino e que sentia em si mesmo, 
longe,; portanto, do indianismo 
“ ideológico” ou do mito europeu 
do “bom selvagem”. Ele não foi um 
mero indianista, mas um poeta do 
amor, que destacou como temas a 
nostalgia, a tristeza, os olhos e o 
mar, dando uma nota de autentici
dade a sua obra. Ele não se limita 
a uma descrição exterior, mas pro
cura e alcança uma introspecção 
do índio brasileiro: “ Sou bravo, 
sou forte, /  Sou filho do Norte; 1 
Meu canto de morte, /  Guerreiros, 
ouvi” . (I-Juca Pirama). Sua obra 
indianista está contida nas Poesias 
Americanas. Figura em parte nos 
Primeiros Cantos, nos Segundos 
Cantos e nos Últimos Cantos. Do 
poema épico Os Timbiras, que é 
considerada sua obra principal, só 
os quatro primeiros cantos chega
ram a ser conhecidos.

Gonçalves Dias inclui-se na his
tória do teatro como um dos raros 
exemplos de autores que só recebe
ram consagração depois de mortos: 
nenhuma de suas quatro peças foi 
encenada enquanto ele viveu. Leo- 
nor de Mendonça, escrita em 1846 
e publicada em 1847, é considerada 
por muitos a obra mais importante 
da dramaturgia brasileira do século 
X IX  e até mesmo o único drama 
escrito por poeta da geração ro
mântica que resiste a uma encena
ção atual. Já Boabdill, sua última 
obra teatral, foi contaminada pelo 
gosto folhetinesco da época e se co
loca na categoria dos dramalhões. 
Beatriz Cenci e Paktull, escritos em 
Coimbra, em 1843, ressentiram-se 
da pouca experiência de um autor 
de vinte anos. Ele escreveu ainda 
alguns hinos (Hino ao 28 de Julho, 
Hino aos Reis Magos, etc.), sone
tos (A  Esmeralda, A Notre Dame 
de Victor Hugo, etc), muitos poe
mas de circunstâncias e até sátiras 
(como Que Cousa é um Ministro). 
Quase tudo figura em Obras Póstu
mas, publicadas em 1868/9, em 6 
volumes.

Ritmo de poeta-índio

Na poesia de Gonçalves Dias, 
que integra os gêneros lírico, épico 
e dramático, o importante não é a 
metrificação rigorosa, mas o ritmo 
e a linguagem simples. Ele também 
usou o verso branco, especialmente 
nos poemas narrativos e nos de 
conteúdo social ou heróico. Há 
curtas passagens de I-Juca Pirama 
propositalmente sem rimas, para 
alcançar o efeito desejado, em.con
traste com as rimas numerosas de 
outros trechos do mesmo poema. 
Em Meditação, sua experiência em 
prosa-poema (terminada em 1846 e 
incluída nas Obras Póstumas), ele 
foge um pouco de seu habitual 
meio de expressão, que é a lingua
gem direta, para usar alegorias* e 
símbolos, dando um tom profético 
a sua condenação da escravidão 
negra e índia. Ele explica na obra: 
"Eu falarei em parabolas porque 
elas são símplices como a verdade 
e todas as inteligências podem ali
mentar-se com a sua substância".

VEJA TAMBÉM: Romantismo.
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O "Painel do Infante" é uma das obras mais características da Renascença.

Gonçalves, Nuno

Com os descobrimentos* maríti
mos, diferentes terras, criaturas e 
objetos apresentaram-se no século 
XV diante dos portugueses, que 
passaram a narrar tudo que os des
lumbrava. Esse alargamento de 
fronteiras abriu amplas perspecti
vas para os artistas. Entre eles 
Nuno Gonçalves, que se tornou o 
pintor mais representativo dos no
vos tempos.

Da vida particular de Nuno 
Gonçalves quase nada se sabe — 
nem mesmo onde e quando nasceu 
e morreu. Em 1450 foi nomeado 
pintor da corte portuguesa pelo Rei 
Afonso* V. Foi o artista predileto 
do soberano até 1467, na epoca em 
que pintava o políptico que ornaria 
o mosteiro de São Vicente, em Lis
boa, obra depois transferida para o 
Museu de Arte Antiga, em Lisboa. 
O políptico, influenciado pela arte 
flamenga, desenvolve-se numa série 
de painéis, um grande e quatro me
nores, agrupados em torno de uma 
estátua de São Vicente. O tema é 
a veneração das relíquias do pa
trono de Lisboa pelas diversas ca
madas da sociedade portuguesa da 
época: religiosos, pescadores, cor 
tesãos, cavaleiros, etc. Pelo sentido 
do monumental, pelo vigor psicoló
gico, pela importância dada à indi
vidualidade de cada modelo e pelo 
brilho das cores, essa é uma das 
obras-primas da arte européia. Por
tugal. que por muito tempo perma
necera fiel à pintura italiana, 
abria-se agora à influência de Flan- 
dres. Não só diversos artistas e 
obras flamengas chegavam a Por
tugal, como também muitos pinto
res portugueses iam trabalhar em 
Bruges e Antuérpia. Mas Nuno 
Gonçalves e sua escola não se re
duziram simplesmente a uma va
riante da arte flamenga. Absor
vendo e superando o realismo dos 
flamengos, os portugueses preocu
param-se sobretudo.em revelar o 
significado dos indivíduos e sua in
quietação. Apesar de originar-se, 
em grande parte, do realismo do 
pintor flamengo Jan Van* Eyck, a 
obra de Nuno Gonçalves mantém 
sua própria fisionomia.

A pintura “escultural”

Do ponto de vista técnico, a im
portância de Nuno Gonçalves foi 
eliminar a preparação da tinta, co
locando o oleo diretamente sobre o 
painel. Usou a mesma técnica para 
representar os tipos da época e os 
objetos. Não se satisfazia, como os 
flamengos, em criar a ilusão da 
forma, do relevo. Procurou dar aos 
objetos mais forma, mais relevo, 
mais matéria do que eles têm na 
realidade: a imitação bem mais 
acentuada do que o original. Isso 
levou a pintura a adotar a técnica 
da escultura, onde os acréscimos
— densidade, volume e consistên
cia —  acham-se realizados.

A pintura “escultural” conquis
tava toda a Europa. Na Espanha, 
por exemplo, os artistas pintavam 
suas figuras sobre fundos que pare

ciam tecidos com ouro. Desses pin
tores, os mais importantes são os 
catalães e cordobeses. Em outras 
escolas, a acentuação da forma e 
da matéria aparece simultanea
mente. Em Flandres, Roger van der 
Weyden (1400-1464) assimilou de 
tal forma a pintura “escultural” 
que chegou a executar quadros 
com efeitos ópticos muito seme
lhantes aos da escultura. Na Itália, 
Gentile Bellini* e Andrea Man 
tegna* foram os artistas mais pró
ximos dessa tendência.

A ligação considerada forte com 
a pintura de Nuno Gonçalves foi a 
da escola de Avinhão, na França. 
Em nenhum outro os efeitos foram 
tão parecidos com os do artista 
português. A proximidade é tão 
grande que já  se chegou a atribuir 
a Nuno a autoria da Pietà de Avi
nhão.

Do ponto de vista estético, as 
inovaçoes mais significativas de 
Nuno foram as que empreendeu na 
exploração do ser humano. Suas

personagens parecem indiferentes 
ao mundo exterior: estão preocupa
das apenas com os próprios pensa 
mentos. Apesar de suas obras em 
geral apresentarem várias figuras, 
estas so estão unidas por pertence
rem ao mesmo quadro. Esse isola
mento é muito importante, pois 
corresponde à emergência do indi
vidualismo, próprio da Renas
cença*.

A arte de Nuno Gonçalves e a 
de sua escola manifesta, com uma 
clareza totalmente nova. o tor
mento e a angústia que o homem 
viveria depois de ter descoberto a 
solidão que a individualidade e a 
responsabilidade implicam. A pin
tura portuguesa, por intermédio de 
Nuno, colocou pela primeira vez 
no Ocidente o problema do isola
mento de cada homem.

VEJA TAM BÉM : Portugal, R e
nascença.

Góngora

“ Anjo de luz” para alguns; “ anjo 
de trevas”  para outros, o poeta 
Luiz Góngora y Argote é conside
rado uma das melhores expressões 
do Barroco* universal. Perten
cendo a família nobre e culta, nas
ceu em Córdoba a 11 de julho de 
1561, e desde menino acostu- 
mou-se a ouvir narrações de mitos 
gregos e citações de poetas clássi
cos como Teócrito*, Virgílio* e 
Ovídio*.

Quando jovem, Góngora ingres
sou na Universidade de Salamanca, 
pois a família queria que ele se tor
nasse magistrado. Ali adquiriu for
mação classica, mas não obteve o 
doutorado. Sua permanência em 
Salamanca serviu-lhe muito mais 
para freqüentar as rodas de jovens 
nobres como ele e as casas de jogo. 
Acabou retornando a Córdoba, 
onde um tio, tesoureiro da catedral, 
abdicou do cargo em seu favor. 
Após assumir a função, em 1585, 
Góngora entregou-se a uma vida 
religiosa e profana a um só tempo, 
dividindo-se entre ofícios canoni- 
cos e mulheres da sociedade, toura
das e a companhia de atores. Em 
1605 encontrou Pedro de Espinosa 
(1578-1650), que dois anos mais 
tarde iria publicar, em Flores de 
Poetas Ilustres de Espana, 37 poe
mas, sonetos e odes de Góngora.

Por essa época, o poeta começou 
a dedicar-se unicamente às letras. 
Assim, em 1611, abandonou seu 
cargo na catedral de Córdoba e foi 
para o campo, onde escreveu Fábu
las de Polifemo e Galatea (1612) e 
Soledades (1613), sua obra funda
mental, no estilo que iniciara com 
Ode à Tomada de Larache (16 10), 
contrastando com seus “roman
ces” e letrillas da juventude. Se
gundo os críticos, com essas obras 
Góngora teria criado nova conven
ção e nova língua, o que o expôs 
a condenação dos tradicionalistas. 
Até 1610, ele desenvolvera uma 
poesia despreocupada, popular, 
quase folclórica, às vezes grosseira, 
obscena e até blasfema. Depois, 
seus versos tornaram-se sutis e her
méticos, o que o fez alvo da hostili
dade dos críticos literários por 
quase três séculos.

O gosto classicista do século
XVII só admitia a primeira parte 
da obra de Góngora. Tanto Fábu
las de Polifemo e Galatea quanto 
Soledades permaneceram inéditas 
até sua morte, mas cópias manus
critas percorriam os meios letrados 
da Espanha e da Itália, suscitando 
polêmicas apaixonadas entre admi
radores e opositores. A complicada 
sintaxe empregada por Góngora 
era formada por inversões, anaco- 
lutos e metáforas que intensifica
vam a sonoridade do verso, mas 
que originavam também verdadei
ros enigmas. Seus neologismos 
eram tomados de modelos greco-la
tinos, mas a escolha de palavras 
obedecia só à lei particular do au
tor: jam ais expressões vulgares ou 
lugares-comuns e sempre expres
sões aristocráticas e eruditas. Re
m in is c ê n c ia s  m i to ló g ic a s  e  b ib l i-
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cas, alusões contemporâneas e 
heráldicas, onde a chave de decifra
ção escapava ao não iniciado, fize
ram sua obra compreensível a um 
restrito número de leitores. Daí 
seus inimigos o designarem ángel 
de tinieblas (anjo das trevas).

Sua corrente poética ficaria co
nhecida como gongorismo, ligada 
ao chamado culteranismo: uso de 
palavras raras, sintaxe complexa, 
alusões eruditas, figuras de lingua
gem tiradas de um idioma secreto.
Em português o adjetivo “gongó- 
rico’ é empregado para designar 
em literatura o estilo pomposo e 
complicado, exatamente o que a 
maioria dos críticos do passado 
pensava a propósito do cultera
nismo em geral e do gongorismo 
em particular. Mas, no século XX, 
passou-se a admitir o estilo barroco 
da poesia de Góngora como uma 
evolução de certos motivos, susci
tados ou revalorizados pela Renas
cença*, como o bucolismo (inspi
rado em Virgílio e Teócrito), um 
dos elementos poéticos mais usa
dos no seiscentismo europeu, no 
qual se enquadra o gongorismo.

Paradoxalmente, o século XVII 
foi também o do antigongorismo.
Com exceção de poucos discípulos 
fiéis, todos hostilizaram o poeta, 
mas acabaram sendo influenciados 
por ele. O crítico suíço Heinrich 
Woefflin (1864-1945) explica, por 
exemplo, que o Classicismo* tem a 
tendência de transformar-se em seu Góngora y Argote: uma revolução na literatura espanhola do século XVII.

antípoda barroco. Assim, o espírito 
dominante da sociedade aristocrá
tica do século XVII, cansada da 
“grande simplicidade do Classi
cismo”, solicitava sutilezas estilísti
cas càda vez mais profundas. Os 
poetas do Barroco geralmente es
tavam ansiosos por dizer algo iné
dito de uma forma também inédi
ta: o hermetismo foi uma das 
conseqüências disso. Esse desejo 
encontrava-se na base do gongo
rismo e de outras expressões poéti
cas da Europa do século XVII, en
tre elas o marinismo, o preciosismo 
e a corrente desenvolvida pelos 
poetas metafísicos ingleses.

Em 1617, Góngora vai para Ma
dri. Liga-se ao Duque de Lerma e 
a Dom Rodrigo Calderón, favori
tos de Filipe III (1578-1621). Ao 
primeiro, dedicou o Panegírico ao 
Duque de Lerma, o que lhe vale o 
título de capelão do rei.

Enquanto crescia a campanha 
contra sua obra, encabeçada por 
nomes como o de Lope* de Vega 
e Francisco de Quevedo*, Góngora 
viu-se sufocado por dívidas. E 
quando os ataques redobraram, 
não pôde contar com a proteção do 
duque e de Dom Rodrigo. Essas di
ficuldades marcaram os sonetos 
que Góngora escreveu na época: 
obcecado pela instabilidade e bre
vidade da vida, fez então da idéia 
da morte o tema principal de sua 
poesia. Em 1626, uma congestão 
cerebral fez com que ele perdesse a 
memória. Levado para Córdoba, o 
poeta morreu um ano depois.

VEJA TAM BÉM : Barroco; Classi 
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Górki

“ No ano de 1868, a 14 do mês 
de março, às 2 horas da noite, em 
conseqüência da predileção que 
tem pelas partidas de mau gosto e 
ainda para completar a soma de 
absurdos que tem cometido em di
versas épocas, a Natureza fez-me 
nascer com uma pincelada obje
tiva. A despeito íla importância 
desse fato, não conservo dele ne
nhuma recordação pessoal; mas 
minha avó disse-me Cjue, logo que 
me foi conferido espírito humano, 
soltei um grito. Quero crer que foi 
um grito de indignação e protesto.”

Desse modo, o escritor russo 
Máximo Górki narrou, numa nota 
autobiográfica, o momento em que 
veio ao mundo. Alexei Maximo- 
vitch Pechkov, filho de proletários, 
conheceu realmente na infância e 
na juventude a amarga experiência 
da pobreza (de onde a escolha do 
pseudônimo Górki, “o amargo”). 
Até os 24 anos, sua vida foi mar
cada pela miséria e pelo sofri
mento, preenchida com pesados 
trabalhos que aceitava para sobre
viver.

Antes, porém, quando contava 
apenas dezenove anos, chegou 
mesmo a tentar o suicídio, con
traindo em seguida uma tubercu
lose que o obrigou a buscar trata
mento na Criméia, de onde foi 
expulso pela polícia czarista, que 
estava em seu encalço. Desde 
muito cedo, Górki unira-se a movi
mentos de protesto contra a terrível 
vida do povo russo sob o czarismo 
e isso chegou a lhe custar a prisão, 
em 1901, quando participava de 
um movimento estudantil. Quem o 
libertou foi Tolstói*.

Nessa época, Górki já  era co
nhecido nos meios literários — sua 
primeira novela, M akar Tchudra, 
fora publicada, em 1892, na revista 
Kavkas, e seus contos sobre a vida 
de operários e marginais eram cele
brados como importantes peças do 
Realismo* literário, ao qual sempre 
esteve ligado. Chegou, por isso, a 
ser eleito, em 1902, membro da 
Academia de Ciências, mas o go
verno czarista anulou a escolha, o 
que provocou a demissão de Anton 
Tchekov* e de V. Korolenko 
(1853-1921).

Foi Tchekov quem o atraiu, 
nesse mesmo ano, ao palco. Apre
sentou-o aos membros do Teatro 
de Arte de Moscou, dirigido por 
Constantin Stanislávski*, e logq 
Górki estreou seu primeiro drama, 
Pequenos Burgueses (1902), tra 
tando da decadência da classe mé
dia no clima de rebelião que na 
época dominava a Rússia. Em se
guida, o mesmo teatro montou a 
peça Ralé  (1902), onde o autor de
nunciava o humanismo passivo e 
resignado e defendia o humanismo 
ativo e revolucionário. A visão que 
Górki tinha do operariado, con
tudo, ainda era romântica: repre
sentava-o unicamente como classe 
sofredora, e não como força histo
ricamente poderosa. Essa com
preensão o autor adquiriu no movi
mento revolucionário de 1905 a

M V N i ^ r i  c £iV
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1907, do qual participou direta
mente, indo mais uma vez parar na 
prisão. Nesse período escreveu Os 
Filhos do Sol (1905), Os Inimigos 
(1906) e A Mãe (1907), esta consi
derada a primeira obra do realismo 
socialista e hino ao nascente movi
mento operário. O romance, de 
grande importância pedagógica, 
não é uma simples narrativa sobre 
a classe operária — mostra tam 
bém a transformação interior do 
homem do povo. Esse mesmo tema 
do engrandecimento da alma hu
mana aparece na trilogia autobio
gráfica formada por Infância, Ga
nhando Meu Pão e Minhas 
Universidades (1912/23).

Quando foi libertado, Górki se
guiu para os Estados Unidos, onde 
não pôde ficar, e depois para Ca- 
pri, na Itália, onde criou uma es
cola para emigrantes revolucioná
rios, que funcionou até 1914.

Depois de colocar seu prestígio 
ao lado de Lênin* e da Revolução 
Russa*, Máximo Górki tornou-se 
herói nacional da União Soviética. 
Converteu-se no mais ativo criador 
da cultura socialista, que despon
tava em meio às difíceis condições 
revolucionárias. Suas idéias, seus
personagens e princípios esteticos 
foi

: princípios 
foram o ponto de partida do futuro 
desenvolvimento das letras soviéti-

Tchekov e outros grandes nomes 
da intelectualidade russa colo- 
c^m-no também como um mestre 
da biografia. Suas obras apresen
tam amplos quadros, retratando 
épocas e vidas da Rússia, como o 
conto Os Três (1900), onde reela 
bora o motivo de Crime e Castigo, 
de Fedor Dostoiévski*; o romance 
Fomá Gordieiev (1900); a crônica 
familiar A  Obra dos Artamonov  
(1925); e a epopéia A Vida de K lim  
Samguin (1927/36). Górki perce
beu e refletiu com muita clareza as 
necessidades sociais e estéticas de 
seu país e de seu povo. Fundou re
vistas e associações, publicou uma 
Antologia de Escritores Proletários 
e defendeu, dos excessos revolucio
nários, até mesmo intelectuais de 
quem não gostava.

Para o teatro, Górki escreveu 
mais de quinze peças, entre elas le- 
gor Bulitchóv ( 1932), e outras Onde 
utiliza a figura central, o capitalista 
Bulitchóv, para mostrar a situação 
da sociedade russa no início da Re
volução de Outubro de 1917. Essa 
peça fora planejada como a pri
meira de tres obras dramáticas so
bre a época, mas a trilogia foi inter
rompida com a morte de Górki, em 
junho de 1936, na sua cidade natal, 
Nijni-Novgorod.

Górki: contra a injustiça, a palavra. (Caricatura da revista "Budilnik".)

O ensaio sobre Leon Tolstói 
(1919), as recordações sobre Lênin 
(1924) e as memórias de Anton

VEJA TAM BEM : Realismo; 
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Miséria e perseguições políticas marcaram toda a juventude do escritor. (Ao 
la d o . d e se n h o  d e  G o tt lo b  p a ra  cap a  d e  u m a  a d içã o  fra n ce s a  de G ó rk i. )
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Governo

Para definir governo, a ciência 
política em geral distingue dois ti
pos de autoridade*: a técnica e a 
política. A primeira, supondo fins 
claramente determinados e inequí
vocos, seleciona os melhores meios 
para alcancá-los; já  a autoridade 
política exerce a mesma tarefa nas 
situações em que os fins não este
jam  determinados ou sejam confli
tantes. Essa distinção fornece dois 
elementos básicos para a interpre
tação do conceito de governo: de 
um lado, a autoridade ou controle 
sobre objetos, atividades, pessoas; 
de outro, a direção que se deter
mina ao que é objeto dessa autori
dade. Num conceito dinâmico, go
verno é a atividade de tomar 
decisões em relação a uma socie
dade* por intermédio de institui
ções e mecanismos que garantem 
essa atuação.

O termo “governo" também é 
usado em acepções mais restritas 
(quando se refere à pessoa ou ao 
grupo de pessoas que ocupa o go
verno num determinado momento) 
ou mais amplas e imprecisas (para 
se referir a todos os aspectos da  or
ganização política em determina
das fases históricas — governo 
“mercantilista”,o u  “capitalista” ou 
“socialista”). É bastante comum, 
por exemplo, encontrarem-se refe
rências aos “modernos” problemas 
de governo, onde se dá ênfase à 
complexidade e interdependência Na alegoria de Lorenzetti. o "Bom  Governo" é assistido e justificado pelas principais virtudes cristãs.

O  g o v e rn o  lib era l é u m a  m é d ia  d a  a çã o  dos g ru p o s . (C a s a  B ra n c a . E U A . )

O Parlamento é um importante canal de pressão. (Congresso de Moscou.)

provenientes das grandes transfor
mações econômicas, científicas e 
tecnológicas.

A palavra “governo” é prove
niente do grego Kibernétes (piloto 
ou “governador” de um barco), que 
deu origem ainda à palavra “ciber
nética”, que é a ciência dos siste
mas automáticos de controle. P la
tão procurava justificar a autori
dade política e demonstrar seu
c a r á t e r  é t ic o  in e r e n te ,  c o m p a r a n -

do-a à atividade do Kibernétes, que 
controla a embarcação por saber 
qual a rota e a técnica de navega
ção mais adequadas.

Na analogia do piloto. Platão 
atribui uma personalidade etica 
mente superior ao governo. Justifi- 
ca-o na suposição de que uma 
elite* possa definir objetivamente o 
que é melhor não só em termos téc
nicos, como também em termos de
p r e f e r ê n c ia s ,  a l t e r n a t iv a s  e p o s i
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De volta a Lisboa, depois de ter ajudado o primeiro governador, o alemão Hans Staden conta suas aventuras.

ções políticas e morais. Essa ma
neira dogmática de justificar a au 
toridade, no plano metafísico ou 
religioso, permaneceu durante a 
Idade Média, mas foi desapare
cendo depois desse período.

Assim, já  Maquiavel, em sua 
obra 11 Príncipe (O Príncipe), expu
nha uma visão não religiosa, racio
nal, de política. Tambem Thomas 
Hobbes , em seu livro Leviatã, co
loca a autoridade política como 
algo sobretudo útil, necessário e 
mesmo indispensável para a sobre
vivência da sociedade. É o mal me 
nor que evita a guerra de todos 
contra todos.

Depois de Hobbes, fica muito 
difícil formular-se uma doutrina ao 
mesmo tempo ética e elitista de go
verno —  que o justifique simples
mente em nome da suposta superio
ridade moral de uma elite de 
governantes-filósofos.

Ainda assim, subsistiram teorias 
elitistas, basicamente as de caráter 
racial ou tecnocrático. De qualquer 
maneira, nesses casos, os justifica 
dores do governo passaram a dar- 
lhe uma outra fundamentação: ele 
é então proclamado como bom não 
apenas em si, pelas virtudes dos 
que o ocupam, mas porque é defi
nido como síntese e expressão de 
toda uma sociedade, como a reali
zação da unidade da nação*, acima 
da eventual diversidade cultyral e 
dos interesses particulares. E isso 
que afirmam com inequívoca ên
fase o Romantismo* alemão do sé
culo XIX e o fascismo* no século 
XX.

Em contraposição a essas con
cepções fundamentalmente absolu
tistas e autoritárias, permanece nos 
países liberais a visao de govemo 
como um mal necessário, e sua 
conceituação moderada: uma 
arena em que interesses diversos se 
opõem com o objetivo de influen
ciar as decisões públicas. Essa in
fluência estaria institucionalmente 
assegurada através de canais de 
pressão, como a imprensa, os sindi
catos, as câmaras parlamentares, 
teoricamente livres e acessíveis a 
todos.

Nessa concepção, tem-se a neu
tralidade do governo como um 
ideal, embora se admita que essa 
neutralidade não possa ser seguida 
à risca e muito menos ser uma pre
missa da própria existência do go
verno. A autoridade, no caso, é 
vista como uma média, resultante 
da ação dos grupos e interesses 
particulares existentes e nunca 
como algo acima e independente 
dos mesmos.

Mantém-se desse modo uma 
concepção dualista de governo, na 
qual Estado* e sociedade aparecem 
como realidades distintas e separa
das. A cultura política liberal faz 
questão de manter da forma mais 
clara possível essa distinção, a 
ponto de, principalmente nos países 
anglo-saxoes, utilizar-se pouco o 
termo “Estado”. Em lugar dele 
usa-se “governo” , de modo a suge
rir uma instituição concreta, um 
poder que dá determinada direção 
as decisões públicas.

VEJA TAM BÉM : Estado; Poder; 
R e g im e : S is te m a  P o lít ic o .

Governo Geral

Nem as expedições guarda cos
tas nem o sistema de capitanias* 
hereditárias mostraram-se suficien 
tes para garantir a Portugal a posse 
da grande colônia brasileira, contra 
os interesses de outras nações, 
como a França e a Inglaterra. A ri 
validade e desunião entre as capita
nias e a falta de forças de cada uma 
delas para repelir estrangeiros e 
controlar os índios aumentavam os 
riscos da descentralização.

Em 1549, o Rei Dom João* III 
comprou de seu donatário a capita
nia da Bahia, instalando ali um go
verno centralizado, que, sem abolir 
as capitanias, pudesse corrigir suas 
deficiências. Como primeiro gover 
nador geral, o rei escolheu Tomé de 
Souza* e elaborou uma série de ins
truções que lhe conferiam grandes 
poderes.

Na introdução dessas instruções 
o rei justificava sua decisão: “( .  . .) 
Ordenei ora de mandar nas ditas 
terras, fazer uma fortaleza e povoa
ção grande e forte em lugar conve
niente para daí se dar favor e ajuda 
às outras povoações e se ministrar 
justiça e prover nas coisas que 
cumprirem a meu serviço e aos ne
gócios de minha fazenda e bem das 
p a r t e s ” .

Estrutura administrativa

Nos 41 artigos das instruções ao 
primeiro governador, a Coroa ela
borava toda uma estrutura política, 
jurídica e administrativa. Alguns 
artigos contêm as ordens para o es
tabelecimento da primeira capital, 
Salvador*: o governador deveria 
dirigir-se diretamente à Bahia, for
tificar a vila e erigir ali uma cidade 
fortificada com 6 léguas (quase 40 
quilômetros) de cada lado. As de
mais ordens referem-se principal
mente a:

SEGURANÇA EXTERNA — 
Explorar a costa desde a Bahia até 
Pernambuco; fazer navios; comba
ter os piratas; e explorar o rio São 
Francisco.

SEGURANÇA INTERNA — 
Guerrear os índios que se sublevas 
sem, castigando-os com rigor, logo 
que a cidade estivesse fortificada; 
atender aos pedidos de paz feitos 
pelos índios; procurar estabelecer 
alianças com os tupiniquins; com
bater e expulsar os tupinambás de 
Ilhéus; converter os índios à fé 
cristã e mantê-los desarmados. 
Ainda sobre segurança interna, ha
via instruções para: visitar e pôr 
em ordem as capitanias; não per 
mitir que se saísse de uma capita
nia para outra sem licença; não 
permitir que se penetrasse no inte
rior da colônia sem licença; provi
d e n c ia r  p a r a  q u e  to d a s  a s  s e d e s  d c

capitanias fossem protegidas por 
cercas; obrigar cada colono a ter 
armas de guerra; armar cavaleiros 
para quem prestasse bons serviços; 
evitar conflitos que encobrissem in
tenções escravagistas com os 
índios; impedir guerras não reco
nhecidas pelo governo central.

ECONOMIA —  Conceder ses
marias (terras doadas para serem 
cultivadas) a quem as pedisse, com 
a obrigação de só pagar dízimos à 
Ordem de Cristo; tirar as terras de 
quem não as aproveitasse; conce
der licenças para exploração de en
genhos só às pessoas que estives
sem em condições de fazê-lo, e 
obrigá-las a moer a cana dos colo
nos; combater a especulação do 

au-brasil; providenciar para que 
ouvesse comércio nas capitanias; 

fixar o preço das mercadorias; exa
minar as rendas da Coroa; proibir 
o uso de brocados e sedas.

O rei elaborou também instru
ções especiais para os provedores, 
funcionários encarregados da pro
dução econômica e da arrecadação 
de riquezas para a Coroa:

PR O V E D O R M O R  —  Ver 
quantos oficiais da Fazenda Real 
havia no Brasil e providenciar a de
signação deles para os lugares onde 
não os houvesse; providenciar casa 
para os negócios da Fazenda Real; 
examinar as rendas de cada capita
nia; f a z e r  b a l a n ç o  a n u a l  d a s  r e n d a s
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Dom  João III elaborou uma estrutura política, jurídica e administrativa para o governo geral, em suas instruções a Tom é de Sousa (à direita).

da Coroa; conhecer todas as cau
sas que ultrapassassem os 10 000 
réis; resolver os processos judiciais 
sobre sesmarias; fornecer munições 
aos colonos, quando necessário, a 
preço de custo; estabelecer despa
chante para a produção do açúcar, 
com a atribuição de só liberá-lo 
quando de primeira qualidade; con
ceder todas as facilidades para a fa
bricação de embarcações com mais 
de 130 tonéis (toneladas); fiscalizar 
e rever o trabalho dos contadores 
e escrivães.

PROVEDORES (de capitanias) 
— Ordenar as rendas reais separa
damente; providenciar casas para a 
Alfândega; ter em boa guarda os li
vros de escrituração; fiscalizar a 
carga e a descarga dos navios; não 
permitir que os colonos se internas
sem no país; conferir as obrigações 
sobre armas e outras; e —  ini
ciando o serviço de censos —  fazer 
inventário das pessoas mortas e re
gistrar todas as sesmarias.

A armada que saiu de Portugal 
a 1.° de fevereiro de 1549, trans
portando o primeiro governador 
geral do Brasil, foi a maior e mais 
bem equipada desde os tempos de 
Martim Afonso de Sousa*, um dos 
primeiros colonizadores e fundador 
da primeira cidade (São Vicente).

Tomé de Sousa trazia uma espé
cie de ministério, para assegurar o 
cumprimento de toda aquela legis
lação: o provedor-mor era Antônio 
Cardoso de Barros; o encarregado 
da Justiça, o ouvidor-mor Pero
B o rg e s , p o d e r i a  c o n d e n a r  à  m o r te

peões, índios ou escravos. As “ pes
soas de bem” (fidalgos, nobres, se
nhores de engenho) poderiam ser 
condenadas a cinco anos de prisão 
no máximo, qualquer que fosse o 
delito. O ouvidor-mor tinha tam 
bém o poder de anistiar os réus. 
Nos julgamentos em-que houvesse 
discordancia entre sua palavra e a 
do governador, o réu seguiria para 
os tribunais de Lisboa.

O capitão-mor da costa Pero de 
Góis veio para comandar toda a es
quadra no Brasil e perseguir os cor
sários. Vieram também o enge
nheiro e mestre de obras Luís Dias, 
um médico, um farmacêutico e um 
chefe religioso (o padre jesuíta Ma
noel da Nóbrega*).

Mais de mil pessoas acom panha
ram o governador, parte delas no
meadas e recebendo salários. Vi
nham para ficar, formar família, 
produzir riqueza para si e para o 
rei. Obedeciam também às leis por
tuguesas. Era o enquadramento da 
colônia na administraçãó da Corte.

Invasores e expansão

Tomé de Sousa fundou Salvador 
e promoveu a ocupação de grandes 
extensões de terras. Seu sucessor, 
Duarte da Costa* (que governou de 
1553 a 1556), fez varias expedições 
contra os franceses mas nao conse
guiu acabar com as invasões.

O governo seguinte, de Mem de 
Sá*, resolveu dois grandes proble
mas. Com a ajuda dos jesuítas, par
ticularmente do padre Anchieta*, 
terminou a guerra com os índios e
fez  a  p a z  c o m  e le s . A o  m e s m o M o m  d e  S á ,  o  b o m  g o v e r n o :  e x p u ls o u  f r a n c e s e s  e  d e s e n v o lv e u  a e c o n o m ia .



Governo Geral 53

tempo, lutou contra os franceses de 
Villegaignon* e, em 1567, conse
guiu expulsá-los do Rio* de Ja
neiro, onde haviam instalado uma 
colônia denominada França Antár
tica. Durante seu governo desen
volveu-se a indústria açucareira no 
Nordeste, assim como um comér
cio organizado com Portugal. Ao 
morrer, em 1572, deixava a colônia 
com alguma paz e prosperidade.

Depois de sua morte, a metró-

Eole nomeou dois governadores: 
uís de Brito de Almeida, em Sal

vador, para administrar as terras 
do norte do Brasil; e Antônio de 
Salema, em São Sebastião do Rio 
de Janeiro, para o sul. Mas logo se 
evidenciou que a unidade e a paz 
conseguidas por Mem de Sá esta
vam em perigo com essa divisão: 
em 1577, o Rei Dom Sebastião* 
nomeou Lourenço da Veiga 
(?-1581) como único governador.

Em 1580, depois da morte de 
Dom Sebastião e de seu tio-avô, o 
cardeal Dom Henrique*, criou-se 
um problema sucessório — e Por
tugal caiu sob o domínio espanhol.

Durante os sessenta anos de 
dominio espanhol, o governo geral 
continuou e o Brasil pôde expan- 
dir-se ao norte e a oeste, pois o Tra
tado de Tordesilhas* perdia sua ra
zão de ser. Além disso, com o 
enfraquecimento da tutela portu
guesa, abria-se maior margem para 
a iniciativa local na defesa do terri
tório e os colonos tornaram-se. tal 
vez, mais conscientes de seu papel 
no desenvolvimento do Brasil.

Durante o governo de Luís de 
Brito de Almeida, a colonização 
atinge Sergipe* e Alagoas*, e esten- 
de-se para o sul, em direção ao rio 
da Prata. Em fins do século XVI, 
os franceses reaparecem, agora nas 
costas do norte, e, para expulsá-los,
Luís de Brito consolida a ocupação 
da Paraíba*, em 1585. Outro go
vernador, Francisco de Sousa, fez 
o mesmo no Rio* Grande do Norte 
em 1597. Seguiu-se a ocupação do 
Ceará* em 1607 e, em 1615, os 
franceses foram expulsos do M ara
nhão*, onde haviam instalado uma 
colônia sob o nome de França 
Equinocial.

O governo geral incentivou as 
entradas (e depois as bandeiras), 
que estendiam pelo sertão os limi
tes do povoamento. Mas a caça aos 
índios, que seriam usados como 
mão-de-obra escrava para a produ
ção açucareira do Nordeste, passou 
a ser muito comum nessas expe
dições (expedições predadoras).
Dessa forma, caía a antiga proibi
ção de entrar pelo sertão, antes jus
tificada pela maior necessidade de 
preservar a costa. Mesmo depois de 
constatadas as desvantagens da es
cravização do índio (adaptação 
difícil, pouca resistência às doenças 
do branco, oposição da Igreja), as 
entradas prosseguiriam com novo 
objetivo — busca de ouro e pedras 
preciosas — e continuariam a ex
pandir o território e a criar novas 
povoações.

Anos depois de ter sido superado 
o problema com os franceses, o go
verno geral enfrentaria outro pro
blema semelhante-(e maior): as in
vasões holandesas na Bahia (1624), 
em Pernambuco (1630), Itamaraca,
Paraíba e Rio Grande do Norte
(1635). O objetivo holandês era Tom é de Sousa, sua bem equipada frota e mais de mil pessoas chegam à Bahia para firmar o domínio português.
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Durante a colonização houve intensa importação de negros. (Encontro de Portugueses e Notáveis da Guiné. Brv.)

principalmente ^comercial: sua 
Com panhia das índias Ocidentais 
controlava todas essas regiões bra
sileiras e concedia créditos agríco
las e comerciais. Depois de longas 
lutas, também os holandeses são 
expulsos (1654).

Revoltas e repressão

Ao restaurar-se o domínio portu
guês em 1640, com a coroação de 
Dom João* IV, Portugal não encon
trou a mesma facilidade de impor 
sua vontade à colônia brasileira. A 
partir daí o governo geral passou a 
ser exercido por um vice-rei, em
bora não houvesse nenhum docu
mento oficial elevando o Brasil à 
categoria de vice-reino. Mas a mu
dança de nome em nada alterava a 
verdadeira estrutura do poder colo
nial.

O governo geral tivera limita
ções desde o início, por causa da 
própria estrutura anterior das capi
tanias, sobre a qual foi montado. 
No interior de suas terras e princi
palmente no sul da colônia, os ca
pitães continuaram exercendo um 
mando quase absoluto. Mesmo no 
litoral, conservaram certo poder 
político, como membros das câm a
ras municipais.

Das eleições para essas câmaras, 
realizadas a cada três anos, partici
pavam .apenas os donos de terras. 
Elegiam um juiz-presidente, três ve
readores e um procurador. Os elei
tos nomeavam depois os funcioná
rios, como escreventes e síndicos. 
No ato de fundação de cada vila, 
uma extensão de terra era reser
vada à Câmara, que taijibém reco
lhia impostos sobre a venda de açú
car. Assim, cada vila podia ter sua 
economia até certo ponto com al-
g u m  g r a u  d e  in d e p e n d ê n c ia -

Np entanto, por volta da se 
gunda metade do século XVII, um 
maior controle passou a orientar a 
política econômica do rei portu
guês em relação à colônia. Criou 
com esse propósito, em 1647, uma 
Companhia de Comércio do Brasil, 

ue proibia qualquer negociação 
ireta das províncias com outros 

países. A partir de 1682, quase to
das as capitanias passaram para o 
poder real. Em 1696, as câmaras já  
não tinham valor para os colonos, 
pois juizes, procuradores, vereado
res e outros funcionários passaram 
a ser enviados diretamente de Por
tugal, em vez de serem eleitos. 
Além disso, os vice-reis tinham ple
nos poderes militares, econômicos 
e jurídicos.

Em 1702, a metrópole criou as 
intendências para controlar as mi
nas de ouro, nova e importante ati
vidade econômica da colônia. Dire
tamente ligadas a Portugal, 
fiscalizavam o trabalho e a produ
ção, assegurando a cobrança de um 
elevado imposto: o quinto (20%). 
O novo ciclo econômico diminuiu 
a importância dos senhores do açú
car do Norte e a capital foi transfe
rida de Salvador para o Rio de Ja
neiro (1763).

Nessa situação, os vice-reis pas
saram a enfrentar vários movimen
tos nativistas. Sob o governo de 
Artur de Sá, eclodiu em 1700 a re
volta dos emboabas* paulistas 
contra os portugueses recém-chega- 
dos que com eles competiam na ex
ploração das minas. A corte man
dou um novo vice-rei. de maiores 
qualificações militares: Antônio de 
Albuquerque Coeljio de Carvalho, 
que conseguiu reprimir a revolta em 
1709. Nesse mesmo ano começou 
em Recife a guerra dos mascates*,
c o m e r c ia n te s  p o r tu g u e s e s  q u e  lu t a

vam contra os senhores de engenho 
de Olinda, pelo poder político na 
região. A paz chegou em 1715, sob 
o governo de Lourenço de Al
meida: vitoriosos os mascates, Re 
cife* tornou-se a capital de Per
nambuco.

Em 1720, o governo da metró
pole, por intermedio do governo ge
ral, viu-se obrigado a agir contra os 
mineiros de Vila Rica que estavam 
revoltados com a atuação dos fis
cais do rei que recolhiam o quinto. 
Os descontentes são presos e poste
riormente enviados a Lisboa para 
serem julgados.

Em 1789, quando a corte ordena 
o fechamento das fábricas de tecido 
de Minas Gerais e a cobrança ime
diata de todos os quintos que esti
vessem atrasados, o sentimento de 
revolta chegou à idéia de indepen
dência política, sob a liderança de 
Tiradentes*. Foi a Inconfidência* 
Mineira, abafada pelo governo do 
Visconde de Barbacena e que ter
minou com a prisão dos chefes e a 
morte de Tiradentes. Em 1798, na 
Bahia, pregava-se a instalação de 
um “governo democrático, livre e 
independente” , e o movimento foi 
violentamente reprimido pelo go
verno. Por essa época, já  era muito 
forte em alguns setores a idéia de 
independência. Mas o governo dos 
vice-reis viria a terminar de ma
neira diferente, em 1808, quando a 
família real portuguesa, acossada 
pelas tropas de Napoleão*. aban
donou Portugal e instalou a corte 
no Brasil.

VEJA TAM BÉM : Brasil (Histó
ria); Capitanias Hereditárias; 
Francesas, Invasões; Holandês, 
D o m ín io ;  In c o n fid ê n c ia  A f in c ira .

De família nobre empobrecida, 
Francisco José Goya y Lucientes 
nasceu em 30 de março de 1746, 
em Fuentetoros, Saragoça, na 
província espanhola de Aragão. 
Aos treze anos, foi entregue aos 
cuidados de um pintor, que deco
rava os palácios dos nobres.

Foi um excelente aprendizado 
mas não durou muito. Goya gos 
tava de pintar; contudo, não queria 
escravizar-se ao atelier do mestre. 
Apreciava mais as ruas, as toura
das e a companhia dos jovens de 
sua idade. E foi em razão de uma 
briga de rua, da qual resultaram 
três mortes, que Goya se viu obri
gado a partir de Saragoça para Ma
dri. Na capital, tentou conseguir 
uma bolsa na Academia de Belas- 
Artes, mas não obteve sucesso. Aos 
24 anos, após tentar vários expe
dientes para sobreviver, foi para a 
Itália.

Em Parma inscreveu-se num 
concurso da Academia de Belas- 
Artes. Embora sem vencer, recebeu 
uma menção do júri, por causa das 
“boas qualidades técnicas” e do 
“calor de expressão” de seus qua
dros. Animado, voltou para Sara
goça.

A menção honrosa foi suficiente 
para que o artista recebesse uma 
série de encomendas. Mas em 1773 
já  se achava de novo em Madri, 
cortejando a irmã do pintor FranT 
cisco Bayeu (1734 1759), Josefa, 
com quem se casou no mesmo ano. 
Através do cunhado, conseguiu 
aproximar-se do pintor da corte, 
Anton Raphael M enjs (1728- 
1779).

Em 1776 encomendaram a Goya 
pinturas que servissem como mo
delo para tapeçarias da Manufa
tura Real de Santa Bárbara. Pintou 
majas —  jovens que desafiavam 
tradições de moda e comporta
mento — , temas e personagens das 
ruas de Madri: Cego Tocador de 
Guitarra, Uma Rixa em Venta 
Nueva e O Guarda-Chuva, em
1778, e O Vendedor de Frutas, em
1779.

Graças ao talento e à proteção 
do cunhado, Goya começou a se 
tornar conhecido. Em 1780 foi 
eleito, por unanimidade, membro 
da Academia de Belas-Artes de 
São Francisco, que no passado o 
havia recusado duas vezes.

Em 1784, Goya ilustrou a litania 
de Regina Martyrum  para a Igreja 
de São Francisco, em Madri, e pin- 
tdu São Bernardo Rezando Diante 
do R ei de Aragão, para a catedral 
de Valença. Entre 1788 e 1789, 
pintou São Francisco Bórgia para 
o Convento Santa Ana, em Valla- 
dolid.

Nomeado pintor do soberano, 
seu primeiro retrato foi o da du
quesa de Osmuna, uma das mulhe
res mais belas e poderosas da corte 
espanhola. Pintou depois o mo
narca, Carlos III (1716-1788), em 
trajes de caça. E no retrato do me
nino Dom Manuel Osorio de Zu- 
niga mostrou sua visão da nobreza
e s p a n h o l a :  u m  p á s s a r o  n a  g a io la ,
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Gente do povo dá força dramática à obra religiosa de Goya. (Afresco da Igreja de Sto. Antônio de la Florida.)

uma ave amarrada. Quando Car
los* IV subiu ao trono, em 1789, 
Goya recebeu o título máximo a 
que um artista poderia aspirar: pin
tor ,da câmara do rei. Pintou então 
o monarca: bonachão, obeso, 
tímido, quase ridículo, confir
mando seu extraordinário talento 
de retratista — suas figuras forne
cem todos os caracteres psicológi
cos do modelo. Formalmente, seus 
quadros caracterizam-se pela ex
trema simplicidade de representa
ção e pela riqueza de nuanças.

O povo, tema principal

Em conseqüência de uma doença 
de que foi vítima em 1792, em Cá- 
diz, Goya não só perdeu a audição 
como também passou a sofrer de 
fortes dores de cabeça e perda de 
equilíbrio, caindo em profunda de
pressão.

Isso aguçou ainda mais seu es
pírito observador, penetrante e até 
sarcástico: o mundo espelhado em 
suas obras tem sempre tons de co
média irônica ou amarga tragédia. 
De 1793 são O Enterro das Sardi
nhas, Procissão dos Flagelados, 
Corrida de Touros, Cena de Inqui
sição e Casa de Loucos. Em 1796 
escandalizou a sociedade madri- 
lenha com A  Maja Desnuda, re
trato de uma mulher conhecida da 
nobreza, a duquesa de Alba. Este

A  fa m ília  rea l, re tra ta d a  p o r G o v a : u m a  sá tira  c o m  fia u ra s  c a ric a tu ra is . D o  si p r ó p r io ,  u m  r e t r a t o  e m  q u e  c e  e v id e n c ia  n o t á v e l  d o m ín io  da t ó c n ic a .
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Os Fuzilamentos do Très de Maio , quadro pintado em 1814, é a obra mais realista de Goya, autêntico libelo contra a crueldade e a violência

quadro levou Goya a julgamento 
pelo Tribunal da Inquisição, res
taurado por Fernando* VII. 
Mesmo em A Maja Vestida (1796) 
as roupas da duquesa são tão trans
parentes e colantes que a nudez 
continua óbvia.

Quando pintou a família real, em
1800, não conseguiu resistir à sua 
vocação satírica: a grandiloqüência 
da pose do rei, seu uniforme e as 
condecorações acentuam o aspecto 
caricatural do quadro. A rainha 
domina a tela, como também do
mina o rei, a família, a corte. Nin
guém sorri. Num canto do quadro 
está o artista, pintando e obser
vando essa imagem caricata e de
cadente da  monarquia.

Os poderosos não gozavam de 
sua simpatia; quando em 1818 fez 
A  Assembléia da Companhia Co
mercial das Filipinas, as figuras fo
ram apresentadas quase maldosa

mente. Os homens, envolvidos pelo 
tédio, têm a seriedade dos mortos.

Goya sempre preferiu o povo. 
Deu-lhe destaque especial, por 
exemplo, quando pintou um 
afresco na Igreja de Santo Antônio 
de la Florida (1798). Encarregado 
de ilustrar um milagre de Santo 
Antônio de Pádua, fez do fato uma 
cena contemporânea, colocando 
nela os madrilenhos de seu tempo.

Magia e superstição

No início do século XIX, os 
acontecimentos políticos precipita- 
ram-se. A década de 1800 foi mar
cada, na Europa, pela expansão do 
poderio francês, sob a liderança de 
Napoleão* Bonaparte.

A política do Primeiro-Ministro 
Manuel Godoy* sempre foi de 
aproximação com a França. Em
180 6 . e le  p r a t i c a m e n te  c o lo c o u  o

país à disposição de Bonaparte, o 
que provocou indignação popular. 
Quando os franceses entraram na 
Espanha (1808), Godoy sugeriu ao 
rei que fosse para o México, mas 
o projeto fracassou devido à re
volta de Aranjuez contra os nobres 
entreguistas em geral. O povo obri
gou o rei a abdicar em favor de seu 
filho Fernando VII (1784-1833).

Goya louvou os revoltosos, em 
contraposição à nobreza. Dessa 
época são os Desastres da Guerra 
(18 10/14), série de gravuras.

Quando o conflito com a França 
terminou, em 1814, instaurou-se 
uma época de crise social. O povo 
se refugiou em crendices, magia, 
superstição. Nessa época — de in
tensificação do absolutismo* — 
Goya refugiou-se em sua casa de 
campo. A violência é tema domi
nante de seus quadros desse pe-
r i o  d o  ( e n t r e  o s  C | u a i s  £ > O ÍS  d c  A t a i o

e Três de Maio). Goya não conse
guia mais pintar os governantes.

Trabalhando em buril e água- 
forte, criou as séries Caprichos, 
Tauromaquia e Os Disparates (de 
1819 a 1824). As pinturas de sua 
casa de campo revelam um mundo 
confuso, onde se mesclam alucina
ções e feitiçaria: Sábado das Bru
xas (1819/20), Visão Fantástica 
(1819) e Saturno Devorando seus 
Filhos, entre outras.

Goya morreu em 1828, em Bor
déus, na França, onde passara a vi
ver desde 1824. Seus últimos anos 
foram de grande vitalidade cria
dora e intensa curiosidade por tudo 
que o cercava. Dessa fase é o qua
dro Leiteira de Bordéus (1827).

VEJA TAM BÉM : Espanha; Gra- 
vu ra ,' P in t u r u .
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Grã-Bretanha

{ g j l
^ ^ 1

S U M Á R IO

Localização: oeste da Europa 
Limites: mar da Noruega <N); canal 

da Mancha (S ): mar do Norte (L): 
oceano Atlântico, mar da Irlanda, 
Irlanda do Sul (O)

Superfície: 24 4 046 k m 2 
População: 55 9 3 0  0 0 0  hab. (1 972 ) 
Cidades principais:

Londreslcapital -  7 3 4 0  5 0 0  hab.); 
Birmingham (1 007 8 2 0  hab.): 
Glasgow (861 898 hab.); Liver
pool (5 9 0  7 2 0  hab.); Manchester 
(5 35  2 6 0  hab.)

Idiomas: inglês (oficial), galês 
Religiões: anglicana (na Inglaterra); 

presbiteriana: metodista: batista; 
católica

Portos principais: Londres; Liver
pool; Glasgow; Southam pton; Bel
fast; Cardiff; Hull: Manchester; 
Bristol; Dover 

Aeroportos principais: Londres; 
Glasgow; Belfast; Manchester; Li
verpool; Bristol; Edinburgh 

Rodovias: 339 589 km 
Ferrovias: 50  0 8 0  km 
Unidade monetária: libra

A Grã-Bretanha — a maior das 
ilhas do arquipélago britânico, si
tuado a oeste do continente euro
peu —  tem forma alongada: en
quanto seu comprimento máximo é 
de 955 km (desde o cabo Dun- 
cansby, ao norte, até o cabo Li- 
zard, ao sul), a maior largura é de 
485 km (entre o cabo de Saint Da- 
vid e Great Yarmouth). Além dessa 
ilha principal, existem numerosas 
outras, próximas à costa britânica.
Em tom o da Escócia localizam-se 
as ilhas Orkney (ou Órcadas), She- 
tlands e Hébridas; Anglesey e 
Man ficam no mar da Irlanda; no 
canal da Mancha encontram-se 
Wight e as ilhas do Canal, estas úl
timas vizinhas à costa francesa.
Todas elas, mais o norte da Ir 
landa, formam uma unidade polí
tica, o Reino Unido da Grã Breta
nha e Irlanda do Norte, com uma 
área de 244 046 km2.

As origens geológicas do arqui
pélago sao antiqüíssimas. Sabe-se 
que, entre os períodos Siluriano e 
Devoniano (cerca de 440 a 405 mi
lhões de anos atrás), algumas cris
tas montanhosas ligavam-se à Es
candinávia e à França; eram o que 
hoje corresponde às Highlands da 
Escócia e às Uplands meridionais, 
orientadas no sentido sudoeste-nor- 
deste. Destas, a principal cadeia re
monta ao Período Permiano (cerca 
de 285 milhões de. anos atrás) e fez 
parte da orogenia herciana. Atin
giam grandes altitudes, que foram 
sendo destruídas pela atividade 
erosiva; com isso, as partes mais 
baixas, como a bacia de Londres,
fo ram  su cessiv am en te  p re e n ch id as  No condado de Kent, localizado no extremo sudeste da Grã-Bretanha, a calma da tradicional vida inglesa.

De percurso sinuoso, desenvolvido na direção oeste-leste. o Tâmisa abre-se em estuário a 32 km de Londres.
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A o  longo do canal do Norte estende-se a "Calça da dos G igan te s", pitoresca form ação de rochas basálticas.

por sedimentos secundários e ter
ciários (destacando-se os calcá
rios). Movimentos tectônicos ocor
ridos posteriormente fizeram sub
mergir extensas áreas e levanta
ram outras. Através das fraturas 
resultantes, orientadas segundo o 
eixo dos dobramentos primários, 
derramaram-se lavas vulcânicas, 
que afloram ao longo da costa nor- 
te-ocidental. Na parte sul, onde 
prevalecem depósitos secundários e 
terciários, os dobramentos alpinos 
causaram muito mais ondulações 
de amplo raio do que dobras fecha
das. O território britânico é, assim, 
,de formação primária muito antiga, 
o que explica a grande riqueza mi
neral. O sudeste, contudo, perma
neceu longo tempo submerso e, por 
isso, é constituído de formações 
marinhas da Era Mesozóica (entre 
235 e 67 milhões de anos atrás). 
No Quaternário (entre 1,5 milhão 
e 12 000 anos atras) houve uma ex
pansão das geleiras, depositando 
argila e camadas morâinicas; como 
resultado, formaram-se fiordes cos
teiros e vales estreitos e profundos, 
com vertentes íngremes, freqüente
mente ocupadas por lagos.

No período pós-glacial, contem
porâneo à retirada das geleiras es
candinavas, verificaram-se movi
mentos eustáticos determinantes da 
invasão do mar; formaram-se as
sim as costas atuais e a Grã-Breta- 
nha ficou separada do resto do con
tinente pelo canal da Mancha, cuja 
profundidade não ultrapassa os 
200 m.

Em linhas gerais, a geomorfolo- 
gia da ilha e caracterizada pelo 
contraste entre as regiões norte e 
ocidental — predominantemente 
montanhosas — e o sudeste, que é 
plano. Fator comum é a ausência 
de montanhas elevadas; o pico 
mais alto é o Ben Nevis, na Escó
cia, com somente 1 343 m.

As transformações geológicas e 
a vasta ingressão marítima foram 
fatores determinantes no desenvol
vimento estreitamente articulado 
das costas, a variedade dos deta
lhes, os arquipélagos e as profun
das reentrâncias que caracterizam 
o contorno insular. Especialmente 
recortado é o litoral aa  Escócia, 
onde o relevo montanhoso chega 
até o mar; as costas são altas e ro
chosas, freqüentemente interrompi
das por golfos estreitos e profundos 
(firths).

Também caracteriza a Inglaterra 
o litoral recortado, de costas altas 
e rochosas a noroeste, e baixas e 
arenosas a sudeste. No canal da 

.Mancha as costas são baixas, mas 
perto de Dover constituem margens 
íngremes. A costa ocidental proje
ta-se sobre o oceano, formando a 
península de Gales e, mais ao sul, 
compondo a íngreme península da 
Cornualha.

A existência de grandes bacias 
fluviais é impedida, na Grã-Breta
nha, pela forma do arquipélago, a 
limitada extensão do território e o 
fracionamento do terreno. Apesar 
disso (e da modéstia de seus com
primentos), os rios são abundantes 
e regulares; nas planícies, são am
plos e navegáveis. De forma geral, 
inclinam-se suavemente e apresen
tam características muito úteis ao 
homem: nas desembocaduras e es
tuários desenvolveram-se os portos

de maior importância. No entanto, 
somente na Escócia e em Gales en- 
contram-se rios velozes o bastante 
para a produção de energia elé
trica.

O rio Severn, que se lança no ca
nal de Bristol, é o de maior bacia 
(21 000 km 2) e comprimento (354 
km), mas o Tâmisa é o mais impor
tante em termos humanos. Seu 
curso é sinuoso e desenvolve-se na 
direção oeste-leste, abrindo-se em 
estuário a 32 km de Londres*, no 
qual se encontra o grande porto da 
capital inglesa. Os períodos de seca 
do Tâmisa são raros e a vazão 
atinge 129 m 3 por segundo, em ja 
neiro.

Os outros rios mais importantes 
são o Trent, com 170 km de com
primento e bacia de 10 260 km J, e 
o Clyde, com 157 km de extensão 
e 3 835 km 2 de bacia.

Os lagos são bastante numero
sos. Na Escócia são mais estreitos, 
alongados e profundos. O maior 
deles é o Lomond, localizado nas 
ramificações sul-ocidentais dos 
montes Grampians. Na Irlanda do 
Norte situa-se o Neagh, de margens
b a ix a s  e  r e c o r t a d a s .

O  clim a

A grande abertura oceânica, a 
insularidade, a posição marginal 
em relação ao continente e, sobre
tudo, a presença da corrente do 
Golfo determinam um clima quase 
totalmente sujeito aos influxos do 
oceano Atlântico, na maior parte 
do território britânico. É um clima 
relativamente suave, que —  exceto 
nas costas ocidentais escandinavas
— não se encontra em outras re
giões de mesma latitude e sujeitas 
as possíveis influências polares.

Os invernos são moderados, os 
verões, frescos, e a umidade, cons
tante, características observadas 
particularmente na peninsula da 
Cornualha, bastante protegida das 
intempéries, onde a temperatura em 
janeiro chega a ser quase mediter
rânea. No interior, ao contrário, 
são comuns os invernos com gelo 
que persiste até a primavera, 
quando os ventos da Sibéria seten
trional conduzem massas de ar frio 
em direção à ilha.

Em janeiro, a temperatura de 
toda a Grã Bretanha oscila entre 3 
e 7 ° C :  o s  v a lo r e s  m a is  b a ix o s  s ã o

encontrados nas regiões sul e leste, 
e os mais altos, na parte ocidental. 
Em julho, a oscilação é em torno 
de 12 e 17° C.

Os índices pluviométricos dimi
nuem em direção à costa ocidental; 
Londres, por exemplo, recebe 
pouco mais de 750 mm anuais. Nas 
partes montanhosas, as chuvas 
caem em maior quantidade na ver
tente ocidental e diminuem na dire
ção oposta; o índice máximo 
ocorre sobre os maciços de Cum- 
berland e na Escócia, onde atinge 
a'm arca de 4 700 mm anuais.

Típicos do clima inglês são o ne
voeiro (fog) e a escuridão (mist). O 
primeiro é particularmente resis
tente nas áreas industriais, onde a 
condensação do vapor atmosférico 
é favorecida pela poeira de carvão, 
que o torna muito opaco (smog). 
Atualmente, o smog tem diminuído 
consideravelmente, graças às medi
das antipoluição.

A s regiões

INGLATERRA — Mais da me
tade da Grã-Bretanha é constituída 
p e la  I n g la te r r a ,  p r e d o m in a n te -
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mente plana a leste e sul e percor
rida pela cadeia Penina na parte 
centro-ocidental. Os Peninos for
mam uma série de grandes planal
tos, com perfis arredondados, altu
ras não superiores a 1 000 m, de 
larguras entre 20 a 80 km. Na dire
ção oriental, apresentam declives 
pouco acentuados; na ocidental, 
descem asperamente em direção ao 
mar da Irlanda. A altitude média é 
de 600 m; o Cross Fell, ao norte, 
é o ponto mais alto, com 893 m, 
e o High Peak, ao sul, chega aos 
635 m.

A variedade dos aspectos natu
rais dos montes Peninos é muito 
acentuada. Profundos vales alar
gam-se nas desembocaduras sem 
interromper o perfil, numerosos la
gos artificiais reavivam a paisagem 
e inúmeras grutas foram escavadas 
por cursos de água subterrâneos. 
Suas charnecas turfosas são apro
veitadas para a pecuária.

Os montes Cumberland, a oeste 
dos Peninos, têm formas ainda 
mais ásperas. São constituídos por 
rochas duras, profundamente esca
vadas pelas geleiras, que deixaram 
numerosos lagos (Lake District) ao 
se retirarem. O ponto mais alto é 
o Scafell Pike, a 987 m; do centro 
do maciço partem dorsais menores 
que se abaixam e tomam a direção 
correspondente ao vale do rio 
Eden. Este alarga-se e recolhe nu
merosos cursos de água.

A região plana a leste e ao sul 
é formada pelas planícies ondula
das conhecidas como Midlands, 
que limitam a cadeia Penina, for
mando amplo arco desde o mar da 
Irlanda ate a foz do rio Tees, no 
mar do Norte. É pontilhada de pe
quenos grupos de colinas e já  foi 
recoberta por densas florestas. 
Graças às suas ricas jazidas de car 
vão e ferro, é uma das áreas de 
maior densidade urbana e indus
trial da Grã-Bretanha. Essa região 
de calcário jurássico limita o triân
gulo da Inglaterra sul-oriental, que 
abrange a bacia do Tâmisa, as 
planícies de Suffolk e Norfolk e as 
vertentes do mar da Mancha. '

Ao sul do estuário do Tâmisa, as 
Midlands atingem o mar com altas 
escarpas esbranquiçadas. Área de 
antigo povoamento, a região foi in
tensamente cultivada, mas atual
mente apenas as planícies são co
bertas de culturas apreciáveis; os 
declives ásperos e nus das colinas 
servem apenas para a criação de 
ovelhas.

A mesma região estende-se sobre 
o Atlântico com a península de De
von e da Cornualha, onde não exis
tem traços glaciais e prevalecem as 
superfícies onduladas, inclinadas 
de nordeste a sudoeste e interrom
pidas por diversos maciços que, 
por sua vez, são sulcados por pro
fundos vales. As charnecas e as ur
zes recobrem a vasta planície; as 
chuvas são abundantes e os inver
nos, suaves. Aí, as culturas, princi
palmente de frutas e flores, desen- 
volvem-se bem. da mesma forma 
que a criação de gado.

A seqüencia natural da Cornua
lha são as ilhas Scilly, que afloram 
na base continental à distância de 
cerca de 40 km de Land’s End.

A ilha de Wight, que é separada 
da costa sul da Inglaterra pelo ca- 
n a l d e  S o le n t ,  a p r e s e n ta  n a  re g iã o

setentrional terrenos bastante pla
nos, recobertos de carvalhos e ol
mos. Ao sul, o relevo levanta-se 
com dunas de arenito verde que se 
estendem sobre o mar, com altas 
falésias. As terras são pobres em 
húmus, mas são cobertas de pasta
gens de boa qualidade para a cria
ção de carneiros.

As ilhas do Canal afloram muito 
próximo da França, a 25 quilôme
tros da península de Cotentin, e são 
formadas por rochas cobertas de 
solo árido. Atividades tradicionais 
do lugar são a pesca e a cultura de 
hortaliças.

A influência da corrente do 
Golfo no clima inglês é menor do 
que na Escócia e os ventos conti
nentais não chegam realmente a 
afetar a temperatura, que, durante 
todo o inverno, apresenta valores 
baixos. A influência do Atlântico é 
menor ainda no norte do país, que 
é levemente protegido pelo baixo 
relevo da Irlanda. Na região lon
drina as temperaturas medias ten
dem a subir desde a periferia até o 
centro; o contrário ocorre com o 
período de sol, sobretudo no in- 
v e rn o , p o r  c a u s a  d a  n e b l in a .

Os rios ingleses fluem lenta
mente, em virtude da pequena incli
nação do terreno, e a distribuição 
uniforme das chuvas faz com que 
seu regime seja constante. Os maio
res descem dos Peninos, escorrendo 
pela vertente oriental. Além do Tâ
misa e do Severn, são particular
mente importantes o Ouse e o 
Trent, que formam o amplo estuá
rio do Humber na costa leste.

GALES — A região do País de 
Gales é separada da Inglaterra pe
los vales dos rios Dee e Severn. É 
constituída por um maciço m onta
nhoso formado pela antiga cadeia 
caledoniana, fortemente erodida e 
depois soerguida. Sua altura so
mente ultrapassa os 1 000 m no 
pico Snowdon (1 085 rii).

A paisagem apresenta-se com 
planos rochosos, interrompidos por 
vastas áreas de turfa, um manto ar
bóreo escasso que resiste à fúria 
dos ventos marítimos, e pelas ur
zes, que cobrem grande parte do 
territorio.

A antiga erosão glacial manifes
ta-se nos vales íngremes e profun
dos, nas rochas arqueadas, nos cir

cos e nas morainas. O solo é 
amplamente cultivado, os povoa
dos, bastante prósperos, e as pasta
gens, férteis. Na região oriental das 
colinas, percorrida pelos rios Wye 
e Severn, a cultura e a criação de
senvolvem-se mais intensamente.

Paisagem típica é a faixa meri
dional das Montanhas Negras. 
Ocupadas por extensas jazidas car 
bomferas, foram bastante modifica
das pelo homem: centenas de poços 
e acúmulos de detritos com cente
nas de metros de altura.

O clima do País de Gales e simi 
lar ao da costa ocidental escocesa. 
E ameno ao longo do litoral e ás 
pero nas montanhas; as chuvas 
atingem a média de 1 000 mm.

O litoral é extenso, com costas 
altas, recortadas e inconvenientes 
para portos no lado ocidental do 
estuário do rio Dee. O canal de 
Menai separa a ilha do Anglesey, 
antigo bloco de rochas estratifica
das, com altura sobre o mar de me
nos de 80 m. O terreno é coberto 
de charnecas e camadas de casca
lho e argila deixadas pelas geleiras; 
o  s o lo  im p e rm e á v e l  e  a  e x p o s iç ã o  
ao mar tornam a atmosfera úmida.
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allerton Ŝcarborough' Flamborough
'K/p?' ' ✓̂Bridlington 

York /
Kingston  u . Hull

R L A N  D A  
D O  

S U L

(E IR E )

C. S. David

Canal de BristolIlfracombe _
Lundy

G? ^ C ^ L 0,qu,v B"l0,Por,l8nd ’"»ou«,
St i J S ^ Ã á i r  ^ rym<K,,h „ n e I rca^a/ Ma00p.nza>.cr̂ -̂ cfemouth Start Point 3 PRand's EndC-' -(

FRANÇA

ESCÓCIA — Caracteriza-se 
por dois sistemas montanhosos na 
direção sudoeste-nordeste, cortados 
por profundos sulcos glaciais e per
corridos por rios ou ocupados por 
lagos; são as Terras Altas do norte 
(Highlands), com os montes Gram- 
pians entre elas e as Terras Altas 
do sul (Uplands). Estas são forma
das por rochas duras muito antigas 
e que sofreram erosão e elevação 
causadas pelo movimento orogê- 
nico. A paisagem mostra traços de 
glaciação quaternária: vales, cumes 
esplanados ou arredondados e so
bretudo bacias lacustres (chamadas 
lochs). O solo é pobre; as chuvas 
abundantes e a neve favoreceram a 
expansão das urzes.

Em direção ao sul, as Terras Al
tas perdem altitude bruscamente 
quando chegam à grande depressão 
tectônica de Glen Mor. Sao 160 
km 2 ocupados na parte central pelo 
loch N esse  continuados pelo canal 
da Caledónia. Uma série de terra
ços levanta-se, anunciando os mon
tes Grampians inclinados para o 
leste e fortemente atacados pela 
erosão. Também nessa região as 
geleiras modelaram a paisagem e 
retiraram-se, deixando camadas 
morâinicas, boas para a agricul
tura. O homem instalou-se às mar
gens do relevo, atraído pelo maior 
espaço cultivável e pelo mar, plan
tando campos de cereais em vastas 
áreas.

Os montes Grampians diminuem 
a altitude na direção das Terras 
Baixas (Lowlands) e formam uma 
região percorrida por amplos vales 
que possibilitam a comunicação 
entre a margem ocidental da Escó
cia, onde se abre o Firth de Clyde, 
e a oriental, profundamente pene
trada pelo Firth de Forth. As Ter
ras Baixas, com amplos vales, es
tuários profundos e solo fértil, 
formaram o centro econômico da 
Escócia, antes mesmo das explora
ções das jazidas carboníferas e de 
ferro.

A parte meridional do país está 
ocypada pelas Terras Altas do sul, 
montanhas muito antigas que hoje 
se apresentam com formas suaves, 
altitudes sempre inferiores a 1 000 
m e numerosos vales transversais 
que se abrem sobre vasta área 
plana e sulcada de rios. As urzes 
e as pastagens são limitadas às par
tes mais altas, mas nas colinas e 
nos vales alternam-se a criação, a 
lavoura e a cultura arbórea.

O clima escocês depende das in
fluências oceânicas que suavizam o 
inverno. Temperaturas mais frias 
ocorrem sobre a costa setentrional, 
exposta ao mar em três lados e 
aberta aos ventos polares.

O litoral é bastante recortado e 
pontilhado de ilhas e ilhotas. A 
leste e oeste encontram-se amplas 
enseadas, enquanto ao norte a 
costa se fragmenta num a série de 
promontórios e pequenos fiordes.

OUTRAS REGIÕES — Além 
da Inglaterra, Gales e Escócia, o 
Reino Unido é formado por outras 
partes do arquipélago britânico: as 
ilhas Hébridas, as Orkney, as She- 
tlands e o norte da  Irlanda.

As Hébridas podem ser conside
radas uma extremidade destacada 
do oeste da Escócia. São centenas 
üe ilhas montanhosas e de aspecto
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vimento técnico e cultura mais 
aperfeiçoada. O ocidente m onta
nhoso, ao contrário, serviu a partir 
do século V e VI d.C. para re
fluxo e refúgio das antigas levas 
célticas.

Com os celtas persistiram as 
mais antigas línguas britânicas 
existentes. O córnico (cornish), dia
leto da Cornualha, so desapareceu 
no século XIX. O galês continua a 
existir no País de Gales, 4 o gaé- 
lico, na Irlanda e na Escócia.

A contraposição entre a cultura 
das planícies e a dos vales conse
guiu resistir até mesmo à conquista 
romana. Nas Terras Baixas funda
ram-se cidades, incrementando a 
instalação permanente e a agricul
tura; nas Terras Altas, construí
ram-se campos militares. Os roma
nos, no entanto, não alteraram as 
características raciais dos celtas, a 
não ser muito _ superficialmente. 
Para eles, a Britânia não foi mais 
que uma colônia de exploração 
econômica.

Muito diferente foi o processo 
verificado com os anglos, saxões e 
jutos, a partir do século V d.C. Es
ses povos, também vindos do conti
nente, estabeleceram-se na zona 
plana em torno dos principais es
tuários, de onde começaram a pe- 
netração pelo interior. Instalados

Ruínas do Castelo de Dunluce, fortaleza medieval erigida em Antrim . condado nas costas da Irlanda do Norte. no centro do país, realizaram sua

desolado, pois onde não afloram 
rochas nuas encontram-se apenas 
pastagens. Por isso, 0 únicos re
cursos econômicos da região são a 
pecuária e a pesca. As principais 
ilhas das Hébridas são Skye e Le- 
wis. No total a área das Hébridas 
é de 7 285 km 2.

As ilhas Orkney situam-se ao 
norte da Escócia e totalizam 
975 km2. Sua costa é menos recor
tada que a das Hébridas e a neve 
é persistente. É sede de uma impor
tante base naval.

O arquipélago das Shetlands en- 
coritra-se ainda mais ao norte ejtem 
área de 1 426 km 2. A população é 
de origem escandinava e dedica-se 
à criação de ponies e ovelhas, à co
lheita de ovos de pássaros mari
nhos e à pesca.

A Irlanda do Norte é constituída 
pela secção norte-oriental da ilha 
de mesmo nome, que repete as li
nhas'essenciais da estrutura geoló
gica da Grã-Bretanha. Uma vasta 
depressão, em parte ocupada pelo 
lago Neagh, estende-se no centro 
da Irlanda do Norte e é circundada 
por relevos isolados entre si e for
mando amplos vales fluviais. Sujei
tos a mudanças alternadas pela 
erosão e sedimentação, esses rele
vos apresentam-se, em geral, com 
perfis suaves e arredondados. No 
nordeste, os montes Antrim atin
gem o mar, formando costas geral
mente íngremes e interrompidas 
por breves cursos de água.

F o rm ação  étnica

A presença do homem no arqui
pélago britânico remonta ao Pa
leolítico* Inferior. Nesse período, o 
povoamento era muito modesto e 
descontínuo, pois estava sujeito às 
mudanças glaciais, que, às vezes, 
chegavam a cobrir quase todas as

ilhas até a linha que une o estuário 
do Tâmisa ao do Severn.

No terceiro milênio antes de 
Cristo, ocorreram invasões de po
vos do continente, em sucessivas le
vas. A primeira vinha da Europa e 
era formada por construtores de 
dolmens, memres e outras obras 
megalíticas; expandiu-se sobretudo 
na faixa ocidental da Inglaterra, 
desde a Cornualha até a Escócia. 
A segunda, que provinha da região 
báltica, foi chamada Beakers pelos 
arqueólogos. Povos de cultura 
neolítica praticavam a agricultura 
e a criação e ocuparam as planícies 
inglesas sul-orientais; com eles a 
ocupação se fez mais intensa e ex
tensamente, facilitada pela metalur
gia do bronze*.

Mas somente a terceira leva de 
invasores vindos do continente 
concretizou um estabelecimento 
humano mais marcante. Eram os 
celtas*, povo indo-europeu* cuja 
penetraçao foi feita em período in
certo e não se sabe exatamente com 
que duração. No entanto, é certo 
que vários grupos de celtas haviam 
começado a reunir-se no arquipé
lago, no século V a.C.; ali introdu
ziram a técnica do ferro* e o em
prego do arado puxado a boi. Sua 
contribuição cultural foi, assim, 
notável. Devem-se a eles a expan
são do comércio e a unidade lin
güística.

No fim da pré-história britânica 
ocorreu uma nítida distinção entre 
o povoamento das montanhas do 
oeste e o das planícies do sudeste. 
Na parte ocidental, o homem foi 
atraído para os vales, e, na região 
sudeste, localizou se nas planícies 
litorâneas, de onde iniciou a pene
tração para o interior. Nessas 
áreas, as sucessivas levas migrató
rias ocasionaram um processo de
m e s c la g e m  é tn ic a ,  m a io r  d e s e n v o l- M o n t a n h a s  de baixa altitude: um traço marcante da paisagem inglesa.
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Tradicionalmente ligados ès atividades marítimas, os ingleses fundaram vários núcleos urbanos no seu litoral.

colonização e transformaram a 
Bretanha céltica na Inglaterra an 
glo-saxõnica.

A fusão étnica não chegou a ser 
total, persistindo traços das dife
renças até hoje.

A esse complexo mosaico etno
gráfico vieram juntar-se ainda as 
características raciais dos vikings, 
provenientes da Escandinávia nos 
séculos IX e X d.C. A colonização 
viking localizou-se nos grupos in
sulares e ao longo da faixa costeira. 
Caracterizou-se pelas atividades 
marítimas e comerciais; Londres 
tornou-se centro do intercâmbio 
com o continente, estendendo o co
mércio até o Báltico. As invasões 
dos escandinavos não tiveram im
portância maior no povoamento. 
Mas a conquista normanda do sé
culo XI contribuiu para uma mais 
bem organizada estrutura política. 
Além disso, os normandos, que fa
lavam o francês, influenciaram sen
sivelmente a evolução da língua: 
foi com eles que o dialeto saxônico 
da parte oriental das Midlands co
meçou a adquirir as formas do in
glês moderno.

Finalmente, a imigração dos fla
mengos e huguenotes, vindos da 
Holanda e da França por volta de 
1600. não teve maiores conseqüên- 
cias étnicas, embora tivesse repre 
sentado extraordinário desenvolvi
mento econômico.

Cronologia histórica

Terceiro milênio a.C.: Invasão 
de povos vindos do continente eu
ropeu. Séc. V a.C.: Invasões dos 
celtas, introduzindo a técnica do 
ferro e o arado de boi. 43 d.C.: 
Conquista romana sob o comando 
do Imperador Cláudio I (41/54). 
Anexação da parte sudoeste da 
Bretanha. Expansão continuada 
por Agrícola (77/83), que coloca 
sob dominação romana o oeste e o 
norte, até as fronteiras das Terras 
Altas da Escócia. 411: Os romanos 
abandonam a Bretanha. Segue-se a 
invasão dos saxòes. 430: Introdu
ção do cristianismo* na Irlanda, 
que daí se propaga para o País de 
Gales, Escócia e Bretanha. 450: Ju- 
tos, anglos e saxões rechaçam as 
populações celtas para as regiões 
montanhosas da Escócia, Pais de 
Gales e Irlanda. Séc. VI: Formação 
dos sete reinos saxões: Kent, Ess.ex. 
Sussex, Wessex, Nortúmbria, An- 
glia Oriental e Mercia, mantidos 
até a conquista normanda. 793: 
Primeiro ataque dos escandinavos 
à Inglaterra. 825: Agrupamento 
dos reinos sob domínio do Rei Eg- 
berto de Essex. 1016: Com o rei
nado de Canuto, o Grande 
(1016/35), a Inglaterra torna-se 
parte do império escandinavo. 
1042: Eduardo, o Confessor 
(1042/66), restabelece a dinastia 
saxônica 1066: Guilherme, d u q u e  
da Normandia, evocando paren
tesco com Eduardo, desembarca na 
Inglaterra e derrota Haroldo (su
cessor do rei), que é morto na bata
lha de Hastings. Normandos infil
tram  sc no leste c no sul do País de 
Gales. Inicio da dinastia anglo-nor- 
m anda (1066/1154). Form ação do 
sistema feudal com Guilherme I 
(1066/87). 1154: Início da dinastia 
dos Plantagenetas, com Henrique 
II ( 1 1 5 4 /8 9 ) , duque d a  N o r m a n d ia ,

conde do Anjou e do Maine. For
mação de vasto reino franco-inglês, 
compreendendo Inglaterra, _ Nor
mandia, Anjou, Maine, Aquitânia e 
Gasconha, em decorrência do casa
mento do rei com Leonor da Aqui
tânia (1152). 1170: Conflito do po
der real com a Igreja. Assassínio de 
Tomás Becket*, arcebispo de Can- 
terbury. 1171: Henrique II con
quista a Irlanda. 1199: Reinado de 
João Sem Terra. Perda de grande 
parte do domínio continental in- 
glcs, cm favor do reino franccs. 
1215: João Sem Terra é obrigado 
a assinar a Magna* Carta, contrato 
feudal em que o rei, como sobe
rano, compromete-se a respeitar os 
direitos tradicionais dos vassalos. 
E s ta b e le c e - s e  o  princípio do go

verno limitado, do rei submetido à 
lei. 1258: Provisão de Oxford leva 
à instituição de um conselho real, 
depois transformado em Parla
mento. 1265: Convocação de um 
Parlamento feudal permanente, in
cluindo nobres, elementos de alta 
hierarquia do clero, dois cavaleiros 
de cada condado e dois cidadãos de 
cada uma das cidades mais impor
tantes. 1277: Tratado de Albercon- 
way: País de Gales passa para o 
domínio inglês.
1282: Anexação do País dc Gales. 
1314: Frustra-se tentativa de con
quista da Escócia pelos ingleses. 
1337: Início da Guerra dos Cem* 
Anos entre França e Inglaterra. 
1381: Revolta camponesa contra a 
c o b r a n ç a  d c  t a x a s .  1 4 5 3 :  F im  d a

Guerra dos Cem Anos com perda 
das últimas possessões continen
tais, exceto Calais. A Inglaterra co
meça a expansão marítima. 1455: 
Início da Guerra das Duas Rosas: 
a casa de York (rosa branca) e a 
de Lancaster (rosa vermelha) lutam 
pela sucessão. 1485: Ascensão de 
Henrique Tudor ao trono da Ingla
terra com o nome de Henrique* VII 
(1485/1509) e fundação da dinastia 
dos Tudors (1485/1603). Restaura
ção da autoridade real. 1533: Rup
tura dc Henrique VIII (1509/47) 
com o papa, provocada pelo fato 
de o rei ter-se divorciado de C ata
rina de Aragâo (1485-1536). 1534: 
Assinatura do Ato de Supremacia 
e fundaçao da Igreja Nacional An
g l ic a n a .  1 5 5 3 : I n íc io  d o  r e in a d o  d e
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M aria I, que volta a impor o catoli
cismo*. 1558: Fim do reinado de 
M aria I. 1563: Assinatura do Ato 
de Uniformidade, de Elizabeth* I, 
obrigando todos os ingleses a se
guir o Book o f  Common Prayer 
(Livro de Orações em Comum). 
1588: Vitória sobre a Invencível 
Armada espanhola. 1595: Desco
berta da Guiana*. ,1600: Criação 
da Companhia das índias Orientais 
e desenvolvimento comercial e fi
nanceiro da Inglaterra. 1603: 
Morte de Elizabeth I; Jaime VI, da 
Escócia, herda a Coroa inglesa 
com o nome de Jaime I (1603/25), 
une Escócia e Inglaterra e funda a 
dinastia dos Stuarts (1603/1714). 
Jaime I defende o anglicanismo, 
que fazia dele o chefe religioso da 
Inglaterra. Mostra-se intransigente 
para com as minorias religiosas, 
católicas e puritanas. 1605: Mino
rias católicas tentam assassinar 
Jaime I. 1607: Início da coloniza
ção inglesa na América do Norte, 
com a fundação de Jamestown 
(Virgínia). 1620: Emigração de pu
ritanos para a América, “os pere
grinos do Mayflower”.
1628: Assinatura da Petição dos 
Direitos por Carlos I (1625/49), 
declarando ilegais todos os impos
tos não aprovados pelo Parla
mento, proibindo prisões arbitrá
rias e restringindo a aplicação de 
lei marcial em tempo de paz. 
1629/40: Carlos I governa sem re
correr ao Parlamento. 1638/40: 
Revolta dos escoceses presbiteria
nos contra a imposição do uso do 
Book o f  Common Prayer. 1640: 
Convocação, em abril, do Parla
mento (Short Parliament), que re
cusa ajuda financeira ao rei. Con- 
vocaçao, em novembro, do Parla
mento (Long Parliament), que entre 
outras medidas proíbe o monarca 
de dissolvê-lo, estabelece as sessões 
permanentes —  pelo menos uma 
vez em cada três anos — e ordena 
a execução dos dois conselheiros 
do rei, Thomas Wentworth, conde 
de Strafford, e William Laud. 
Tentativa malograda de um golpe 
de Estado do rei contra o Parla
mento. 1642: Início da guerra civil
— de um lado os “cavaleiros” , par
tidários do rei (principalmente os 
anglicanos e a alta nobreza); de ou
tro, os “cabeças redondas” , defen
sores do Parlamento (puritanos, pe
quena nobreza, burguesia urbana). 
1645: Derrota dos cavaleiros. 
1648: O exército dos puritanos ra
dicais, sob a direção de Oliver 
Cromwell*. toma o poder. 1649: 
Execução de Carlos I. Derrota do 
movimento contra-revolucionário 
na Irlanda. 1651: Ato de Navega
ção — luta contra a supremacia 
naval holandesa. 1651: Batalha de 
Worcester; derrota do governo es
cocês, que apóia o movimento de 
restauração, liderado pelo filho de 
Carlos I. 1655: Dissolução do Par
lamento. 1658: Morte de Crom 
well; ascensão de seu filho, Ri- 
chard Cromwell, com o título de 
lorde protetor da Inglaterra. 1659: 
Abdicação de Richard. 1660: Res
tauração dos Stuarts com Carlos II 
(1660/85). 1665/67: Guerra anglo- 
holandesa. Tratado de Breda. Ane
xação de Nova Amsterdam (Nova 
York), o que permite a ligação das 
diversas colônias inglesas da Amé
rica entre si. 1680: Formação dos

Porto de Saint Yves, na Cornualha —  uma região que se especializou na produção de flores e hortaliças.

As costas irlandesas, modeladas pela ação das geleiras, exibem abruptas falésias, entre elas as de Moher.
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Um  episódio da Guerra dos Cem Anos. que abalou a Inglaterra medieval. Elizabeth I fez da Inglaterra uma das principais potências de sua época.

“partidos” tory e whig; os whigs 
(protestantes e antiabsolutistas) 
querem impedir a coroação de 
Jaime Stuart. 1685: Ascensão de 
Jaime II (1685/88). 1688: Início da 
Revolução Gloriosa; o Parlamento 
pede a intervenção do Príncipe 
Guilherme de Orange, casado com 
Maria, filha mais velha de Jaime II. 
1689: Declaração dos Direitos, 
base do sistema britânico de mo
narquia constitucional, proíbe ao 
soberano suspender a execução das 
leis, mobilizar o exército ou lançar 
impostos sem permissão do Parla
mento, e estabelece a convocação 
deste em intervalos regulares. Acei
tando a Declaração, Guilherme e 
Maria são proclamados reis da In
glaterra. Fim da Revolução Glo
riosa. 1694: Fundação do Banco 
da Inglaterra. 1698: Instituição da 
junta de comércio encarregada de 
conduzir a política marítima e co
lonial. 1701: Ato de Estabeleci
mento regulamenta a questão di
nástica; exclusão dos Stuarts em 
beneficio dos Hannover. 1704: 
Promulgação de leis na Irlanda 
proibindo aos católicos a compra 
de terras e ocupações de funções 
públicas. 1707: Ato de União da 
Escócia e da Inglaterra formandô o 
Reino Unido. 1714: Começo da di 
nastia Hannover com Jorge I 
(1714/27). 1756/63: Guerra dos

Sete Anos traz progressos comer
ciais para a Injglaterra. Aquisição 
do Canadá; inicio das conquistas 
na índia. 1776: Invenção da má
quina a vapor, marco simbólico do 
início da Revolução Industrial*. 
Crescimento do proletariado, vindo 
principalmente do campo. Indepen
dência das treze colônias america
nas. Publicação de A  Riqueza das 
Nações, de Adam Smith*. 1783: 
Reconhecimento da independência 
dos Estados Unidos. 1787: Início 
da colonização da Austrália. 1793: 
Luta contra a França revolucioná
ria, até 1815 (Tratado de Viena). 
1800: Ato de União com a Irlanda; 
nascimento da Grã-Bretanha e co
meço da fase de supremacia econô
mica mundial. 1802: Aprovação da 
primeira "lei de fábrica” proibindo 
o trabalho de crianças com menos 
de nove anos, durante mais de doze 
horas por dia. 1811: Recrudesci- 
mento da revolta contra a utiliza
ção de máquinas. 1814: Tratado de 
Paris: a Inglaterra recebe Malta, o 
Cabo, a ilha Maurício, o Ceilão, 
parte da Guiana Holandesa. Trini- 
dad-Tobago e Santa Lúcia. 1824: 
Votação do direito de greve. 1829: 
Emancipação dos catolicos irlan 
deses, que se tornam eleitores e 
elegíveis. 1837: Coroação da Rai 
nha Vitória (1837/1901). 1846: 
Crise agrícola na Irlanda; fome e Henrique V III. típico monarca do Renascimento: libertino, culto e cruel.
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As viagens de Elizabeth II procuram sedimentar as relações com outros paí
ses. (A  rainha é homenageada durante uma viagem à Nigéria, em 1956.)

emigração maciça para os Estados 
Unidos. 1851/80: Era Vitoriana*. 
Período de progresso econômico: 
de 1860 a 1880 a Inglaterra produz 
60% do carvão e 50% do ferro 
mundial. Supremacia da  Marinha 
inglesa. Alternância no poder dos 
liberais (Gladstone*) e conservado
res (Disraeli*); execução de refor
m as sociais e políticas. 1867: Re 
forma eleitoral, aumentando o 
número de eleitores de 1 364 000 
para 2 148 000. 1880: Ensino p ri
mário torna-se obrigatório. 
1899/1902: Guerra dos, bôeres, 
com anexação de toda a África do 
Sul, sob o Estatuto de Domínio. 
1900: Fundação, na Irlanda, do 
movimento nacionalista “ Sinn 
Féin” (nós mesmos), que reivindica 
independência política total; pro
testantes, numerosos sobretudo no 
norte da Irlanda (Ulster), opõem-se 
à separação, ameaçando recorrer, à 
força. 1904: Entente Cordiale, 
acordo entre França e Inglaterra 
em relação às zonas de dominação 
e arma de defesa contra possível 
expansão da Alemanha. A influên 
cia da França é reconhecida no 
Marrocos, e a da Inglaterra, no 
Egito. 1906: Criação do Partido 
Trabalhista. 1908: Aprovação de 
lei instituindo oito horas de traba
lho nas minas de carvão e aposen
tadoria. 1914: A Inglaterra entra 
na Primeira* Guerra Mundial, em 
conseqüência da violação da neu
tralidade belga. 1918: Sufrágio uni
versal na Inglaterra, exceto para as 
mulheres com menos de trinta 
anos. Eleição geral na Irlanda; o 
“Sinn Féin” conquista a maioria 
dos votos; organização de um Par
lamento revolucionário, “ Dail Ei- 
reann”, que proclama a indepen
dência de toda a Irlanda, sob a pre
sidência de Eamon De Valera. 
1919: Criação do Exército Repu
blicano Irlandês (IRA); guerra en
tre o IRA e as forças britânicas. 
1921: Tratado de Londres: a Ingla
terra reconhece o Estado Livre 
(Saorstad) da Irlanda (26 condados 
do sul), que passa a ter “ status” de 
domínio; o Ulster (seis condados 
do norte) continua lidado ao Reino 
Unido como província comum; 
reinicio da guerra civil na Irlanda; 
uma ala do “Sinn Féin” e do IRA 
exige a proclamação da república. 
1923: Restabelecimento da paz na 
Irlanda, prevalecendo a divisão do 
país; o IRA é declarado ilegal 
e adota linha de resistência pacífica 
um pouco antes da Segunda* 
Guerra Mundial.
1928: Sufrágio universal para to
das as mulheres inglesas. 1931: O 
império britânico torna-se uma as
sociação livre (Comunidade* Britâ
nica de Nações). 1937: De Valera, 
como primeiro-ministro, declara 
soberano e independente o Estado 
Livre da Irlanda. 1938: Negocia
ções dos acordos de München; con
cessão à expansão da Alemanha de 
Hitler* na tentativa de evitar a 
guerra. 1939: Entrada da Grâ-Bre
tanha na Segunda Guerra Mundial, 
em decorrência do ataque à Polô
nia (1.° de setembro). 1940: Gabi
nete de união nacional de Winston 
Churchill*; grande esforço de 
guerra, mobilização de toda a na
ção; a partir de agosto, a Grã-Bre
tanha passa a receber ajuda mate
rial dos Estados Unidos. 1945/51:

Trabalhistas no poder; nacionaliza
ção das minas de carvão, da indús
tria do ferro, do aço, do Banco da 
Inglaterra, da aviação civil, das es
tradas de ferro, do gás, da eletrici
dade; política de austeridade eco
nômica. 1947: Grã-Bretanha 
concede independência à índia. 
1949: A Irlanda do Sul torna-se 
uma República. 195/.' Vitória dos 
conservadores; Ministério encabe
çado por Churchill (1951/55). 
1952: Coroação de Elizabeth II. 
1953: Desnacionalização das usi
nas de aço e reação geral contra a 
intervenção estatal na economia. 
1956: Intervenção frustrada em 
Suez*. 1960: União Sul-Africana 
retira-se da Comunidade Britânica. 
1963: Início do último da série de 
gabinetes conservadores com Alec 
Douglas Home (1963/64); recu
sada a proposta de entrada da Grã- 
Bretanha no Mercado* Comum 
Europeu. 1964: Volta dos traba
lhistas ao poder, com Harold Wil
son. 1967: Novo pedido de entrada 
da Grã-Bretanha no MCE. 1968: 
Campanha dos direitos civis na Ir
landa do Norte; desencadeamento 
de ações violentas e divisão do 
IRA nas alas oficial (defensora do 
uso moderado da violência) e pro
visória (defensora da luta armada 
como o único meio de unificação 
do país). 1970: Vitória dos conser

vadores na Inglaterra; Edward 
Heath é nomeado primeiro-minis- 
tro. 1971: Aprovada a entrada da 
Inglaterra no MCE. 1972: Grã- 
Bretanha assume o “controle da lei 
e da  ordem” na Irlanda do Norte, 
passando a intervir diretamente no 
conflito civil. 1973: Embora ven
cendo os conservadores, os traba 
lhistas não conseguem a maioria 
absoluta. Harold Wilson volta ao 
governo. 1974: As posições do par
tido trabalhista se consolidam nas 
eleições de outubro. O governo in
glês ordena o reforço do contin
gente de seus exércitos em territó
rio irlandês.

Crescimento demográfico

A população da Grã-Bretanha, 
no ano 1 500, era de cerca de
2 500 000 habitantes, na Inglaterra 
e no País de Gales. Em 1700 essa 
cifra elevava-se a 5 500 000 e, em
1801, atingia 8 900 000. A elimina
ção das fomes locais, graças à uni
ficação do mercado interno, parece 
ter sido o primeiro de uma serie de 
fatores que fizeram cair a mortali
dade, e foi a grande responsável 
pelo incremento demográfico, a 
partir da segunda metade do século 
XVIII.

O pronunciado aumento popula
cional teria sido ainda maior, não

fossem as correntes emigratórias 
cada vez mais constantes. Elas ini
ciaram-se já  nos princípios do sé
culo XVII, por razões de ordem re
ligiosa, mas somente em 1815 
tornaram-se fenômeno de profun
das conseqüências. Entre 1815 e 
1913 deixaram as ilhas britânicas 
de 16 a 20 milhões de pessoas. Vá
rias razões concorreram para isso, 
principalmente as péssimas condi
ções de trabalho determinadas pelo 
capitalismo* industrial inglês do 
século XIX. Até o início-de 1900, 
o principal foco de atração foram 
os Estados Unidos, mas as sucessi
vas restrições impostas pelos ame
ricanos, a Primeira Guerra Mun
dial e a depressão econômica dos 
anos 30 reduziram sensivelmene 
a emigração. Depois da Segunda 
Guerra Mundial, o fluxo emigra- 
tório tomou nova consistência, 
atraído ainda pelos Estados Unidos 
e pelos países da Commonwealth 
(Comunidade Britânica de Na 
ções): Austrália, Canadá, Nova 
Zelândia e África do Sul.

__ O fenômeno contrário, imigra
ção, verificou-se a partir de 1955. 
O número de imigrantes aumen
tou de 165 000, em 1958, para 
278 000, em 1961. Vieram da Ir
landa, Antilhas, índia, Paquistão e 
até mesmo da Itália e da Espanha.

O incremento demográfico, 
acentuado com o crescimento do 
império britânico no século XIX, 
não teve como conseqüência ape
nas a formação de correntes, mi
gratórias externas: deu origem tam 
bém a maciços deslocamentos 
internos. O desenvolvimento indus
trial e a extrema mobilidade da po
pulação incrementaram o estabele
cimento de grupos humanos em 
áreas restritas, principalmente nas 
bacias carboníferas e portos. For- 
maram-se assim grandes comple 
xos de cidades unidas em uma só 
(conurbações): Glasgow, Manches- 
ter, Leeds, Bradford, Birmingham, 
Liverpool e, sobretudo, Londres. 
Os deslocamentos da população fi
zeram-se para a Inglaterra sul- 
oriental, especialmente em direção 
às Midlands e à bacia deLondres. 
Esses fenômenos de reajustamento 
foram seguidos pelo povoamento 
dos maciços montanhosos que co
brem um terço do território.

A distribuição demográfica é 
particularmente heterogênea. Nas 
grandes aglomerações industriais 
chega a superar o índice de qui
nhentos habitantes por quilômetro 
quadrado e, nas regiões rurais, essa 
cifra desce até 25.

A civilização britânica é, assim, 
essencialmente urbana. A cidade 
domina a vida econômica e social 
do país, impondo seus padrões de 
comportamento e.cultura. A popu
lação urbana corresponde a mais 
de 80% da total. Seis grandes co
nurbações acolhem 37% de toda 
população da Inglaterra e do País 
de Gales: Londres (20%), sudeste 
de Lancashire (38%), Manchester
— incluindo Birmingham e outras 
nas Midlands ocidentais —  (9,2%), 
oeste de Yorkshire — com Leeds 
e Bradford —  (1,8%), Merseyside
— com eixo em Liverpool — 
(1,4%), e Tyneside —  com centro 
em Newcastle —  (0,8%).

Na Escócia, a conurbação de 
C ly d esid e  a p ó ia  se em  G la sg o w  e



66 Grã-Bretanh

Apesar da constante modernização dos hábitos ingleses, a arquitetura mantém seu estilo plãcido e tradicional.

conta com 37% de toda a popula
ção escocesa. Na Irlanda do Norte, 
Belfast acolhe 30%.

Economia

A afirmação do Reino Unido 
como país altamente industriali
zado deve-se à intensa exploração 
de recursos minerais e ao desenvol
vimento de um complexo e orgâ
nico sistema comercial, bem como 
ao inteligente relacionamento com 
as fontes de matéria-prima e mer
cados consumidores externos. Du
rante a Revolução Industrial do sé
culo XVIII e inícios do XIX, o 
país, cuja economia tradicional era 
fundamentada na agricultura de 
subsistência, foi buscar as bases de

seu poderio no desenvolvimento 
pioneiro da produção fabril. A isso 
juntou-se o comércio das matérias- 
primas e produtos acabados com a 
Europa, com o crescente número 
de colônias e com os países, recen
temente tornados independentes, da 
América Latina.

Em 1850, a Inglaterra era reco
nhecida como a oficina do mundo, 
trazendo de fontes externas 90% da 
matéria-prima e exportando a 
mesma porcentagem de produtos 
manufaturados. Atualmente, essa 
importância diminui com o desen
volvimento dos Estados Unidos, da 
União Soviética, da Alemanha Oci
dental e do Japão, mas sua econo
mia apóia-se, ainda, nas mesmas 
bases.

Em 1965, a atividade industrial 
absorvia 47,4% da força de traba
lho do país, contra 3,4% na agri
cultura, silvicultura e pesca. A par
tir da Segunda Guerra Mundial,_o 
desenvolvimento industrial inglês 
sofreu perda de ritmo, devido à ri
gidez da estrutura produtiva, ao 
obsoletismo do equipamento e à 
perda das colônias, o que acarretou 
a perda competitiva nos mercados 
internacionais.

O problema mais grave que sur- 
iu daí foi o deficit econômico da 
alança de pagamentos. Depois de 

1960, ele quadruplicou em 1967, 
acentuando-se ainda mais em 1968. 
A agricultura também contribuiu 
com seu quinhão negativo. A insu
ficiência da produção agrícola foi

determinada pela carência de terras 
aráveis e o alto custo da mão-de- 
obra, em comparação com os paí
ses subdesenvolvidos, exportadores 
de alimentos.

Do ponto de vista comercial, as 
repercussões foram marcantes. As 
colônias, consideradas inesgotáveis 
fontes de matéria-prima e insaciá
veis compradoras, mudaram de po
sição à medida em que foram ob
tendo independência política. 
Como resultado, o império tor- 
nou-se mais necessário à Grã-Bre- 
tanha do que a Grã-Bretanha ao 
império. A tradicional Marinha 
Mercante inglesa perdeu a posição 
de primeira do mundo para a dos 
Estados Unidos.

Embora a Grã-Bretanha deva 
grande parte de sua importância in
dustrial aos recursos de ferro e car
vão, o desenvolvimento baseado 
nessas matérias-primas é irregular
mente distribuído e essa é a princi
pal razão dos prcrblemas com que 
se debate a planificação regional. A 
importância do carvão como fonte 
de energia para as indústrias pe
sada, mecânica e têxtil acarretou o 
abandono das cidades-mercado e 
das vilas (de economia tradicional
mente agrícola) —  a população foi 
centralizar-se nos aglomerados ur
banos da Inglaterra setentrional e 
das Midlands. Por volta de 1930, 
várias regiões (como o nordeste da 
Inglaterra, Cumberland ocidental e 
Gales meridional) sofreram grave 
crise, que resultou em maciço de
semprego. Esse declínio economico 
da área carbonífera foi acompa
nhado por desenvolvimento cres
cente da região sul-oriental da In
glaterra, pobre de carvão mas com 
vasto mercado consumidor, dispo
nibilidade de mão-de-obra qualifi
cada e de energia elétrica. Depois 
da crise de 1930, os contrastes en
tre a paralisação das zonas car
boníferas e a rápida industrializa
ção do sudeste acentuaram-se. 
Ocorreu então o drift to the south, 
êxodo maciço da população em 
busca de melhores possibilidades 
de emprego, no sul. Antes da Se
gunda Guerra Mundial, o governo 
tentou combater o desemprego nos 
distritos industriais carboníferos, 
planejando novas empresas com o 
duplo objetivo de frear o desenvol
vimento na já  próspera região do 
sudeste e encorajar a transferência 
das indústrias para zonas carentes 
de emprego. Além disso, procurou 
diversificar a produção. Depois da 
Guerra, estes esforços prossegui
ram com variável grau de êxito. As 
crescentes dificuldades experimen
tadas pela Grã-Bretanha, no pós- 
guerra, levaram o país a se apoiar 
cada vez mais em uma relação “es
pecial” com os Estados Unidos da 
América, dos quais recebia ajuda 
desde a época da Guerra. Mas isso 
não resolveu as dificuldades, o que 
levou o país a solicitar seu ingresso 
no Mercado Comum Europeu, 
onde espera obter condições de mo
dernizar a economia, integrando-a 
com as dos outros parceiros: Ale
manha, França, Itália, Bélgica, etc.

Agricultura, pecuária 
e pesca

Mais da metade da superfície do 
Reino Unido (65%) é coberta por



Grã-Bretanha 67

terras aráveis e pastagens. Os vá 
rios tipos de cultura são determina
dos por condições climáticas e pela 
natureza montanhosa e rochosa de 
algumas áreas. Grandes diferenças 
encontram-se na extensão e estru
tura das propriedades agrícolas. 
Embora na Escócia do norte exis
tam fazendas com 4 000 hectares, 
mais de 50% das propriedades ru
rais de todo o Reino Unido não ul
trapassam os 20 hectares. Na In
glaterra e no País de Gales, 38% 
das terras são administradas pelos 
próprios donos. Terras em arrenda
mento encontram-se em proporções 
mais altas na zona sul e decrescem 
no sudeste da Inglaterra; no norte, 
80% são dirigidas pelos proprietá
rios.

Durante a Segunda Guerra Mun
dial, a extensão arável foi aumen
tada para suprir as necessidades do 
conflito e a produção cresceu em 
20% nos anos de 1939 a 1945. 
Mais importantes têm sido os in-

cre mentos da produção com a re
sultado de técnicas mais modernas 
e subsídios estatais.

O modelo dominante e carac
terístico na seca região costeira da 
Escócia oriental é a fazenda agrí
cola mista, com associação da pro
dução de forragem e criação de 
gado. O mesmo ocorre nos planal
tos calcários do sul e sudeste da  In
glaterra. As lavouras, sobretudo de 
cereais e forragem, predominam na 
Escócia centro-oriental, planícies 
de Lancashire, bacia de York e na 
região baixa de Wash e Ânglia 
Oriental. O trigo é o produto mais 
importante na região seca oriental, 
tendo sido colhidas 3 496 000 t em 
1966. O cereal mais cultivado em 
todo o país é a cevada, principal 
produto para o gado e fabricação 
de cerveja; em 1966, ascendeu a 
8 809 000 t. Sua cultura é maior 
no leste, mas estende-se também 
pelo úmido oeste e pelo norte. A 
superfície cultivada tem absorvido,

Uma grande atraçio turística, a guarda pessoal da realeza exerce funções 
cerimoniais, e permanece como uma das principais tradições inglesas.

em parte, a área destinada à aveia, 
difundida por todo o país, princi
palmente na Escócia. A produção 
de aveia atingiu 1 102 000 t, em 
1966. Como a cevada, a batata é 
cultivada principalmente nos terre
nos argilosos de Yorkshire e Fens 
(6 476 000 t em 1966). A beterraba 
de açúcar (892 000 t, no mesmo 
ano) concentra se na Inglaterra 
oriental.

Worcestershire e Herefordshire 
são as regiões especializadas em lú; 
pulo, ameixas e hortaliças. Kent é 
particularmente frutícola, produ
zindo pêra, maçã, ameixa, cereja, 
morango, groselha e lúpulo, que 
são vendidos no mercado de Lon
dres. Outras zonas especializadas 
são Lancashire sul-ocidental (ba
ta ta  e hortaliças), Cornualha e 
ilhas do Canal (flores e hortaliças).

As condições climáticas da Grã- 
Bretanha são mais favoráveis à pe
cuária do que á agricultura. A in
dústria de laticínios é a atividade 
dominante na Escócia central e su
doeste, nos Peninos meridionais, 
nas Midlands e na maior parte do 
sul da Inglaterra. A criação de 
gado leiteiro desenvolve-se nas re
giões mais baixas da Escócia, nos 
planaltos do País de Gales e nos 
Peninos de Devon e da Cornualha. 
A criação de gado suíno e a poli
cultura desenvolvem-se nas fazen
das situadas perto dos grandes cen
tros consumidores.

As florestas e os bosques cobrem 
apenas 7,3% da superfície da Grã- 
Bretanha. Antigamente, vastas flo
restas cobriam o território, mas fo
ram devastadas pela demanda de 
combustível, a fim de atender a 
construção naval e alimentar a in
dústria de ferro, durante a Revolu
ção Industrial. Atualmente as ne
cessidades são supridas com 
importações.

São áreas tradicionalmente pes
queiras as águas vizinhas ao mar

do Norte e ao longo da costa oci
dental, onde se encontra plancto 
para a fauna marítima. Pequenos 
navios dedicam-se à captura de 
arenques, cavalas, etc. O bacalhau 
é abundante nas águas da Irlanda, 
da Groenlândia e no mar de Ba 
rents. Os principais centros de 
pesca estão em Kingston-upon- 
Hull, Grimsby, Great Yarmouth e 
Fleetwood.

Centros industriais

Londres sempre foi o principal 
núcleo industrial. Em 1970 contava 
com 1 500 000 empregados fabris.

No centro de Lancashire sul- 
oriental, em Yorkshire ocidental e 
nas Midlands ocidentais estão si
tuadas as bacias carboníferas, e 
seus principais portos encon
tram-se em Merseyside e Tyneside. 
O estuário do Clyde, em torno de 
Glasgow, abriga a maior concen
tração industrial escocesa. No País 
de Gales, a bacia carbonífera e a 
faixa costeira atraíram os estabele
cimentos fabris. Belfast ocupa o 
primeiro lugar na Irlanda do Norte, 
mas é muito menor que os centros 
ingleses.

Zonas mais modestas encon
tram-se nas cidades de Stafford
shire, Nottingham e Leicester, além 
do centro de calçados de Nort
hampton, Kingston-upon-Hull, e o 
porto industrial de Bristol. A indús
tria manufatureira é a principal ati
vidade de várias outras cidades. 
Embora as maiores concentrações 
estejam nas bacias carboníferas, as 
boas comunicações e a disponibili
dade de energia elétrica e mão-de- 
obra permitiram desenvolvimento 
industrial em várias regiões. Cons
tituiu-se, assim, a vasta zona que se 
estende desde o estuário do Tamisa 
até Lancashire, onde mais de 50% 
da população ativa estão emprega
dos nas fábricas.

Instrumento que já acompanhou os escoceses em suas lutas, atualmente 
as gaitas de fole são consideradas um símbolo da própria Escócia.
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A especialização regional é ca
racterística britânica. Assim, Cly 
deside, Inglaterra norte-oriental e 
Gales meridional são centros in
dustriais de ferro, aço e mecânica; 
Sheffield é famosa pelos aços espe 
ciais; em Yorkshire oeste predomi
nam as fábricas de lã; Lancashire 
tem como base as tecelagens de al
godão; Stoke-on-Trent está voltada 
para a louça e a cerâmica; final
mente, Nottingham e Leicester são 
as principais produtoras de malha 
rias. Outras cidades menores espe
cializaram-se em vários setores da 
mecânica.

Energia

A maior parte da energia consu
mida no arquipélago britânico é 
obtida a partir do carvão, cuja pro
dução conseguiu um recorde em 
19 14, quando 33% do total de 260 
milhões de toneladas foram expor 
tados. Os campos mais produtivos 
são os de Yorkshire, Derbyshire e 
Nottinghamshire, que contribuem 
com 48% da produção anual do 

ais. Importantes também são as 
ulherias de Durhan e Northum

berland, de Gales do Sul, das “low
lands” da Escócia e das “ mi
dlands” ocidentais (Staffordshire e 
Warwickshire).

Ao contrário da grande disponi 
bilidade carbonífera, o petróleo é 
praticamente inexistente. A tual
mente, a Grã-Bretanha é o terceiro 
importador europeu de petróleo; 
bruto, trazido do Oriente Médio e 
Venezuela. As principais refinarias 
estão localizadas em Fawley, perto 
de Southampton, em Sheílhaven, 
na ilha de Grain, no Tâmisa, e em 
Stanlow, no rio Mersey.

A situação do gás natural é bem 
melhor, sendo satisfatório o rendi 
mento das plataformas continentais 
do mar do Norte.

A energia elétrica é quase toda 
de origem térmica, sendo 49% con 
sumidos pela indústria, 34% em
pregados domesticamente e o res
tante pelas empresas comerciais, de 
transporte e outras. O vale do 
Trent é a zona mais importante de 
produção (porque próximo da rica 
bacia carbonífera de Yorkshire- 
Nottingham-Derby e por abrigar 
um a das maiores usinas, a de High 
Marnham). A energia hidrelétrica 
representa apenas 2,5% das neces
sidades e a nuclear foi obtida pela 
primeira vez em 1956, em Calder 
Hall. Centrais termelétricas estão 
instaladas ao longo da costa e as 
mais importantes encontram-se em 
Sizewell, Bradwell, Dungeness, 
Berkeley, Hinkey Point e nos es
tuários do Severn e do Humber. 
Importantes são também as cen 
trais de Chapel Cross e Trawsfy- 
nidd, na costa ocidental.

O ferro e a siderurgia

Os minerais ferrosos foram a 
base da siderurgia dos séculos
XVIII e XIX. Atualmente, 97% da 
produção provêm dos planaltos 
que se estendem de Yorkshire se
tentrional à costa de Dorset. Exis
tem em grande quantidade, mas 
ainda assim não satisfazem as ne
cessidades: 50% são importados da 
Suécia, Canadá, Venezuela e 
África ocidental.

Os maiores complexos siderúrgi
cos localizam-se na região costeira 
da Inglaterra oriental, especial 
mente em Consett, West Hartle
pool e sobre o estuário do rio Tees, 
em Stockton e Middlesbrough. As 
usinas de Rotherham e Sheffield 
produzem aço especial mediante 
fornos elétricos. As siderúrgicas de 
Chesterfield e Ilkeston fabricam lâ
minas e tubos de ferro e aço. As fá
bricas de Stoke-on-Trent, Bilston e 
Wedmesbury encarregam-se princi
palmente de artefatos de ferro ba
tido. Na Inglaterra norte-ocidental 
estão as indústrias produtoras de 
aço com minérios importados. Na 
Escócia, a siderurgia concentra-se 
nas Terras Baixas e alimenta as in
dústrias mecânicas locais.

Indústria mecânica e têxtil

A indústria mecânica no arqui
pélago britânico está condicionada 
pela localização da metalurgia pe
sada. Distinguem-se „seis grupos, 
chamados engineering provinces: 
Manchester, West Riding, Terras

Baixas próximas a Glasgow, Black 
County de Birmingham, Londres, e 
ao longo da costa ocidental, ligado 
aos estaleiros. A indústria automo
bilística concentra-se nas Mi
dlands, em_ Birmingham e Coven 
try, onde são fabricados o Jaguar, 
o BMC e o Daimler. A exportação 
absorve 36% de toda a produção, 
particularmente no setor de veícu
los comerciais, ônibus e utilitários.

As maiores fábricas de locomoti 
vas elétricas e automotrizes Diesel 
para o mercado interno e para ex
portação localizam-se em Crewe, 
Darlington, Derby, Doncaster e 
Swindow.

O material aéreo e militar é 
construído em Bristol, perto de 
Londres, em Coventry, Wolver- 
hamston, Derby, Manchester, Pres
ton, Leed, Chester e Brough.

Á atividade têxtil mais antiga é 
a de lã e os maiores produtores en 
contram-se no Yorkshire, em West 
Riding. Londres é o maior centro 
lanífero do mundo e em seu porto 
é embarcada metade da lã desti
nada ao consumo nacional, prove

niente da Austrália e da África do 
Sul. Apenas um décimo de lã é for
necido pelo rebanho nacional. Os 
cotonificios. localizam-se principal
mente em Manchester, favorecidos 
pelo porto de Liverpool.

Menor importância tem o linho 
de Dundee na Escócia, e London
derry na Irlanda do Norte, onde a 
agricultura local fornece a matéria- 
prima necessária.

A indústria de seda é pouco de
senvolvida e a matéria-prima é 
quase toda importada. Fabricam-se 
também raiom, náilon, ju ta  e tape 
tes.

A fabricação de produtos quími
cos desenvolveu-se ao longo do rio 
Mersey, com matéria-prima forne
cida pelas jazidas de Cheshire. A 
petroquímica e a indústria de mate
riais plásticos localizam-se próxi
mas das refinarias de Grange
mouth, ao longo dos rios Tees e 
Mersey. A indústria farmacêutica 
localiza-se principalmente em No- 
tingham.

Salientam-se também os ramos 
industriais da borracha (Midlands 
e Manchester), da cerâmica (Sto
ke-on-Trent) e do papel (Lancas
hire, Cheshire e Cumberland).

Comércio externo

O intercâmbio comercial sempre 
foi a base da economia britânica. O 
maior volume dessas atividades 
realiza-se com os EUA, a Europa 
e paises da Comunidade Britânica 
de Nações. Os produtos manufatu
rados constituem a massa maior 
das exportações, vindo a seguir os 
produtos químicos, veículos e ma
quinaria.

Comunicações e transportes

Uma das razões do extraordiná
rio surto industrial britânico foi 
uma densa e bem organizada linha 
de comunicações convergente so
bre a capital.

As primeiras ferrovias datam do 
período compreendido entre 1840 e 
1880. Foram construídas por diver
sas empresas independentes, e pos
teriormente fundidas, tendo sido es- 
tatizadas em 1947.

Além das ferrovias, é fundamen 
tal para a comunicação interna a 
vasta rede de navegação, com
pondo um sistema que liga os prin
cipais rios navegáveis: Tâmisa, Se
vern, Trent e Mersey.

Os portos maritimos e uma das 
maiores frotas mercantis do mundo 
constituem títulos de glória do im
pério britânico. O porto de Londres 
só tem como rivais os de Nova 
York e Rotterdam. O de Liverpool 
vem logo em seguida pela ordem de 
importancia.

Os serviços aéreos locais limi 
tam-se às ligações entre Londres, 
Manchester, Escócia e Irlanda do 
Norte. As linhas internacionais es
tão a cargo das duas maiores em 
presas: a BUA e a BOAC. O aero
porto de Londres registra o mais 
ativo tráfego da Europa.

Governo e administração

O Reino Unido da Grã-Bretanha 
e Irlanda do Norte é uma m onar
quia constitucional. E governado 
por um regime parlamentarista,

Uma das mais cosmopolitas cidades européias, Londres 6 facilmente identi 
ficável pela Torre do Relógio, onde se localiza o famoso Big Ben.
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sendo suas peças mais importantes 
a Câmara dos Comuns e o Gabi
nete de Ministros.

O Parlamento como um todo é 
constituído pelo soberano, pela Câ
m ara dos Lordes e pela Câmara 
dos Comuns. A Câmara dos Lor
des é formada pelos pares do reino, 
por juizes especialmente nomeados, 
pelos arcebispos de Canterbury e 
de York e por 24 bispos dentre os 
principais da Igreja da Inglaterra.

A Câm ara dos Comuns e consti
tuída por 630 deputados, cada um 
representando um distrito eleitoral. 
A quase totalidade das funções le
gislativas é de sua competência.

A principal característica da or
ganização britânica é a divisão ter
ritorial em zonas de administração 
local, cada uma das quais com seu 
próprio conselho, cujos membros 
são eleitos diretamente pelo povo.

As ilhas de Man e as do Canal 
(Jersey e Guernsey) têm autonomia 
particular e, a rigor, seriam países 
soberanos independentes, mas es
tão sob a Coroa britânica.

Territórios e dependências

Além do arquipélago britânico, 
inúmeros territórios espalhados 
pelo mundo todo, cada um com ca
racterísticas peculiares, fazemparte 
da Commonwealth (Comunidade 
das Nações).

As Ilhas de Seychelles, no 
oceano Índico, cerca de 1 600 km 
a leste da costa da  Tanzânia, foram 
colonizadas em meados do século 
XVIII pelos franceses e conquista
das pelos ingleses em 1794. São 85 
ilhas e ilhotas num total de 376

km 2 e 52 437 habitantes. A princi
pal é Mahé, onde fica a capital, Vi
tória. Produz coco, canela, bauni
lha e patchouli, mas sua principal 
atividade é a pesca, que alem de su
prir as necessidades internas, per
mite a exportação para Africa oci
dental, Ceilão e Gana. A pescaria 
desenvolve-se em menor escala, 
pescam-se tartarugas e exploram-se ' 
depósitos de guanos.

Santa Helena é uma pequena 
ilha de origem vulcânica, situada a 
1 930 km da costa oeste da África, 
com 122 km2 e aproximadamente 
6 000 habitantes. A capital é o 
porto de Jamestown. Exporta fibra 
de linho, cânhamo, estopa, cordas 
e barbantes. Juntamente com a ilha 
de Ascensão, desde 1922, e as ilhas 
Tristão da Cunha, desde 1938, 
constitui uma colônia da Coroa.

As Ilhas de Tonga* foram desco
bertas pelos holandeses no início 
do século XVIII. Foram visitadas 
por James Cook, que as chamou 
ilhas dos Amigos. Nessa época 
eram governadas pelo Rei Tupou, 
que em 1831 se converteu ao cris
tianismo e deu liberdade ao povo 
para escolher os chefes e dispor de 
terras. Criou-se um Parlamento e 
foi consolidada uma constituição 
democrática. Pelo Tratado Anglo- 
Germânico de 1899, tornaram-se 
protetorado britânico. O reino é 
formado por 150 ilhas da Poliné- 
sia, num total de 700 km 2 e defron
ta-se com a costa leste das ilhas 
Fidji. As que se situam na parte 
oriental^ são, em sua maioria, de 
formação calcária, baixas, rara 
mente excedendo 30 metros acima

As tabernas são um componente essencial da paisagem britânica. A  George 
Vulture, de Londres, teve Benjamin Franklin entre seus freqüentadores.

do nível do mar. As da região oci
dental são de origem vulcânica e 
têm vulcões ativos, como o de Kao 
(1030 m de altura) e o de Tofua 
(500 m). Plantam-se frutas tropi 
cais. A pesca fornece a alimenta 
ção dos indígenas, a maior parte de 
raça e língua polinésias.

O Arquipélago das Bahamas é 
formado por aproximadamente se
tecentas ilhas, das quais trinta são 
habitadas. Situa-se a sudeste da 
Flórida, com aproximadamente
13 950 km 2. Além das ilhas, exis
tem mais de 2 000 ilhotas, simples 
rochas que afloram â superfície do 
mar. A população, preponderante
mente negra, distribui-se pelas di 
versas ilhas, das quais as mais im
portantes são de New Providence, 
onde fica a capital, Nassau, 
Grande Bahama, Abaco e Eleuthe- 
ria. O total da população é de 
178 000 habitantes dedicados à 
pesca de tartarugas, colheita de es
ponjas e conchas, e à cultura de ba 
tatas, bananas, coco e sisal. A ex 
portação desses produtos e o 
turismo constituem os recursos 
econômicos.

As Bahamas estiveram sob 
domínio espanhol até 1629, 
quando os ingleses iniciaram a co
lonização. Posteriormente foram 
disputadas por norte-americanos e 
espanhóis para finalmente torna
rem se dependência britânica de 
pois da Guerra de Secessão* nos

In d ife re n te s  a o s c o s tu m e s  p u rita n o s , 03 jo v e n s  in g le se s  a d o ta ra m  u m  c o m p o rta m e n to  lib era l (H y d e  P a rk , L o n d re s ). Estados UtlidOS. Durante 3 Se-
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gunda Guerra Mundial tiveram 
grande importância estratégica.

As Bermudas teriam sido desco
bertas em 1503 por Juan Bermu- 
dez, que deu origem ao nome. De
sabitadas até princípios do século 
XVII, quando uma companhia co- 
lonizadora inglesa nelas se estabe
leceu, foram integradas à Coroa 
britânica em 1684. Formam um 
grupo de trezentas ilhas pequenas, 
localizadas a 1 089 km do cabo 
Hatteras (litoral do Estado norte- 
americano de Carolina do Norte), 
e totalizam 53 km 2, dos quais 2,3 
foram arrendados pelos Estados 
Unidos para instalação de base mi
litar. A capital é Hamilton e a po
pulação, cerca de 55 000 habitan
tes, ocupa-se com essências con
centradas para a indústria farm a
cêutica, bananas, frutas cítricas, 
batatas e_ outros vegetais. É um 
centro turístico internacional.

O Sullanato de Brunei foi, no sé
culo XVI, um Estado poderoso, es
tendendo seu domínio por toda a 
ilha de Bornéu, algumas partes das 
ilhas Sulu e das Filipinas. No fim 
do século XVI, as terras foram ce
didas ao império britânico, ao ra
já  de Sarawar e à companhia In
glesa de Bornéu do Norte. Em 
meados do século XIX, reduziu-se 
aos limites atuais: 5 080 km2 na 
ilha de Bornéu, circundados pelo 
território de Sarawak e com uma 
extensão costeira de 160 km. Em 
1888, um tratado colocou-o sob 
proteção da Coroa.

Economicamente, depende da  in
dústria do petróleo (que emprega 
um décimo da populaçao). Parte do

Eetróleo produzido é refinado em 
utong. A indústria nativa inclui a 

fabricação de barcos, manufaturas 
de metal, roupas e utensílios de 

rata. O territorio é recoberto por 
orestas de grande potencial em 

madeira. A população é de 136 256 
habitantes (1971). A capital cha- 
ma se Bandar Seri Begawan e tem
3 700 habitantes.

As Ilhas de Caiman situam-se no 
mar das Caraíbas, a 320 quilôme
tros da Jam aica, ocupando uma 
área de 260 quilômetros quadra
dos. São três ilhas descobertas por 
Colombo em 1503. A população é 
de 10 249 habitantes (1970) e a ca
pital é Georgetown.

Turco e Caicos constituem dois 
grupos de ilhas perto das Bahamas. 
A superfície é de 430 km 2 e a po
pulação, que se distribui por seis 
das ilhas, soma 5 668 pessoas 
(1960). A capital fica na ilha 
Grande Turco.

A Ilha de Pitcairn, de origem 
vulcânica, está situada ao sul do 
Pacífico, a igual distância da Nova 
Zelândia e do continente ameri
cano. Foi descoberta por Felipe 
Carteret em 1767. mas permaneceu 
desabitada até 1790. Até 1856 pra
ticamente não se ouviu falar dela; 
nesse ano, soube-se que sua popu
lação teve de ser transferida para a 
ilha de Norfolk, por causa da es
cassez de recursos. Em 1971 a po
pulação era de aproximadamente 
92 pessoas, dedicadas à produção 
de frutas, principalmente laranjas e 
abacaxis, que são exportados. 
Desde 1964 é administrada pelo 
governador das Fidji.

Gilbert e Ellice compreendem 
quatro grupos de atóis, juntamente 
com a ilha do Oceano. Essa ilha 
tem 5 178 km2 e uma população de 
2 192 (1968) pessoas. O grupo Gil
bert (264 km2) acolhe um povo 
cuja maioria é de raça micronésia 
(44 206 habitantes em 1968) e vive 
da pesca nas lagunas internas. O 
grupo Ellice (24 km2) era habitado 
por 7 000 polinésios, no mesmo 
ano. Também faz parte do grupo a 
ilha de Phoenix, com 28 km2.

A Honduras Britânica é um se
tor da América Central, colônia da 
C oroa desde 1862, com área de 
'22 963 km2 e população de 
119 645 habitantes (1970). A capi
tal é Belize (39 257 habitantes) e a 
maior parte do território é reco
berta por florestas, com madeiras 
de grande valor comercial que per-" 
mitem ativa exportação, correspon
dendo a 49% do total. Outros pro
dutos exportados são o açúcar e as 
frutas cítricas. A pesca atende às 
necessidades do consumo interno.

Gibraltar é uma ilha na extremi
dade sul da península ibérica. Mor-Trabalhador das minas de Gales, o mais importante centro carbonífero.

Fidji é um arquipélago de 844 
ilhas e ilhotas, situadas no Pací
fico, a 3 000 quilômetros da Aus
trália e com área de 18 272 km 2.
Apenas um terço das ilhas é habi
tado e a população total ascende a 
483 247 habitantes (1970). Suvu é 
a capital, na costa sul de Viti Levu; 
conta com 54 157 habitantes. A 
economia baseia-se na agricultura.
Banana, coco, cana-de-açúcar, ar 
roz e cacau são os principais pro
dutos. A criação e as madeiras têm 
alguma importància.Tornou-se pro
tetorado inglês somente em 1874. A especialização regional caracteriza a economia britânica. No sul de Gales situam-se as indústrias de ferro.
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As tecelagens da Escócia produzem vários artigos destinados à exportação.

O subsolo do Pais de Gales ainda é muito rico em jazidas de carváo fóssil.

fologicamente, é um promontório 
rochoso, ligado ao continente por 
uma zona arenosa que se estende 
por cerca de 4 km. O monte que 
ocupa inteiramente esse promontó
rio é calcário e atinge 425 m na 
maior altitude. A superfície é de 6,5 
km 2. A população fala a língua es
panhola e professa o catolicismo 
romano. Ocupada pelos mouros em 
711, teve o nome derivado do chefe 
Tarik e da palavra árabe jabal, que 
significa “ montanha”. Em 1462 foi 
tomada pelos espanhóis de G ra
nada e, em 1704, conquistada por 
Sir George Rooke, passando a fa
zer parte da Coroa pelo Tratado de 
Utrecht,_ em 1713. Em 1967, em 
conseqüência de uma resolução da 
Organização das Nações Unidas, 
realizou-se um referendum no sen
tido de permitir à população local 
escolher entre continuar ligada à 
Coroa britânica ou passar para a 
soberania espanhola. O resultado 
foi amplamente favorável ao Reino 
Unido. A importância da ilha é so
bretudo estratégica e militar. Ex
porta produtos petrolíferos, e algu
mas pequenas indústrias de tabaco, 
carne enlatada e outros alimentos 
atendem ao consumo local e a uma 
pequena exportação. As importa
ções vêm principalmente da metró
pole e da Commonwealth. O tu
rismo também tem muita importân
cia econômica.

A Ilha de Hong Kong, em frente 
à costa sul-oriental da China, tor- 
nou-se colônia do império britânico 
em janeiro de 1841. A área é de 75 
km 5, separada do continente por 
uma enseada natural. A capital é 
Vitória, a 32 km da foz do rio Pé
rola e a 145 km a sudeste de Can
tão. Hong Kong é um moderno 
centro industrial e tem se desenvol
vido através do porto. A criação de 
uma zona de livre comércio aumen
tou extraordinariamente sua impor
tância econômica. Aproximada
mente 76% das exportações são 
constituídas por produtos de aper
feiçoadas manufaturas locais. 
Cerca de 95% da produção indus
trial é vendida nos mercados inter
nacionais. O setor têxtil mais im 
portante é o do algodão, mas 
modernamente verificou-se grande- 
diversificação industrial, ganhando 
importância os ramos eletrônicos, 
sintéticos e laníferos. Possui agri
cultura de arroz, pesca e empresas 
comerciais. O turismo é impprtante 
fonte de divisas.

As Ilhas de Salomão foram des
cobertas em 1568 por Álvaro Men- 
dana. Em 1898/99 foram procla
madas protetorado britânico. A 
área total é de 29 785 km 2, a maior 
das ilhas é Guadalcanal (5 300 
km 2) e a mais populosa é a de Ma- 
laita, com 54 000 habitantes em 
1970. A população é constituída 
por europeus, chineses, polinésios, 
micronésios e melanésios. As prin
cipais produções nativas são as raí
zes tropicais, coco e feijão de soja, 
mas a economia tem fundamento 
principal na colheita e exportação 
de copra. Reino Unido, Austrália e 
Japão são os compradores mais 
importantes.

As Ilhas Virgens Britânicas si
tuam-se a aproximadamente 100

quilômetros de Porto Rico, nas An
tilhas, ocupando uma superfície de 
174 quilômetros quadrados. É o 
grupo mais ocidental das Pequenas 
Antilhas, dividido entre os Estados 
Unidos e a Grã-Bretanha. A capital 
é Road Town, na ilha Tortola, e 
tem apenas novecentos habitantes 
(1970). O total da população ele- 
va-se a 7 338 pessoas, dedicadas às 
frutas e ao tabaco, como atividade 
econômica.

Malvinas, Falkland, é um arqui
pélago localizado no Atlântico, na 
extremidade sul do continente ame
ricano, a 400 quilômetros da de
sembocadura oriental do estreito de 
Magalhães. São dois os grupos de 
ilhas principais: as Falkland orien
tais e as do oeste (Grande Malvina 
e Soledad), além de cerca de duzen- 
tas ilhotas, somando 12 000 km 2. 
São preponderantemente m onta

nhosas e o único recurso econô
mico é a criação ovina e bovina, 
praticando-se também a pesca. O 
elemento humano somava 1 045 

essoas em 1970, a maior parte em 
tanley, a sede administrativa. As 

ilhas Malvinas são reivindicadas 
pela Argentina.

As Ilhas de Sotavento dis- 
põem-se no mar das Antilhas em 
um grupo com forma de arco, que 
se prolonga desde Porto Rico ate o 
litoral venezuelano, passando pelas 
ilhas de Barlavento. São de origem 
vulcânica, quentes e úmidas. Açú
car e rum ocupam economicamente 
a população e o nome foi dado pe
los espanhóis para indicar a posi
ção oposta às ilhas adjacentes de 
Barlavento. Antigamente eram pos
sessões britânicas federadas e su
bordinadas a uma só colônia admi
nistrativa. Em 1940. a federação

começou a ser desfeita, quando 
Dominica separou-se, subordinan- 
do-se administrativamente ao go
vernador de Barlavento. A separa
ção foi completada pelo Ato das 
Ilhas de Sotavento, em 1956, que 
estabeleceu cinco “presidências", 
cada qual subordinada a um gover
nador. A sede geral foi eliminada 
em 1959 e as funções administrati
vas passaram a ser exercidas por 
cada colônia em separado. Geogra
ficamente, o grupo de Sotavento in
clui ilhas pertencentes a^outros paí
ses europeus. Destas, as principais 
são: Guadalupe e São Bartolomeu, 
colônias francesas, Saba e Santo 
Eustácio. possessões holandesas, e 
Saint Martin, dividida entre os dois 
países.

Barlavento é a poética palavra 
espanhola que serve para designar 
um grupo de ilhas, nas índias Oci
dentais, que se estende a noroeste 
daVenezuela, na parte sul das Anti
lhas. São as colônias britânicas de 
Dominica, Santa Lúcia, São Vi
cente e Granada, além da ilha fran
cesa de Martinica. A capital admi
nistrativa inglesa é São George, em 
Granada. Cacau, algodão, açúcar, 
banana, coco e algumas especiarias 
são os principais produtos.

Os Territórios Britânicos do 
Oceano Indico formam uma colô
nia localizada a leste da Tanzânia 
e ao norte de Madagascar. Com
preendem o arquipélago de Chagos 
e as ilhas de Âldabra, Farquhar e 
Desroches, totalizando uma área 
de 435 km2, com aproximada
mente 755 habitantes (1969).

As N ovas Hébridas são um con
domínio anglo-francês que com
preende as ilhas Bauks e as ilhas 
Torres. Localizadas a oeste do 
oceano Pacífico, a leste da Austrá
lia e ao norte da Nova Zelândia, es
sas ilhas abrangem uma área de
14 763 km 2 e possuem cerca de 
90 000 habitantes (1971).

As Ilhas da Linha Central e Sul 
são uma possessão britânica com 
cinco ilhas no oceano Pacífico, ao 
norte das Ilhas Cook. totalizando 
uma área inabitada de 93 km2.

As Ilhas Canton e Enderbury, 
um condomínio anglo-americano, 
localizam-se numa area inabitada 
de 69 km2, a oeste do Pacífico.

Os Territórios Britânicos da A n 
tártida formam uma colônia locali 
zada ao sul do Atlântico. Possuem 
uma área de 1 230 480 km2 e uma 
população de 79 habitantes, cien
tistas e técnicos, na maioria.

VEJA TAM BÉM : Capitalismo; 
Celtas; Cem Anos, Guerra dos; 
Churchill; Colonialismo; Comuni
dade de Nações; Cromwell; Dis
raeli; Elizabeth I; Emancipação 
Americana; Europe; Gandhi; 
Gladstone; Imperialismo; India, 
História da; Industrial, Revolução; 
Irlanda do Sul; Liberalismo; Lon
dres; Magna Carta; Mercado Co- 
mum Europeu; Parlamentarismo; 
Primeira Guerra Mundial; Segunda 
Guerra Mundial; Vitoriana, Era.
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Graça

Para várias religiões, a própria vida é uma graça, resultado da bondade do Ser Criador. (Santo Agostinho.)

Do grego charis e do latim gra 
tia, a palavra “graça” tem, em por
tuguês, inúmeros significados. Mas 
tres deles interessam particular
mente à tradição teológica cristã: o 
sentido de favor, benevolência ou 
perdão, de gratuidade e, finalmente, 
o significado de agrado, simpatia.

Em muitas religiões, graça ê a 
benevolência divina para com a hu
manidade pecadora. Essa miseri
córdia não é merecida nem pode' 
ser exigida pelo homem: é puro 
dom. gratuito de Deus, e são a be- 
nevolencia e a misericórdia que tor
nam os homens agradáveis a Deus.

As religiões que afirmam a exis
tência de um Deus criador, livre e 
distinto de sua obra, consideram 
uma graça a vida humana e seu de
senlace. Tal sentimento é expresso 
nas orações de agradecimento e pe
dido. A palavra graça não aparece 
no Antigo Testamento com o 
mesmo significado que tem hoje. 
Contudo, outros termos exprimem 
a consciência que o povo judeu tem 
de ser objeto de uma escolha imere
cida por parte de seu Deus. Mesmo 
quando o povo é infiel, Jeová 
guarda sua felicidade e, se o cas
tiga, é para reconduzi lo à antiga 
amizade.

O conceito cristão de graça

Na versão grega da Bíblia, graça 
aparece geralmente como traduçao 
de uma raiz hebraica que significa 
“inclinar-se para alguém”, indi
cando não só o gesto físico, como 
também o amor, a bondade e a pro
teção nele implícitos.

Mas a palavra não é utilizada 
exclusivamente para expressar o 
caráter das relações entre Deus e o 
homem. Tanto assim que os dois 
primeiros livros do Novo Testa
mento —  _os Evangelhos de São 
Mateus e São Marcos — não a em
pregam. Cristo utiliza os equivalen
tes tradicionais do Antigo Testa
mento: verdade, justiça, salvação e 
bondade.

Foi apenas com São Paulo* que 
o termo graça tornou-se palavra 
central e típica do vocabulário cris
tão. Encontram-se elaborações 
paulinas acerca da graça sobretudo 
nas Epístolas aos Romanos e aos 
Efésios. O apóstolo utiliza a pala 
vra para indicar, fundamental
mente, o desígnio misericordioso 
de salvação que Deus tem para 
com todos os homens. Este desíg
nio objetiva-se e manifesta-se sensi
velmente em Jesus Cristo, através 
de quem é possível se ter acesso aos 
dons de Deus e ao próprio Deus. 
Para São Paulo, a lei do cristia
nismo* é a graç.a —  o amor que 
brota de Deus, manifesta-se em Je
sus e é difundido nos corações dos 
homens, transformando-os em no
vas criaturas.

O grande “doutor” da graça no 
Ocidente, Santo Agostinho*, mar
cou toda a teologia ocidental 
dando destaque ao caráter “medici
nal” da graça, que para ele curava
a s  f e r id a s  d o  p e c a d o ,  to r n a n d o  o

homem capaz de uma vida moral 
digna e da aproximação com Deus. 
Os orientais insistiam mais nos as
pectos divinizantes da graça.

Agostinho elaborou grande parte 
de sua teoria da graça numa polê
mica contra o pelagianismo, here
sia* que, exaltando o poder da  li
berdade humana, minimizava e até 
mesmo negava o papel da graça na 
vida e na salvação. Sem a obra de 
Agostinho, seriam incompreensí
veis os grandes tratados medievais 
sobre a graça.

Na Idade Média, Tomás* de 
Aquino explorou o pensamento 
agostiniano. Distinguiu a graça 
como ato de Deus e, por outro 
lado, como dom presente na cria
tura. Neste último caso, diferenciou 
ainda dois tipos diferentes de
g r  a ç a :  a  a tu a l  c a  h a b i tu a l ,  c a ra c te -

rizando esta como uma qualifica 
ção permanente que torna o ho
mem participante da própria vida 
divina. O teologo estudou ainda a 
relação entre graça e justificação, e 
conceituou mérito como algo de
pendente da graça.

Ponto de ruptura entre os parti
dários da Reforma* e a Igreja Ca
tólica, mais tarde, foi o problema 
da justificação, intimamente rela
cionada com a graça. O lutera- 
nismo* e a doutrina de Calvino* 
pretendiam retomai a teoria de São 
Paulo, através de sua interpretação 
agostiniana, insistindo sobre a im
potência radical do homem. A de
claração de Lutero*, de que o ho
mem é ao mesmo tempo pecador e 
iusto, permaneceu como síntese ra
dical da miséria do homem e a
a c e i ta ç ã o  d e la  p o r  p a r t e  d e  D e u s ,

unicamente pelos méritos de 
Cristo.

No século XVI, as doutrinas 
agostinianas estiveram presentes 
aos debates do Concílio de Trento, 
que foi o prom otor da Contra-Re- 
forma católica. Foi ainda em torno 
da doutrina sobre a graça que se 
desenrolaram as polêmicas do sé
culo XVII, suscitadas principal
mente por Molina* — o molinismo
—  e Jansen (1585 1638) — o jan 
senismo*.

Em todos os debates acerca do 
problema da graça, o que está ver 
dadeiramente presente é a concep
ção da liberdade humana, seus li
mites e suas possibilidades.

V E J A  T A M B É M :  PccaU u .
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Grafite

Usada como simples ponta de lá 
pis ou como moderador nuclear, 
entre uma infinidade de outras apli
cações, a grafite constitui um dos 
mais importantes materiais do 
mundo contemporâneo. Na ver
dade, ela nada mais é que uma das 
formas alotrópicas do carbono* 
(outra dessas formas é o diamante).

Na grafite, os átomos de car
bono formam uma série de hexágo
nos estratificados uns sobre os ou
tros. Nessa estrutura laminar, as 
camadas paralelas (distantes entre 
si 3,4 angstroms) ligam-se fraca
mente, o que explica a facilidade 
com que a grafite pode ser esfare
lada. Mas existe também uma va
riedade de grafite com maior du
reza, que possui retícula cristalina 
intermediária entre a grafite co
mum e o diamante, o que lhe dá, 
também, impermeabilidade compa
rável à do vidro e resistência a ele
vadas temperaturas. Por isso, esse 
tipo é utilizado na construção de 
aparelhamentos químicos (que de
vem ser resistentes à corrosão) e, 

uando muito puro, na construção 
e reatores nucleares (que devem 

funcionar a elevadas temperaturas). 
Essa grafite é utilizada também nos 
difusores de descarga dos mísseis, 
pois sua resistência ao calor (co 
meça a amolecer somente a 
3 000 C) e sua inércia química fa
zem dela um elemento pratica
mente indestrutível pelas chamas.

A grafite natural deriva da trans
formação de substâncias carbôni
cas em rochas de metamorfismo 
tectônico (rochas que sofreram 
transformações devido à ação de 
altas temperaturas e fortes pres 
sões). Menos freqüentemente, apa 
rece nas rochas de metamorfismo 
de contato (rochas sedimentares 
que continham carbono e que fo
ram englobadas por massas mag- 
máticas).

Além da extraordinária resistên
cia às altas temperaturas (devida a 
sua notável condutibilidade tér
mica e ao seu baixo índice de elas
ticidade) e da inércia química 
pouco comum (é oxidada apenas 
por algumas substâncias, como 
ácido nítrico e clorato de potássio), 
a grafite possui outras proprieda 
des excepcionais, entre elas a resis
tência mecânica proporcional à 
temperatura: sua resistência à fra
tura, por exemplo, torna-se 20% 
mais alta a 1 600° C e sua resistên
cia à tração, 50% mais alta a 
2 500" C.

Extensa utilização

De grafite são feitos os elétrodos 
dos grandes fornos elétricos, onde 
são produzidos aços especiais e fer- 
ros-ligas. Ela esta presente também 
nos ânodos para produção eletrolí- 
tica do cloro, soda cáustica, mag
nésio, alumínio e sódio; na prepa 
ração de coletores em motores 
eletricos e geradores; em lubrifi
cantes secos ou com óleos mine
rais; em válvulas eletrônicas; em 
moderadores nucleares, refletores e

colunas térmicas de reatores nu
cleares.

Na fabricação do lápis, a grafite 
é misturada a outras substâncias, 
entre as quais argila, usada como 
aglomerante e para graduar o nível 
de dureza. Podem ser adicionadas 
também pequenas quantidades de 
carbono amorfo (negro-de-fumo) 
para garantir a cor escura final.

Antes de ser misturada a esses 
produtos, a grafite passa por um 
processo de purificação. Depois de 
pulverizada, é m isturada com água 
quente. Passa então por diversos 
tubos, sob pressão, para que as im
purezas sejam retiradas. No final 
do processo, um filtro-prensa retira 
a água e deixa a grafite na forma 
de placas que são novamente pul
verizadas e levadas para um mistu
rador, onde lhe são acrescentados 
a argila e o negro-de-fumo. Essa 
massa é transferida para filtros es
peciais de intensa pressão, geral
mente hidráulica, cuja finalidade é 
formar uma textura homogênea e 
compacta. A seguir, a massa é ex- 
trudada segundo diâmetros bem de
terminados. Depois de seca, a mina 
de grafite é aquecida a 
600/1 200° C, para que a argila se 
vitrifique.

Já para os elétrodos, uma pe
quena quantidade de grafite é mis
turada com coque de petróleo, al
catrão, antracito e outros materiais 
similares, plastificada pela adição 
de água e depois extrudada a 
quente. Essas peças são cozidas, na 
ausência de ar, a temperaturas de
1 000 a 1 300° C, quando uma 
parte do aglomerante é destilada e 
outra transforma-se em um granu
lado muito compacto, facilmente 
retirável.

Para conseguir tolerância 
mínima de acabamento, as peças 
podem ser trabalhadas mecanica
mente. Elétrodos assim obtidos são 
chamados, de “elétrodos de car
bono amorfo”. Suas características 
podem ser notavelmente melhora
das por meio de sucessivas grafiti- 
zações —  processos que consistem 
em tratar o carbono amorfo a tem
peraturas elevadas para que seus 
átomos se agrupem de maneira 
quase idêntica à da grafite. Assim, 
submetendo-se elétrodos de car
bono amorfo a temperaturas de
2 600/2 800° C, sem contato com o 
ar, seus átomos cristalizam-se, 
transformando-se em grafite artifi
cial. Tais elétrodos são empregados 
em fornos elétricos para fusão e re
finação de produtos siderúrgicos, 
pois resistem a solicitações mecâni- 
ças elevadas, possuem baixa resis
tência elétrica específica e podem 
suportar, sem danos, altas cargas 
elet ricas.

Se a maior parte do coque de pe
tróleo, alcatrão e antracito é substi
tuída por grafite natural, tem-se os 
elétrodos de grafite natural, fabrica
dos em pequena quantidade, pois 
mostram-se menos eficientes que os 
de grafite artificial.

No Brasil, há importantes jaz i
das de grafite no município de Ca
ravelas, na Bahia, e em Colatina, 
no Espirito Santo.

VEJA TAMBÉM: Carbono, 
Grupo do.

O reticulo cristalino da forma alotrópica grafite compõe-se de átomos de 
carbono, dispostos em estruturas hexagonais. paralelas umas às outras. No 
alto. uma mina de grafite no Brasil.
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Letra, sintoma da personalidade. (Manuscritos de T .  Hardy e Turgueniev.)

Gramática

A lingüística* moderna consi
dera a língua* como um sistema, 
uma instituição social que permite 
a comunicação* entre os membros 
da mesma comunidade. A gramá
tica propõe-se a estudar os meca
nismos de realização concreta 
desse sistema, descrevendo e expli
cando seu funcionamento.

Consideradas a potencialidade e 
a virtualidade do sistema lingüís
tico, sua realização concreta é a 
fala — que se opera através de di
versos níveis: a linguagem familiar, 
a linguagem popular, a linguagem 
literária. Entre esses níveis desta- 
ca-se um, garantido por regras, que 
se impõe social e culturalmente 
como modelo a ser imitado, cer
ceando até certo ponto a liberdade 
de expressão.

O caráter impositivo que se atri
bui à norma gramatical tem provo
cado um equivoco bastante genera

lizado em seu estudo. Ao invés de 
se utilizarem as modernas técnicas 
da lingüística, apela-se freqüente
mente para uma conceituaçâo tra
dicional — supostamente inevitá
vel, ante o sentido prescrito da 
norm a — , que corresponde ainda 
às concepções de Aristóteles*, que 
consideram a língua como sendo 
reflexo do pensamento e da lógica* 
e não como objeto de uma ciência 
específica.

Um problema:
a terminologia

Outro obstáculo para a elabora
ção de uma gramatica normativa 
mais coerente com os princípios 
lingüísticos é a própria terminolo
gia, ela também aristotélica. Como 
a norma é institucionalizada, prin
cipalmente pela escola, qualquer 
revisão na terminologia exigiria um 
pronunciamento oficial (que já  
ocorre em alguns países: na 
França, por exemplo, a Comissão 
Rouchette —  1963/66 —  reco
menda que o estudo do francês seja 
feito dentro dos métodos da lin
güística moderna).

Grafologia

Cada homem tem uma letra e 
uma personalidade*; e ambas osci
lam, por exemplo, quando a pessoa 
está sob tensão. Dai sempre ter des
pertado interesse a provável rela
ção entre a caligrafia individual e 
o temperamento de quem escreve. 
Autores chineses anteriores a 
C jisto deixaram várias observa
ções grafológicas — tradição con
tinuada, por exemplo, por Suetô- 
nio*. no seculo 1.

A letra como sintoma da perso
nalidade prosseguiu, durante sécu
los, chamando a atenção de intelec
tuais como Leibniz* e Goethe*, por 
exemplo. Mas o primeifo a fazer 
uma exposição científica do as
sunto foi Camilo Baldi 
(1547-1634). Depois dele, Jean H. 
Michon (1806-1881) criou a pala
vra “grafologia” e realizou várias 
pesquisas que seriam retomadas 
por Ludwig Klages (1872-1956).

Klages tomou a caligrafia como 
expressão da personalidade, anali
sando cada traço (pressão, propor
ção entre maiuscula e minúscula, 
ritmo, etc.) em função do conjunto

Assinar è revelar-se. (Acima, autó
grafo de Eça de Queiroz.)

da escrita. Para Klages, cada ca
racterística escrita tem o mesmo 
valor que um sonho isolado para a 
psicanalise*: sua interpretaçao de
pende de todo o contexto.

A grafologia de Pulver 
(1889-1952) também segue méto
dos psicanalíticos: cada símbolo é 
“traduzido” de forma análoga à da 
interpretação onírica.

Outra linha de pesquisa focaliza 
os aspectos simbolicos da escrita 
em detrimento dos aspectos for
mais (como largura, ligação, curva
tura, grau de ornamentação ou de 
simplificação, angulosidade, ali
nhamento, tamanho das margens, 
etc.).

Os especialistas mais competen
tes têm concordado, na maioria dos 
casos, sobre os caracteres essen
ciais de uma caligrafia. E concor
dam, inclusive, em que existe uma 
inevitável margem de erro, decor
rente de análises vagas, genéricas, 
aplicáveis a inúmeros casos. Além 
disso, a intuição — um aspecto im
portante da análise grafológica — 
e muito variável. No entanto, um 
retrato grafológico pode ser razoa
velmente preciso e objetivo quando 
são considerados alguns dados im
portantes, como sexo, idade e con
dições de saúde do analisado. À le
tra de uma pessoa com paralisia ou 
tremedeira, por exemplo, não se po
dem aplicar os critérios grafologi- 
cos comuns.

Ao lado de seções de grafologia 
mais ou menos sérias de revistas, 
sobretudo femininas, desenvol- 
vem-se, por exemplo, investigações 
minuciosas sobre a escrita de doen
tes mentais (diferente da dos sãos). 
A análise grafológica tdrna-se, as
sim, um elemento de diagnóstico. 
Se os métodos da grafologia se de
senvolverem o suficiente para que 
possam ser cientificamente reco
nhecidos, a escrita poderá ajudar o 
diagnóstico de desequilibrados, 
além de constituir um registro 
passível de rápidas consultas, du
rante o tratamento.
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Hegemônica durante toda a Idade Média, a tradição gramatical greco-latina 
foi assimilada na Renascença. (" A  Gramática", tapeçaria flamenga.)
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Fragmento de inscrição grega em pedra, do início do século V a.C.

No Brasil, a reforma do ensino 
introduzida em 1972 dá ênfase es
pecial ao estudo da lingua na área 
de comunicação e expressão, 
abrindo uma perspectiva para a re
novação dos estudos gramaticais.

A primazia dos hindus

O próprio termo “gramática” 
(do grego grammatikè =  arte de es
crever e ler) indica uma tradição no 
objeto dos estudos gramaticais: a 
lingua escrita. Embora a lingua fa
lada não fosse totalmente excluida 
da gramática grega, era admitida 
por Aristóteles apenas como exem
plificação do bem-falar, ilustrada 
pelos mestres da  dicção. Assim, 
partindo da língua escrita, a gra
m ática estava mais próxima da fi
lologia* do que da  lingüística.

Mas a concepção de língua 
como expressão de uma certa lite
ratura remonta a tempos bem ante
riores aos da antiguidade grega. 
Entre os sumérios*, por exemplo, já  
existia uma certa consciência de 
análise fónica nos sinais cuneifor- 
mes que utilizavam junto aos ideo
gramas. Um só sinal podia, con
vencionalmente, representar um 
fonograma: uma sílaba complexa, 
uma sílaba fechada, uma sílaba 
simples, uma sílaba aberta, etc. Tal 
reflexão sobre a língua evidencia-se 
também entre os fenícios*, tidos 
como inventores do alfabeto. E na 
China do século III a.C. os dicio
nários históricos já  registram uma 
tradição lexicográfica.

Contudo, em todos esses casos é 
quase impossível garantir que hou
vesse um pensamento também gra
matical. Essa tendência filológica 
observada de modo geral na Anti
guidade só seria ultrapassada, em 
direção a uma atitude gramatical e 
lingüística, pelos hindus; preocupa
dos em codificar uma língua “ per
feita” (o sânscrito*) do Rig Veda (o 
livro sagrado). Eles instituíram re
gras pelas quais as palavras po
diam ser analisadas e chegaram 
com nitidez à noção de raiz e, con
seqüentemente, à dos afixos, fle
xões e desinências. Tornaram 
possível com isso uma investigação 
lingüística sobre a formação das 
palavras. Embora com objetivos 
basicamente religiosos, os hindus 
foram os primeiros a estudar a lín
gua em si mesma.

A tradição greco-latina

Os gregos não se valeram dos 
progressos gramaticais consegui
dos pelos hindus. Mas seu interesse 
pela língua em si mesma levou-os 
a concluir uma longa trajetória na 
história do alfabeto: com eles, pela 
primeira vez, registram-se as vo
gais e as consoantes.

A contribuição gramatical grega 
inclina-se para o estabelecimento 
das “partes do discurso”. As duas 
partes mais importantes —  subs
tantivos e verbos — correspondem 
às categorias lógicas estabelecidas 
por Aristóteles: as substâncias e as 
ações. Dionísio de Trácia (século II 
a.C.), autor da primeira gramática 
grega propriamente dita, distingue, 
além das duas citadas, outras seis 
“partes do discurso” —  artigo, 
pronome, particípio, advérbio, pre
posição e conjunção —  e faz a aná

lise da estrutura das frases.
A influência e o prestígio dos en

sinamentos gregos atingem os 
romanos, que os assimilam e pro
pagam, garantindo uma tradição 
graínatical que só será repensada 
no século XVII e que tomará novos 
rumos a partir do século XIX.

Na Idade Média, a extensão do 
cristianismo ao continente europeu 
obrigou o contato entre cristãos e 
não-cristãos, fazendo com que os 
missionários da nova fé se dedicas
sem à tradução de textos evangéli

cos, e mesmo de toda a Bíblia, para 
difundi-los entre os “pagãos”. Os 
textos traduzidos suscitaram pro
blemas, principalmente fonéticos, 
mas daí nada resultou de prático 
em termos de estudos gramaticais. 
De fato, nesse momento o que se 
impunha como modelo era a gra
m ática latina —  que não passava 
de uma adaptação da gramática 
grega ao latim*, sem constituir algo 
de original.

Dessa maneira, a reflexão em 
torno da língua continua existindo

em função da lógica: a escolástica* 
preocupa-se fundamentalmente 
com as relações entre linguagem e 
pensamento. A gramática está en
tão dividida em quatro partes: orto
grafia (de litteris), prosodia (de svl- 
labis), etimologia (de dictione) e 
sintaxe* (deoratione).

A tradição gramatical greco-la- 
tina prolonga-se no Ocidente por 
toda a época medieval e é assimi
lada na Renascença*.

A pressão do_ latim continua — 
sobretudo na análise das “partes do 
discurso” —  e a filologia é a ciên
cia que desfruta de maior prestígio. 
Esse espírito transparece não ape
nas nas gramáticas redigidas em la
tim, mas também nas gramáticas 
escritas em vernáculo.

Entre estas últimas, destacam-se 
a Grammatica Castellana (1492) 
de Antonio de Nebrija* e a Gram
matica da Lingoagem Portuguesa 
(1536) de Fernão de Oliveira 
(1507-1581), esta última impor
tante sobretudo pela descrição fo
nética que faz' da língua portu
guesa.

Autor de várias gramáticas 
(grega, latina, espanhola), Claude 
Lancelot*, professor no convento 
de Port-Royal (Paris), escreve em 
1660 uma Grammaire Generale et 
Raisonée, em colaboração com 
Antoine Arnauld (1612-1694), 
obra que passa a ser conhecida 
como Grammaire de Port-Royal. 
Seu objetivo é estabelecer certos 
princípios gerais a que todas as lín
guas obedeceriam, e ainda fornecer 
explicações lógicas para o uso de 
tais princípios.

A gramática não é mais a “ arte 
de bem falar” Se pensar errado 
não é absolutamente pensar, falar 
fora das regras é não falar; uma 
fala eficaz é, necessariamente, uma
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Início do 12.° livro —  sobre os pronomes —  de uma gramática latina.

berta do sânscrito havia mostrado 
sua analogia com a maioria das lín
guas européias, tanto antigas 
como modernas. A partir daí, os 
trabalhos dos comparatistas evi
denciam que entre aquelas línguas 
não há meramente semelhança, 
mas um autêntico parentesco; elas 
podem ser reconstruídas por trans
formações naturais de uma língua- 
mãe, o ind9-europeu, que não pode 
ser conhecida senão indiretamente. 
Mas reconstituir os pormenores da 
evolução da língua-mãe para as lín
guas modernas não interessa ao 
método comparativo, que tenta 
apenas estabelecer correspondência 
entre diversas línguas, operando 
através de comparações de elemen 
tos gramaticais (que se apresentam 
como um sistema coerente em cada 
língua).

Os neogramáticos

Na segunda metade do século 
XIX , um grupo de lingüistas — 
principalmente alemães — , im
pregnado pelas idéias positivistas 
da epoca, tenta levá-las para a lin
güística histórica, com a intenção 
de renovar a gramática.

Para os membros dessa escola 
— chamados "neogramáticos” (má 
tradução do alemão Junggramma 
tiker =  jovens gramáticos) — . a 
lingüística histórica deve ser expli
cativa; assim, não se trata apenas 
de constatar mudanças e evoluções 
linguísticas, mas de explicar suas 
causas. E, para os neogramáticos, 
essa explicação deve ser positivista, 
desacreditando-se as outras de tipo 
filosófico.

Os neogramáticos sustentam que 
para chegar às causas é preciso es
tudar as mudanças dentro de uma 
duração limitada: deve-se compa
rar um estado de língua (isto é, um 
momento de evolução lingüística 
abstraído o tempo) com outro que 
o segue.

Principalmente dois tipos de 
causa originariam essas transfor
mações: a) a causa de natureza fi
siológica, que çermite a formula
ção das leis fonéticas: quando uma 
mudança ocorre no interior de um 
estado de língua, nenhuma palavra 
deixará de sofrer as conseqüências 
(as leis fonéticas influiriam neces
sariamente na desorganização pro
gressiva das línguas); b) a causa de 
natureza psicologica: uma tendên
cia para a analogia, baseada nas 
leis de associação de idéias.

A revolução
de Saussure

Entre 1906 e 1911, o lingüista 
suíço Ferdinand de Saussure , nos 
cursos dados em Genebra e publi 
cados após sua morte (Curso de 
Lingüística Geral, 1916), já  tendo 
escrito importante obra nos moldes 
dos neogramáticos, abandona a 
pesquisa histórica por não julgar 
sólidos seus fundamentos. Ne
gando que as mudanças que ocor
rem na língua refiram-se a organi 
zação dai própria língua — elas 
atuam apenas no nível da realiza
ção individual do sistema — , Saus
sure mostra que há uma organiza
ção (sistema) inerente a toda língua 
e que o pensamento, considerado 
antes da língua, é apenas uma ne-

fala correta. As regras não consti
tuem puras prescrições externas, 
pois, segundo a lógica de Port- 
Royal, elas definem sempre uma 
ação correta: um pensamento sem 
regra. A gramática não é, portanto, 
o manual de um legislador da lín
gua, mas “uma disciplina que 
anuncia as regras pelas quais a lín
gua se ordena para poder existir”.

Ainda segundo os teóricos de 
Port-Royal, a gramática tem uma 
tarefa complexa: não basta enun
ciar claramente as regras, é preciso 
também explicá-las.

A gramatica geral, que transcen
deria todas as línguas, marca o fim 
do privilégio absoluto que havia sé
culos a gramática latina vinha des
frutando.

Os comparatistas

Na primeira metade do século
X IX  desenvolvem-se, nà Alema
nha, importantes pesquisas lingüís
ticas — englobadas sob a denomi
nação de “gramática comparada” 
ou “comparatismo” — , realiza
das por Franz Bopp*, Friedrick 
Schlegel*, Jacob Grimm*, Schlei- 
cher*, o dinamarquês R. Kristian 
Rask* e outros teóricos. Eles se 
guem o caminho aberto por Bopp 
em 1816 com a obra Sistema de 
Conjugação da Língua Sascrítica, 
Comparado aos das Línguas 
Grega, Latina, Persa e Germânica, 
que assinala o início da lingüística 
histórica.

No século anterior, a redesco- No periodo medieval estudava-se bastante a gramática, mas os conceitos básicos ainda eram os aristotélicos.
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bulosa (ao contrário portanto das 
gramáticas gerais, que admitiam 
uma análise lógica do pensamento, 
que a linguagem deveria imitar). A 
língua, para o teórico suíço, é um 
sistema de signos*: unidades que 
implicam um significante —- “im a
gem acústica” — e um significado
—  “conceito” ; o laço que une sig- 
nificante e significado e arbitrário.

As idéias de Saussure são um 
marco na evolução da lingüística e, 
conseqüentemente, na gramática. 
Nelas já  estão contidos os princí
pios do método estruturalista, que 
seria apresentado no 1 Congresso 
Internacional de Lingüística (Haia, 
1928), aplicado à fonêmica*, por 
Nicolas S. Troubetzkoy*, Roman 
Jakobson* e Serguei Karceveskij. 
Representam o começo de uma se
rie de contribuições que enriquece
riam as ciências humanas no de
correr do século XX.

O s tip o s 
de g ram ática

Atualmente, ao lado das gramá
ticas normativas —  que conti
nuam, sem grandes alterações, a 
tratar a língua como reflexo do 
pensamento e da lógica — , há uma 
tendência em lingüística para divi
dir as gramáticas em dois tipos: as 
formais e as semânticas. No en
tanto, é uma divisão que não pode 
ser considerada em termos absolu
tos: isso porque é difícil que uma 
gramática formal exclua definitiva
mente referências ao conteúdo; por 
outro lado, as gramáticas semânti
cas buscam certas unidades ao 
nível da expressão.

GRAM ÁTICAS FORM AIS — 
Costuma-se dividi-las em dois gru
pos:

a) gramáticas distribucionais (ou 
estruturais) —  baseadas nos estu
dos de Zellig S. Harris (Methods in 
Structural Linguistics, 1951], seus 
princípios fundamentais estão nas 
relações recíprocas que se manifes
tam entre os elementos de um texto 
dado, chamado corpus. A definição 
de um termo na cadeia falada é 
feita pelas diferenças de posição em 
relaçao aos demais segmentos. Por 
exemplo, é possível isolar o mor
fema mente, por comparação entre 
real mente, religiosa mente, calma
mente, e deduzir que “real” , “ reli
giosa” e “ calma” pertencem a uma 
mesma classe;

b) gramáticas transformacionais
—  foram elaboradas principal
mente nos Estados Unidos, por 
Noam Chomsky (1928- ) (uma 
de suas principais obras nesse Sen
tido é Syntactic Structures, 1957), 
que inicialmente utilizava certos 
ensinamentos de Harris, más pas
sou a criticar o distribucionalismo 
por limitar-se única e exclusiva
mente a descrever uma língua, sem 
contudo explicá-la. Para Chomsky, 
uma gramatica gerativa e transfor- 
macional será constituída por um 
número finito de regras capazes de 
engendrar um número infinito de 
frases gramaticais (gramatical é, no 
conceito do falante, uma frase acei
tável, bem formada, sem julga
mento de valor) de uma língua e 
por um conjunto de regras de trans
formação que permitem engendrar

frases gramaticais, derivadas, de 
uma língua.

Na gramática transformacional 
distinguem-se estas partes funda
mentais: a sintaxe* (regras que de
finem as sequências possíveis), a 
semântica*^ (regras que definem a 
interpretação que se deve dar às se
qüências geradas pela sintaxe) e a 
fonêmica e fonética* (regras que as 
seqüências geradas pela sintaxe 
realizam numa seqüência de sons). 
A análise é feita levando-se em 
consideração a existência de dois 
níveis: uma estrutura superficial 
(frases realizadas) e uma estrutura 
profunda (subjacente à constituição 
aparente de toda frase que se pro
nuncia). Verifica-se, portanto, que 
a gramática transformacional na 
realidade concilia pontos de vista 
formais e semânticos.

GRAM ÁTICAS SEMÂNTI
CAS — Partem do princípio de 
que os diferentes elementos que es
truturam uma classe gramatical re
cobrem um campo semântico (a 
quantidade, no caso dos indefini
dos; o espaço, nos demonstrativos). 
C ada elemento é definido, con
forme mostrou A. J. Greimas, pelos 
traços pertinentes que constituem a 
dimensão do campo semântico.

Uma visão mais dinâmica ainda 
nesse tipo de gramática —  sobre
tudo de acordo com G. Guillaume 
— considera, antes de tudo, o mo
vimento que atinge as classes gra
maticais, de tal forma que, se for 
detido em diferentes momentos, 
pode produzir diferentes efeitos de 
significado.

VEJA TAM BÉM : Escrita; Estilo; 
Estruturalismo; Filologia; Fonê
mica; Fonética; Gíria; Grego; La
tim; Língua; Lingüística; Sâns- 
crito; Semântica; Sintaxe; Trans

formação Linguística.

Cons: Estrutura
profunda

[afirm ação] [p lu ra l]
Estrütura
superficial

Exemplo de análise segundo a gramática transformacional, que distingue duas estruturas na frase: super
ficial e profunda. ( X  =  frase de base; Const. -  constituinte da frase; F -  frase-núcleo; SN =  sintagma 
nominal; SV  =  sintagma verbal; N.° =  núm ero; G N  =  grupo nominal; D =  determinante; N  =  n o m e .)

Frontispício da famosa gramática de Femão de Oliveira, editada em 1536

« r ^ r a r m t i a r í c a  o a  

l í n g o a g e m p c K ’  

t u g u e f a .
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Gramíneas

As gramíneas — popularmente 
conhecidas como “capim” —  estão 
entremos vegetais de maior interesse 
econômico para o homem. Consti
tuem uma grande família —  cerca 
de setecentos gêneros, com quase 
8 000 espécies — espalhada por 
todo mundo.

No Brasil o capim é abundante 
nos campos limpos, nos pampas 
sulinos, nos cerrados da região cen 
trai, nas campinaranas da Amazô
nia. Além disso, é freqüente em 
outros países: nas pradarias 
americanas, nas savanas da África, 
nas estepes européias e asiáticas.

Capim nativo e cultivado

Muitas gramíneas são usadas 
como forrageiras*. Entre elas, Pas- 
palum , Panicum, Andropogon, 
Poa, Pennisetum, Melinis, Hvppar- 
henia, Axonopus, Bromus, etc.

As gramíneas mais comuns nas 
pastagens brasileiras são o capim 
gordura ou catingueiro (Melinis 
minutiflora), o capim-jaraguá 
(Hypparhenia rufa), o capim-colo- 
niao (Panicum maximum), o ca- 
pim-elefante (Pennisetum pur- 
pureum), o capim-quicuio Pen
nisetum clandestinum), o ca- 
pim-guatemala (Tripsacum fascicu- 
latum), o capim-venezuela (Ano- 
xopus scoparius) e o ca- 
pim-angola (Panicum purpures- 
cens). Ã maioria dessas espécies é 
cultivada, mas também existem 
plantas nativas, como a grama-ba- 
tatais (Paspalum notatum), a gra- 
ma-missioneira (Axonopus com- 
pressus), o capim-bezerro (Pas
palum erianthum), a gramá-de- 
pernambuco (Paspalum mariti- 
mum), o capim-mimoso (Parathe- 
ria prostrata), a canarana-rasteira 
(Paspalum repens).

Nos campos-sujos e campos cer
rados, freqüentes no Brasil central, 
predominam espécies rústicas, de 
folhas ásperas e esclerosadas, que 
o gado nem sempre aceita. Estão 
adaptadas à ocorrência de queima
das, protegendo-se com eficácia 
das altas temperaturas.

O sabor de muitas gramíneas 
forrageiras dos campos cerrados 
brasileiros não é favorável à cria
ção. Somente um gado rude conse
gue manter-se nessas pastagens. A 
baixa fertilidade das terras dos 
campos contribui para a sua pouca 
produtividade, impedindo a m anu
tenção de grande número de cabe
ças por área. Além disso, nas pas
tagens brasileiras existem muitas 
espécie prejudiciais, como o capim- 
barba-de-bode JAristida pallens), 
originário da África, que se pro
paga com grande rapidez, pois não 
e procurado pelo gado. Em pouco 
tempo, a terra torna-se imprópria 
para pastagem.

Além das importantes como for
rageiras, há gramíneas utilizadas 
na formação de jardins e campos 
de esporte. As mais apropriadas 
são a grama-batatais (Paspalum 
notatum) e a grama-americanà 
(Stenotaphrum americanum). As sementes de grammeas como a cevada (à esquerda) e o trigo são importantes fontes de alimentos para o homem.

A  má e a boa graminea: a barba de-bode é prejudicial às pastagens, mas a aveia (à direita) tem valor econômico.

O milho é uma graminea de dupla inflorescência: a feminina forma a espiga e a masculina (à direita) é em panícula.
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O sapé, típico de regiões tropicais, encontra apncaçâo como cobertura.

-

ij*
f nt

As flores do arroz, agrupadas em panícula (à esquerda), têm seis estames.

Do bambu, a única gramínea não herbácea, obtém-se celulose para papel.

Entre as gramineas de maior va
lor econômico, usadas na alimenta 
ção humana, estão o milho* (Zea 
mays), o arroz* (Oryza sativa), o 
trigo* (Triticum aestivum, Triti- 
cum vulgare), o centeio (Secale ce- 
reale), a aveia (Avena sativa), o 
sorgo (Andropogum sorghum, Sor- 
gum vulgare), a cevada (Hordeum  
vulgare) e a cana-de-açucar (Sac- 
charum officinarum). Esta última é 
particularmente importante porque 
fornece o açúcar*, do qual se ob
têm inúmeros derivados.

Flores em espiguilhas

As gramineas são herbáceas, 
com exceção do bambu*, que é le
nhoso e possui uma fibra, da qual 
se obtém celulose para papel. Os 
sistemas radiculares das gramí- 
neas, fasciculados, exploram inten
samente o solo. Os caules são do 
tipo colmo, e podem ser cheios 
como na cana-de-açúcar ou vazios 
como no bambu.

A s fo lh a s  têm  n e rv a çã o  p a ra le la , 
e e m  gera l são  p ro v id a s  de a m p la

bainha. As flores (pequenas e ino
doras) são freqüentemente herma
froditas, m asãs  vezes —  como no 
milho — têm sexos separados. 
Reúnem-se em espiguilhas —  tipos 
especiais de inflorescência das 
gramineas —  constituídas por um 
eixo, em cuja base encontram-se 
duas brácteas secas denominadas 
glumas^ e por uma ou mais flores. 
Estas são protegidas por duas brac- 
téolas secas, as glumelas. O pe 
rianto é reduzido a duas pequenas 
escamas, chamadas lodículas, cuja 
função é afastar as glumelas e pro
vocar a abertura da flor. O andro
ceu é quase sempre representado 
por três estames de lonço e deli
cado filete. O ovário é supero, tri 
carpelar e unilocular, com apenas 
um óvulo em seu interior. O fruto 
é uma cariopse típica e a semente 
é provida de endosperma.

VEJA TAM BÉM : Arroz; Bambu; 
Forrageiras; Milho; Pecuária;
T r if ío .



80 Granada

Granada

As granadas são engenhos béli
cos geralmente metálicos, carrega
dos com explosivos ou agentes quí
micos destinados a produzir danos. 
Recebem porém nomes particula
res, conforme suas características, 
o emprego que se faz delas e a 
forma pela qual são arremessadas. 
As que são próprias para emprego 
de armamento* pesado compreen
dem as granadas de morteiro e to
dos os tipos utilizados em canhões* 
e obuseiros, sempre destinadas a 
atingir médias e grandes distâncias. 
Quando __ arremessadas manual
mente, são denominadas granadas 
de mão; e quando atiradas com 
auxílio de fuzil* chamam-se grana 
das de bocal (ou de fuzil).

Tanto as granadas de mão 
quanto as de fuzil são utilizadas 
pelo soldado no combate aproxi
mado, para destruir o inimigo. As 
de mão descrevem trajetória para 
bólica e são usadas a curta distân
cia contra inimigo abrigado, guar
nições de armas automáticas, 
posições de morteiros* e canhões. 
Elas podem ser defensivas, con
tendo no corpo de ferro fundido 
um a carga explosiva para produzir 
a fragmentaçao. Seu raio de explo
são efetivo atinge 100 m e seus esti
lhaços podem alcançar 50 m ou 
mais; por isso, seu lançamento é 
feito de abrigos. Podem também 
ser ofensivas, caso em que se com: 
põem de um corpo de alumínio 
para  receber a espoleta (mecanismo 
que incendeia a carga, fazendo-a 
explodir) e a carga de explosivo. 
Destinam-se a demolições e ao 
atordoamento do inimigo em am
bientes fechados, permitindo abor
dá-lo enquanto estiver tonto. Po
dem ser lançadas a descoberto, 
com mais segurança que a granada 
defensiva, pois não apresentam es- 
tilhaçamento acentuado.

As granadas de mão podem 
ainda ser químicas (contendo agen
tes destinados a produzir efeitos in
toxicantes ou irritantes, como os 
lacrimogêneos, ferimentos e efeitos 
fumígenos, como cortinas de fu
maça, além de servirem como meio 
de sinalização e para ações incen
diárias); de exercício (com carga 
reduzida) e de instrução (que nao 
contêm explosivo ou agente quí
mico algum).

As granadas de fuzil, por sua 
vez, são utilizadas contra veículos 
blindados, guarnições de metralha
doras, morteiros, etc., e contra gru
pos de soldados inimigos. Seu al
cance atinge 250 m. As granadas 
de fuzil podem ser de instrução 
(sem qualquer carga), defensivas 
(anticarro, frangível), pirotécnicas 
e fumígenas.

As granadas originam-se dos an
tigos projéteis lançados por fundas, 
catapultas, trabucos e balistas. As 
simples pedras arremessadas foram 
substituídas por esferas metálicas, 
inicialmente inertes e, mais tarde, 
carregadas com explosivos e dota
das de estopim, ao qual ateava-se 
fogo antes do disparo. Houvè tam 
bém época em que essas esferas As várias partes de uma granada de fragmentação. (Secção longitudinal.)

VEJA TAM BÉM : Armamentos; 
Canhão; Explosivos; Fuzil; M or
teiro.

eram carregadas pela boca do ca
nhão, do obus ou da bombarda. Já 
no ano 54 a.C. os bretões incendia
ram os acampamentos de Júlio Cé
sar*, lançando sobre suas barracas 
as chamadas “balas de Creta” . Es
sas granadas incendiárias reapare
ceram séculos depois, na Primeira* 
Guerra Mundial. Mas, antes disso, 
os ingleses empregaram, até 1860, 
a granada Martiu, e os alemães, o 
fogo feniano (dissolução do fósforo 
no sulfeto de carbono) e a térmita 
(mistura de pólvora, alumínio e ses- 
quióxido de ferro).

Atualmente, além das de mão, 
podem ser chamados de granadas 
os projéteis lançados por qualquer 
arma ou engenho —  morteiros, ca
nhões, obuses. Geralmente apresen
tam a forma de uma ogiva pontia
guda, para melhor vencer a resis
tência do ar.

O problema da carga explosiva 
das granadas levou anos para ser 
resolvido. Os franceses, por exem
plo, não tiveram êxito com o em
prego da dinamite, em 1870, pois 
esta era muito violenta e instável. 
No ano seguinte, o químico inglês 
Sir Frederick Augustus Abel 
(1827-1902) obteve resultados mais 
satisfatórios com o algodão-pól- 
vora. Assim, com a evolução da 
química, chegou-se aos altos-explo- 
sivos de manejo seguro e estabili
dade garantida, como por exemplo 
o trotil, o tretil, o picratol, a pento- 
lite e o tritonal.

As espoletas são atarraxadas à 
ogiva (parte anterior das granadas), 
excetuando-se as das granadas per- 
fur antes, que se atarraxam na base 
(parte de trás) e que provocam a 
explosão depois que a granada pe
netrou no corpo atingido. As espo
letas modernas provocaram efeitos 
eficazes, como na Primeira Guerra 
Mundial (quando se generalizou o 
emprego de granadas de alto-explo- 
sivo): espoletas de tempo permiti
ram o funcionamento no ar (parti
cularmente no tiro executado 
contra pessoal a descoberto); e es
poletas de percussão permitiram o 
funcionamento instantâneo (muito 
eficaz contra pessoal abrigado e or
ganizações do terreno). Na Se
gunda* Guerra Mundial, surgiram 
novas espoletas com outros efeitos 
e empregos: espoletas de funciona
mento por aproximação do solo (a 
uma distância determinada previa
mente) ou da aeronave^ de funcio
namento sem retardo ou com re
tardo depois do ricochete.

Nas duas guerras mundiais foi 
usada enorme quantidade de grana
das iluminativas, fumígenas e de 
tóxicos (gases). E, após a Segunda 
Guerra, os Estados Unidos cons
truíram os primeiros canhões atô
micos de 280 mm, capazes de ati
rar granadas com cargas atômicas 
a 36 km, produzindo sopro, intenso 
calor e radiatividade, cujos efeitos 
correspondem à explosão de 6 mi
lhões de obuses 105. A tendência 
atual é reduzir o calibre desses ca
nhões para 175 mm, a fim de se ob
ter maior maleabilidade e rapidez 
nos campos de batalha.

BREDA OTO SRCM

Dispositivos de segurança: uma constante em todos os tipos de granada.
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Gravação

Em qualquer dos métodos de 
gravação sonora —  em disco*, 
fita* magnética, filme* — , os sons* 
são recolhidos por transdutores, 
aparelhos que transformam sinais 
acústicos em elétricos e os encami
nham a um pré-amplificador. Os si
nais passam então por um mistura
dor e são acoplados em um canal 
(no caso de gravações monofôni- 
cas) ou distribuídos por dois canais 
(quando se trata de gravações este
reofônicas).

Depois, faz-se a correção das 
freqiiencias do som por meio de 
equalizadores, que adaptam as ca
racterísticas do sinal elétrico às li
mitações próprias de cada sistema 
de gravaçao. Por fim, os sinais elé
tricos são novamente amplificados 
e gravados sobre o suporte (disco, 
fita magnética, filme), enquanto um 
sistema de transdução faz o inverso 
do primeiro: transforma os sinais 
em sons, transmitindo diretamente 
o som que está sendo gravado ao 
operador, para que ele possa fazer 
o controle de qualidade durante a 
gravação.

Gravação mecânica

Grava-se o som mecanicamente 
usando-se um prato que gira a velo
cidade uniforme e sobre ele um 
disco de acetato de polivinila. So
bre o disco fica um eixo (ou braço) Maquinaria pela qual se transfere a gravação da fita magnética ao disco.

filetado que serve de guia a um 
transdutor fonoincisor. Esse trans
dutor transforma os sinais elétricos 
em movimentos e os registra no 
disco: acoplado ao eixo, o transdu
tor avança radialmente e sua ponta 
(de safira, rubi sintético ou outro 
material muito duro) traça sulcos 
em espiral sobre o disco. Costu- 
ma-se esquentar essa ponta para

3ue o sulco produzido tenha pare- 
es bem homogéneas, pois fados 

ásperos causam chiados na repro
dução. O transdutor pode ter movi
mento num só sentido (radial ao 
disco, geralmente) para as grava
ções monofônicas, ou em dois sen
tidos (perpendiculares entre si) 
para as estereofônicas. O fonoinci
sor monofônico funciona através 
de um vibrador formado por duas 
bobinas móveis e colocado num 
campo* magnético, com oscilação 
entre 16 e 30 000 Hz.

Gravação óptica

O processo de gravação óptica 
acompanhou o desenvolvimento do 
cinema* falado, que lhe dera ori
gem. Obtém-se a gravação fazendo 
incidir sobre uma película fotográ
fica (numa faixa reservada ao lado, 
ou “trilha sonora”) uma luz com 
intensidade que muda segundo os 
sinais sonoros. Essa faixa tem lar
gura constante, mas sua transpa
rência varia em direção longitudi 
nal, de modo que, à medida que vai 
passando em frente a uma cabeça 
de leitura, as variações de transpa
rência são transformadas em sinais 
sonoros por um transdutor.

Quando o processo óptico come

A  matéria-prima do disco, amolecida por vapor, é prensada pelos moldes. Um  cabeçote transforma o sinal da fita magnética em vibração mecânica.
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çou, usavam-se lâmpadas de incan
descência, com intensidade lumi
nosa comandada por sinais 
elétriios (resultantes dos sonoros). 
Como era imposível obter, dessa 
maneira, uma gravação perfeita
mente linear, de acordo com as am
plitudes dos sinais sonoros, houve 
uma mudança no processo: pas- 
sou-se a usar uma fonte luminosa 
de intensidade constante, mas com 
um transdutor colocado no cami
nho do facho luminoso, para fa
zê-lo variar.

A célula de Kerr é um transdutor 
desse tipo. Funciona em um campo 
elétrico que age, sobre um feixe de 
luz polarizada. É formada por dois 
prismas de Nicol (baseados nos fe
nômenos de dupla refração dos 
cristais birrefringentes). Os prismas 
ficam colocados de modo que uma 
ausência de sinal provoque total in
tercepção da luz. Entre ambos, va
ria um campo elétrico (conforme o 
sinal sonoro}, que muda o estado 
de polarizaçao da luz antes que ela 
alcance a película fotográfica.

Usa-se ainda nesse processo a 
válvula de luz ou válvula de Kerr, 
formada por um galvanômetro de 
duas fitas, que delimitam uma 
fenda para a passagem da luz. Esti
muladas pelo sinal elétrico (sinal 
sonoro transformado), as fitas vi
bram, formando a fenda, de tam a
nho variável conforme o sinal. 
Como o filme move-se em veloci
dade uniforme, o tempo de exposi
ção é sempre o mesmo, mas a 
quantidade de luz torna-se propor
cional à largura da fenda.

Há também o método de grava
ção em área variável: consiste 
numa faixa enegrecida, cuja lar
gura se modifica conforme o sinal 
recebido. Funciona por intermédio 
de um galvanômetro de espelho. 
Esse instrumento faz variar de ma
neira indireta a largura da fenda — 
iluminada com intensidade cons
tante —  diante da qual corre a pelí
cula. (Um espelho do galvanome- 
tro, no qual se reflete a luz, gira 
sobre si mesmo conforme os sinais 
elétricos, formando estrias lumino
sas de extensão variável, que im
pressionam a película.) A leitura da 
gravação é feita por uma fotovál- 
vula ou fotocélula, sobre a qual in
cide a luz que atravessa a película 
gravada. A corrente anódica da  fo
tocélula, de intensidade proporcio
nal ao fluxo luminoso, alimenta os 
amplificadores, que por sua vez ali
mentarão os alto-falantes que irão 
reproduzir o som.

Gravação magnética, a melhor

Sobre uma fita magnética, po
dem ser gravados sinais acústicos, 
dados de computadores* eletrôni
cos ou programas em video-tape 
para a televisão*. A gravação mag
nética pode ser cancelada e refeita 
(na mesma fita), coisa impossível 
nos outros processos. Nela, a gra
vação estereofônica é de qualidade 
superior.

A fita magnética é feita de uma 
base plástica coberta por uma fina 
cam ada de metal ferromagnético 
(grânulos de óxido de ferro com ta
manho da ordem de mícrons). 
Quando a fita passa pela cabeça de 
gravação, os sinais elétricos recebi
dos do microfone são traduzidos

em fluxos magnéticos, de intensida- 
des variáveis e proporcionais aos 
sinais acústicos. Então os grânulos 
se alinham segundo o campo mag
nético criado, em maior ou menor 
escala. Para conseguir uma lineari
dade nas características magnéti
cas, costuma-se usar uma corrente 
alternada de alta freqüência (em ge
ral entre 50 e 150 kHz), que se adi
ciona ao sinal elétrico normal e que 
não impressiona a cabeça de leitura 
na fase de reprodução. Da mesma 
maneira, pode-se cancelar uma gra
vação em fita magnética com o uso 
de uma cabeça especial, alimentada 
por um sinal alternado de alta fre- 

üência, que desalinha os grânulos 
e óxido de ferro da fita, possibili

tando assim que esta seja utilizada 
para uma nova gravação.

As cabeças de gravação e de lei
tura para fitas magnéticas são pra
ticamente iguaiSj ao contrário da 
gravação em películas. Nos grava
dores modernos as duas cabeças 
costumam ser reunidas num só 
corpo.

Por volta de 1970, surgiu uma 
forte concorrente para a fita tradi
cional de óxido de ferro: a fita 
preta de dióxido de cromo, desen
volvida pela Du Pont de Nemours 
para a NASA (Administração Na
cional de Aeronáutica e Espaço, 
dos EUA). A nova fita, com grânu
los bem menores, apresenta menos 
chiados e suporta bem a gravação 
de sons altos (melhor resposta de 
freqüência e maior nível). Pode, ao 
contrário da outra, ser gravada em

alta rotação, o que assegura uma 
reprodução excelente.

Na televisão, o “video-tape”

A televisão começou transmi
tindo apenas imagens captadas no 
momento da recepção. Essa trans
missão “ao vivo' acrescenta dra- 
maticidade aos programas, princi
palmente coberturas diretas de 
fatos importantes ou espetaculares, 
competições esportivas, etc. Mas 
também cria problemas para outras 
produções regulares de uma emis
sora de televisão, como espetáculos 
musicais, humorísticos e teatrais: 
não é possível corrigir falhas ou 
acidentes, e é difícil manter-se o 
ritmo desejado.

Esses problemas puderam ser 
eliminados a partir de 1956, 
quando se realizou nos Estados 
Unidos a primeira gravarão de 
imagem e som para televisão, com 
o uso de fita magnética (o video- 
tape), bastante semelhante à de gra
var apenas som.

O aparelho de video-tape regis
tra o sinal de vídeo (imagem) numa 
fita de 2 polegadas de largura (ta- 
manho-padrão para uso profissio
nal), por meio de um eletroímã ins
talado na cabeça de gravação e 
leitura. Outra cabeça grava e repro
duz da mesma maneira o sinal de 
áudio (som). Como na gravação de 
som, a fita é impregnada de óxido 
de ferro sintético (partículas em 
forma de agulhas de menos de 1 
micron de comprimento). A cabeça

(vídeo) magnetizada do aparelho de 
gravação modifica a posição das 
partículas conforme os sinais rece
bidos. Mantendo-se a sala dos apa
relhos de video-tape livre de poeira, 
sem grande circulação de pessoas, 
a uma temperatura constante de 19 
a 20 graus centígrados e umidade 
de 40 a 50%, condições considera
das ideais, pode-se aumentar o 
tempo de utilização de uma mesma 
cabeça, que tem vida média de tre
zentas horas (depois ela deve ser 
enviada à fábrica para ser recondi
cionada).

Edição de “video-tape”

Até por volta de 1960, existia 
apenas um único processo de edi
ção (montagem ) de programas de 
televisão em video-tape: o_ corte 
físico da fita magnética. Então sur 
giu o processo eletrônico, que deixa 
a fita intata.

Na montagem por corte, o ope
rador coloca a fita sob um micros
cópio com potência de aumento da 
ordem de quarenta vezes e aco
plado ao equipamento de m onta
gem. Ele observa a linha das partí
culas de óxido de ferro e passa a 
tesoura exatamente na linha que 
m arca a separação entre os qua
dros da seqüência, como se fossem 
fotogramas de filmes. Se o corte 
não é feito no ponto certo, a ima
gem dá “ pulos’ e perde a estabili
dade quando reproduzida. Esse 
processo, além de ser limitado, 
causa maior desgaste na  cabeça de 
video-tape, diminuindo seu tempo 
de vida: em cada ponto de emenda 
a espessura da fita aumenta, o que 
provoca maior atrito quando ela 
passa pela cabeça. Por isso genera- 
lizou-se o uso do processo eletrô
nico.

A edição eletrônica de video- 
tape elimina esse inconveniente e 
oferece mais recursos do ponto de 
vista artístico, permitindo um 
maior controle da qualidade de 
programas que precisam ser grava
dos em partes (por exemplo, teleno
velas, que exigem mudanças de ce
nários, iluminação e guarda-roupa 
de uma cena para outra). No Brasil 
utiliza-se o termo inglês take para 
identificar cada parte gravada. Na 
montagem dos takes, o produtor 
pode melhorar o ritmo abreviando 
cenas que tenham ficado dema
siado longas, acrescentando efeitos 
de som, novas imagens (inserts), 
trucagens e até mesmo pequenas 
seqüências de animação.

Na edição eletrônica usa-se pelo 
menos duas máquinas de video- 
tape: na primeira, vai a fita com os 
takes originais da gravação; na se
gunda, a fita que será a definitiva. 
A segunda máquina faz os cortes e 
emendas eletronicamente, nos pon
tos desejados.

Entre os equipamentos para vi- 
deo-tape, há os conjuntos comple
tos (com monitores, editores e fita 
de 2 polegadas), para uso profissio
nal, e os portáteis (fita de 1 ou 2 
polegadas), que uma só pessoa 
pode operar, com o aparelho de 
gravação nas costas e uma pequena 
câmara*.

O equipamento portátil de 1 po
legada, de resultado inferior ao das 
câm aras de estúdio, foi ampla
mente utilizado em telejornais. No
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caso, seu uso se compara ao da ra- 
diofoto pelos jornais: o padrão de 
definição e nitidez da imagem é 
desconsiderado em função da dra- 
maticidade, importância ou imedia- 
tismo da informação nela contida. 
Mas, por volta de 1970, passou a 
ser produzido um equipamento 
portátil mais leve e com a quali
dade profissional permitida pela 
fita de 2 polegadas.

Nos Estados Unidos, havia 
200 000 aparelhos portáteis de W- 
deo-tape de 1 polegada, no começo 
de 1972. Eles são muito usados em 
universidades, para ensino dos 
currículos, arquivo de informações, 
mas especialmente em pesquisas de 
comunicação ou como meios de ex
pressão artística.

Também foram formadas diver
sas comunidades de vídeo, para 
maior intercâmbio de informações 
e experiências, e para tentar supe- 
rar o que consideram “ bloqueio de 
informação” ou “ monopólio de in 
formação dirigida” das grandes re
des comerciais de emissoras de te
levisão. Esse uso particular do 
video-tape cresceu com a introdu 
ção do video-cassette, que tornou o 
arquivo de imagens e sua reprodu
ção em qualquer receptor domés
tico tão fácil quanto o uso de um 
gravador de som.

“ V ideo-tape” no  Brasil

O video-tape foi usado pela pri
. . . . . .  meira vez no Brasil em 1958, com

Algumas vezes, no video-tape a importância da informação é mais valorizada do que a própria qualidade da imagem. a apresentação de O Duelo, de
Guimarães* Rosa, pelo programa 
de teleteatro TV  de Vanguarda; da 
TV Tupi de São Paulo. Essa estréia 
do novo equipamento foi conside
rada bastante precária, pois ainda 
não havia possibilidade de m onta
gem. O produtor do programa, 
W alter George Durst, revelou pos
teriormente que dispunha de uma 
fita de apenas uma hora de dura
ção, e por isso as cenas tiveram de 
ser exaustivamente ensaiadas e cro
nometradas. Assim mesmo, 
quando a fita terminou, faltavam as 
cenas finais —  cerca de dez minu
tos —  e elas tiveram de ser apre 
sentadas “ ao vivo” depois da trans
missão da parte gravada.

A gravação em video-tape no 
Brasil só passou a ser usada com 
pleno aproveitamento de todas as 
suas possibilidades de montagem a 
partir de 1960. O pioneiro nisso foi 
o humorista Chico Anísio, ao es
trear na TV Excelsior. Seu pro
grama tinha trucagens e uma lin
guagem que se aproximava muito 
da cinematográfica.

Nos anos que se seguiram, a im
portação de equipamento mais so
fisticado de montagem melhorou 
de forma substancial a produção de 
telenovelas, musicais e outros pro
gramas. O uso da gravação genera- 
lizou-se e as transmissões “ao 
vivo” passaram a se limitar prati
camente aos telejornais, pois 
mesmo alguns espetáculos de audi
tório e transmissões esportivas pas
saram a ser gravados, possibili 
tando, assim, melhores qualidades 
técnicas.

A transmissão da informação pela TV  foi revolucionada com a introdução da aparelhagem completa de video-tape.
VEJA TAM BÉM : Disco; Fita 
Magnética.
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Gravatá

De origem tupi-guarani, a pala
vra “gravatá” refere-se a diversas 
plantas monocotiledôneas* da 
família das bromeliáceas. Vários 
outros termos — tais como ca- 
roatá, craguatá, cranatá, cara- 
guatá, coroatá, caroá e croá —  são 
usados na mesma acepção.

Os gravatás dividem-se, quanto 
ao habitat*, em terrestres e epifiti- 
cos ou epífitas* (estes, também 
chamados de “gravatás-de-árvore” , 
vivem sobre outras plantas, mas 
sem levar vida parasitária). Pos
suem hábito herbáceo e folhas* ge
ralmente lanceoladas, com limbo 
coriáceo e bordas espinhosas. Em 
várias espécies, as folhas apresen
tam certa suculência. Os caules* 
dos gravatás, pouco distintos du
rante a fase vegetativa, aparecem, 
na altura da floração, como eixo da 
inflorescência. Nas espécies epifíti- 
cas, a função das raízes é simples
mente fixar a planta ao solo ou a 
alguma forma vegetal: a absorção 
da água e das substâncias minerais 
ocorre através dos pêlos em es
cam a que revestem a epiderme das 
folhas.

Raramente as flores* dos grava
tás aparecem isoladas — sao Co
muns as inflorescêncías em capí
tulo, espiga ou panícula. As partes 
mais vistosas desses agrupamentos 
florais são as brácteas que prote
gem as flores.

A família das bromeliáceas pos
sui cerca de 46 gêneros e 1 700 es
pécies. Com_ exceção de uma espé
cie do gênero Pitcairnia — 
encontrada na costa do golfo da 
Guiné — , todas as bromeliáceas 
são americanas, ocorrendo sobre
tudo nas regiões tropicais. No Bra
sil, há representantes em todo o ter
ritório, sendo mais abundantes nas 
m atas costeiras do sul, a partir de 
São Paulo. Nas caatingas do nor
deste existem também muitos gra
vatás, predominando as espécies 
terrestres. Algumas são conhecidas 
pelo nome regional de “macam- 
bira”. Nos sertões bravios do inte
rior da Paraíba e de Pernambuco, 
as macambiras de folhas com bor
das espinescentes constituem um 
flagelo para os viajantes e seus ca
valos. Nos cerrados do Brasil cen
tral as bromeliáceas são bem raras.

O  va lo r econôm ico

Algumas espécies de bromeliá
ceas revestem-se de considerável im
portância econômica. É o caso do 
abacaxi* (Ananas sativus), culti
vado em muitos Estados brasilei
ros. No Havaí, essa planta é larga
mente industrializada, represen
tando uma de suas principais fon
tes de divisas.

O caroá do nordeste brasileiro 
(do gênero Neoglaziovia) é outra 
bromeliácea também explorada 
pela indústria. De suas folhas são 
obtidas fibras que encontram apli
cação em tecelagem.

A barba-de-velho — um gravatá 
epifítico da espécie Tillandsia us- 
neoides —  já  foi muito usada no

Quase todos os gravatás têm grande valor decorativo. Um a das espécies mais bonitas é a "Nidularium tricolor".

E n t r e  a s  e s p é c ie s  o r n a m e n t a is  b r a s ile ir a s  e s tá  a  " A o c h m e a  t r a c e j a d a " .

enchimento de colchões. Distri- 
bui-se por toda a costa leste das 
Américas, a partir da Flórida. O 
uso ornamental dos gravatás é 
ainda muito reduzido. Embora 
existam inúmeros gêneros e espé
cies de grande valor decorativo, 
são praticamente inexplorados. O 
Brasil possui enorme potencial de 
gravatas ricos em flores ou folha
gens de grande beleza. Entre eles, 
os gêneros Vriesia, Billbergia, Til
landsia, Nidularium, Aechmea, 
Quesnelia, Neoregellia, Dyckia  e 
Acantostachis. Isso possibilitaria 
diversas hibridizações e conse
qüente melhoria das qualidades or
namentais dos gravatás. Mais 
ainda, sendo as bromeliáceas quase 
exclusivamente americanas, sua 
cultura e aprimoramento permiti
riam a exportação para outros con
tinentes.

Embora um pouco demorado, o 
cultivo das bromeliáceas não é ta
refa difícil. Como são plantas ge
ralmente bastante rústicas, não exi
gem um tratamento contínuo. Além 
de consumirem pouca água, podem 
armazená-la entre as folhas, densa
mente imbricadas e distribuídas em 
roseta. Nas espécies epifíticas, o 
alimento não provém do solo, mas 
de detritos vegetais recolhidos pe
las folhas. Seu cultivo exige apenas 
regas periódicas e um pouco de ter- 
ra-vegetal, folhedo, etc., sobre as 
folhas.
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Gravidez

Na espécie humana, o processo 
de fecundação, que precede a j>ravi- 
dez, dá-se com a fertilizaçao do 
óvulo pelo espermatozóide, nas 
trompas de Falópio. Por intermé
dio de movimentos peristálticos 
das paredes dessas trompas e de 
movimentos dos cílios das células 
que as atapetam, o ovo é transpor
tado para o útero. Já no curso 
desse transporte ocorrem divisões 
celulares no ovo. Depois de atingir 
o útero, permanece livre na cavi
dade uterina, por volta de quatro 
ou cinco dias, antes de sua implan 
tação definitiva no endométrio ute
rino (parede interna do útero). En
quanto o ovo permanece livre, sua 
nutrição é suprida principalmente 
por nutrientes contidos nas secre
ções das células das trompas e ute
rinas.

A implantação do ovo resulta da 
ação de células trofoblásticas de
senvolvidas em sua superfície, que 
secretam enzimas*. Elas digerem e 
liquefazem as células do endomé
trio, no local de implantação do 
ovo, enquanto se formam cordões 
de células trofoblásticas, que se es
tendem às bordas do endométrio 
digerido e aí se prendem. Uma vez 
dada a implantação, as células tro
foblásticas e outras células de ca
madas superficiais do embrião pro
liferam rapidamente e, juntamente 
com as células do endométrio ute
rino, estas células originarão a pia 
centa e as várias membranas, entre 
as quais se destaca o âmnio. Este 
forma uma bolsa, em cujo interior 
o líquido amniótico —  cuja função 
é amortizar os choques — cir
cunda o embrião.

À medida que os cordões de cé
lulas trofoblasticas vão aderindo 
ao útero, capilares sanguíneos do 
embrião crescem na direção de tais 
cordões, que progressivamente se 
subdividem, constituindo as vilosi- 
dades placentárias. Contendo capi
lares do embrião, as vilosidades 
mergulham em lagos sanguíneos 
—  espaços supridos por sangue* 
da gestante, entre a superfície do 
endométrio e os cordões trofoblás- 
ticos. Semelhante organização tem 
por objetivo permitir uma superfí
cie de trocas muito grande: a p la
centa madura apresenta uma area 
total de aproximadamente 16 me
tros quadrados.

O cordão umbilical, em cujo in
terior passam a veia e as duas arté
rias umbilicais, tem por função co
municar o embrião com a placenta. 
A comunicação desta com a circu
lação da mãe efetua-se através das 
artérias uterinas, • que conduzem 
sangue aos lagos placentários, rea- 
lizando-se o retorno pelas veias 
uterinas. Por conseguinte, em com - 
partimentos sem comunicação di
reta, circulam na placenta tanto o 
sangue materno como o sangue 
fetal. As substâncias —  gases e nu
trientes —  dissolvidas no plasma 
materno passam (por difusão) para 
o sangue do feto e vice-versa, mas 
os globulos sanguíneos não se mis
turam, exceto com o rompimento O  re a lis m o  g ro te s c o  do p a rto  n u m  q u a d ro  e s c u lp id o  e m  m a d e ira , d e  G . U a c o m b e . ( " O  N a s c im e n to  d o  H o m e m  .)

O alheamento vem do cansaço e da consciência de um ser dentro de si.

de alguns vasos. (Tal acidente, que 
motiva a passagem de glóbulos ver
melhos do feto à circulação ma
terna, acarreta conseqüências im
portantes, quando existe incompa
tibilidade de fator Rh entre mãe e 
feto.)

Além de proporcionar substrato 
pa ja  as trocas de nutrientes entre 
mãe e feto, a placenta é também 
uma glândula* de secreção interna, 
produzindo grandes quantidades de 
gonadotrofina coriônica, estróge- 
nos, progesterona e um hormônio 
lactogênico placentário.

Nos ciclos não gravídicos, a 
menstruação normal geralmente 
ocorre por volta de catorze dias 
após a ovulação, quando a maior 
parte do endométrio secretor se 
desprende da parede uterina e é ex- 
pelida para o exterior. Isso não 
acontece no caso do ciclo graví- 
dico, pois as células trofoblásticas 
começam a secretar gonadotrofina, 
que passa à circulaçao materna. A 
velocidade da secreção aumenta 
com bastante rapidez e alcança um 
máximo cerca de sete semanas 
depois da fecundação, seguindo-se 
então um decréscimo gradual, que 
atinge um valor relativamente 
baixo em torno da 16.a semana 
de gestação.

A gonadotrofina tem função bas
tante semelhante à do hormônio* 
luteinizante secretado pela glân
dula hipófise*, prevenindo a invo- 
lução do corpo lúteo, que ocorreria 
normalmente no final do ciclo se 
não se consumasse a fecundação. 
Como, sob a influência da gonado
trofina coriônica, o corpo lúteo se- 
creta mais progesterona e estró- 
geno do que o normal, tal excesso 
de hormônios provoca a continua
ção do crescimento do endométrio 
uterino, que por sua vez estoca 
grandes quantidades de nutrientes, 
ao invés de se desprender e causar 
a menstruação. Se o corpo lúteo for 
removido um pouco antes da 11.* 
semana de gravidez, verifica-se 
usualmente um aborto* espontâ
neo. Depois desse período, a pró
pria placenta secreta quantidades 
suficientes de progesterona e estró-
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Dois cortes de blastocisto (ovo de 11 a 13 dias após a fecundação): à esquerda, o início da formação do saco 
amniótico, responsável pela proteção do feto; ã direita, o saco já desenvolvido, envolvendo o embrião.

O feto encontra-se dentro da cápsula formada pelo saco amniótico; à direita, a cavidade uterina já totalmente preen
chida, diferenciando-se os anexos embrionários: âmnio, córion, placenta e cordão umbilical.

genos para manter a gravidez até o 
fin al.

Funções dos estrógenos e da 
progesterona

Com o avanço da gravidez, es
trógenos e progesterona são secre- 
tados em quantidades cada vez 
maiores, com produção diária 
muito superior à que caracteriza os 
ciclos sexuais comuns.

O efeito principal dos estrógenos 
consiste na proliferação celular em 
certos órgãos reprodutores e em al
guns órgãos acessórios. De suas 
quantidades extremas, durante a 
gravidez, resulta o aumento do 
utero, das mamas (com desenvolvi
mento do tecido glandular mamá
rio) e da genitália externa.

Os estrógenos também relaxam 
os vários ligamentos pélvicos, tor
nando mais elásticas as articula
ções da cavidade óssea da bacia, o 
que facilita a acomodação do feto 
e sua passagem por ocasião do 
parto*. Acredita-se que os estróge
nos influam no desenvolvimento do 
feto, controlando, p o r exemplo, a 
velocidade da divisão celular.

A progesterona provoca os se
guintes efeitos essenciais para uma 
gravidez normal: preparo do endo- 
métrio para receber o óvulo fertili
zado; diminuição da capacidade de 
contração das fibras uterinas; au
mento da quantidade de secreção 
das células tubárias e uterinas; e 
auxílio na preparação das mamas 
para a lactação.

Além das modificações causadas 
pelos hormônios, a sobrecarga fi
siológica representada pelo feto em 
desenvolvimento suscita outras al
terações na mulher grávida. O dé
bito cardíaco aumenta em cerca de 
30 a 40% com relação ao normal, 
em conseqüência do aumento, geral 
do metabolismo* e da circulação 
placentária, que atinge cerca de 
750 mililitros de sangue por mi
nuto, nas fases finais da gravidez. 
No último período da gestação, 
também aumenta o volume sanguí
neo, devido principalmente à reten
ção de sal e água pelos rins, em res- 

osta à excessiva secreção 
ormonal. O consumo de nutrien

tes pelo feto pode provocar a carên
cia deles no organismo materno, se 
este nãg for convenientemente su
prido. E o caso, por exemplo, da 
anemia, que a mãe apresenta 
quando suas reservas de ferro não 
são suficientes para suportar a sín
tese da hemoglobina em seu orga
nismo e no do feto.

Moléstias da gravidez

Uma série de distúrbios que 
ocorrem no organismo feminino 
durante a gravidez pode originar 
diversos sintomas, sem que estes, 
entretanto, devam ser considerados 
indicativos de moléstia. São distúr
bios menores da gravidez, que in
cluem, entre outros, sensação de 
queimação no estômago, vomitos, 
aumento da freqüência das mic
ções, cãibras musculares e pequena 
retenção de sal e água, dando lugar 
a um edema moderado. Alguns fe
nômenos patológicos preexistentes 
podem ser agravados pela gravidez, 
como é o caso de varizes de mem
bros in fe r io re s ,  h e m o r r ó id a s ,  c o n s 

tipação, anemia, dores nas costas, 
infecções urinárias e hipertensão 
arterial.

Além destas, existem patologias 
próprias da gravidez. Cerca de dois 
terços das mulheres grávidas quei- 
xam-se de náuseas e vômitos mati
nais, cuja exata etiologia continua 
tema de discussão, embora fatores 
fisiológicos e psicológicos tenham 
sido propostos como causa do fe
nômeno. Em apenas 0,5% dos ca
sos o quadro assume proporções 
graves e pode ser considerado 
doença. Trata-se da hiperêmese 
gravídica, capaz de trazer desidra
tação, acidose e deficiências nutri
cionais, podendo revelar-se fatal, se 
n ã o  f o r  a d e q u a d a m e n te  c o n t r o la d a .

Entre as outras patologias que 
afetam o período da gravidez desta
cam-se:

GRAVIDEZ ECTÓPICA — 
Recebe tal denominação toda gra
videz que se dá fora do útero. Em 
cerca de 98% dos casos de gravidez 
ectópica, o ovo se aloja nas trom 
pas. Outros locais passíveis de im 
plantação do ovo são a cavidade 
abdominal, o ováriò e o colo ute
rino. Entre as causas que predis
põem à gravidez ectópica figuram 
infecções no peritônio e nas trom 
pas, cirurgia abdominal prévia e tu
mores pélvicos. *

Os principais sintomas e sinais 
d e  g r a v id e z  t u b á r i a  ( d a s  t r o m p a s )

são amenorréia (falta de menstrua
ção) seguida de sangramento ute
rino, dor na região pélvica e, à pal
pação, uma massa dolorosa na 
mesma região. A gravidez tubária 
pode apresentar-se como quadro 
clinico agudo ou crônico. Em sua 
forma aguda, que abrange aproxi
madamente 40% dos casos, a dor 
começa subitamente, sendo lanci
nante e intermitente, acompanhada, 
em geral, por sangramento uterino 
considerável, em virtude de hemor
ragia por ruptura da trompa. A pa
ciente deve ser submetida a pronta 
intervenção cirúrgica, uma vez que 
o sangramento uterino não contro
lado é capaz de provocar sua 
morte.
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São as forças gravitacionais que mantêm o satélite artificial em órbita.

Na forma crônica da gravidez 
tubária, o sangramento pela 
trompa verifica-se paulatinamente 
e acumula-se na cavidade abdomi
nal. Geralmente, há também san
gramento pela vagina, mas de cará
ter discreto. Registra-se dor 
abdominal freqüente, porém de me
nor intensidade.

TOXEMIA DA GRAVIDEZ
—  Uma das patologias mais fre
qüentemente encontradas caracteri
za-se por três sintomas principais: 
hipertensão arterial, proteinúria 
(aumento excessivo da excreção de 
proteínas pela urina) e edema (in
chaço), geralmente ocorrendo nos 
três últimos meses da gravidez e re
gredindo pouco tempo (até duas se
manas) depois do parto. Em alguns 
casos, estes sintomas são acompa
nhados por dores de cabeça inten
sas, pertubações visuais, convul
sões e estado de coma. Pode 
coexistir também insuficiência re
nal aguda. A forma não convulsiva 
da doença é chamada pré-eclâmp- 
sia; denomina-se eclâmpsia quando 
há convulsões.

As causas da toxemia da gravi
dez são, ainda, totalmente desco
nhecidas; sabe-se apenas que a hi
pertensão arterial ou uma doença 
renal anteriores à gravidez consti
tuem fatores predisponentes, capa
zes de levar a um quadro de toxe
mia antes do último trimestre da 
gestação. Neste caso, a toxemia é 
dita secundária.

Os sinais e sintomas da toxemia 
primária podem ser explicados por

A  gravidez produz muitas transfor
mações no corpo da mulher.

excessiva retenção de sal pelos rins 
e uma vasoconstrição generalizada, 
que são causas tanto do edema 
como da elevação da tensão arte
rial. Acredita-se, por esse motivo, 
que o fator etiológico deva ser en
contrado em algum distúrbio endó- 
crino ou metabolico. Ao lado disso, 
ocorrem lesões renais, que podem 
explicar a proteinúria e a retenção 
de sal.

A gravidade da toxemia varia 
desde um quadro benigno, contro
lável apenas com repouso e restri
ção de sal na dieta, até casos gra
ves de eclâmpsia incontrolável e 
suscetível de ser fatal. O trata
mento precoce é muito importante.

PARTO PREM ATURO — Re
cebe esta denominação a interrup
ção da gestação após a 28.a se
mana de gravidez. Entre suas 
variadas causas, pode-se incluir a 
toxemia gravídica, doenças renais e 
vasculares e distúrbios hormonais, 
além de condições peculiares à pró
pria gestante, que culminam espon
taneamente no parto prematuro ou 
impõem a deliberada interrupção 
da gravidez por motivo de riscos 
tanto para a gestante como para o 
feto.

Entre os fatores de ordem ovular 
estão incluídas as alterações rela
cionadas com as membranas, com 
a placenta e com o próprio feto 
(morte ou posição anormal). A in
serção baixa da placenta, quando 
esta se insere total ou parcialmente 
no segmento inferior ao útero, e a 
placenta prévia, quando 'atinge o 
orifício interno do útero ou suas 
proximidades, além de causarem 
interrupção da gravidez (aborto ou 
parto prematuro), podem provocar 
ainda deslocamento precoce da 
placenta (com possibilidade de 
morte da gestante e do feto, em 
conseqüência de hemorragia), rom 
pimento prematuro das membranas 
e também posições anômalas do 
feto. A adesao anormal da placenta 
ao miométrio, em profundidade, re
cebe a denominação de “placenta 
acreta” e causa retenção placentá- 
ria, com ou sem hemorragia, depois 
da expulsão do feto. Em caso ex
tremo, torna-se necessária a reti
rada cirúrgica do útero, ou seja, a 
histerectomia.

O cordão umbilical também é 
um local passível de alterações, 
quanto a comprimento, local de in
serção, torções e rupturas.

POLIDRÂM NIOS —  Patologia 
resultante de quantidade excessiva 
de líquido na bolsa amniótica, po
dendo causar interrupção da gravi
dez ou desencadear toxemia graví
dica, malposições fetais e 
complicações durante o parto.

A placenta pode sofrer ainda 
dois tipos de alterações: a mola hi- 
datiforme, que é a degeneração de 
parte ou totalidade das vilostdades 
placentárias em pequenas vesícu
las, com possibilidade de transfor
mação maligna; e o coriopitelioma
— proliferação carcinomatosa do 
trofoblasto, manifestada durante 
ou logo apos a gravidez.

VEJA TAM BÉM : Aborto; Em
briologia; Parto; Reprodução.

Gravitação

As primeiras tentativas de com- 
reender o sistema solar são atri- 
uídas aos gregos de alguns séculos 

antes de Cristo. No século II da era 
cristã, Ptolomeu* fez uma síntese 
do conhecimento grego, enrique
cendo-o com novas conclusoes. 
Deve-se a ele a concepção de um 
sistema no qual a Terra* ocupa o 
centro do Universo.

No século XVI, Copérnico* su
geriu a possibilidade de uma expli
cação simples para os movimentos 
celestes — bastava colocar o Sol 
como centro do Universo. Segundo 
essa teoria, dita heliocêntrica, a 
Terra giraria em torno de seu eixo 
e ao redor do Sol, descrevendo um 
movimento semelhante ao de ou
tros planetas.

A celeuma que envolveu as duas 
teorias conflitantes teve repercus
sões positivas no campo do conhe
cimento astronômico, forçando os 
cientistas a buscar informações 
mais precisas sobre os astros. 
Coube a Tycho Brahe* — o último 
grande a fazer observações sem te
lescópio* —  a tarefa de compilar, 
selecionar e comparar todos os da
dos obtidos. Anos depois eles se
riam interpretados por Johannes 
Kepler*, que verificou certas regu- 
laridades no movimento dos astros 
e condensou o resultado de seu tra
balho em três leis:

1." —  a) As trajetórias dos pla
netas (em seus movimentos helio
cêntricos) são curvas planas; os

lanos que as contêm passam pelo 
o l; b) A área varrida pelo raio ve

tor que liga o planeta ao Sol é pro
porcional ao tempo empregado em 
descrevê-la.

2.a_—  As trajetórias dos plane
tas são elipses nas quais o Sol 
ocupa sempre um dos focos.

3.* —  Os quadrados dos tempos 
empregados pelos planetas para 
descreverem as suas órbitas com
pletas são sempre proporcionais 
aos cubos dos semi-eixos maiores 
das órbitas.

As leis de Kepler —  que repre
sentavam uma confirmaçao da teo
ria de Copérnico —  eram de cará
ter empírico, não estabelecendo 
qualquer teoria explicativa. Nelas 
não há qualquer referência às for
ças que atuam sobre (ou entre) os 
planetas. Em nada alteraram, por
tanto, as noções relativas aos fenô
menos terrestres: continuou perdu
rando a idéia de que os 
movimentos celestes, ou tudo 
aquilo que “ acontecesse fora da 
Terra”, eram de natureza inteira
mente diversa do que ocorria no 
planeta.

Foi somente no século XVII, 
com Sir Isaac Newton*, que as 
ciências da mecânica* celeste e da 
mecânica terrestre foram reunidas 
numa só teoria.

A queda de um dogma

Até o século XVII, o dogma
tismo aristotélico era a única “ex-
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plicação” para a queda dos corpos: 
‘Os graves caem porque seu lugar 

é embaixo”. O peso de um corpo 
era considerado como algo inerente 
a ele. Galileu* e depois Newton 
tentaram encontrar uma explicação 
melhor para o fenômeno: em 1665, 
ocorreu a Newton que a força res
ponsável pela queda de um corpo 
podia ser essencialmente a mesma 
que atraía a Lua para a Terra: a 
aceleração centrípeta da Lua em 
sua órbita e a queda de um corpo 
na superfície terrestre poderiam ter 
a mesma origem.

Para demonstrar essa idéia, 
Newton determinou a aceleração 
centrípeta da Lua, a partir de seu 
período de revolução e do raio de 
sua órbita. Chegou à conclusão de 
que era aproximadamente 3 600 
vezes menor que a aceleração da 
gravidade (9,81 m /s2), oscilando 
em torno de 0,00272 m /s2. Expli
cou essa diferença considerando

que a aceleração de um corpo que 
cai é inversamente proporcional ao 
quadrado de sua distância à Terra 
(ou melhor, ao centro da Terra — 
Newton admitiu que toda a massa 
do planeta se concentrava em seu 
centro).

“ A força entre dois pontos mate
riais quaisquer de massas e m2, 
se separados pela distância r, é 
uma força de atração que atua na 
direção da reta que une esses pon
tos materiais, e sua intensidade é: 

F = G m» m 2 
r?

sendo G  uma constante universal 
que assume o mesmo valor para to
dos os pares de pontos materiais.” 
Nesses termos, Newton formulou a 
lei da gravitação universal. As for
ças de “atraçao” entre dois pontos 
materiais constituem um par de 
ação e reação: um corpo a atrai um 
corpo b com uma força de mesma 
intensidade, mesma direção e sen-

A  B A L A N Ç A  D E  T O R Ç Ã O

Duas esferas A  e B, feitas de metais inoxidáveis (tais como ouro ou 
prata), são suspensas por um fio Q , de fibra de quartzo. Postas em 
alturas diferentes, essas esferas são equilibradas pelas esferas A ' e B\ 
respectivamente. Inicialmente, elas sofrem apenas a atração gravita -  
cional da Terra. No centro do suporte é montado um espelho plano
—  que facilita a observação de pequenos desvios, pois um raio refletido 
gira de um ângulo duas vezes maior do que girou o espelho. Um  raio 
luminoso é feito incidir sobre o espelho; e, após ser refletido, produz 
uma mancha luminosa sobre uma escala colocada a certa distância do 
sistema de esferas. No início da experiência, a posição da mancha lu
minosa indica zero. Aproximam-se das pequenas esferas um par de es
feras (M a , Mb) feitas de metal pesado —  chumbo, por exemplo. A atra
ção gravitacional que elas exercem sobre as menores provoca uma 
rotação da balança —  que é percebida pelo deslocamento da mancha 
luminosa na escala. A partir dessa rotação é possível determinar a força 
entre as esferas A , A ', B, B ': essa força é equilibrada pela reação elás
tica do fio de quartzo —  que depende do ângulo de rotação (podendo 
ser medida a partir das características do fio de suspensão). Calculada 
a força de atração, determina-se a constante G , pois a massa das esfe
ras e sua distância são conhecidas.
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A  explicação para a queda dos cor
pos surgiu com Newton.

tido oposto à força com que é 
atraído.

A determinação experimental da 
constante de gravitação pode ser 
feita de diferentes maneiras. A mais 
usual recorre ã balança de torção, 
também chamada de balança de 
Cavendish — em homenagem ao 
físico inglês Henry Cavendish*, 
que, em 1798, determinou pela pri
meira vez o valor de G, servindo-se 
de uma balança de torção que foi 
por ele mesmo inventada.

Conhecido o valor da constante 
de gravitação (6,673 x 10"11 N 
m2/kg2), a lei de Newton permite 
determinar a intensidade das forças 
existentes entre quaisquer pares de 
corpos. Possibilita também o cál
culo da massa da Terra. Na su
perfície do planeta, um corpo de 
massa m  fica sujeito a uma força 
F =  mg, onde j é a  aceleração da 
gravidade na superfície (9,81 
m /s2). Mas essa força F  tambem é 
dada pela lei da gravitação: 

mM
F = G —

onde M  indica a massa da Terra, 
e R, o seu raio. Da combinação 
dessas duas equações resulta: 

mg =  G m M /R 2
ou seja,

M = gR2/G  
Substituindo g, R  e G  pelos seus 
respectivos valores, obtém-se:

_  9.81 (6.37 x 106)2 
6,673x 1 0 -"

A massa da Terra é, portanto, 
5 .97  x 1021 to n e lad as .

Ao aplicar as leis do movimento 
e da gravitação às revoluções dos 
planetas, Newton confirmou as três 
leis de Kepler, explicando-as mate
maticamente. Para provar a lei dos 
períodos (a terceira), considerou 
nula a excentricidade da órbita 
elíptica do planeta —  aproximou-a 
de um círculo de raio R. Supôs 
também que a massa M  do Sol era 
maior que a massa m  do planeta 
(o que corresponde à realidade). E, 
ainda, que o Sol era estacionário e 
que as forças gravitacionais exerci
das por outros planetas ou estrelas 
poderiam ser desprezadas.

Como por hipótese o planeta 
descreve uma órbita circular, a 
força e aceleração gravitacionais 
são dirigidas para o centro, sempre 
perpendicularmente ao movimento. 
Nessas condições, a velocidade v 
muda apenas de direção. A acelera
ção radial a é traduzida por v 2/R. 
Com o resulta da ação da atração 
gravitacional do Sol, é válida a 
igualdade:

mM =  ma =  mv2 
R 2 R

Gravura

G

v2 =  GM /R 
A velocidade do planeta independe 
portanto de sua massa, mas está re
lacionada com o raio da órbita que 
ele descreve. É função também do 
período T  (tempo requerido para 
fazer uma revolução completa); 
como o comprimento da  circunfe
rência de sua órbita é dado por 2 
n R, a velocidade pode ser expressa 
pôr 2 n R /T. Da igualdade

GM  =  ^ 2 7tR  j 2

deduz-se

T2 =_  4 n 2
MG R 3

que exibe a mesma forma da lei dos 
períodos: T 2 =  K R 3.

Um campo estacionário

“ Duas massas exercem forças de 
atração entre si.” É o conceito bá
sico das teorias da gravitação e o 
ponto de apoio para a conceituação 
de “campo”. Um ponto material 
modifica de alguma forma o espaço 
que o cerca —  uma massa qual
quer estabelece um campo gravita
cional ao seu redor, atuando sobre 
outra massa ou ponto material 
imerso no campo. Assim qualquer 
ponto que passe nas imediações da 
Terra serã atraído por ela, com 
uma força de direção radial, de sen
tido indicando o centro do planeta, 
e intensidade mg. A cada ponto das 
vizinhanças da Terra é possível, 
portanto, associar um vetor —  que 
traduz a aceleração que um corpo 
sofreria se fosse nele abandonado. 
O campo gravitacional oferece, 
pois, um exemplo de campo veto- 
rial — a cada um de seus pontos 
associa um vetor. Como o valor em 
cada ponto permanece invariável 
com o decorrer do tempo, esse 
campo pode ser considerado esta
cionário.

VEJA TAM BÉM : Kepler; New- 
ton; Rotação.

Gravar é traçar por incisão ca
racteres, ornamentos ou figuras na 
superfície de qualquer material. Na 
acepção artística do termo, a pala
vra aplica-se também ao processo 
de colorir e reproduzir o material 
gravado e, mais modernamente, de 
imprimir cópias sobre o papel.

O trabalho do gravador divide-se 
em três estágios distintos: confec
ção da matriz (gravação propria
mente dita), tintagem e impressão. 
A matriz constitui um “suporte” 
para o artista transportar suas 
idéias. O material empregado para 
isso pode ser a madeira (xilogra
vura*), o metal (a buril, água-forte 
ou talho doce), a pedra (litogra- 
vura),_ ou ainda linóleo e outras 
substâncias plásticas ou sintéticas. 
Nas serigrafias (reprodução pelo 
processo silk-screen), a base é em 
geral uma tela de seda ou material 
sintético.

Quanto à tintagem, consiste na 
disposição de cores sobre a matriz, 
o que pode ser obtido através da 
impregnação do material (processo 
chamado “ boneca”) ou de uma pin
tura superficial, a rolo, ou com es
covas (sistema chinês).

A criação artística, iniciada com 
a demarcação das formas e figuras 
e que prossegue com a disposição 
das cores durante a tintagem, tem 
seqüência na etapa seguinte: a da 
reprodução. Cabe ao gravador es
colher o material sobre o qual fará 
a reprodução (plástico, vidro, 
alumínio, etc.) ou, se vai imprimir, 
selecionar o tipo de papel mais ade
quado aos efeitos que pretende. 
Além disso, deve optar por um dos 
vários sistemas de impressão. Na 
verdade, o trabalho de criação só 
termina quando é obtida uma cópia 
impressa considerada satisfatória 
pelo autor.

No entanto, nem todos os artis
tas preocupam-se com todas as três 
fases do processo. O alemão Rei
chert, por exemplo, não se ocupa 
com os dois primeiros estágios, 
preferindo limitar-se apenas à im
pressão de elementos preexistentes

C o re s  tê n u e s  n a  d e lic a d a  x ilo g ra v u ra  d o  ja p o n ò s  U ta m a ro  (s ó c u lo  X V I I I ) .
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Nos primeiros anos do século XX os expressionistas alemães renovaram substancialmente a concepção e a técnica 
da gravura. "Luar", uma xilogravura policromada de Edward Munch, mostra alguns recursos desses artistas.

combinados em um registro. Salva
dor Dali*, ao contrário, fez expe
riências que incluíram tão somente 
a primeira etapa, ou seja, a da gra
vação propriamente dita.

Com o uso do processo com
pleto, a gravura — definida como 
uma das artes* gráficas — , diferen 
cia-se ainda mais das outras artes 
plásticas. Não é apenas um relevo 
(como certas formas de escultura*) 
nem se produz pela aposição de 
elementos a uma superfície-base 
(como a pintura* e o desenho*). Ao 
contrário de todas essas artes, o 
“suporte” da idéia, na gravura, não 
integra a obra final; serve apenas 
para a confecção da matriz. E, en
quanto a tela faz parte de uma pin
tura, a madeira está sempre ausente 
na versão definitiva de uma xilo
gravura.

Por outro lado, os caracteres, 
imagens ou formas elaborados por 
um escultor ou pintor sobre o “su
porte” constituem a obra de arte 
em sua forma definitiva.

O mesmo não ocorre com a gra
vura; nesta, a matriz não é um ori
ginal fiel da obra acabada, pois o 
processo de reprodução, alem de 
introduzir novos materiais e efei
tos, age como um espelho, inver
tendo todas as impressões gravadas 
sobre a matriz. Dessa maneira, no 
primeiro estágio, o “suporte” da 
idéia é apenas um “negativo” da 
obra final.

A gravura se constitui numa 
forma particular de expressão artís
tica, com técnicas próprias e uma 
linguagem peculiar.

Gravura em madeira

As madeiras mais utilizadas 
a ra  a gravação são a nogueira, o 
uxo e a pereira. Sobre sua superfí

cie, o artista trabalha com facas, 
goivas, formões, buris ou velòs, tra
çando sulcos rebaixados de ma
neira que a imagem permaneça em 
relevo, constituindo a matriz.

As matrizes são tintadas com ro
los (manuais ou mecânicos) e a 
frio, utilizando-se, para isso, de tin
tas tipográficas, litográficas ou 
aquarelas. A tintura também pode 
ser feita com escovas (método 
oriental) impregnadas em tinta de 
base aquosa.

Na impressão, a matriz perma
nece fixa e o papel é pressionado 
sobre ela com o auxilio de colher, 
bastão, brunidor ou rolo. Seja pelo 
processo manual, seja pelo mecâ
nico (em que se utilizam prelos), o 
resultado e o mesmo: a tinta em
bebe o papel fazendo com que a 
gravura se reproduza não apenas 
sobre sua superfície, mas também 
em seu interior. Isto é, a xilogra
vura não aparece como um dese
nho sobre o papel, mas dentro do 
papel.

Pelas características de sua re
produção, a gravura em madeira é 
o único processo de gravação real
mente tipográfico. É diferente da li
tografia e da gravura em metal, as 
quais exigem condições específicas 
para a tintagem e a reprodução im
pressa.

Gravura em metal

A gravura em metal apresenta 
algumas semelhanças com o pro

cesso em madeira: ambas são feitas 
em relevo; supõem cuidados com a 
profundidade dos sulcos rebaixa
dos; e, na impressão, reprodu
zem-se dentro do papel.

No metal —  cobre, alumínio ou 
zinco —  são usados dois processos 
para a obtenção da matriz: o direto 
(a buril) e o indireto (água-forte).

No processo direto, o artista uti
liza o buril sobre uma placa de me
tal polido ( em geral, cobre), gra
vando sulcos cujo_ conjunto 
representa a composição a ser re
produzida. Posteriormente, preen
che os sulcos com tinta grossa, 
aquece a chapa metálica e retira 
com cuidado as sobras de tinta que 
tenham transbordado dos suLcos. A 
seguir, recobre a placa com a folha 
de papel úmido e uma faixa de lã 
ou feltro (para igualar a impres
são), introduzindo todo o conjunto 
entre dois cilindros giratórios. Sob 
pressão, o papel penetra nos sulcos, 
recebendo tanto mais tinta quanto 
mais profundo for o sulco.

Assim, enquanto na xilogravura 
em geral a tinta sobre o papel re
presenta a superfície em relevo da 
matriz, na gravura em metal, a bu
ril, sucede o oposto: são as incisões 
gravadas que se reproduzem no pa
pel. Nesse sistema, ao invés do bu
ril pode-se utilizar a ponta-seca 
(ponta de aço ou diamante) para 
rasgar a matriz, tirando as rebar
bas e criando os orifícios nos quais 
a tinta se depositará.

No processo indireto —  gravura 
a água-forte — , o artista não grava 
diretamente a superfície do metal; 
recobre a chapa com verniz, sobre 
o qual traça o desenho que pre
tende obter. Ao traçar, retira a pro
teção de verniz, descobrindo o co
bre, de maneira que a figura 
apareça na forma de sulcos. Passa 
então a aplicar a água-forte: ácido 
nítrico, percloreto de ferro ou outro 
agente químico é derramado sobre 
a placa; devido à presença do ver
niz, esse agente só exerce sua ação 
corrosiva no interior dos sulcos. 
Depois, é removido, e depois tam 
bém o verniz; os sulcos ficam “ gra
vados” no metal.

Como variações da água-forte, 
existem também a água-tinta, o 
verniz-mole e a gravura-à-maneira 
do-lápis. Na técnica da água-tinta, 
espalha-se pó de resina (que se fixa 

or aquecimento) sobre a chapa, 
obre a resina, utiliza-se um pincel 

embebido em verniz, antes de re 
correr à água-forte (em conseqüên
cia, ao invés de sulcos, obtém-se, 
depois de retirado o ácido, o tra
çado em relevo). O mesmo resul
tado pode ser obtido sem resina, 
atuando-se com instrumentos sobre 
o cobre nu.

Na técnica do verniz-mole, a 
chapa é recoberta com verniz 
brando e depois com papel, sobre
o qual se executa o traçado. 
Quanto à gravura-à maneira-do-lá 
p is ,  m e re c e u  e s s e  n o m e  p e lo  f a t o  d e

0 artista utilizar uma moleta (pedra 
d’e mármore cujas rugosidades dâo
01 efeito do traço a lápis), seja sobre 
o verniz, seja sobre o metal.

Com a água-forte, a gravura a 
buril também tem suas variedades. 
A principal é à maneira negra ou 
meia-tinta, na qual o artista traba
lha com brunidor, que produz con
cavidades não muito profundas na 
superfície metálica. O maior ou 
menor achatamento das rugas dá 
os tons da reprodução, permitindo 
grande gama de nuanças-dentro da 
mesma cor.

Após a confecção da gravura 
propriamente dita, os processos de 
tintura e reprodução são similares 
tanto na água-forte como na gra
vura a buril. Para o artista, a dife
rença principal dos processos é 
que, enquanto o burilista deve usar 
com rigor seus utensílios, o água- 
fortista trabalha como se manipu
lasse uma pena de desenho.

Pedra e serigrafia

A matriz de uma gravura pode 
também ser cavada em gesso. Mas 
quando se trabalha sobre linóleo, 
pedra ou para impressão por silk- 
screen (serigrafia) não é feita pro
priamente uma “gravação”. Por 
exemplo: as gravuras em pedra — 
técnica iniciada nos últimos anos 
do século XVIII —  não implicam 
em nenhum tipo de incisão ou re
levo s o b r e  a  s u p e r f íc ie  d a  m a tr iz .
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A litografia baseia-se no fenô
meno químico de absorção da gor
dura e rejeição da água, 
característico de um calcário de 
grãos cerrados, a pedra-da-bavãria. 
Por isso, não requer técnica espe
cial para a gravação, e o processo 
todo é bastante simples. O desenho 
é feito sobre a pedra sempre com 
uma substância gordurosa (lápis, 
tusche, crayon). A seguir, umede- 
cida com uma solução acidulada, a 
pedra absorve a gordura e rejeita a 
umidade, passando a aceitar a tinta 
só sobre a superfície desenhada. 
Uma vez fixada a tinta, coloca-se 
o papel e sobre ele um acetato; a 
reprodução é obtida com o uso de 
uma prensa.

Uma das técnicas mais moder
nas de gravura, o silk-screen, não 
passa, na verdade, de um processo 
de reprodução, provavelmente su
gerido pela indústria têxtil, que há 
muito o utiliza para estampar fa
zendas.

O princípio do silk-screen é sim
ples: uma fina gaze de seda, sobre
posta a um papel, é esticada dentro 
de uma moldura (bastidor). Na fase 
de impressão, um rodo de borrach!a 
arrasta a tinta, espremendo-a atra
vés do tecido, até o papel. Há vá
rias maneiras de tratar o tecido (es
têncil), conforme os efeitos que se 
pretenda transmitir ao papel. Algu
mas de suas partes podem, por 
exemplo, receber uma cam ada de 
cola ou outro material, de maneira 
que se tornem impermeáveis. O re
sultado é que nesses pontos a tinta 
não passa, deixando em branco a 
correspondente superfície do papel. 
Outro modo é traçar o desenho 
com um lápis gorduroso sobre a 
proteção de seda (silk-screen) e co
bri-lo com cola solúvel em água. 
Lavado com terebintina, o desenho 
se desprende, tornando-se permeá
vel à tinta. Com o restante da seda 
impermeabilizado, a passagem do 
rolo com a tinta transmite ao papel 
somente o desenho pretendido.

Como a litografia, o silk-screen 
é, portanto, realizado sobre uma 
superfície piana (a da seda), sem o 
emprego de incisões ou relevos. 
Outra semelhança entre os dois 
processos: ambos resultam em re
produções obtidas sobre o papel e 
não dentro do papel.

A serigrafia tem ainda algumas 
variantes com processos mecâni
cos, como o chamado fotoestêncil 
ou o papel pigmentado com im
pressões a helio, mas tais técnicas 
diminuem bastante o valor do ori
ginal!

Gravuras a cores

Em princípio, todos os processos 
descritos geram gravuras monocrô- 
micas, captando-se, no máximo, os 
meios tons. Entretanto, adaptações 
nas técnicas de gravura, tintagem e 
impressão permitem a obtenção de 
cópias policrômicas.

Na xilogravura, a policromia 
apareceu ja  no século XVI, me
diante o uso de várias matrizes na 
confecção de uma mesma gravura. 
Faziam-se os “camafeus ’ utili
zando duas matrizes: uma servia à 
impressão da cor de fundo, en
quanto a outra reproduzia os tra
ços da figura. Evidentemente, para 
se chegar à cópia era necessário

submeter o papel a duas prensa- 
gens distintas, uma com cada ma
triz.

Ainda no século XVI, uma ter
ceira placa de madeira passou a ser 
empregada, servindo para reprodu
zir as sombras e o relevo. Tais ino
vações deveram-se, em sua maior 
parte, a Ugo de Carpi (1480-1520), 
que desenvolveu não só a técnica 
ao claro-escuro, como também ini
ciou a sobreposição das cores (ob
tendo novas cores) na xilogravura.

Entretanto, foram os japoneses 
que, no fim do século XVIII, leva
ram a xilogravura policrômica a re
quintes de delicadeza e realismo; 
sua técnica foi, no século seguinte, 
imitada na Europa. Empregavam 
uma chapa para cada cor, come
çando a impressão pela tonalidade 
mais fraca e terminando com a dos 
traços essenciais ao desenho. Che
gavam a empregar doze ou treze 
matrizes para uma só gravura.

Na técnica denominada talho 
doce, não há necessidade de várias 
matrizes para uma reprodução po
licrômica. Basta obstruir com tam 
pões de musselina (“bonecas”), du
rante a impressão de uma cor, os 
sulcos que não devam ser reprodu
zidos. A disposição dos tampões 
durante as sucessivas prensagens 
vai determinando a coloração final 
da gravura.

Mas no geral é o uso de várias 
matrizes que determina a policro
mia (inclusive na serigrafia, onde 
basta substituir os estênceis de 
seda).

Estampa e ilustração

Três séculos de evolução: traços simples na obra do século XVI (acima). A cópia final obtida pela impres-
sofisticaçâo na do século XIX  (abaixo, gravura do francês F. Valloton). são de uma gravura pode receber o
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ções do artista original), desvalori
zando a obra. Por oposição, os 
originais das gravuras (assim como 
os das telas e esculturas), quando 
de artistas bons, alcançavam pre 
ços astronômicos. Só uma exígua 
aristocracia financeira possuía con
dições de adquiri-los. Aos demais 
apreciadores só era dado contem
plar tais obras em museus, ou atra
vés de cópias e reproduções imper
feitas.

Entretanto, a gravura original 
não precisava ser necessariamente 
uma só. A matriz inicial podia ser
vir para um número limitado de re
produções, que não seriam cópias, 
mas originais multiplicados. A par
tir do momento em que essa posi
ção foi adotada, passando o artista 
a cuidar que houvesse uma tiragem 
da sua obra, a conseqüência ime
diata foi a baixa no preço. E as gra
vuras, mesmo as dos artistas mais 
caros, chegaram ao poder aquisi
tivo da classe média.

Histórico

A gravura-incisão aparece já  na 
pré-história*, na forma de desenhos 
traçados nas paredes de cavernas 
ou em chifres, ossos e outros obje
tos.

Com a escrita*, que introduziu a 
história*, surgiu também o pri
meiro processo para reproduzir 
gravuras, que, no caso, eram preci
samente textos em sinais cuneifor- 
mes. Os sumérios* utilizavam pon 
tas de flecha para preparar a 
matriz, cujo conteúdo era reprodu
zido em seus “ livros” de tijolos.

A Bíblia dá eloqüente testemu
nho de que os povos antigos do 
Oriente Médio conheceram tam 
bém a gravação em metais: “Farás 
a lâmina de ouro puro, no qual gra
varás a maneira de selo” (Êxodo, 
cap. XXVIII). Contudo, a reprodu
ção das gravações em metal foi 
posterior em quase um século às 
primeiras xilogravuras. Isso porque 
neste último caso a pequena pres
são necessária podia  ser aplicada 
com os meios técnicos disponíveis, 
enquanto a pressão rotativa utili
zada para os metais era de execu
ção mais complexa.

No século XV, a confecção de 
gravuras, a partir de incisões na 
madeira ou em metal, já  era cor
rente na Europa; praticavam-na os 
artífices em suas oficinas. Um mé
todo muito usado empregava a 
prata (ou o cobre), em que as inci
sões eram preenchidas com uma 
pasta de limagem misturada com 
enxofre. Aquecida a chapa, os sul- 
fetos fundiam-se e, apos o poli
mento, apareciam em preto, em 
contraste com o metal brilhante.

Há estudiosos que afirmam ter 
sido Maso Finiguerra (1426-1464) 
o verdadeiro descobridor do pro
cesso de impressão a partir de uma 
chapa gravada. Contudo, como a 
gravura italiana da época subse
qüente é bem menos elaborada do 
que a proveniente do norte euro
peu, parece mais provável que o 
processo tenha se originado em 
Flandres, ou na Alemanha. Os ita
lianos gravavam com uma linha de 
contorno bem definido e modela 
vam a placa em traços diagonais, 
desde sua parte inferior esquerda 
até a  p a r t e  s u p e r io r  d i r e i t a ,  n a  p o s i-

A  paciente e trabalhosa gravura sobre placas metálicas desenvolveu-se bastante nas oficinas da Renascença.

nome de “estampa” ou “ ilustra
ção” (também chamada “vinheta”), 
a partir de uma diferenciação apa 
rentemente sutil: o fato de vir ou 
não acompanhada de um texto.

Entretanto, o complemento es
crito define, em regra, o objetivo 
com o qual foi reproduzida a gra
vura. De fato, a estampa, sem le
genda, tende a colocar-se como um 
produto artístico a ser visto e admi 
rado. Quanto à vinheta ou ilustra
ção, em geral serve de apoio a um 
texto. Em última análise, a estampa 
desenvolveu-se como um objeto vi
sual, enquanto a ilustraçao in
cluiu-se nos livros e impressos em 
geral.

O artista gravador original con 
clui geralmente seu trabalho pela 
preparação das estampas, que ofe
recem possibilidades, inclusive di
mensionais, muito maiores que as 
ilustrações. Em estampas, pode-se 
inclusive gravar e reproduzir obras 
procedentes de outras artes.

Isso entretanto não impediu que 
a vinheta, já  no século XX, viesse 
a se transformar no tipo mais di
fundido de gravura pelo apoio vi
sual que empresta a todo tipo de 
texto. Quadros célebres, esculturas, 
ou mesmo gravuras originais so 
vieram a tornar-se conhecidos pela 
maior parte do público ein razão 
das reproduções em ilustrações dos 
livros didáticos ou especializados.

No passado, ao obter uma es
tampa, o artista gravador dava por 
encerrado seu trabalho. Assim, da 
gravura passava a existir apenas 
um original. Cópias posteriores, 
por maior que fosse a habilidade do 
copista, redundavam em perda 
(ainda que fossem apenas pelo des
conhecimento das intenções e emo- "A d á n  e E v a " . á g u a -fo rte  de A lb re c h t  D ü re r . u m  v irtu o s o  da g ra v u ra .
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ção mais óbvia e natural. No norte, 
o mestre E. S. (só conhecido pelas 
iniciais) e Martin Schongaues 
(14457-1495) empregavam a téc
nica de líhhas finas cruzadas (que 
produziam variações na textura e 
nos efeitos de luz e cor) e o ponti
lhado (em geral, com pontos leves 
em forma de losango).

No Quattrocento italiano, pela 
primeira vez grandes artistas —
Pollaiolo (1429-1498) e Mantegna*
— dedicaram-se à gravura. Mas foi 
um alemão, Albrecht Dürer*, quem 
deu à gravura a expressão de uma 
arte independente, vindo a tor
nar-se um de seus maiores expoen
tes em todos os tempos. Seus traba 
lhos foram bem variados: praticou 
o entalhe, gravou em cobre e utili
zou'a ponta-seca e a água-forte.

Contudo, após Dürer, a gravura 
retomou a condição de arte secun
dária. Passou a ser empregada 
como auxiliar da pintura, para a re
produção das telas. Assim, um 
ótimo artista gravador, Mercanto- 
nio Raimondi (14757-1534), em
pregou seu talento em reproduzir 
as obras de Rafael*, do qual foi 
empregado.

Com os gravadores subsidiando 
os pintores, estes acabaram por 
constituir-se em chefes das “escolas 
de gravação”. Assim, na Itália sur
giu a escola de Rafael, como na 
Holanda apareceu a de Rubens*.
Desta última participaram Lucas
Volterman (1595-1675) e os irmãos No processo da água-forte o artista grava com mais liberdade de movimento. (Gravura de Marcelo Grassmann.)

a gravura encontravam-se codifica
das e conseguiam excelentes efeitos 
em reproduções, mas não havia in
centivo para a pesquisa original. 
Ou seja, não se concebia a gravura 
como uma arte particular, como 
linguagem expressiva.

Com a Revolução Industrial*, 
novos instrumentos foram introdu
zidos, e o aço, o níquel e o cromo 
passaram a ser utilizados na con
fecção das chapas. Não obstante, 
foi trabalhando “à antiga” , com 
água-tinta, que Goyà* obteve as 
mais expressivas gravuras do sé
culo.

Tendências contemporâneas

Jacques Villon (1875-1963), con
siderado um dos fundadores da mo
derna arte da gravura, trabalhou no 
início’com água-tinta colorida, em 
temas da moda, sob a influência de 
Toulouse*-Lautrec. Mas em 1910, 
inspirado pelo Cubismo*, passou 
a utilizar teias de linhas entrela- 
laçadas para construir um espaço 
cubista específico para a gravura.

Simultaneamente, o polonês Jo- 
seph Hecht (1891-1951), radicado 
em Paris, lançava as bases para o 
uso da gravura como meio particu
lar de expressão. Aprendera, como 
Villon, o uso dos instrumentos con
vencionais de reprodução, mas pas
sou a analisar o ato de cortar cobre 
com um buril e daí construir traços 
elementares com a ferramenta, de 
maneira a obter novos efeitos, dis
tintos daqueles obtidos na arte da 
pintura.

A tarefa de colocar a gravura 
como forma de arte independente 
foi complementada pelo agressivo e 
original traDaino aos expressionis-G ra v a d o re s  c o m o  A n a  Le tíc ia  e n c a rre a a m -s e  d e  to d a s  a «  fa »a s  rfo tra b a lh o .

Boetius Adam van Bolzwer 
(1580-1638) e Schelte van Bolzwer 
(1581-1659), continuadores da tra
dição de efeitos pictóricos em gra
vura.

Simultaneamente, o gravador co
meçava a contar com um novo 
campo de trabalho: os editores-li- 
vreiros passavam a encomendar 
ilustrações para seus volumes. 
Com isso, oficinas de gravação (a 
de II Baviera, em Roma, ou a de 
Hieronimus Cook, de Antuérpia) 
puderam desenvolver-se longe do 
atelier dos pintores.

A pesquisa intensificou-se e as 
técnicas foram se aprimorando. 
Nessa época, a água-forte teve um 
desenvolvimento considerável, com 
a substituição do ferro pelo cobre 
e também com o uso de ácidos 
mais poderosos.

Embora durante o século XVII 
a gravura se difundisse, tornan
do-se p opu lp  até na França e In
glaterra (países em que seu desen
volvimento foi mais tardio), 
continuava a procurar os mesmos 
efeitos da pintura, omitindo suas 
possibilidades próprias de expres
são, Tanto a água-tinta como a 
meia-tinta, introduzidas respectiva
mente por Adrien van der Velde 
(1636-1682) e Ludwig van Siegen, 
haviam sido concebidas para per
mitir reprodução mais fiel da pin
tura. Na Inglaterra essa técnica de
senvolveu-se tanto que quase 
atingiu a perfeição dos atuais méto
dos fotográficos. Para isso, haviam 
contribuído também os instrumen
tos introduzidos por Francesco 
Bartolozzi (1725-1815) e Jean 
François (1717-1767) para a gra
vação pontilhada.

N o  s é c u lo  X V I I I ,  aa  r e g r a s  p a r a



tas alemães do movimento Die 
Briicke (A Ponte). Aspiravam a 
voltar a conceber suas obras como 
artesãos; para eles, a superfície tra
balhada não devia ser tomada ape
nas como uma matriz. Devia ser 
compreendida como uma unidade 
estrutural sujeita a uma ordem es
pecífica contida na própria matéria 
escolhida. Assim, os espaços não 
seriam mais preenchidos e decora
dos, mas construídos numa instru
mentação livre e dinâmica.

Embora praticassem a litografia, 
voltaram-se mais freqüentemente 
para o trabalho em madeira, permi
tindo que veios, nós, rugas e poro- 
sidades do “suporte” participassem 
da obra, criando efeitos peculiares. 
Dentro dessa linha foi a produção 
de Edward Munch*, Menzel*, Otto 
Miiller (1874-1930), Emil Nolde», 
Erich Heckel (1883- ), E. L. 
Kirchner*, Max Beckmann*, Oskar 
Kokoshka*, Kathe Schmidt-Koll- 
witz (1867-1945) e Christian 
Rohlfs (1849-1938).

Outros artistas a participarem 
p ila  concepção, técnica ou mate
rial empregado, nessa revolução da 
gravura foram Picasso*, Max 
Ernst*, Paul Klee*, Serge Brignoni, 
Nina Negri e John Ferrem.

No Brasil, as primeiras oficinas 
litográficas e de gravura em metal 
remontam à primeira metade do sé
culo XIX , enquanto a xilogravura 
só foi introduzida nos últimos decé
nios daquele século.

Contudo, se trabalhos de bom 
teor artístico existiram, perde- 
ram-se no tempo. Há notícias, por 
exemplo, da obra do padre Viegas 
de Menezes (1778-1841), mas ne
nhuma de suas obras sobreviveu. E 
as oficinas instaladas não objetiva
vam fins artísticos, mas industriais. 
Destaca-se, no Rio de Janeiro, na 
segunda metade do século, o traba
lho de um xilógrafo de origem por
tuguesa, José Villas Boas, que teve 
papel de certo destaque na difusão 
didática das técnicas de gravação.

Durante o Segundo Império, a 
arte brasileira da gravura encon- 
tra-se representada somente por al
gumas litografias (como as paisa
gens urbanas de Frederico 
Guilherme Briggs) e xilogravuras 
publicadas em jornais como O Me- 
quetrefe.

O primeiro a encarar a gravura 
como uma arte própria no Brasil, 
Carlos Oswald (1888-1971), tam 
bém foi o introdutor da gravura em 
metal no país. Sua importância, no 
entanto, situa-se mais no campo di
dático; lecionou no Liceu de Artes 
e Oficios do Rio de Janeiro (1914) 
e na Fundação Getúlio Vargas 
(1946). Alguns dos principais gra
vadores brasileiros foram seus alu
nos no início da vida artística.

Cronologicamente, o primeiro 
grande artista a praticar a gravura 
no Brasil foi Lasar Segall*. Vigo
roso expressionista, Segall usou to
das as técnicas, em metal, pedra e 
madeira. Seu trabalho, embora 
exercesse inegável influência sobre 
outros gravadores, como Lívio 
Abramo (1903- ) e, posterior
mente, Carlos Scliar (1920- ), 
foi superado no campo didático 
pelo de Oswald Goeldi*. Além do 
seu valor artístico —  foi um dos 
expoentes da gravura mundial no 
século X X  — , Segall influenciou

uma série de artistas jovens, hoje 
de primeira plana na gravura brasi
leira.

Após os chamados “pioneiros” 
(Goeldi, Segall e Abramo), na dé
cada de 40 despontaram Marcelo 
Grassmann (1925- ), mestre do 
fantástico, Mário Gruber 
(1927- ), um alquimista, Fayga 
Ostrower (1920- ), abstrata 
lírica, Iberè Camargo (1914- ), 
figurativo. Nos anos seguintes, sur
giram vários núcleos agrupando 
importantes artistas; em especial, 
em 1950, formaram-se o clube da 
gravura de Porto Alegre — Carlos 
Scliar, Glauco Rodrigues 
(1929- ) — e o dos baianos — 
Mário Cravo Jr. (1921- ), Han- 
sen Bahia (1915- ).

Em 1959, com a vinda de Frie- 
dlander para o Museu de Arte Mo
derna do Rio de Janeiro, formou-se 
ali um grupo —  Edith Behring 
(1916- ), Ana Letícia 
(1929- ), Maria Bonomi 
(1935- ), etc. — que adotou a 
gravação em metal. Mas, reagindo 
a essa tendência, aliás internacio
nal, Newton Cavalcante 
(1930- ), Gilvan Samico 
(1928- ) e outros procuraram  a 
gravura popular nordestina. No 
Brasil, presentemente, coexistem 
diversos grupos e tendências.

VEJA TAM BÉM : Artes Gráficas, 
Impressão; Xilogravura.

No alto, uma litogravura de Toulouse-Lautrec. Embaixo, "Fauno e Cabra", gravura sobre linóleo, de Picasso.
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Grécia

S U M Á R IO

Localização: sudeste da Europa 
Limites: Albânia, Iugoslávia e Bulgá

ria (N ); mar Mediterrâneo (S); mar 
Egeu e Turquia (E); mar Jónico (0 ) 

Superfície: 131 94 4 km 2 
População: 9 093 2 1 0  hab. (est.

1973)
Cidades principais:

Atenas (cap. -  2 5 3 0  207 hab.); 
Tessalônica -  345 799 hab.; Pireu 
-  187 458 hab.; Iráklion -  77 506 
hab.

Idiomas: grego (oficial), turquestâo, 
albanês e armênio 

Religiões: ortodoxos gregos (9 8 % ), 
muçulmanos (1 ,3% ) e minorias ca
tólicas, protestantes e judias 

Portos principais: Pireu, Salônica, 
Iráklion, Pátrai 

Aeroporto principal: Atènas 
Rodovias: 39 0 0 0  km (1972) 
Ferrovias: 2 573 km 
Unidade monetária:dracma

Localizada na região sul-oriental 
da Europa, a Grécia compreende 
as ilhas do mar Egeu e mar Jónico 
e a parte meridional da península 
Balcanica. Seu território e bastante 
montanhoso e recortado: as m onta
nhas ocupam cerca de 45% da su
perfície total.

O clima, de tipo mediterrâneo, 
caracteriza-se por verões muitos se
cos, mas os ventos provenientes do 
m ar suavizam o calor. O norte do 
país recebe duas ondas de frio no 
inverno, enquanto que o sul tem 
clima mais quente. A fachada 
oeste, exposta a ventos úmidos, é 
mais irrigada que a leste.

A Grecia está compartimentada 
em pequenas unidades, cujo porte 
vai crescendo do sul para o norte 
do país, das ilhas do Egeu e da  re
gião do Peloponeso ate as m onta
nhas e bacias setentrionais (que 
prenunciam a paisagem balcânica). 
Essa fragmentação dificultou agru
pamentos regionais; mesmo atual
mente, as diversas unidades reú
nem-se em torno de Atenas, capital 
e núcleo de um Estado bastante 
centralizado.

Ao norte, na região da Macedo
nia e da Trácia, a Grécia está forte
mente enraizada nos Balcãs. N a re
gião litorânea, o país çvança sobre 
dois mares: Jónico a oeste e Egeu 
a leste.

A Grécia do norte apresenta pai
sagem de linhas mais abertas, mon
tanhas maciças e amplas planícies. 
O litoral do Egeu é pouco recor
tado e plano, exceto na península 
da Calcídia, situada entre os golfos 
de Salônica e Orfani, onde três 
grandes cabos projetam-se sobre o 
mar. No mais oriental deles está o 
monte Athos, com 2 033 m.

fhasos e Samotrácia. as mais

O território da Grécia compreende também ilhas dos mares Egeu e Jónico. (Ilha egéia de Santorin, a sudeste.)

importantes ilhas do norte, si
tuam-se na zona do Egeu que re
cebe o nome de mar da Trácia.

Na parte centro-oriental da re
gião norte está a Tessália, com 
suas planícies rodeadas de m onta
nhas. Uma delas tem por pico o 
Olimpo (2 917 m), o ponto mais 
alto da Grécia, onde, de acordo 
com a mitologia, residiam os deu
ses. O clima é rigoroso: invernos 
bastante frios, excesso de chuva no 
outono, verão seco. A vertente do 
monte Pelion (1 651 m) representa 
uma exceção: ali as temperaturas 
são amenas. As cidades mais im
portantes da Tessália são Larissa e 
Sal ônica.

As regiões centro-ocídentais — 
Epiro, Etólia e Arcânia — , além de 
montanhosas, são as mais úmidas 
da Grécia. O Pindo é a cordilheira 
mais alta (o ponto máximo é o 
monte Smolikas, com 2 637 m). 
Em conseqüência das chuvas abun
dantes, a região está coberta de 
bosques, principalmente ao norte. 
Entre as cadeias de montanhas 
abrem-se vales e mesetas, algumas 
com lagos.

As regiões ocidentais são as 
mais atrasadas do país. Caracteri
zam-se por uma economia baseada 
na agricultura, de baixa produtivi
dade.

As ilhas do mar Jónico — 
Çorfu, Paxos, Lêucada, Cefalônia, 
Itaca e Zante — formam o arqui
pélago de Heptanésia, que apre
senta os mesmos traços de relevo 
da região continental. Mas diferen
ciam-se desta pelas lavouras mais 
ricas e pela população mais nume
rosa.

A re g iã o  c e n tr a l  e a  p e n ín s u l a  d oC a m p o n e s e s  g re g o s  t ro c a m  as a ld e ia s  d as m o n ta n h a s  p ela s  p lan ícies .
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Além  de ser o principal escoadouro marítimo da Grécia, o porto do Pireu, situado a poucos quilômetros de Atenas, é um grande centro industrial.

Peloponeso dão uma imagem da 
Grécia clássica: é uma zona de 
pastores e marinheiros, onde o mar 
e a terra encontram-se estreita
mente vinculados. É também a 
zona de influência da capital, Ate
nas.

A região que vai desde as m onta
nhas do Pindo e Otrys até o cabo 
Sunion, como quase todo o resto 
do país, apresenta altas montanhas 
de difícil acesso, com população 
rarefeita, e planícies fragmentadas 
por depressões. Os vales estão ex
postos aos ventos, frios no inverno, 
muito quentes no verão. O povoa
mento e disperso —  as atividades 
econômicas concentram-se nas me
lhores planícies e na vizinhança de 
Atenas.

O Peloponeso é separado do 
continente pelo canal de Corinto. 
Suas cadeias de montanhas ele
vam-se bruscamente no litoral 
norte, circundam os vales centrais 
e ramificam-se até os extremos su
doeste e leste. O ponto mais alto, 
o Taígeto, com 2 404 m, situa-se no 
sul.

O clima da península varia se
gundo a distância do mar e a alti
tude. As zonas ocidentais têm solo 
permeável e chuvas irregulares; 
apresentam-se mais secas, salvo no 
fundo dos vales, onde se acumulam 
águas provenientes de rios subter
râneos. Em direção ao mar Jónico, 
as áreas tendem a ser mais úmidas 
e verdes. A população concentra-se 
nas planícies onde o clima mais 
suave e o aproveitamento das 
águas favorece a agricultura, desta

cando-se o cultivo da vinha e da 
oliva. Também as ilhas dom ar Egeu 
apresentam vários pontos em co
mum com o continente: as m onta
nhas ocupam cerca de 80% do ter
ritório; há poucos rios, de regime 
bastante irregular; os verões são 
prolongados, com sol muito in
tenso. O solo, de formação geoló
gica recente, apresenta grande ins
tabilidade, que se manifesta por 
freqüentes tremores de terra e pela 
presença de vulcões, um dos quais, 
o Santorin, continua em atividade. 
Sob o ponto de vista econômico, a 
produção agrícola e a exploração 
episódica das minas e da pesca for
necem menos recursos do que as 
atividades de navegação marítima 
e o turismo.

A volta à pátria

A homogeneidade da população 
grega decorre em grande parte do 
tratado de Lausanne (feito com a 
Turquia em 1923), que estabeleceu 
o repatriamento dos gregos radica
dos naquele país. Mais de 1 milhão 
e meio de pessoas que viviam fora 
da Grécia para lá voltaram; por 
outro lado, foram expulsos 600 000 
eslavos e muçulmanos.

A densidade demográfica é de 
cerca de 68,9 hab./km* (estimativa 
de 1973), mas a população distri
bui-se de modo desigual, concen
trando-se sobretudo nas planícies. 
A densidade é maior no norte do 
país e estacionária ou em declínio 
no Peloponeso e nos arquipélagos 
do Egeu. A  p esca  é u m a  d as p rin c ip a is  a tiv id a d e s  dos h a b ita n te s  das ilhas.



Grécia 97

As diferenças regionais de popu
lação estão relacionadas sobretudo 
com movimentos migratórios. Mui
tos gregos abandonam seu país em 
busca de trabalho. Aproximada
mente 400 000 estabeleceram-se 
nos Estados Unidos durante a pri
meira metade do século XX. Mas 
a maior parte transfere-se para a 
Alemanha (70% dos migrantes 
para lá se dirigiram em 1970).

Os movimentos migratórios no 
interior do país também são inten
sos: grande parte dos camponeses 
abandona as aldeias das m onta
nhas e dirige-se às planícies com o 
objetivo de dedicar-se à agricultura 
ou à criação.

Em 1971, 41% da população 
trabalhava na agricultura, 24% na 
indústria e 35% no setor de presta
ção de serviços.

A difícil economia

A agricultura —  que contribuiu 
com 16% da renda nacional em 
1973 —  apóia-se sobretudo no ta
baco. Trigo, algodão, frutas cítri
cas, uva, nozes e azeite também são 
exportados. O setor pecuário, prati
camente exterminado durante a Se
gunda* Guerra Mundial, vem se 
reorganizando lentamente.

A exploração econômica das 
áreas florestais (19,8% da superfí
cie do país) é tão insignificante 
quanto os resultados da indústria 
pesqueira. Também não constituem 
grande fonte de lucros os minérios 
mais importantes da Grécia: o 
ferro, a pirita, a cromita e a bau- 
xita.

Em 1973, a indústria represen
tou 20% da renda nacional, mas 
sua expansão é proble'mática. A 
população local oferece um mer
cado consumidor muito limitado e 
há carência de mão-de-obra qualifi
cada. Por outro lado, os possíveis 
investidores afastam-se da indús
tria, preferindo aplicar seu dinheiro 
no comércio, mais rentável a curto 
prazo. Mesmo quando pertencentes 
a gregos, a maioria das indústrias 
depende do estrangeiro. Mineração, 
produção de energia, indústrias de 
construção, têxteis, químicas e de 
produtos alimentícios são os ramos 

.industriais mais significativos.
A balança comercial grega é de

ficitária. Esse déficit é coberto em 
parte pela renda proveniente da ex
ploração da m arinha mercante e 
pelo turismo. Mas mesmo este úl
timo é prejudicado pela deficiência 
da rede de comunicação.

A história grega

As guerras que se sucederam na 
Grécia durante o século V a.C., 
além de não resolverem as diver
gências entre as cidades-Estado, 
acabaram por enfraquecê-las. Ate
nas, Esparta e Tebas fracassaram 
na tentativa de unificar politica
mente o mundo helénico. A uni
dade só foi imposta bem depois, pe
los macedônios, povo de língua 
grega que ocupava o continente a 
oeste e a norte de Delfos e de Ter- 
mópilas, e cujo nível de desenvolvi
mento era inferior ao dos gregos. 
Enquanto a civilização das cida- 
des-Estado atingira seu zénite e co
m eçara a decair, os macedônios 
continuaram no mesmo estágio

O estreito de Corinto une o Peloponeso e o continente grego.

que, em toda a área do Egeu, suce
dera à civilização minoico-micê- 
nica. O governo macedônio, por 
exemplo, ainda se fazia por uma 
monarquia hereditária, instituição 
há muito substituída no mundo he
lénico pelas repúblicas e ditaduras.

A conquista da  Grécia foi reali
zada por Filipe* II. Logo que assu
miu o poder, esse soberano mace
dônio reorganizou o exército 
permanente e reformulou a organi
zação das falanges. Assinij a Mace
donia passou a ter um exército su
perior ao de qualquer outra 
civilização da época. Contudo, não 
foi somente pela força das armas, 
pela conquista, que o país vizinho 
venceu a Grécia. Filipe recorreu 
também à diplomacia (aliança com 
o rei do Epiro) e à ajuda militar às 
cidades gregas. Auxiliou Tebas, 
por exemplo, em suà luta contra os 
fócios (guerra de 356/46 a.C.). E 
essa atuação de Filipe II resultou 
na criação de apoio político para a 
dominação: em várias cidades gre
gas formaram-se partidos favorá
veis à Macedonia.

A mais importante resistência à 
expansão macedônia surgiu após a 
vitória (em 341 a.C.) do partido an- 
timacedônio de Atenas, liderado

Kor Demóstenes. Atenas se aliou a 
legara. Corinto, Eubéia e outras, 

mas Filipe esmagou essa resistên
cia em Queronéia (338 a.C.).

Os Estados gregos foram reuni
dos numa confederação (Assem
bléia de Corinto, instituída em 337 
a.C.), da qual Filipe era presidente. 
Conforme a orientação do sobe- 

Em Tessalônica, na Macedônia. situa-se um porto importante da Grécia. rano, deviam preparar-se para a

Atenas cresceu em tomo da Acrópole onde. no séc. V a.C. foi c o n s tru íd o  o P a rto n o n .
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E m  A te n a s  lo c a liz a m -s e  a lg u m a s  d as m a is  im p o rta n te s  ru ín as da a n tig a  G ré c ia , c o m o  o T e m p lo  d e  A te n a  N ik ê .

luta contra a Pérsia. Todos os Esta
dos enviariam contingentes, que lu
tariam sob seu comando. Mas ele 
morreu em 336 a.C. e foi seu filho 
Alexandre III (mais tarde conhe
cido como Alexandre* Magno) 
quem se encarregou do plano de ex
pansão para a Ásia.

Logo que Alexandre assumiu o 
poder, a Grécia revoltou-se contra 
o domínio macedônio. Mas, venci
dos os rebeldes, Alexandre coagiu 
a Assembléia de Corinto a procla
má-lo generalíssimo.

No Oriente sucederam-se várias 
vitórias, até que, no espaço de doze 
anos, toda a região compreendida 
entre os rios Nilo e Indo foi incor
porada ao império macedônio. As 
conquistas de Alexandre Magno 
abriram caminho para a penetra
ção da cultura oriental na Europa. 
Paulatinamente, foi surgindo na 
Europa uma nova forma de civili
zação —  a helenística — , baseada 
num misto de elementos gregos e 
orientais. Embora a língua predo
minante fosse a grega, o espírito da 
cultura, em grande parte, era orien
tal. Ao nível político, o despotismo 
rigoroso sobrepujara o ideal clás
sico da democracia.

Após a morte de Alexandre, os 
gregos rebelaram-se novamente 
contra o domínio macedônio, e 
mais uma vez foram derrotados 
(322 a.C.). Mas a luta pela liberta
ção continuou. Enquanto ocorriam 
disputas entre os possíveis sucesso
res de Alexandre, os Estados da 
Grécia formaram alianças que, gra
dualmente, expandiram-se e torna- 
ram-se ligas confederadas. Os Esta
dos do Pelqponeso, com exceção de 
Esparta e Elida, formaram a Liga 
Aquéia. A Liça Etólia incluía 
quase toda a Grecia central, exceto 
Atenas. Mas essas ligas não conse
guiram conquistar a liberdade 
grega, em parte porque acabaram 
desgastando suas forças em dispu
tas internas. A unidade política im
posta por Filipe se extinguira.

Durante a Segunda Guerra Pú
nica (218/201 a.C.), Filipe V 
(221/179 a.C.) da Macedônia 
aliou-se a Cartago, mas essa união 
acabou por resultar na conquista 
da Macedônia, que se tornou 
provincia romana em 146 a.C.

Em 197 a.C., um ano após a vi
tória romana de Cinocéfalo sobre 
os macedônios, Flamínio, general 
romano, proclamou a libertação de 
todas as cidades gregas da Europa 
e Ásia.

As liças Aquéia e Etólia passa
ram entao a lutar contra os rom a
nos. A última revolta (liderada pela 
Liga Aquéia) resultou no saque de 
Corinto e na dominação total de 
Roma sobre a Grécia. O país, po
rém, tornou-se província romana 
apenas em 27 a.C., com o nome de 
província da Acaia. Atenas, Es
parta e Delfos, no entanto, perma
neceram unidas numa espécie de fe
deração.

Em 395 d.C., com a morte do 
Imperador Teodósio*, o Grande, o 
Império Romano foi dividido entre 
seus dois filhos: Honório recebeu o 
Império Ocidental (cuja capital era 
Roma) e Arcádio ficou com o Im
pério Oriental (Bizâncio, que tinha 
Constantinopla como capital). A 
Grécia passou a fazer parte do Im- 
p é r io  d o  O r ie n te .
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A influência bizantina foi marcante na vida grega. (Velho Parlamento.)

O turismo é uma das fontes de renda. (Hotel Amphitrion, em IMafplion.)

O setor pecuário quase se extinguiu durante a Segunda Guerra Mundial.

Assolado a partir do século VIII 
pelos muçulmanos, o Império Ro
mano do Oriente sucumbiu pouco 
a pouco. No século IX já  se limi
tava à Grécia, Itália do sul, Sarde
nha, Sicília, Creta e península da 
Anatólia (atual Turquia). No sé
culo XIII, conservava somente o 
Peloponeso e as costas do mar 
Egeu —  e logo só a faixa de Cons
tantinopla mantinha-se contra a ex
pansão do Islão. Em meados do sé
culo XV caiu também este último 
reduto bizantino. Desde então, até 
meados do século XIX, a Grécia 
passou a fazer parte do Império 
Otomano.

Contudo, os turcos não se torna
ram senhores de toda a Grécia, 
após a conquista da capital do im
pério: as ilhas Jónicas continuaram 
em poder dos venezianos até os fins 
do século XVIII; Creta só foi con
quistada em 1669; Chipre resistira 
até 1571; e a Moréia (Grécia penin
sular), ocupada pelos turcos em 
meados do século XV, foi-lhes re
tomada pelos venezianos em fins 
do século XVII (para ser recupe
rada pelos otomanos em 1718).

Ate o século XVIII não houve 
na Grécia nenhuma revolta impor
tante. Em 1770, a Rússia, em 
guerra com a Turquia, estimulou 
uma revolta no P.eloponeso. Os tur
cos reagiram com vigor e durante 
muitos anos a repressão foi severa. 
Também com apoio russo explodiu 
um a nova revolta —  igualmente es
magada — , desta vez no Epiro, em 
1786.

A luta pela libertação

O fim do século XVIII e o co
meço do XIX foram marcados por 
acontecimentos que iam tornar 
possível a independência da Gré
cia. A propagação dos princípios 
da Revolução Francesa e o su
cesso dos movimentos de indepen
dência nas colônias americanas 
criavam um clima propício à re
volta, favorecido pela decadência 
do Império Otomano. A ocupação 
das ilhas Jónicas pelos franceses 
(1797/99, 1807/14), pelos russos 
(1799/1800) e depois pelos ingleses 
(a partir de 1814) permitiu aos agi
tadores da Grécia encontrar ao

mesmo tempo um refúgio contra a 
repressão e uma base para a luta. 
Emigrados gregos que estavam na 
Rússia, em Viena ou em Paris cria
ram associações patrióticas de ca
ráter secreto. A mais importante 
dessas associações foi a de Odessa, 
fundada em 1814.

Em março de 1821, foi procla
m ada na Moréia a guerra de liber
tação. A luta estendeu-se para toda 
a Grécia e um Congresso nacional, 
reunido em Epidauro, proclamou a 
independência do país (12 de ja 
neiro de 1822). Os turcos intensifi
caram a repressão e a guerra conti
nuou (ao mesmo tempo que 
ocorriam conflitos entre classes, na 
Grécia). Alguns grupos gregos opu
nham-se aos radicais, que procura
vam apoio externo para a luta.

Em 1826, a situação tornou-se 
favorável à Grécia. O novo czar 
russo, Nicolau* I, decidiu iniciar 
uma luta decisiva contra a Turquia. 
Sua intervenção provocou a da In
glaterra e a da França. Em 1827, 
os três países fizeram um acordo 
reconhecendo a irreversibilidade da 
independência grega e ofereceram 
mediação para o sultão, que a recu
sou. A guerra dos três contra a 
Turquia teve início depois de a 
frota anglo-franco-russa ter des
truído a frota turco-egípcia em Na- 
varino (sudoeste do Peloponeso), 
em outubro de 1827. O sultão pro
clamou uma guerra que, embora ti
vesse sido considerada santa, resul
tou na derrota otomana. Pelo 
tratado de Andrinopla (14 de se
tembro de 1829), _a Turquia reco
nheceu a independência da Grécia, 

ue foi confirmada na conferência 
e Londres (1830) e pelo tratado de 

Constantinopla (1832). No entanto 
a Tessália, o Epiro. a Macedônia, 
a Trácia e C reta continuavam sob 
domínio turco.

A Grécia independente
Em dezembro de 1827, o Conde 

Antonio Giovanni Capo D’Istria 
foi eleito presidente da República. 
Mas sua política autoritária e con
trária ao governo russo acabou por 
provocar uma guerra civil (em 
1830). Logo no ano seguinte. C apo 
D’Istria foi assassinado. Os três
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Em Delfos, as ruínas do templo dedicado ao deus Apoio, onde a adivinha Pitia previa o futuro.

“protetores” da Grécia (Inglaterra, 
Rússia e França) impuseram então
0 estabelecimento de uma monar- 
.quia. A Côroa foi oferecida ao 
Príncipe Otto da Baviera, que go
vernou de 1832 a 1862, quando 
uma insurreição o afastou. Desde 
1862, os soberanos da Grécia fo- 
rafn os membros da família real da 
D inamarca e, embora em 1911 te
nha-se estabelecido, pela Constitui
ção, um governo parlamentar, a 
m aior parte dos governos apresen
tou caráter autoritário.

Em 1863, durante o reinado de 
Jorge I (1863/1913), que contava 
com o apoio do governo inglês, a 
Grécia recuperou as ilhas Jónicas 
(então protetorados da Inglaterra). 
Em 1881, com o fim da guerra en
tre a Rússia e a Turquia, a Grécia 
pôde anexar a Tessália. A partici
pação da Grécia nas duas guerras 
balcânicas (1912/13) permitiu a 
anexação da Macedônia, de Creta 
e da  maior parte do Epiro.

Durante a Primeira* Guerra 
Mundial, o rei grego Constantino
1 procurou manter seu país numa 
posição neutra. Mas o Primeiro- 
Ministro Eleutérios Venizelos, par 
tidário dos aliados, conseguiu, por 
um golpe de Estado, que o rei ti
vesse de se exilar (1917). A Grécia 
entrou então na guerra.

A 10 de agosto de 1920, foi assi
nado o tratado de Sèvres, pelo qual 
a Grécia recebeu o Epiro do Norte, 
a Trácia e as ilhas de Imbros e de 
Tenedos.

Venizelos foi derrotado nas elei
ções de 1920: por um plebiscito, o 
rei Consiamino voliou ao poüer. A

Grécia lançou-se então em luta 
contra a Turquia, que havia ocu
pado o sudoeste da Anatólia. Mas 
as tropas gregas foram derrotadas 
e um grupo de oficiais favorável a 
Venizelos forçou a abdicação do 
rei (1921).

Terminada a luta contra a Tur
quia, foi assinado o tratado de Lau- 
sanne (24 de julho de 1923), que 
delimitou as fronteiras atuais da 
Grécia e_ estabeleceu a retirada das 
populações turcas do país e o repa
triamento dos gregos que estavam 
na Ásia Menor.

Em 1924 o grupo de Venizelos 
proclamou a República e, em 1928, 
o ex primeiro-ministro voltou a fa
zer parte do governo.

Em 1932, quando da crise eco
nômica mundial, as agitações fo
ram  tão intensas na Grecia que Ve
nizelos teve de abandonar o poder. 
O país estava dividido em dois 
campos: de um lado, os liberais de 
Venizelos; de outro, os realistas. 
Mas nenhum dos dois grupos con
seguia maioria suficiente para go
vernar e o Partido Comunista co
meçou a ganhar força.

Ápós dois curtos Ministérios do 
grupo venizelista; os realistas con
seguiram maioria na Câmara com 
as eleições de 1933 (embora o Se
nado continuasse dominado pelos 
venizelistas). Em 1935, fracassou 
um golpe desse grupo. Venizelos 
teve de retirar-se da Grécia. Os rea
listas, donos da situação, cham a
ram Jorge II para assumir o poder. 
A monarquia fora restaurada, mas 
as crises politicas continuavam. 
Com o consentimento do rei, o 
General Ioannis Metaxas (1871- 
1941) assumiu a direção do go
verno em 4 de agosto de 1936 e, 
utilizando como pretexto a ameaça 
de uma revolução comunista, esta
beleceu uma ditadura.

Quando começou a Segunda 
Guerra Mundial, o governo grego 
declarou-se neutro. No entanto, a 
Itália, depois de anexar a Albânia, 
tentou invadir a Grécia. Encontrou 
grande resistência e acabou derro
tada, o que levou as tropas de Hi- 
tler* a invadirem a Grécia. O go
verno grego refugiou-se no Cairo. 
A ocupação alemã prosseguiu até 
1944.

No início de 1942, formou-se um 
Comitê Central de Resistência 
Grega (EAM), constituído por par
tidos de esquerda: Partido Comu
nista, Partido Socialista, União De
mocrática Popular e Partido Social 
dos Trabalhadores. Os comunistas 
ocupavam posição predominante 
na- EAM e na ELAS (o exército de 
guerrilha da organização). A 
ELAS obteve grandes êxitos e, em 
1943, boa parte da Grécia conti
nental estava libertada do domínio 
nazista.

O serviço secreto da Inglaterra 
decidiu entâo intervir — e passou 
a apoiar o movimento de resistên
cia conhecido como “as patrulhas 
X” , comandado por um general 
monarquista (a fim de impedir a to
mada ao poder pelos comunistas). 
Em 1944, a intervenção das tropas 
pára-quedistas inglesas evitou que 
o choque entre os dois grupos de 
resistência acabasse provocando 
uma guerra civil. Foi declarada tré
gua, e os ingleses prometeram elei
ções livres e um referendo sobre aEm todas as épocas, a música esteve intimamente ligada à cultura grega
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questão real, assim que a Grécia 
fosse libertada. Em outubro de 
1944, Atenas estava livre.

Em 1946, um referendo sobre a 
questão real deu parecer favorável 
à volta do rei (por 72% dos votos). 
Nesse mesmo ano, exigiu-se, no 
Conselho das Nações Unidas, a re
tirada das tropas britânicas da Gré
cia. Mas, apoiada pelos Estados 
Unidos, a Inglaterra ganhou os de
bates e conservou suas tropas no 
país até 1950, quando as forças co
munistas foram derrotadas.

Em 1946, a ELAS retornou à 
luta, auxiliada principalmente pela 
Iugoslávia. Mas a expulsão da Iu
goslávia do Cominform (1948) pri
vou o exército guerrilheiro de ar
mas e viveres e assim a ELAS foi 
forçada a anunciar o fim das hosti
lidades (16 de setembro de 1949).

Sob a direção do Marechal Ale- 
xandros Papagos (1883-1955), de
pois do Presidente Constantine Ka
ramanlis, a direita governou o país. 
Após a Itália ter cedido as ilhas 
Dodecaneso (1947), a Grécia inte
grou-se no mundo ocidental: entrou 
no Conselho de Segurança da Eu
ropa em 1949 e aderiu à OTAN em 
1951. O desenvolvimento da eco
nomia e a reconstrução do pós- 
guerra foram favorecidos pela 
ajuda financeira recebida dos Esta
dos Unidos.

As eleições de 1963 deram maio
ria à Uniao do Centro, partido libe
ral de oposição fundado por 
George Papandreu. De 1963 a 
1965, o Primeiro-Ministro procu
rou estabelecer um regime demo

crático. Mas entrou em conflito 
com o rei Constantino, que o desti
tuiu.

Temendo o progresso da oposi
ção nas eleições marcadas para o 
mês de maio de 1967, uma junta 
militar tomou o poder em 21 de 
abril. Proclamando uma revolução 
em nome do povo e do rei, a junta 
suspendeu as liberdades constitu
cionais e ordenou a dissolução da 
União Democrática (partido de es
querda que obtivera muitos votos 
em 1963).

Houve também grandes expur
gos na administração, assim como 
nas universidades.

Em dezembro de 1967, o rei ten
tou um golpe de Estado, mas, der
rotado, teve de se exilar na Itália. 
Logo depois, o General Zoitakis, 
vice-mimstro da Defesa, foi no
meado regente do reino. Em março 
de 1972, esse cargo, juntamente 
com os de primeiro-ministro, mi
nistro da Defesa, ministro dos Ne-

fócios Estrangeiros e diretor dos 
erviços de Segurança, foi assu

mido pelo Coronel George Papado- 
poulos. No ano seguinte, após sufo
car uma tentativa de golpe de 
outros membros da Junta Militar, 
Papadopoulos decretou o fim da 
m onarquia e nomeou-se chefe da 
Nova República Grega. Ficou de
terminado que o país teria um pre
sidente eleito por um período de 
sete anos e um parlamento de du
zentos membros, cento e oitenta 
dos quais eleitos pelo povo e vinte 
designados pelo presidente. Essas 
medidas contrariavam a Constitui- U m  imperador bizantino e seu conselho, segundo miniatura do século XV.

ção de 1969, e o plebiscito reali
zado em julho de 1973, para apro
vá-las, foi denunciado como 
fraudulento pela oposição. O des
contentamento nas forças armadas, 
criado por essa situação, culmina 
com a queda de Papadopoulos, em 
25 de novembro de 1973. Assume 
seu lugar o General Pahedon Gizi- 
kis.

A situação agrava-se em julho 
de 1974, com a intervenção da Tur
quia em Chipre. Não conseguindo 
conter a crise, Gizikis pede a Cons
tantine Karamanlis, exilado desde 
1963, que volte à Grécia para for
m ar um governo civil. Karamanlis 
assume em 25 de julho, e em 1.° de 
agosto restabelece provisoriamente 
a Constituição de 1952, abolida em 
1968 pelo governo militar. Diver
sos elementos da administração an
terior, entre eles o Coronel Papado
poulos, são exilados a partir de. 
setembro, e a lei marcial é revo
gada em 9 de outubro. Nas eleições 
de novembro, as primeiras em mais 
de uma década, o partido Nova 
Democracia, da situação, obtém 
54,5% dos votos. Em dezembro do 
mesmo ano, é aprovado o regime 
presidencialista parlamentar, e o 
rei Constantino perde definitiva
mente seu título. Em junho de 1975 
passa a vigorar a nova Constitui
ção. Constantin Tsatsos é o novo 
Presidente da República e K ara
manlis o primeiro-ministro.

VEJA TAMBÉM: Grécia Antiga: 
Cerco de Atenas, em 1827. Os turcos seriam no entanto derrotados e reconheceriam a independência da Grécia. Helenismo.



jeção, sobre o passado, de aspectos 
das próprias circunstâncias históri
cas que pretendem copiá-lo. Evo
cando os gregos antigos, o presente 
—  em diversos momentos — cons
trói sua autocompreensão e sua 
justificativa. Isso determina inevi
táveis distorções anacrônicas da 
realidade grega, que as descobertas 
da arqueologia* vieram corrigir.

Uma realidade de
tensão e discórdia

O próprio Classicismo* dos sé
culos XVII e XVIII, com seu ideal 
de volta aos padrões gregos sobre
tudo no campo artístico, subenten
dia uma visao parcial do mundo 
helénico: a Grécia enaltecida como 
pura serenidade realizada. Pro
pondo uma visão menos idealizada 
da realidade grega, Friedrich 
Nietzsche* distingue, ao lado da
quela face apolinea, constituída 
pela perfeição formal, pelo equilí
brio, pela tranquilidade e pela cla
reza, uma outra face, dionisíaca, 
feita de paixão e violência. Ao lado 
do gesto sereno, da justa  medida, 
da euritmia, do pensamento lumi
nosamente racional, Nietzsche 
aponta a embriaguez, o entu
siasmo, o delírio, o sombrio, o ins
tintivo, o irracional. O helenismo 
de Goethe* e de todo o Classicismo 
é acusado por Nietzsche de falsi
dade histórica e afetação feminina. 
A isto contrapõe um helenismo que 
é essencialmente contraste, luta, de
sumanidade e, só por isso, segundo 
ele, genialidade. A partir de então, 
a imagem da Grécia antiga se mo
dificou, visto que se alteraram as 
próprias premissas de trabalho dos 
historiadores. Passou-se a perceber, 
de modo cada vez mais claro, que 
a realidade grega, em todos os seus 
setores era no fundo «empre feita 
de tensão e discórdia: sua face 
apolínea —  de placidez e de or
dem, expressa na estatuária ou na 
arquitetura — era antes um ideal 
procurado, que pcultaria a face ver
dadeira, tensa e conturbada, da rea
lidade vivida —  que transparece 
com extraordinária força no teatro 
trágico. Os historiadores começa
ram a demonstrar, insistentemente, 
que a evolução político-social da 
Grécia antiga foi feita de lutas in
cessantes entre partidos políticos, 
entre cidades-Estados e entre clas
ses sociais. Por isso, como mostra 
Rodolfo Mondolfo (1877- ), 
historiador da filosofia, “ a redução 
do gênio à forma serena, equili
brada e perfeita do ideal clássico é 
um erro, não somente enquanto 
converte em tipo universal e cons
tante o que na realidade histórica 
fora apenas manifestação parcial e 
temporário produto histórico, 
como também enquanto obstacu- 
liza a formação das mais altas e 
perfeitas expressões daquele gênio, 
impulsionado a criar as formas 
ideais não unicamente como rever
beração de uma luminosa e bela 
realidade já  atuante, porém tam 
bém como reação ante a imperfei
ção, as obscuridades e fealdades.

A formação do povo e das 
cidades
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A Grécia antiga permanece para 
a cultura ocidental um constante 
ponto de referência. Nela situam-se 
as  ̂ raízes históricas da produção 
teórica do Ocidente, os alicerces de 
sua formação científica e filosófica. 
À arte ocidental a Grécia forneceu 
modelos e cânones que, submissa
mente copiados e seguidos ou rein 
terpretados e discutidos, ressurgem 
com frequência, determinando a 
orientação artística de diversas 
épocas. A rica e dinâmica experiên
cia social e política dos gregos, por 
sua vez, legou ao Ocidente uma sé
rie de sugestões —  teóricas e práti
cas — para a solução de proble
mas políticos, apontando as 
vantagens e desvantagens de dife
rentes formas de governo. Tudo 
isso faz com que, nos mais diversos 
campos de investigação, de criação 
e de atividade, o homem ocidental 
ainda hoje se defronte com encruzi
lhadas e itinerários traçados pela 
primeira vez pelos antigos gregos.

Mas a própria imagem que o 
Ocidente faz da Grécia tem sofrido 
profundas alterações ao longo dos 
séculos, devido às múltiplas pre
missas culturais que determinaram, 
em cada momento o “retorno aos 
gregos”. Buscando na herança 
grega inspiração e modelo, o Oci
dente ressaltou os traços daquele 
legado, de acordo com as necessi
dades e as apirações de cada época. 
Desta maneira, o modelo assume 
feições diversas, uma vez que re
sulta, pelo menos em parte, da pro- "Moscóforo de Rhombos", exemplo da influência cretense na arte grega.

N o s  s é c u lo s  V I I  « V I  a . C . .  a a t e n ç ã o  d o s  a r t is t a s  v o l t o u -s ©  p a ra  a f ig u r a  h u m a n a  e  p a ra  o  m u n d o  n a t u r a l .
Até o século XIX , os historiado

res situavam o início da história
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Soldados gregos de infantaria num afresco do século IV a.C ., encontrado em Paestum, na região de Nápoles.

grega no tempo das epopéias homé- 
ricas, por volta dos fins dos século
IX a.C. Tudo o que antecedia essa 
época parçcia estar mergulhado 
em impenetrável obscuridade. A 
Guerra de Tróia, descrita por Ho
mero*, havia certamente aconte
cido séculos antes do nascimento 
do poeta. No entanto, até que as es
cavações realizadas por Heinrich 
Schliemann* provassem que a 
guerra e a cidade de T róia não 
eram lendárias. Homero não era 
encarado como fonte histórica 
digna de confiança. Atualmente, os 
historiadores conseguem fazer à 
história dos gregos retroceder até 
1600 a.C., tempo em que várias tri
bos vindas do nordeste em levas su
cessivas desde cerca de 2000 a.C., 
os aqueus, impuseram-se a popula
ções autóctones, os pelasgos, e di
vidiram a Grécia continental ejn 
vários reinos, criando a civilização 
micênica. Os aqueus, ramo de há 
muito destacado do tronco indo-eu- 
ropeu, foram a primeira população 
que, embora apresentando diferen
ças dialetais, falou grego sobre o 
solo da Grécia. Trouxeram jun ta
mente com suas armas de bronze 
uma língua de alto valor expres
sivo. Já as populações esparsas que 
então existiam na região, designa
das pelo nome genérico de pelas
gos, encontravam-se ainda na Era 
Neolítica quando da chegada dos 
bandos de aqueus. O historiador 
Jardé assim descreve os pelasgos: 
“Tatuados, armados de machados

de pedra polida e de facas de obsi- 
diana, usando uma cerâmica gros
seira e decorada com cortes, abri
gados em cabanas redondas feitas 
de ramagens e taipa, esses primiti
vos habitantes nao deviam diferir 
muito dos selvagens da Polinésia”. 
Dominados pelos aqueus, com a 
Idade do Bronze* impondo-se ao 
Neolítico*, os pelasgos deixaram 
marcas da religião dos futuros gre
gos: os ritos agrários que sobrevi
vem e ressurgem de sob a religiosi
dade aqueana, sustentada na 
concepção de divindades antropo
mórficas.

A civilização micênica —  cujo 
nome é derivado de seu grande cen
tro, Micenas —  foi constituída e se 
desenvolveu em estreito contato 
com a civilização cretense ou cre- 
to-minóica, que alcançou seu apo
geu entre 1750 e 1450 a.C. Impres
sionados pelo esplendor da 
civilização cretense, os príncipes 
aqueus chamaram artistas de 
Creta, que impulsionaram o desen
volvimento do artesanato local. 
Isso possibilitou que a civilização 
creto-minóica espalhasse sua in
fluência por toda a península que 
constituirá a Grécia continental. 
Embora muitos elementos da cul
tura micênica tenham sido inspira
dos por Creta, as duas culturas di
ferem em vários aspectos. Em lugar 
dos palácios-labirintos de Creta, os 
micenicos geralmente construíram 
cidadelas fortificadas, com interio
res simples e bem organizados. A s

fortificações apresentavam caráter 
militar, que estava ausente da ar
quitetura cretense.

A arte micênica é também mais 
rude e vigorosa, menos decorativa 
que a arte minóica e, ao contrário 
desta, pouco ligada a ássuntos reli
giosos e às representações femini
nas, dando preferência portanto às 
representações de cavalos e às ce- 
cenas de caça.

A civilização micênica expan
diu-se em torno das costas do Pelo- 
poneso e nas costas orientais da 
península, até a Tessália. Seus 
vestígios são ainda encontrados 
nas ilhas do sul do Egeu e ao longo 
da costa ocidental da Ásia Menor, 
sendo muito frequentes em Rodes. 
Partindo de Rodes, em 1400 a.C., 
os micênicos moveram-se para co
lonizar Chipre. Ao mesmo tempo, 
seus entrepostos de comércio na 
Síria tornaram-se importantíssi
mos. O comércio com o Egito era 
intenso e mais tarde' foi estendido 
também à Itália do sul e à Sicília. 
Por volta de 1500 a.C., o comércio 
cretense superava o minóico sendo 
que a destruição de vários sítios de 
Creta, em 1400 a.C., pode-se atri
buir aos micênicos. Destruído o po
der de Creta, os micênicos assumi
ram a primazia no mundo egeu.

A Grécia aqueana

Os aqueus, dos quais uma parte 
recebeu mais tarde o nome de eó
lios e de jônios, eram originalmente

pastores, seminômades, da penín
sula Balcânica. Habituados a errar 
com seus rebanhos, jam ais haviam 
constituído um Estado. Estavam 
reunidos em clãs* patriarcais —  a 
patria ou genos — , nos quais todos 
os membros descendiam do mesmo 
antepassado e adoravam o mesmo 
deus. A reunião de clãs formava as 
fratrias, que por sua vez se agrupa
vam em tribos, cada qual obede
cendo a um rei, o filobasileus. To
das as tribos reconheciam, porém, 
a autoridade de um rei supremo, o 
basileus. A Grécia aqueana apre- 
senta-se assim dividida entre um 
grande número de famílias princi
pescas, reinando sobre pequenas 
comunidades. Essa pluralidade, de
corrente da divisão originária em 
clãs, era fortalecida pelas carac
terísticas do relevo grego, que com 
partimentava as regiões, fazendo 
com que a ligação com certos lo
cais fosse mais fácil por mar do 
que por terra. Nesta última contin
gência, de natureza geográfica, 
muitos vêem um fator importante 
para que as pólis (cidades-Estado) 
viessem a se desenvolver, mais 
tarde, como unidades políticas au
tônomas, ciosas de suas tradições e 
de suas peculiaridades. Aquelas 
condições geográficas foram igual
mente um dos motivos para que, 
desde suas raízes micênicas, a cul
tura grega se constituísse voltada 
para o m ar:'v ia de comunicação e 
de comércio com outros povos, de 
intercâmbio e de confronto com 
outras culturas, de incentivo a 
aventuras reais e à larga expansão 
do imaginário.

Do bronze ao ferro

A civilização micênica alcançou 
alto estágio de desenvolvimento e 
de prosperidade; porém, a partir do 
fim do. século XIV a. C., iniciou-se 
um período de declínio e de enfra
quecimento, que facilitou grande
mente a invasao por vagas de indo- 
europeus vindos do norte: os dó rios 
(no século XII a.C.). Embora da 
mesma raiz étnica dos aqueus, os 
dórios apresentavam índice civili- 
zatório mais baixo. Eram rudes e 
incultos, mas possuíam uma incon
testável superioridade: o uso de 
utensílios e armas de ferro, fator 
decisivo para a vitória sobre os mi
cênicos. Chegando em bandos su
cessivos, os dórios saquearam e 
queimaram todas as fortificações 
micênicas e mergulharam a Grécia 
numa chamada “ idade das trevas” , 
que durou cerca de trezentos anos. 
Os dórios moveram-se do norte até 
a Grécia central, no Peloponeso; a 
partir daí estenderam-se até Creta 
e a costa sudeste da Ásia Menor. 
O resultado das invasões dos dó
rios — ruína dos reinos micênicos
—  levou muitos aqueus a imigra
rem para as ilhas e as costas da 
Ásia Menor: os jônios tomaram  as 
ilhas centrais do Egeu e a área cen
tral da costa oeste da Ásia Menor, 
enquanto a migração do grupo cha
mado eólio ocasionou a ocupação 
da ilha de Lesbos e a costa norte 
acima do Helesponto. Devido à mi
gração dos jônios serão fundadas, 
na Ã s í í j  Menor, cidades como Mi- 
leto e Efeso, que se transformarão 
em grandes centros econômicos e
c u l tu r a i s .
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O cavalo de Tróia representado em uma ânfora da Grécia do século VII a.C.

Os pormenores e as datas daque
les movimentos migratórios são in
certos. O certo, porém, é que a civi
lização micênica deu lugar a uma 
nova cultura e a um novo tipo de 
vida. Quando cessaram aqueles 
movimentos, o aspecto da terra 
grega havia se transformado com
pletamente. Onde havia os antigos 
reinos micênicos, existia agora um 
confuso mosaico de pequenos Esta
dos independentes, governados por 
chefes sem importância e seus con
selhos de nobres. A população reu
nia-se em volta das fortalezas exis
tentes e aí erguia um lugar para a 
agorá, praça pública que constituía 
um centro comercial, social e polí
tico. Nas partes mais elevadas, 
construíam um ou dois templos. E 
assim se esboçava a forma clássica 
da vida política dos gregos: a cida- 
de-Estado. Os governantes, que in
centivavam esse tipo de aglomera
ção, pretendiam com isso um 
controle mais direto de seus súdi
tos; porém esses também podiam 
exercer melhor vigilância sobre a 
ação dos governantes. Por volta de 
700 a.C., os reis estavam com seu 
prestígio decadente e as cidades- 
Estado se transformavam em repú
blicas lideradas por aristocratas.

Por sua vez, os milhares de emi
grantes que chegaram às costas da 
Asia Menor, fugindo às invasões 
dos dórios, estabeleceram-se ao

longo da costa —  numa região que 
ficou conhecida como Jônia — , 
para aí transportando elementos da 
antiga cultura micênica. Mas a rea
leza que fora transplantada encon
trava-se agora distante das raízes 
tradicionais que a sustentavam. 
Além disso, a situação geográfica 
favorecia o desenvolvimento do co
mércio com outros povos e, conse
quentemente, estimulava o artesa
nato (demiourgía). Tudo isso 
acarretou a ampliação da classe de 
artesões e comerciantes, o rápido 
crescimento das riquezas, mas tam 
bém á desproporção das fortunas
— causando insatisfação e tensões 
que muitas vezes produziram lutas 
e levaram à substituição do regime 
monárquico pela tirania. Por oytro 
lado, transportando para a Ásia 
Menor elementos da civilização mi 
cênica, os emigrantes se contrapu
nham aos habitantes dessas re
giões. Formou-se então uma 
aristocracia de cidadãos helénicos, 
com distinções de classe bem mar
cadas, que se sobrepunha aos tra
balhadores rurais de outra raiz ét
nica. A maior complexidade e as 
tensões latentes ou manifestas na 
sociedade das colônias gregas da 
Ásia Menor determinaram o surgi
mento de instituições sociais mais 
complexas que as da antiga civili
zação micênica. Suscitaram igual
mente uma t r a n s f o r m a ç ã o  de men

talidade — motivada também pelo 
intercâmbio, mais fácil nessa re
gião, com outras culturas — , cujos 
frutos irão transparecer nas epo
péias homéricas e, mais tarde, na 
obra dos primeiros filósofos e cien
tistas, filhos da Jônia. Entre outras 
transformações, verifica-se aí, mais 
cedo que em outras regiões do 
mundo grego, a modificação da 
concepção arcaica de justiça, que 
era exercida pelo chefe do génos 
em nome da vontade divina.

Tempo de deuses e heróis

No princípio, os colonizadores 
da Jônia eram iletrados e rudes, po
rém o comércio colocou-os em con
tato com a rica cultura do Egito e 
da Fenícia. Os fenícios* fornece
ram-lhes um novo alfabeto; dos 
fenicios e dos lídios os jônios ad
quiriram ainda o gosto pela vida 
requintada.

Nas colônias da  Ásia Menor tem 
início a literatura grega. Entre o sé
culo X e o VIII a.C. surge a epo
péia, resultado da fusão de lendas 
eólicas e jónicas, às quais se acres
centaram relatos mais ou menos fa
bulosos de expedições marítimas e 
algumas contribuições —  embora 
restritas — provenientes de conta
tos com o Oriente. Registros histó
ricos —  principalmente ligados à 
fase de migrações e de colonização 
— , aliados à fantasia, fizeram sur
gir ciclos de cantos e sagas que os 
aedos, poetas ambulantes, conti
nuamente enriqueciam. Assim, em 
numerosos poemas, foram conta
das as duas guerras de Tebas e a 
Guerra de Tróia. Desses poemas, 
apenas dois, atribuídos a Homero*, 
foram conservados: a Ilíada e a 
Odisséia. Além de sua importância 
literária, as epopéias homéricas 
servem de fonte para a reconstitui
ção da vida na pólis arcaica e re
presentam uma das raízes da reli
giosidade grega. Na verdade, a 
concepção do divino nessas epo
péias apresenta alto índice de ra
cionalização. Os deuses são princí
pios luminosos e celestes e, o que 
e fundamental, dotados de forma 
humana. Esse antropomorfismo 
dos deuses, que os torna semelhan
tes aos homens, não é apenas plás
tico: os deuses agem e se compor
tam  como os numanos, consti
tuindo uma “sociedade de nobres 
imortais”, reflexo divinizado 
da aristocracia grega arcaica.

No final do século VIII a.C. sur
giu o primeiro poeta a expressar a 
visão do mundo da Grécia agrícola 
e continental: Hesíodo*. da Beócia. 
Em sua obra Os Trabalhos e os 
Dias mostra a rotina de inúmeros 
gregos que viveram entre os séculoá
X e V a.C.: arando a terra entre no
vembro e dezembro, sobrevivendo 
ao frio em janeiro, ceifando as vi
nhas em fevereiro e março, nave
gando em abril e maio, colhendo 
em maio e junho, separando os 
grãos em julho e agosto, fazendo 
vinho em setembro e cortando as 
árvores em outubro. Mas, de dentro 
desses relatos sobre a vida dos 
camponeses, Hesíodo ressalta o 
tema da justiça que, ao contrário 
da concepção aristocrática de Ho
mero, ele associa ao trabalho, fonte 
de virtude (aretê).

E m  s u a  o b r a  in t i tu l a d a  Teogo-
Exemplo de arma do período micè- 
nicó; bronze com motivos em ouro



Grécia Antiga 105

nia, Hesíodo apresenta uma genea
logia sistemática dos deuses. Essa 
ideia de uma série de procriações 
sucessivas converte-se num princí
pio de índole inequivocamente ra
cional, a vincular as individualida
des que integram o mundo da 
divindade e a ligar esse mundo ao 
plano da vida humana. Ao lado de 
Homero, Hesíodo passa a consti
tuir uma das fontes da religiosi
dade “apolínea” , que servirá de 
fundamentação ideológica para as 
instituições políticas gregas.

A expansão colonial

O desenvolvimento das cidades- 
Estado estava limitado pelas carac
terísticas geográficas da Grécia 
continental,, das ilhas egéias e das 
costas da Àsia Menor: pequenas e 
escarpadas montanhas, rios curtos 
nos vales e poucas grandes planí
cies. Era natural, portanto, que os 
gregos se voltassem para o comér 
cio e para a colonização de terras 
que o comércio levava a conhecer. 
A partir de cerca de 750 a.C., dó- 
rios e jônios tornam-se colonizado
res, fundando cidades-Estado em 
praias distantes. Os gregos lança
ram assim, fundações desde a Cri- 
méia, no mar Negro, até a Espa
nha. Na Itália do sul e na Sicília 
(que passaram a constituir, a cha
mada Magna Grécia), as cidades 
gregas logo cresceram em poder e 
riqueza. Nesse processo de coloni
zação, que durou cerca de duzentos 
anos as cidades mercantes tiveram 
papel preponderante. A maior de 
todas foi Siracusa, na Sicília; im
portantes também foram Bizâncio, 
Massilia (atual Marselha) e Cirene, 
na Líbia. Essa rede de portos e co
lônias exerceu grande influência so
bre _a vida das cidades gregas. As 
colônias serviram de base para a 
expansão do complexo comercial, 
como fontes de m atéria-prim a e 
mercados de produtos manufatura
dos, ao mesmo tempo que conver
tiam o Egeu num centro de vasta 
e expansiva economia. Embora in
dependentes de suas cidades de ori
gem, as colônias estavam ligadas à 
Grécia por laços culturais e propi
ciaram a difusão da cultura grega 
a regiões distantes.

Por volta do final do século VIII 
a.C., já  não existe mais a m onar
quia como aparece nas epopéias 
homéricas. Frequentemente, a rea
leza reduz-se à condição de magis
tratura e deixa de ser vitalícia e ex
clusiva de uma família: torna-se 
anual e acessível a todas as famí
lias que constituem a classe domi
nante, a aristocracia (do grego aris- 
toi, que significa “os bons”, “os 
melhores” , os “bem-nascidos”).

A instauração da democracia

A colonização de outras terras e 
a expansão do comércio e das ativi
dades manufatureiras levam à 
substituição, no século VII a.C., da 
economia natural pelo regime mo
netário, que facilita e estimula as 
trocas. A ativação da vida econô
mica acarreta, inevitavelmente, 
grandes transformações sociais e 
políticas. Demiurgos (artesãos) e 
comerciantes começam a consti
tuir, acima da classe inferior dos te
tas, uma classe intermediária. Não

possuíam terras nem cavalos (o ca
valo de guerra era uma das marcas 
distintivas dos nobres, “os cavalei
ros”), mas alguns conseguiram 
acumular bens de maneira sufi
ciente para impor-se socialmente e 
estabelecer vínculos matrimoniais 
com elementos da antiga nobreza. 
“Formou-se assim”, esclarece o 
historiador Gustave Glotz, “ uma 
aristocracia híbrida, na qual a raça 
e a terra guardavam seu prestígio, 
mas onde a escala dos valores so
ciais estava constituída pela ri
queza, qualquer que fosse sua ori
gem.” O regime aristocrático 
converte-se em plutocracia.

Dessas transformações sociais 
resulta que o poder é enfeixado nas 
mãos de um pequeno número de in
divíduos, de poucos (áligoi) —  o 
que faz com que os próprios gregos 
denominem essa aristocracia 
híbrida de “oligarquia”.

A pólis oligárquica era domi
nada por ricas famílias que viviam 
para a honra, o prazer, o amor e 
a aventura. Este espírito expri
miu-se através da criação de inú
meros festivais. O maior de todos 
eram os Jogos Olímpicos, realiza
dos, de quatro em quatro anos, na 
cidade de Olímpia, no Peloponeso. 
Nesses jogos competiam atletas de

todo o mundo grego; o grande prê
mio era o prestígio adquirido pelo 
vencedor. Tambem foram criados, 
em várias cidades, festivais religio
sos que se tornaram grandes espe
táculos públicos, com competiçoes 
de atletismo, música, poesia, e com 
a realização de danças, cantos e 
festas que se aliavam a sacrifícios 
religiosos. Desses, os mais famosos 
eram os Panatenaicos, em Atenas. 
A popularidade das competições 
atléticas e a importância que nelas 
assumia o corpo humano fizeram 
com que o desenvolvimento de um 
físico forte e sadio adquirisse papel 
de grande importância na estrutura

a r

A  cerâmica grega apresentou uma evolução que se manifesta na coloração e na técnica ornamental, até chegar 
às peças escuras e ricamente decoradas, típicas da Ática. Os motivos ornamentais são documentos históricos.
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da educação e da  sociedade grega.
A sensibilidade peculiar desen

volvida por essa sociedade refle
tiu-se nas artes plásticas e na litera
tura. O caráter dessa cultura é 
expresso nas linhas nuas e na soli
dez dos templos dóricos construí
dos nesse período, nos quais a de
coração é secundária e a beleza 
existe em função da geometria do 
edifício. A atenção dos artistas está 
voltada para a figura humana e 
para o mundo natural — como na 
cerâmica ática de figuras negras 
dos séculos VII e VI a C., que ma
nifesta nitidamente o espírito da 
aristocracia cuja vida serve de 
tema para quase todas as pinturas 
em cerâmica dessa época.

Na literatura, o novo gênero que 
surge é a poesia coral para os festi
vais e as celebrações dos vitoriosos 
nos jogos olímpicos, a sátira e o 
epigrama para atacar oponentes 
políticos e poemas militares e pa
trióticos. Ao mesmo tempo, o cres
cimento da riqueza da classe alta 
encoraja e mesmo acentua o indivi
dualismo, permitindo que a perso
nalidade individual torne-se o cen
tro de um novo tipo de expressão 
lírica, cujos maiores representantes

são Arquíloco de Paros e Safo de 
Lesbos.

Todavia, a economia nova fazia 
crescer rapidamente as classes infe
riores e agravava sua situação. Isso 
determinou tensões sociais que tu
multuaram o panorama sócio-polí- 
tico dos gregos, fazendo com que 
“desde o século VII até a conquista 
romana, toda a história grega esti
vesse cheia de revoluções e contra- 
revoluções, massacres, banimentos 
e confiscos” (Glotz).

As reivindicações populares fo
ram, em muitas cidades, confiadas 
às mãos de um indivíduo —  o ti
rano — , que assumia o poder em 
nome do povo. Era um líder popu
lar, nesse sentido um “demagogo” 
(condutor do demos, do povo), que 
se propunha uma política tendente 
a combater muitos dos privilégios 
da aristocracia e elevar as condi
ções de vida do povo. Freqüente
mente os tiranos desenvolveram 
uma política religiosa, no sentido 
de tirar da aristocracia o privilégio 
das funções sacerdotais e do trato 
exclusivo com os deuses. Além 
disso, incentivaram o culto de enti
dades pan-helênicas, populares e 
agrestes (como o deus Dioniso),

em detrimento dos deuses identifi
cados como as raízes genealógicas 
dos aristocratas que, através dessa 
suposta origem familiar divina, 
pretendiam justificar seus privilé
gios. Possivelmente essa atitude 
dos tiranos contribuiu para a efer
vescência do espírito religioso — 
particularmente através de cultos 
populares e não oficiais — que se 
verifica no século VI a.C. Em mui
tos casos, a tirania tendeu a defor
mar seu papel original de exercer o 
poder em nome de interesses popu
lares e passou a dominar pela 
opressão e pela força, com preten
sões de vitaliciedade e de transmis
são hereditária do poder, num si
mulacro de monarquia. Porém, 
tornada inútil e opressiva diante 
dos interesses populares, tendia a 
ser derrubada, vindo a dar lugar, 
como em Atenas, à instauração da 
democracia.

Essas mudanças no campo polí
tico e social inevitavelmente reper
cutiam na visão do mundo. A par
tir do século VI a.C., a crescente 
valorização dos indivíduos através 
de suas atividades econômicas e os 
abalos sofridos pela tradição mito
lógica conduzem à eclosão da ciên

cia teórica e da filosofia. A laiciza
ção dos mitos arcaicos —  em 
decorrência daquela crescente valo
rização da “medida humana" — 
pressupõe a confiança na razão e 
nos sentidos, que passam a servir 
de fundamento para a explicação 
dos mais diversos fenômenos do 
universo. A escola de Mileto* e o 
pitagorismo* representaram as pri
meiras manifestações dessa visão 
racionalizadora que abriu caminho 
para a filosofia e para a ciência teó
rica, particularmente a matemática 
e a astronomia. Essa nova mentali
dade despontou primeiro na Jõnia 
e em segu-ida na Magna Grécia, re
giões situadas na periferia do 
mundo grego, dinamizadas pelo co
mércio e pelas atividades artesa- 
nais e também mais distantes dos 
núcleos remanescentes da socie
dade e da mentalidade arcaica, si 
tuados na Grécia continental.

Atenas ou Esparta

Quase todas as cidades-Estado 
conheceram a tirania, principal
mente no século VI a.C. Na maio
ria das vezes, após um período de 
tirania, as lutas sociais se acirra

A  guerra entre Atenas e Esparta causou tão arando q— . » « « « d o o  Poio= maoodônio». «  g.<=9°s nao tiveram meio de resistir.

1 ;1 Confederação Ateniense
Bdmzr- íl Esparta e Liga do Peloponeso [

3 Aliados de Atenas 
U Aliados de Esparta

B  Pontos de apoio atenienses 
Y  Batalhas

Ü 3  Neutros
A  Pontos de apoio espartanos
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vam. Duas grandes cidades-Estado 
conseguiram fugir a esse padrão: 
Atenas e Esparta.

Em 594 a.C. os atenienses indi
caram um respeitado cidadão, cha
mado Sólon, para governar a ci
dade. Sólon foi talvez o primeiro 
homem na história a perceber a co
nexão entre bem-estar econômico e 
estabilidade política. Munido de 
poderes especiais, conseguiu aca
bar com as hipotecas dos pequenos 
proprietários de terras, cessar a es
cravização de camponeses e insti
tuir um novo sistema judicial. En
corajou artesãos estrangeiros a se 
estabelecerem em Atenas e favore
ceu os comerciantes, propiciando o 
fortalecimento de uma classe média 
que faria a grandeza da cidade, tor
nando-a o principal centro econô
mico e cultural da Grécia.

Após dez anos de governo, Só
lon voluntariamente dele se retirou 
(561 a.C.). Atenas passou a ser di- 

. rígida pelo tirano Pisístrato*, que 
observou as leis que Sólon havia 
dado à cidade e tentou ganhar a 
simpatia popular. Adornou a Acró
pole com esplêndidos templos e fez 
erguer fortalezas em torno do mar 
Egeu. Ao morrer, havia transfor
mado Atenas numa potência rival 
de E íparta, então a mais poderosa 
cidade-Estado da Grécia.

Na chamada “ idade das trevas”, 
Esparta havia sido conquistada por 
um grupo de dórios que submeteu 
a população nativa (os hilotas) à 
servidão. A pressão^ demográfica 
determinou a expansão de Esparta 
sobre territórios vizinhos e, no fim 
do século VIII a.C., ela já  havia 
conquistado todo o sul do Pelopo- 
neso. A revolta das regiões con
quistadas e o receio de insurreições 
internas fizeram com que Esparta 
se convertesse numa sociedade for
temente militarizada. Os cativos 
(hilotas) realizavam toda espécie de 
trabalho, enquanto os cidadãos li
vres devotavam-se às tarefas públi
cas e militares, estando proibidos 
de exercer qualquer outra ativi
dade. Os padrões de comporta
mento inculcados nos espartanos 
eram rígidos e ascéticos, reque
rendo extremo senso de compa
nheirismo (o individualismo era re
primido ao máximo) e uma férrea 
disciplina. A vida política era do
minada pelas leis da Lacedemônia, 
devidas ao legislador Licurgo. 
Cinco éforos (magistrados) exer
ciam o poder, vigiando todos, in
clusive os reis, que governavam 
apenas na aparência. Esparta ado
tou e apresentou à Grécia um mo
delo político inteiramente oposto 
ao que Atenas desenvolvia: Es
parta era a cidade-Estado fechada 
em si mesma sob controle do poder 
militar.

Mas enquanto internamente os 
contrastes entre Atenas e Esparta 
se acentuavam, importantes acon
tecimentos externos abalavam o 
mundo grego e interferiam no seu 
desenvolvimento. Em meados do 
século VI a.C., os gregos da Jônia 
foram atacados pelos lídios que, 
por volta de 550 a.C., dominaram 
essa região. Porém, por sua vez, a 
Lídia, em 540 a.C., foi tomada pe
los persas que, com isso, passaram 
a dominar aquelas cidades da Jô
nia. Após longo período de submis
são. elas tentam, com a a j u d a  de

navios de Atenas e Eritréia, li- 
vrar-se dos persas. A revolta fra
cassa e Dario* I, rei dos persas, en
via a Atenas uma expedição 
vingadora, rechaçada pelos ate
nienses com a ajuda de Platéia. Du
rante dez anos os persas não mais 
tentaram invadir a Grécia.

Nesse período cresce a impor
tância de Atenas. Em 510 a.C., os 
descendentes de Pisístrato haviam 
sido destituídos do poder por uma 
revolta da aristocracia; outra re
volta, em 508 a.C., realizada pelo

partido popular —  tendo Clíste- 
nes* à frente — , inaugura em Ate
nas o governo direto do povo, a de
mocracia*, que permitia aos 
cidadãos livres (dentre os quais não 
se contavam as ihulheres, os es
trangeiros e os escravos) participar 
das decisões políticas. Derrotando 
os persas, Atenas cresce em prestí
gio e, expandindo seu comércio, 
prepara-se para se transformar em 
potência marítima. Mas os persas, 
agora governados por Xerxes*, vol
tam a atacar (480 a.C.). As cida

A  c iv iliza ç ã o  d o s g re g o s  s o b re v iv e  a tra vó s  de u m  im e n s o  le g a d o  c u ltu ra l.

des-Estado gregas, coligadas, en
frentam o inimigo e acabam por 
derrotá-lo: os espartanos vencem 
os persas em terra (batalha de Pla
téia), enquanto os atenienses con
quistam vitórias no mar. Tendo li
derado a liga de cidades-Estado, 
Atenas se fortalece e se prestigia 
depois das Guerras Médicas. De 
cerca de 460 a 430 a.C., a demo
cracia ateniense atinge o apogeu, 
sob a liderança de Péricles*. Exter
namente, Atenas se expande: desde 
477 a.C., após a derrota dos persas, 
organizara a Liga de Delos, se
gundo a qual cada cidade deveria 
contribuir com navios, homens e 
dinheiro, para a defesa contra ata
ques inimigos; haveria um tesouro 
comum (no templo de Apoio, em 
Delos) e um conselho comum. 
Mas, com o tempo, Atenas se 
transforma em potência imperia
lista, e passa a interferir nos negó
cios internos de seus “aliados”. Em 
454 a.C., Péricles transfere o te
souro de Delos para Atenas, en
quanto as frotas atenienses contro
lavam o mar Egeu, comerciando 
com todos os portos situados a 
leste de Gilbraltar. Imponentes 
construções arquitetônicas e obras 
de grandes artistas ornavam a ci
dade: constrói-se o complexo ar
quitetônico da Acrópole, especial
mente o Partenon. Atenas atrai os 
intelectuais: Anaxágoras* de Cla- 
zomenes, que se torna amigo de Pé
ricles, chega à cidade trazendo 
idéias filosoficas anteriormente de
senvolvidas pelos jônios, e impres
siona o ateniense Sócrates*. O eixo 
filosófico se desloca dçsde então

Os gregos expandiram-se por todo o litoral mediterrâneo, fundando inúmeras cidades, como Selinunte, na Sicília, 
que foi iniciada por colonos que vieram de Mégara Hibléia. {"Heraion", ou "Santuário de Hera", em Selinunte.)
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para Atenas, e aí produzirá, além 
de Platão*, outros importantes pen
sadores, inspirados no socratismo.
Mesmo Aristóteles*, nascido em 
Estagira, virá estudar em Atenas 
(na Academia platônica) e nela 
criará sua escola filosófica, o Liceu.

No campo das artes, o tempo de 
Péricles foi esplendoroso. Na escul
tura, Fídias* realizou obras admi
ráveis — expressões do ideal de 
atingir a beleza perfeita — , como 
a famosa estátua de Zeus de Olím
pia, feita em ouro e marfim. Tam 
bém os artesãos voltam-se para a 
idéia do “belo ideal”, ao mesmo 
tempo que renovam a técnica, evo
luindo das figuras pretas para as 
vermelhas e utilizando motivos na
turalistas pintados e não mais gra
vados. Transformação e desenvol
vimento profundos também 
ocorrem na literatura. Os dramas 
apresentam a condição humana 
sondada em suas raízes e exposta 
com força grandiosa. Ésquilo*, que 
escreveu entre 490 e 456 a.C., preo
cupou-se sobretudo com as bases 
teológicas dos conflitos entre a jus
tiça e a lei; em Sófocles*, tais con
flitos reaparecem, mas assumindo 
um ponto de vista humano; final
mente, em Eurípedes*, o estudo do 
caráter humano torna-se um fim 
em si mesmo. No campo da comé
dia, Aristófanes* combina o gosto 
pelo naturalismo e pelo grotesco, 
produzindo sátiras memoráveis.

O desenvolvimento do natura
lismo nas diversas artes exprime o 
avanço da valorização da “ medida 
humana”, fortemente estimulada 
pela experiência democrática de 
Atenas. Mais do que em qualquer 
outro momento da sociedade grega 
antiga, “o homem é a medida de to
das as coisas” , como ensinava Pro 
tágoras* de Abdera, um dos sofis
tas* que acorrem a Atenas, como Cabeça de guerreiro num vaso ático: técnica de recorte e de contrastes.

S im e tria  de m o v im e n to  e m  m á rm o re : A fro d ite  e m e rg e  d a s  á g u a s . (R e le v o  do tro n o  L u d iv is i. M u s e u  de B o s to n .)

professores de retórica e de capaci
tação ou virtude (aretê) política.

Esparta e Atenas se desenvol
viam como experiências políticas 
opostas. A tensão entre as duas pó- 
lis cresceu até que o conflito entre 
elas — e seus respectivos satélites 
—  tornou-se inevitável, eclodindo 
na Guerra do Peloponeso (431 
a.C.). Se essa primeira guerra não 
trouxe maiores consequências so
ciais e económicas, a segunda (414 
a.C.) marcou o colapso completo 
de Atenas. Desde então nenhuma 
outra cidade grega teve condições 
de criar um novo império que pu
desse unir a bacia do Mediterrâneo. 
Atenas conseguiu salvaguardar sua 
democracia e sua independência, 
mas sua idade de ouro estava en
cerrada. De 404 a 371 a.C. a hege
monia da Grécia pertencerá a Es
parta. Mais tarde, Atenas ainda 
tenta refazer sua confederação 
marítima e chega a socorrer Es
parta, preservando o equilíbrio en
tre os povos gregos, no momento 
em que Tebas (graças ao gênio 
político de Epaminondas*) destrói 
o prestígio de Esparta, quase levan
do-a à destruição.

O fim do universo 
helénico

O mundo grego estava desgas
tado e as cidades-Estado lutavam 
entre si, tornando a guerra um em
preendimento habitual de exércitos 
mercenários. Esfacelava-se o uni
verso helênico._ É então que surge 
uma nova potência, a Macedônia, 
a ameaçar, com sua expansão, a li
berdade da Grécia. Diante da 
ameaça macedônia é ainda Atenas 
que — graças à energia de Demós- 
tenes* —  consegue obstar as ambi
ções de Filipe e organizar a defesa 
suprema. Mas a derrota dos gregos 
em Queronéia (380 a.C.), seguida 
da morte de Filipe e da ascensao de 
Alexandre* ao trono da Macedônia 
(336 a.C.), põe fim ao período helé
nico, o mais brilhante da civiliza
ção da Grécia antiga. Passando a 
integrar o grande organismo polí
tico criado por Alexandre, a Grécia 
terá completamente alterados os 
quadros políticos, sociais e econô
micos dentro dos quais vinha de
senvolvendo sua experiência cultu
ral. Sob o domínio da Macedônia 
e mais tarde de Roma, os frutos da 
civilização grega antiga serão di
fundidos em terras distantes e con
frontados com outras culturas, pe
netrando nos mais diversos setores 
do patrimônio ocidental. A fase he
lénica segue-se a helenística, do
tada de características peculiares, 
entre as quais uma estreita aproxi
mação entre a herança grega e as 
culturas do Oriente.

VEJA TAM BÉM : Alexandri- 
nismo; Aristófanes; Aristóteles; 
Classicismo; Creto-micênica, Civi
lização; Democracia; Demácrito; 
Eleatismo; Empédocles; Epico; 
Epicurismo; Estado; Estoicismo; 
Filosofia; Grécia; Grego; Hele- 
nismo; Helenísticas, Filosofias; 
Mileto, Escola de; Neoplatonismo; 
Pitagorismo; Platão; Pré-socráti- 
cos; Religiões da Antiguidade; R e
nascença; Sócrates; Sofistas.
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Grego

Pode-se traçar um linha de evo
lução da língua grega — perten
cente ao grupo das línguas indo-eu
ropéias —  que compreende 27 
séculos, se o ponto de partida fo
rem os textos literários mais arcai
cos (poemas homéricos, aproxima
damente do século VIII a.C.). Mas, 
se as inscrições de Creta forem 
consideradas como a documenta
ção lingüística mais antiga, a histó
ria do grego amplia-se em ainda 
mais um século.

O grego antigo existiu até fins do 
século IV d.C., quando se iniciou 
a época bizantina. Não era uma 
unidade lingüística fechada, mas 
um aglomerado de falares locais, 
agregados em quatro grupos diale
tais: jônico-ático, eólio, arcado-ci- 
priota e grego oçidental. Embora a 
língua literaria seja fonte impor
tante para a documentação desses 
grupos dialetais, as inscrições elu
cidaram muitos pontos obscuros.

Formação da língua comum

Graças a uma produção literária 
mais numerosa e significativa, ex
plicável pela situaçao sócio-cultu- 
ral em que se inseria, o jônico-ático 
é o mais cpnhecido dos quatro gru
pos dialetais do grego antigo.

O ático era a língua oficial de 
Atenas, língua de Platão*, Isócra- 
tes*, Demósteiies* (século IV a.C.), 
mas também fora, um século antes, 
o meio de expressão de Sófocles*, 
Esquilo*, Eunpedes*, Aristófanes*. 
Essa língua expandiu-se para fora 
dos limites do território de Atenas,

constituindo no século V a.C., com 
a formação do império ateniense, 
os fundamentos de uma língua co
mum (a koiné) jônico-ática.

O grego moderno foi constituído 
a partir do século IV d.C., à base 
da koiné, sobressaindo-se a contri
buição do ático; os outros, dialetos 
sobreviveram aqui e ali, sem 
grande vitalidade. O documento 
mais antigo do grego moderno é o 
Novo Testamento, mas o vocabulá
rio da língua atualmente falada (di- 
m otiki ou romaíki) difere do da lín
gua culta (que se aproxima da 
antiga koiné), empregada ainda 
pela administração e pela Igreja.

Fonética e semântica

Herdeiros do alfabeto fenício — 
cuja língua é do grupo camito- 
semítico — , os gregos durante 
muito tempo representaram os sons 
de sua língua por uma escrita silá
bica que não correspondia a sua 
realidade linguística.

Os alfabetos semíticos estabele
ceram uma representação das con
soantes muito próxima da realiza 
ção oral, mas as vogais, em virtude 
da própria morfologia das línguas 
semíticas, eram deixadas de lado. 
Não podendo desprezar o valor das 
vogais, os gregos foram levados a 
uma análise total dos sons de sua 
língua. Separando e isolando con
soantes e vogais, chegaram a um 
grau de abstração que é a própria 
fonte do alfabeto: a consoante, na 
realização oral, é sustentada por 
uma vogal e só por um ato de abs
tração e possível separar um a da 
outra.

O aperfeiçoamento do alfabeto 
revela a preocupação dos gregos 
com a fonética, com a língua em si 
mesma. Cada letra tem um nome e 
sua representação é a do som que
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a inicia: a =  alfa; -ff- =  beta; (•) = 
ômega, etc.

A correspondência entre o signifi- 
cante e o significado é outro ponto 
de discussão em torno da língua. O 
diálogo Crátilo, de Platão, entre 
outras questões, aborda este pro
blema: Crátilo sustenta que os no
mes (substantivos) são constituídos 
a partir da natureza das coisas que 
eles nomeiam; Hermógenes, outra 
personagem, afirma que as pala
vras são resultado de uma conven
ção social. Sócrates* intervém no 
diálogo para dar, aparentemente, 
razão a Crátilo. Argumenta com 
Hermógenes: se há discursos ver
dadeiros e falsos, as suas partes o

são também —  o nome é uma das 
“partes do discurso” e pode ser, 
portanto, falso ou verdadeiro. As
sim, segundo Platão, o nome é o 
instrumento para distinguir a reali
dade. E só o legislador, assesso
rado pelo dialético, poderá dar 
nome justo às coisas, porque é ca
paz de apreender a sua essencia.

E interessante notar, nessa obra 
de Platão, a argumentação de Só
crates para justificar a formação 
das palavras. Diz ele que na pro
núncia do /1 /  a língua desliza na 
boca e, assim, os nomes dentro da 
área semântica de “deslizar” se es
creveriam necessariamente com 
/ l / .  Essa “aventura etimológica” 
influenciou grande número de eti- 
mologistas um tanto apressados.

As partes do discurso

A classificação formal ou fun
cional das palavras foi uma preo
cupação que levou os gregos a de
terminação das “partes do 
discurso”. Platão distinguiu entre 
elas o nome e o verbo. Já para 
Aristóteles*, todo discurso —  que 
está vinculado à natureza lógica do 
pensamento —  divide-se em letra, 
sílaba, conjunção, artigo, nome e 
verbo._ Enquanto conjunção e ar
tigo são noções muito vagas, nome 
e verbo destacam-se: ambos são 
um conjunto de sons significativos, 
mas no primeiro não ha “nenhuma 
idéia de tempo”.

Todas essas noções foram reto
madas depois pelos adeptos do es
toicismo* e pelos filósofos da Es
cola de Alexandria. Dionísio de 
Trácia (170-90 a.C.) distinguiu na 
sua gramática* (a primeira consi
derada como tal) oito “partes do 
•discurso” : artigo, nome, pronome, 
verbo, particípio, advérbio, prepo
sição, conjunção. Essa obra teve 
larga repercussão: traduzida para 
outras línguas, chegou inclusive 
aos judeus e aos árabes.

Levados pela paixão de discutir 
problemas teóricos relativos à lín
gua, os gregos atravessaram sécu
los polemizando em torno de al
guns deles. No primeiro século da 
era cristã, estava no auge o debate 
entre anomalistas e analogistas. Os 
primeiros, representados principal
mente pela Escola de Pérgamo, 
sentindo que não havia na língua 
regras verdadeiras mas numerosas 
exceções a elas; sustentavam que 
tudo na língua e arbitrário, depen
dendo do uso que dela se faz. Por 
seu lado. Aristarco* e os alexandri
nos —  os analogistas —  deixa
vam-se levar mais pelo aspecto or
ganizado da língua, que obedeceria 
a regras capazes de explicar qual
quer fato lingüístico.

As discussões teóricas dos gre
gos em torno de sua língua influen
ciaram os romanos e, como eles, os 
filósofos e gramáticos ocidentais, 
alimentando pontos de vista de 
Descartes*, Leibniz*, Locke*, Con
dillac* e outros, até chegar à lin
güística* moderna, que, come
çando por Saussure*, reexaminará 
muitas dessas reflexões,/undamen- 
tando-se em novas teorias.
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Gregório VII

Como “eminência parda” do pa
pado ou como pontífice, o italiano 
Hildebrando, de Soana (peguena 
cidade da Toscana), foi o líder das 
reformas de moralização da Igreja 
medieval, da centralização do go
verno eclesiástico e também da se
paração entre o poder religioso e o 
poder temporal. Ainda menino, 
Hildebrando (que nascera entre 
1015 e 1020) estudou num mos
teiro beneditino de Roma. E já  en
tão começou a sentir as discrepân- 
cias entre a teoria religiosa e sua 
aplicação. Era uma época de gra
ves desordens e de corrupção na 
Igreja, que, descentralizada e con
fusa como o sistema feudal, servia 
de instrumento aos reis para forta
lecerem seu poder em relação aos 
senhores de terras.

Em 962, com a coroação de Oto 
I, imperador do Sacro* Império 
Romano Germânico, estabeleceu- 
se o privilegium, pelo qual só 
ele e seus sucessores poderiam ele
ger o papa. Conseqüentemente, bis
pos e abades, antes designados pelo 
pontífice, passam a ser nomeados 
pelo imperador —  que cobrava 
caro essa indicação. Além disso — 
fortalecendo o poder central —  os 
feudos de bispos e mesmo do papa 
não podiam ser hereditários (ja que 
eclesiásticos não tinham filhos legí
timos). Assim, o domínio voltava 
ao rei com a morte de seu titular, 
para nova nomeação. Essa laiciza
ção do clero enfraquecia o poder 
papal e favorecia abertamente a si
ntonia (comércio de investiduras e 
objetos religiosos) e-o nicolaísmo 
(desagregaçao moral). Em conse
qüência disso, padres e bispos, es
banjando os bens eclesiásticos, vi 
viam luxuosa e luxuriosamente. E, 
com sua falta de formação intelec
tual, reduziam a doutrina religiosa 
a fórmulas elementares de fana
tismo e superstição.

Nessa situação, surgem movi
mentos reformistas, entre os quais 
o do mosteiro beneditino de Cluny 
(França), que já  no século X preco
nizava maior disciplina religiosa e 
obediência ao papa.

O papa oculto

Aprendendo a sobreviver nesse 
ambiente de politicagem religiosa, 
o ex-aluno do mosteiro checara ao 
posto de secretário de Gregório VI 
(um padre que comprara a tiara pa
pal). E quando o imperador alemão 
Henrique III exige o trono de pontí
fice para Clemente II (?-1047), Hil
debrando acompanha o papa de
posto à Alemanha. Passa a viver na 
corte e a impressionar por sua eru
dição. Já com prestígio também en
tre os romanos, consegue que um 
entusiasta das idéias reformistas de 
Cluny, Bruno de Dagsburgo, seja

Eroclamado papa em 1048, como 
eão IX (1002-1054).

Passa a conviver com o novo 
pontífice, primeiro como subdiá- 
cono, depois nos cargos de tesou
reiro e diretor do mosteiro de São 
Paulo, onde restaura a disciplina

(chega a expulsar as mulheres que 
serviam no refeitório). Sua habili
dade política reafirma-se nas deci
sões reformistas do papa, que 
queima livros considerados hereti- 
cos, exige que bispos façam confis
são pública de simonia, ordena 
dois anos de penitência para padres 
que tenham mulheres.

Com a morte de Leão IX, Henri 
que III proclama papa Vítor II 
(7-1057). Hildebrando, sendo pro
movido a cardeal subdiácono, 
mantém sua influência e continua 
incentivando o combate à simonia 
e ao nicolaísmo.

As mortes de Henrique III em 
1056 e do papa, no ano seguinte, 
criam grandes problemas políticos 
e religiosos. O novo imperador ale
mão, Henrique* IV, tem apenas 
seis anos, e sua mãe Agnes 
(?-1077) torna-se regente. Os rom a

nos aproveitam-se da situação para 
tornar papa o Cardeal Frederico de 
Lorena, com o nome de Estêvão IX 
(10007-1058). Hildebrando o apóia 
e vai à Alemanha, onde consegue 
o consentimento da regente. Antes 
que ele volte, o papa morre (1058), 
depois de ter proibido que se fizesse 
nova escolha na ausência de Hilde
brando. Mas a decisão do mori
bundo não é respeitada e entrega-se 
o papado a seu irmão, que assume 
como Bento X.

Na Alemanha, Hildebrando con
vence Agnes a nomear o bispo de 
Florença, que ê empossado em 
1059 como Nicolau II (7-1061), de
pois de uma batalha nas ruas de 
Roma e da excomunhão de Bento 
X. Era um grande triunfo de Hilde
brando contra as pretensões da no
breza romana —  o novo papa se
guiria seus conselhos a  r i s c a ,

continuando a obra reformista. Sob 
inspiração de Hildebrando. pro
mulga, no concílio de Pacques 
(1059), um decreto que equivale à 
“révogação” do privilegium  dos so
beranos alemães: com a morte de 
um papa, os bispos se reuniriam 
para apontar um sucessor, votado 
pelos padres, e depois o povo seria 
consultado sobre a escolha, “ salva
guardada a honra devida a nosso 
caro filho Henrique, hoje rei, e que 
será, se Deus o quiser, imperador”. 
Esse adendo revelava a mao de Hil
debrando: era apenas o escudo di
plomático de quem sabe estar ini
ciando um jogo perigoso. Assim, 
quando^ N[colau II morre, seu 
“mestre” põe em prática o decreto, 
promovendo as eleições e favore
cendo a escolha de seu amigo An
selmo, bispo de Luca, feito papa 
com o nome de Alexandre II, a re
velia de Agnes mas com o apoio 
(político-militar) da Marquesa Bea
triz da Toscana.

Depois, com o apoio do duque 
reformista Godofredo de Lorena, 
Hildebrando consegue superar uma 
revolta dos padres anti-reformistas 
da Lombardia, que exigiam a elei
ção de um novo papa. Agnes tam 
bém enfrenta uma revolta, na Ale
manha, e acaba fugindo para 
Roma, onde reconhece Alexandre 
II —  também ela se tornara um 
instrumento de Hildebrando.

Restabelecida a paz, o vitorioso 
Hildebrando inspira medidas radi
cais a Alexandre II: intervenção na 
Lombardia (reduto anti-refor- 
mista), imposição do rito latino a 
Igrejas nacionais separatistas, ma
nutenção do apoio militar de Go
dofredo, e aliança com o normando 
Guilherme*, o Conquistador, que 
avança para dominar a Inglaterra, 
em troca da reforma do clero an
glo-saxão.

A luta pela afirmação 
da autoridade papal

Em 1073, durante os funerais de 
Alexandre II, o povo aclama Hilde
brando como o novo papa, escolha 
ratificada unanimemente pelos car
deais. Já como Gregório VII, ele 
diz: “Foi pela violência que me ar
rastaram a este governo apostólico, 
tão pesado para mim”.

No mesmo ano, para vencer uma 
rebelião de nobres alemães da Sa- 
xônia —  provavelmente fomentada 
pela habilidade do novo papa — , 
o próprio Henrique* IV busca o 
apoio de Gregório VII (prometendo 
em troca combater a desenfreada 
corrupção da Igreja alemã, que 
fora antes facilitada por ele). Era 
um tipo de aliança que se repetiria 
em varias situações históricas, con
tribuindo para o declínio do feuda
lismo*.

Mas a imposição das reformas 
vai atingindo um ponto crítico, 
apesar da habilidade do papa. Seu 
plano de reintegrar a Igreja bizan
tina (separada de Roma desde 
1024) se frustra: o papado não con
segue toda a ajuda militar que, em 
troca da reaproximação, o impera
dor de Bizâncio exigia (para derro
tar os sarracenos e os normandos).

No concílio de Latrão (1074), 
promulga-se mais um decreto con
tra a corrupção, pelo qual “quem 
t iv e r  s id o  p ro m o v id o  p o r  s im o n ia

Gregório VII foi o líder da moralização da Igreja durante quarenta anos.
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(. . .) não poderá exercer mais ne
nhum ministério na Santa Igreja 
(. . .); os quecom eteram  crime de 
fornicação não poderão celebrar 
missa nem exercer no altar as or
dens menores”. O decreto aumenta 
o descontentamento do clero ale
mão, que argumenta com as pala
vras da epistola de Paulo aos corín- 
tios: “ Aquele que não puder 
guardar a continência, é melhor 
que se case; antes casar, do que 
abrasar em desejo”.

Desprezando qualquer reação, já 
no ano seguinte Gregório consegue 
que outro concílio proíba, sob pena 
de excomunhão, que qualquer clé
rigo receba das maos da realeza ou 
dos nobres feudais a investidura de 
um bispado, abadia ou igreja. Para 
não renunciar ao pouco poder que 
tem, Henrique IV ignora o decreto, 
e, ainda em 1075, os anti-reformis- 
tas de Milão conseguem o apoio do 
m onarca na investidura de um 
novo bispo. Gregório recusa-se a 
confirmá-la, e Henrique convoca 
uma assembléia de príncipes e bis
pos alemães em Worms (1076). 
Mas só comparecem os bispos, 
pois os príncipes não se interessam 
pelo fortalecimento do poder cen
tral. Na assembléia, dois arcebis
pos e vinte bispos negam-se a reco
nhecer Gregório VII como papa, 
acusam-no de destruir a paz da 
Igreja e consideram escandalosa 
sua “intimidade” com a Condessa 
Matilde da Toscana (esposa de seu 
aliado Godofredo de Lo rena). Hen
rique manda a Gregório uma carta 
injuriosa, chamando-o de “falso 
monge” e ordenando-lhe: “ Aban
dona o trono apostólico que usur
paste !”

Mas Henrique calculara mal seu 
apoio. Ante a resposta de Gregório 
VII —  que o excomunga e interdita 
“o governo de todo o reino teutô- 
nico e da Itália ao Rei Henrique" 
— , a situação do monarca piora ? 
ele começa a ser abandonado, en
quanto aumenta a revolta dos saxô- 
nicos que o querem depor.

Os revoltosos convocam uma as
sembléia em Tribur e convidam o 
papa como árbrito. Gregório aceita 
e vai ao castelo de Matilde, em Ca- 
nossa, onde deve aguardar uma es
colta que o levará à Alemanha.

Henrique não consegue mais 
reunir nem os bispos —  e volta 
atrás: penitencia-se publicamente e 
vai ao encontro de Gregório em 
Canossa. Pobremente vestido, des
calço, o rei suporta, sob um frio ri
goroso, três dias de espera. Até que 
o papa atende suas súplicas e o re
cebe, concedendo-lhe vantajoso 
perdão.

Depois disso, Henrique reagrupa 
suas forças, enquanto a oposição, 
embora esteja um tanto enfraque
cida, elege um novo imperador: 
Rodolfo, duque da Suábia. Em 
1080, os exércitos dos dois sobera
nos encontram-se na Turíngia e, no 
fim, cada qual se diz vencedor da 
batalha. Informado erradamente de 
que Rodolfo vencera, Gregório ex
comunga de novo Henrique IV. 
Esse reage reunindo os bispos ale
mães e lombardos e apontando o 
papa como “fonte de todas as dis- 
senções e cabeça de todos os cis
mas". Baseado nisso, anuneia sua de
posição e substituição pelo arcebis
po de Ravena,- que ficará conheci

do como o “ antipapa” Clemente*III.
Gregório tenta, sem êxito, uma 

aliança com os normandos do sul. 
Henrique vence Rodolfo e marcha 
contra a Itália, derrotando as tro
pas da Condessa Matilde, no fim 
de 1080.

Durante o concílio da Quaresma 
(realizado em 1081), Gregório re
nova a excomunhão de Henrique e 
reafirma seus ideais de um governo 
teocrático, já  expostos nos dictatus 
papae (anotações pessoais): “ So
mente o papa pode ostentar insíg

nias imperiais'( .  . .). É-lhe permi
tido depor os imperadores (. . .) .  
Sua sentença não pode ser refor
m ada por ninguém ( . . . ) .  A Igreja 
Romana jam ais errou e, conforme 
o testemunho da Escritura, jam ais 
errará (. . .)” .

Em março, Henrique IV trans
põe os Alpes. Sem apoio militar, o 
papa recusa-se a negociar. A 21 de 
maio, o imperador chega aos mu
ros de Roma e faz uma proclama
ção de paz; mas as portas não se 
abrem. Por falta de equipamento

adequado, levanta o cerco, mas 
volta em fevereiro de 1082, depois 
de consolidar sua posição ao norte. 
Em 1083, consegue tomar parte de 
Roma e a Igreja de São Pedro. Os 
romanos abandonam Gregório, que 
se mantém intransigente. Em 1084, 
Henrique completa a ocupação e 
entroniza Clemente no palácio de 
Latrão. Gregório fica confinado no 
castelo de Santo Angelo. Quando 
Henrique sitia o castelo, é avisado 
da aproximação do normando 
Guiscardo, que vem do sul para en
frentá-lo.

Em maio, os normandos vencem 
Henrique (que foge), libertam Gre
gório e conduzem-no ao palácio de 
Latrão. Mas o próprio Guiscardo 
aconselha o papa a exilar-se em Sa- 
lerno. Velho, abatido pelas recentes 
derrotas, ele designa vários nomes 
para a sucessão. Um deles, Desidé- 
rio, abade de Montecassino, se tor
naria papa por imposição dos nor
mandos, como Vítor III (7-1087).

Sem renunciar ao papado, Gre
gório morre na Sicília, em 25 de 
maio de 1085.

A obra do santo

Um século depois de sua morte, 
Gregório foi canonizado. Muito 
contribuiu para essa decisão da 
Igreja Católica o trabalho que ele 
começara quando ainda secretário 
de Gregório VI.

O primeiro resultado da reforma 
gregoriana foi a afirmação da su
premacia da Sé apostólica, vigoro
samente retomada e proclamada. A 
Igreja começou a assumir o as
pecto de um corpo centralizado sob 
a direção do papado, magistratura 
suprema e desvinculada das potên
cias da política secular (porque su
perior a elas): o papa passa a ser 
escolhido apenas pelos membros 
do clero.

Após essa reforma inicial, os clé
rigos preocupados com a dignidade 
eclesiastica tinham mais probabili
dade de ascensão ao pontificado 
(novamente visto como uma santa 
herança do apóstolo Pedro). A hie
rarquia* religiosa deixou de ser 
apenas teórica: eram raras, agora, 
as insubmissões dogmáticas e dis
ciplinares. Reconhecia-se a supe
rioridade absoluta do papa, cujas 
sentenças seriam indiscutivelmente 
certas —  o governo da Santa Sé 
considerava-se representado por 
autoridades perante as quais deve
riam inclinar-se os mais altos pre
lados. Essa subordinação foi tão 
completa que Roma pôde inclusive 
recompor a geografia das dioceses, 
deslocando ou depondo pastores, 
quando necessário.

Esse program a realizou-se rapi
damente. Menos de meio século de
pois da morte de Hildebrando, a 
Igreja latina já  se mostrava como 
uma monarquia muito mais forte 
que qualquer dos poderes tempo
rais que se repartiam pelo Oci
dente. E foi também um programa 
a longo prazo: se não fosse centra
lizada, coesa e rica, a Igreja talvez 
sucumbisse à Reforma* e a outros 
movimentos separatistas.

VEJA TAM BÉM : Feudalismo; 
Igreja-Das idéias do papa Gregório VII. surgiu uma Igreja forte.
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Grierson

A fama de John Grierson 
(1898-1972), produtor cinemato
gráfico inglês, é um caso excepcio
nal na história do cinema: sem 
nunca ter trabalhado com filmes de 
ficção, conseguiu elevar seu nome 
tão alto quanto o dos mais consa
grados realizadores do cinema co
mercial. E seu êxito deve-se sobre
tudo à forma com que concebeu o 
documentário*, gênero ao qual se 
dedicou durante toda sua carreira 
e do qual se tornou um dos mais 
importantes teóricos.

Para Grierson, o filme documen
tário era uma forma privilegiada de 
cinema, com missão essencial
mente social. Daí sua luta, coroada 
de êxito, para conseguir do governo 
e de diversos órgãos estatais ingle
ses condições de produção. Suas 
idéias influenciaram profunda
mente não só realizadores da Ingla
terra e do Canadá (onde dirigiu o 
National Film Board durante a Se
gunda Guerra Mundial), mas tam 
bém de vários outros países.

Habituado desde criança a pro
blemas da educação (seu pai era 
professor primário), Grierson fez 
cursos de aperfeiçoamento nos Es
tados Unidos e já  na década de 
1920 passou a transmitir suas preo- 
cupaçoes, optando pelo cinema 
como o meio mais evoluído da tec
nologia moderna para educar. Se
gundo ele, o cinema documentário 
poderia equacionar o problema da 
desintegração do homem provo
cada pela sociedade moderna (no 
mesmo indivíduo, por exemplo, o 
operário nada tem a ver com o pai 
de família; a cultura recebida na es
cola pouco tem a ver com a vida 
cotidiana; e o homem acha-se total
mente alienado não só da vida so
cial e política do mundo, mas do 
país, da cidade em que vive e da 
própria empresa em que trabalha). 
O documentário, com informações 
organizadas, contribuiria para o 
reencontro da totalidade do ho
mem. Mas, para isso, seria mais 
importante interpretar do que regis
trar fatos. De acordo com Grier
son, para atingir os fins educacio
nais, o documentário deve ser mais 
emotivo que racional, objetivando 
o “ sentimento coletivo da vida so
cial”, podendo “ constituir o neces
sário cordão umbilical que rela
cione o homem com a sociedade 
(. . .), preparando-o para o exerci- 
cio da cidadania e a participação 
cívica. A idéia documentária con
siste apenas em levar à tela as preo- 
cupaçoes do nosso tempo, de modo 
a imprtssionar a imaginação com 
uma observação tão rica quanto 
possível. Pode ser reportagem num 
determinado nível, poesia noutro; e 
noutro sua qualidade estética reside 
na lucidez de suas explanações”.

Mas as idéias de Grierson não 
resistiram ao tempo: o desenvolvi
mento dos meios de comunicação 
de massa alterou a posição do ci
nema, eliminando a distinção radi
cal entre documentário e ficção. 
Suas inquietações permanecem vá
lidas e seu pensamento é conside

rado o segundo grande momento 
da história do cinema documentá
rio, após o trabalho do soviético 
Dziga Vertov*.

O  cinema de Grierson (dirigido 
não a salas comerciais, mas a sin
dicatos, associações de bairro, es
colas, etc.) encontrou apoio no go
verno trabalhista que se instalou na 
Inglaterra em 1929. Nesse ano, 
fundou o Empire Marketing Board, 
sociedade de produção que se de
senvolveu até as vesperas da Se
gunda Guerra Mundial (o filme de 
estréia foi Drifter —  o único gue 
Grierson dirigiu). O produtor pode 
trabalhar dentro de um satisfatório 
clima de liberdade. Trabalhando 
com grandes empresas e com o go
verno, Grierson quis mostrar que a 
propaganda não deve limitar-se à 
publicidade de serviços, mas ser 
ampla e educativa.

Reunindo um grupo de jovens, 
que não hesitaram em “ sacrificar 
algumas capacidades artísticas e 
renunciar a lindas ambições” para 
levar adiante uma tarefa social, a 
escola documentarista de Grierson 
consagrou-se a temas como o tra
balho dos pescadores, carteiros e 
mineiros; a indústria britânica; a 
Commonwealth; a fraternidade in
ternacional; a_ crise de habitação; 
as comunicações e o trai^porte. Os 
principais nomes do grupo são Ro- 
bert Flaherty (Industrial Britain, 
1933; O Homem de Aran, 1934), 
o brasileiro Alberto Cavalcanti 
(Pett and Pott, 1934; Coal Face, 
1936), Basil Wright (Song o f  Cey- 
lan, 1934; Night Mail, 1935), Paul 
Rotha (The Face o f  Britain, 1935; 
World o f  Plenty, 1934) e Harry 
W att (The Sawing o f  Bill Blewitt, 
1937; North Sea, 1938).

Nesses filmes foram introduzi
das inovações que contribuíram ao 
desenvolvimento da técnica e da es
tética cinematográficas, entre elas 
as pesquisas sobre o som (em Night 
Mail, o diretor usou um poema 
cujo ritmo acompanhava a veloci
dade de um trem) e os desenhos 
abstratos diretamente sobre a pelí
cula, feitos por Len Lye 
(1901- ) (Colour Box, 1935; 
Rainbow Dance, 1936), que Nor- 
man MacLaren (1914- ) desen
volveria no Canadá.

Em 1938. considerado “bolche- 
vista” pelos conservadores que su
biram ao poder, John Grierson foi 
obrigado a deixar a Inglaterra. 
Após uma viagem à Austrália, ra
dicou-se até o fim da Segunda 
Guerra Mundial no Canadá. Ter
minado o conflito, voltou a seu 
pais, sem alcançar, porém, o 
mesmo destaque. A escola docu
mentarista inglesa continuou seu 
trabalho, mas sem o vigor anterior, 
com menos liberdade e (durante a 
guerra) estritamente vinculada a in
teresses propagandísticos. Por 
volta de 1950, o documentário in
glês estava praticamente extinto. 
Renasceu, no entanto, com maior 
forca, no final daquela década, com 
o Free Cinema, liderado por jo 
vens como Lindsay Anderson 
(1923- ) (Every Day Except 
Christmas, 1957).

VEJA TAM BÉM : Cinema; Doeu  
mentário.

Com  "Drifter", um filme sobre a pesca, Grierson iniciou sua carreira.

"O  Homem de Aran" foi um dos filmes da escola documentarista inglesa.

"Th e  World is Rich", outro famoso documentário produzido por Grierson.



Griffith 113

Griffith

Um dos maiores realizadores do 
cinema norte-americano, David 
Llewelyn Wark Griffith (Kentucky, 
1875 — Hollywood, 1948), foi res
ponsável pela realização de 450 fil
mes, desde The Ádventures o f  
Dolly, realizado em 1908, a The 
Struggle, em 1931. Sua contribui-

?;ão a história do cinema americano 
oi decisiva: seus filmes represen 

tam valiosos passos para a trans
formação do que era artesanato em 
poderosa indústria. Além disso, seu 
trabalho adquiriu importância 
mundial, como preciosa colabora
ção à evolução da linguagem cine
matográfica.

Mas Grilfith jam ais especulou 
sobre essa linguagem e, por isso, 
não pode ser considerado um teó
rico: usava as formas seguindo 
apenas sua intuição, objetivando 
enriquecer suas narrações, com de
talhes que melhor explicassem o 
comportamento das personagens e 
sustentassem com mais eficacia o 
interesse dos espectadores. Tam 
bém não foi um inventor de formas 
novas: os vários planos e movimen
tos de câmara, a montagem*, a nar
ração simultânea e outros de seus 
constantes recursos existiam antes 
dele. Mas esses elementos ganha
ram, em suas narrativas, maior e 
mais rico significado.

Foi na montagem que o trabalho 
de Griffith atingiu nível decisivo. 
Deu mobilidade à câmara, desvin
culando-a da fixa posição de espec
tador teatral. Assim, Griffith pôde 
filmar um a mesma cena de varios 
ângulos: uma mulher angustiada, 
por exemplo, já  não era mostrada 
de corpo inteiro torcendo as mãos, 
mas sim em detalhes (primeiro, o 
plano do rosto; depois, o das 
mãos), o que permitia salientar 
suas reações com maior precisão e 
aprofundar a tensão dramática. 
Percebeu-se então que o trabalho 
de filmagem poderia ser analítico 
(a cena decomposta numa série de 
planos) e o trabalho de montagem, 
sintético (relacionando os planos e 
permitindo, assim, “contar” algo). 
A conseqüência desse sistema foi o 
surgimento de uma nova dimensão: 
o tempo cinematográfico, cuja no
ção, segundo o crítico Jean Leirens, 
“é extremamente ambígua, porque 
não existe um único tempo, mas 
vários tempos mantendo entre si re
lações estreitas, e que só podem ser 
separados por uma operação de es
pírito” . Num filme distinguem-se o 
tempo real, que é a duração crono- 
métrica da projeção; o tempo psi
cológico, duração subjetiva da es
tória narrada — um dia, meses, 
anos; e o tempo narrativo, em que 
transcorre a estória —  presente, 
passado ou futuro. Quando a câ
m ara filma uma cena ininterrupta
mente, o tempo de projeção terá a 
mesma duração do tempo de filma
gem; quando, porém, a cena está 
decomposta em planos, seu tempo 
no filme dependerá da montagem: 
o plano das mãos ou do rosto po
derá ser mais ou menos longo, con
forme as intenções do realizador.

Esse jogo de planos e tempo tor
nou-se, depois de Griffith, pratica
mente ilimitado: a decupagem 
analítica ( todo filme é “ decupado” 
em várias centenas de planos) e a 
montagem sintética (que articula os 
planos em cenas e seqüências — 
dando ao filme ritmo e unidade 
dramática, psicológica ou simples
mente descritiva) e suas conseqüên
cias temporais marcaram a sintaxe 
do cinema americano e europeu.

O trabalho de sintaxe cinemato
gráfica desenvolvido por Griffith, 
que culminou nas duas obras-pri
mas O Nascimento de uma Nação 
(The Birth o f  a Nation, 1915) e In
tolerância (Intolerance, 1916), fora 
iniciado nos filmes (alguns com 
apenas dez minutos) que ele reali
zou para a companhia Biograph, 
entre 1908 e 1913. No momento 
em que o cinema norte-americano 
viu-se obrigado a enfrentar a con
corrência das superproduções dina
marquesas (Atlantis, 1913) e italia
nas (Cabiria, 1914), Griffith 
também sentiu necessidade de pas
sar para a longa metragem a fim de 
melhor desenvolver suas narrações. 
Assim, deixou a Biograph e lan- 
çou-se a um ambicioso projeto or
çado em 100 000 dólares, que so
mente os grandes investidores 
poderiam financiar. Foi realizado 
desse modo O Nascimento de uma 
Nação, com duas horas e guarenta 
minutos de projeção (na epoca, a 
duração normal dos filmes ameri
canos era de trinta minutos) e in
gressos a 2 dólares, dez vezes mais 
caros que o habitual. A fita consti
tuiu um estrondoso sucesso, perma
necendo durante onze meses segui
dos em cartaz nos cinemas de 
Nova York e rendendo, em seis 
anos, trinta vezes mais que seu 
custo de produção. Isso deixou eu
fóricos os investidores, que acaba
ram por encontrar também no ci
nema um espetacular negócio.

O Nascimento de uma Nação é 
uma complexa narrativa épica so
bre a Guerra de Secessão*, refle
tindo também a formação do dire
tor, filho de abastada família do sul 
do Estados Unidos, arruinada pela 
guerra civil.

Muitos críticos consideraram o 
filme extremamente racista, pois 
nele o negro é freqüentemente colo
cado de maneira grotesca. Por esse 
motivo, a película chegou a provo
car grande agitação, em várias ci
dades, com graves distúrbios em 
Boston. Griffith negou como pôde 
todas as acusações que lhe foram 
feitas e não cansou de afirmar sua 
simpatia aos negros. Mesmo assim, 
achou conveniente cortar 170 pla
nos do filme. O episódio provou de
finitivamente que o cinema tinha 
também um importante e profundo 
papel social a desempenhar.

No ano seguinte, Griffith, Tho- 
mas Harper Ince (1882-1924) e 
Mack Sennett* — considerados os 
“ três grandes” diretores america
nos da época — fundaram uma 
nova companhia produtora, a 
Triangle, que lançaria Intolerância, 
outra grandiosa montagem, com 
três horas e quarenta minutos de 
duração, mas que acabaria repre
sentando um dos maiores fracassos 
financeiros do cinema norte-ameri
cano.

R e a l iz a d o  ta m b é m  p a r a  r e s p o n -
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"O  Nascimento de uma N a ç io ": obra-prima sobre a guerra civil americana.

der aos detratores de O N asci
mento de uma Nação e ilustrando 
os efeitos nefastos da intolerância, 
o filme desenvolvia, simultanea
mente, quatro estórias ambientadas 
em épocas diversas: na antiguidade 
babilónica, no período judaico-ro- 
mano da crucificação de Cristo, no 
século XVI das guerras religiosas 
da França e no ano de 1912 das 
greves e lutas entre patrões e operá
rios nos Estados Unidos. Com isso, 
o diretor levou a montagem para
lela ao cúmulo do possível, na 
época. O público, porém, não en
tendeu o íilme, que acabou sendo 
prejudicado também pela adesão 
dos Estadòs Unidos à Primeira 
Guerra Mundial.

Após o fracasso, Griffith passou 
a trabalhar quase unicamente para

pagar credores. Dessa sua fase, me
recem destaque apenas dois melo
dramas intimistas realizados em 
1919: True Heart, Susie e Broken 
Blossoms. No ano seguinte, ao 
mesmo tempo que fundava a Uni
ted Artists com outros cineastas 
(entre os quais Chaplin*), teve iní
cio sua decadência como diretor. 
Na época, despontava no cinema 
norte-americano outro grande 
nome: Erich von Stroheim*. Na 
Europa, por outro lado, o Expres- 
sionismo* alemão e o cinema so
viético impunham-se como novas 
forças criadoras.

VEJA TAM BÉM : Cinema: Holly
wood; M ontagem; Roteiro.

Gripe

Gripe ou influenza é uma 
doença infecciosa* muito fre
qüente, causada por vírus*, cujo 
período de incubação dura de um 
a três dias. Passada a fase inicial, 
em algumas horas poucos deles se 
transformam em milhões, invadem 
as células das vias respiratórias e 
lesam o epitélio (tecido que reveste 
as_mucosas), especialmente nas re
giões mais altas da árvore respira
tória: boca*, laringe, faringe e tra- 
quéia.

As manifestações da gripe va
riam conforme a idade, o estado do 
paciente e o ambiente. Crianças 
muito pequenas e pessoas idosas
— com defesas msuficientes ou já  
debilitadas —  são mais afetadas. 
O vírus dissemina-se mais rapida
mente em concentrações humanas 
e encontra condições mais propí
cias nos dias de frio (quando, em 
geral, as mucosas das vias aéreas 
ficam irritadas). A gripe caracteri- 
za-se por febre*, calafrios, prostra
ção, dores musculares (mais pro
nunciadas no dorso e nas pernas), 
dor de cabeça (cefaléia) e inflama
ção das mucosas respiratórias.

Os sintomas do aparelho respira
tório podem ser moderados: coriza 
(corrimento constante de muco 
pelo nariz), tosse seca e inflamação 
das amígdalas*. O palato e a pa 
rede posterior da faringe podem fi
car intensamente avermelhados. O 
exsudato —  secreção que provém 
de inflamação e recobre as muco
sas —  só aparece quando há infec
ção bacteriana secundária.

Em casos leves, a temperatura 
sobe a 38 ou 39 graus, por dois ou 
três dias. Em caso graves, a febre 
chega a 39,5 e 40 graus, com uma 
prostração correspondente, durante 
quatro ou cinco dias. Quando a fe 
bre termina, os sintomas agudos se 
dissipam quase sempre de modo rá
pido, mas a sensaçao de moleza e 
os suores podem continuar por 
dias, às vezes semanas.

A febre, quando persiste por 
mais de cinco dias, é sintoma de 
uma infecção bacteriana secundá
ria. São as complicações da gripe, 
que podem causar dores frontais 
intensas nos seios da face (indi
cando a presença de uma sinusite), 
atingir o ouvido médio (otite), os 
brônquios (bronquite) ou a pleura 
(pleurisia). As complicações mais 
graves da gripe são a pneumonia*, 
a broncopneumonia e a meningite*.

O vírus da gripe transmite-se 
pela saliva e propaga-se de modo 
rápido, pois muitas pessoas que 
adoecem apenas levemente ou são 
portadoras sãs do vírus provocam 
sua disseminação ao falar, beijar 
ou usar objetos comuns.

A gripe pode ser esporádica, en
dêmica (as epidemias* costumam 
ocorrer periodicamente) ou pandé
mica (propaga-se em todo o 
mundo: a, gripe espanhola em 
1918/19, a asiática em 1957). Nos 
surtos epidêmicos, a população de
senvolve certa imunidade contra o 
vírus, mas ele permanece instalado 
e m  h o s p e d e i ro s  h u m a n o s .  E x a m e s

de soro podem revelar uma infec
ção njio manifesta, mas em certas 
ocasiões o vírus pode ativar-se: 
surgem os casos esporádicos.

Em 1933, pensou-se que o vírus 
influenza A  fosse o causador da 
gripe. Mais tarde, constatou-se que 
existem, na verdade, vários tipos de 
vírus, pertencentes a três grupos 
principais — A, B e C — , todos 
com propriedades semelhantes. O 
vírus A parece ser o responsável 
pelas grandes pandemias.

Em 1940, houve outra desco
berta importante: os vírus podem 
ser cultivados em laboratório, no 
embrião da galinha. A partir disso, 
desenvolveu-se um tipo de vacina 
com o vírus inativado.

Durante a gripe asiática, alguns 
países usaram a vacinação em 
massa contra o vírus A, o que limi
tou a difusão da  doença a certas 
áreas. Uma vacina específica, 
como essa, só imuniza contra o 
vírus correspondente, e por isso fi- 
zeram-se as polivalentes, que in
cluem vários tipos de vírus. Em to
das as vacinas da gripe, o efeito 
imunizador persiste por seis meses, 
quando começa a declinar.

Diagnóstico 
e tratamento

Nem sempre é fácil o diagnós
tico da gripe, devido ao fato de que 
muitas moléstias, em seu inicio, 
apresentam sintomas que simulam 
os da gripe (como, por exemplo: 
resfriado, exantemas comuns, 
pneumonia a vírus, mononucleose 
infecciosa, hepatite*, febre* am a
rela). Para diagnosticá-la, leva-se 
em conta sua história, se há uma 
epidemia, a gravidade dos sintomas 
e a presença ou ausência de exsu
dato nas amígdalas (ausente na 
gripe). Para confirmar o diagnós
tico, isola-se o vírus pelo exame de 
gargarejos obtidos na fase inicial 
da doença, ou do soro obtido na 
fase aguda e na convalescença.

Não há um medicamento especí
fico contra a doença e as vacinas 
são inúteis quando ela já  se insta
lou. Assim, o tratamento reduz-se 
ao alívio dos sintomas: combate-se 
a febre com antitérmicos, as cefa- 
léias e as dores musculares com 
analgésicos*, a obstrução nasal 
com solução salina isotônica, ou 
desobstipantes. Inalações com va 
pores de água podem aliviar um 
pouco os sintomas respiratórios e 
impedir o ressecamento das secre
ções. Aconselha-se ainda repouso e 
alimentação adequada. Apesar de a 
eficácia da vitamina C não estar 
comprovada cientificamente no 
caso da gripe, acredita-se que sua 
presença no organismo aumente a 
resistência contra as infecções. Me
nos científica ainda é a crença po
pular segundo a qual o conhaque, 
a pinga e inúmeras outras bebidas 
servem para prevenir e curar qual
quer tipo de gripe.

Na gripe comum, a cura espon
tânea e regra geral. Nos casos de 
complicaçoes bacterianas, os anti
bióticos* e quimioterápicos têm re
duzido os riscos.

VEJA TAM BÉM : Infecciosas, 
Doenças; Resfriado.
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Grosz

Uma Alemanha de catástrofe, 
onde a lembrança da Primeira* 
Guerra Mundial (1918) se confun
dia com o pressentimento de se es
tar às vésperas de uma tragédia 
maior, marca a vida e a obra do 
pintor expressionista George 
Grosz. Capitães de indústria, mili
tares, homens da lei, burgueses de 
vida “irrepreensível” são desenha
dos em seus elegantes trajes, por 
baixo dos quais o pintor revela físi
cos repugnantes e sugere instintos 
perversos. As ruas, os cafés, os 
quartéis, os bordéis de Berlim; os 
horrores e absurdos da guerra — 
é nesse ambiente que Grosz ad
quire, como ele próprio revela, 
“esse estilo cortante, esse desenho 
a ponta de navalha de que preci
sava” para corresponder “à feal 
dade e à crueldade de meus mode
los” . E faz desse estilo o veículo de 
ódio e denúncia mordaz à época 
em que vivia.

Nascido em Berlim em 1893, 
Grosz freqüenta a Academia de 
Dresden de 1910 a 1912 e volta a 
Berlim para ingressar na Escola de 
Artes e Ofícios. Começa a pintar 
em 1914, mas sua grande ativi
dade, na época, são os desenhos 
humorísticos para jornais de es-

querda. Em 1918, participa da pri
meira manifestaçao alemã dos 
adeptos do Dadaismo*, que ques
tionam a função da arte e do artista 
na sociedade. Influenciado também 
pelas tendências abstracionistas 
da arte, acrescenta-lhes sua visão 
do anonimato e da solidão do ho
mem na sociedade capitalista.

Com Grosz, a própria revolta 
dadá muda de estilo o plano de 
ação, deixando de lado as disputas 
estéticas e voltando-se violenta
mente contra as instituições alemãs 
representadas pela Reichswehr 
(Forças Armadas), o partido Freei- 
korps, o Kaiser e, mais tarde, as 
forças de repressão do ministro do 
Interior, Gustav Noske. Suas sáti
ras gráficas denunciam ferozmente 
o militarismo e o capitalismo* da 
época, influenciam toda uma gera
ção de publicações dadaístas — e 
causam ao caricaturista problemas 
judiciários.

Ele participa ainda de uma das 
maiores descobertas do Dadaísmo 
berlinense: a fotomontagem, inven
ção também reivindicada por John 
Heartfield (1891-1968) — que, 
como Grosz, usa-a sobretudo com 
finalidades políticas —  e por 
Raoul Hausmann (1886-1971) — 
este mais preocupado com a potên
cia visual da nova técnica.

Em junho de 1924, Grosz parti
cipa da fundação do Grupo Verme
lho, num texto segundo o qual os 
artistas e escritores que a ele ade
rissem teriam de trabalhar “em es

N o  e s t i lo ,  ó d io  g  d e n ú n c ia :  " O s  F u n « r a Í G  d o  P o e t a  O s k a r  P a n iz z o "  H ö l / I

Na repugnância, a sugestão de perversidade: "O  Engenheiro Heartfield".

treitíssima colaboração com os ór
gãos centrais e locais do Partido 
Comunista, e tornar mais eficaz a 
propaganda por meio dos escritos, 
imagens e o teatro”. Grosz vê a 
arte* como um instrumento de seu 
engajamento político, e chega a 
desdenhá-la: A arte e os artistas 
não valem um osso ou um só ca
belo de um operário que luta pelo 
próprio pão”.

A situação histórica da Alema
nha que se prepara para o na
zismo* influencia o movimento ex
pressionista do país e leva os 
artistas a uma preocupação com o 
realismo, que se manifesta através 
de palavras de ordem como “ rea
lismo mágico” e “nova objetivi
dade”. Grosz participa da ala es
querda desses grupos de artistas 
com um realismo radical, expresso 
em desenhos que a crítica chama 
de “corrosivos e “nefastos” e de 
“apaixonados” e “sinceros”.

Em 1932, obrigado a exilar-se 
nos Estados Unidos, o artista en
frenta dias difíceis, em busca de 
trabalho: “Na tentativa de me 
adaptar, esforcei-me em desvalori
zar minha arte, em transformá-la 
numa espécie de varinha de condão 
que deveria transformar minhas 
pinturas em ouro. Apreciava tão 
grandemente os bem remunerados 
ilustradores americanos que tentei
to r n a r -m e  u m  d c lc s  . . . ”

Mas a Alemanha e seu milita
rismo continuam no centro das 
preocupações do artista. Em 1938, 
ele pinta Uma Parte de Meu 
Mundo: a marcha louca de uma 
patrulha de soldados lacerados e 
magros, com fuzis consertados 
com barbante, no meio de ruínas 
em chamas, das quais fogem enor
mes ratos.

Logo explode a Segunda* 
Guerra Mundial, e ele acredita que 
não haverá vencedores. Em 1944, 
pinta um quadro em que revela sua 
visão do “ fim da Europa” : O So
brevivente, um homem agachado 
num pantanal, aterrorizado, com 
um facão entre os dentes e uma me
tralhadora imprestável nas mãos.

Mesmo entre os arranha-céus de 
Nova York, ele continua sendo o 
berlinense da segunda década de 
seu século: agressivo, amargurado, 
pessimista, moralista, lutando por 
uma sociedade mais justa. Em 
1959, volta a Berlim, poucos meses 
antes de morrer. Na autobiografia 
Um Pequeno Sim  e um Grande 
Não, ele, com o arrebatamento que 
sempre o caracterizou, aplica a an
tiga mordacidade para criticar suas 
ações do período berlinense.

VEJA TAM BÉM : Dadaísmo; Ex- 
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Grupo Social

O grupo é um conjunto estrutu
rado de pessoas em interação so
cial. Os_ membros de cada grupo 
social são receptores e transmisso
res da herança social e cultural. 
Com isto, contribuem para  a perpe
tuação da estrutura da sociedade, 
garantindo assim a continuidade 
do sistema* social.

Grupos e relações

Ainda que se refiram a fenôme
nos inter relacionados, as expres
sões “grupos” e “relações sociais” 
designam realidades diversas. As 
relações sociais existem na medida 
em que dois ou mais indivíduos ou 
grupos agem reciprocamente. Os 
relacionamentos <jue estabelecem 
vão desde interações superficiais e 
passageiras (troca de cumprimen
tos, por exemplo) até as mais per
manentes (família*, amigos ínti
mos). Essas relações podem ser

ainda amistosas ou hostis, de coo
peração ou destruição.

Ainda que a existência de grupos 
implique sempre relações sociais, 
nem toda relação social é um 
grupo: este tem algumas caracterís
ticas específicas. Para que exista 
grupo é necessário certo número de 
pessoas que atuem entre si de 
acordo com normas duradouras e 
moralmente consagradas de intera
ção social.

Um segundo traço —  a autodefi- 
nição como membro do grupo — 
exige que as pessoas tennam for
mas de orientação modeladas se
gundo certas normas obrigatórias 
para elas e para os demais partici
pantes. Ao se tornar membro de 
um grupo, cada indivíduo assume 
deveres e direitos.

Além disso, a pessoa que parti
cipa de um grupo deve ser definida 
como tal pelas outras.

Finalmente, para que um grupo 
exista, é necessário algum grau de 
cooperação compulsória. A exis
tência dessa cooperação não exclui 
a possibilidade de haver certo anta
gonismo entre os membros. Mas, 
por mais forte que sejam os antago
nismos internos, é freqüente que o

Grupos de escotismo: possfvel inicio oo processo ae integração social.

Tim idez ou insegurança: barreiras que se rompem numa escola de samba.

grupo se mostre coeso diante do 
mundo externo.

A socialização* dos indivíduos 
começa na família, nos grupos de 
brinquedo e na vizinhança. Res
ponsáveis por uma associação* 
íntima, esses grupos, que são deno
minados primários, desempenham 
papel fundamental no que diz res
peito à formação da natureza so
cial dos indivíduos..

Outra função dos grupos está re
lacionada com a situaçao de isola
mento. Em sociedade, o isolamento 
é um a situação marginal. Todo in
divíduo (ou grupo), quando privado 
de contato com outros, tende a 
transformar-se num ser (ou comu
nidade) desviado; ajusta-se apenas 
a suas condições particulares, ex
cluindo a possibilidade de trocar 
influências ou impressões com ou
tros indivíduos ou grupos. Outra 
função básica do grupo e, portanto, 
promover contato social, troca de 
experiências, sociabilidade e evolu
ção individual.

Uma terceira função dos grupos 
é assegurar a estabilidade emocio
nal dos participantes, fornecendo- 
lhes interação social e proteção. Há 
três tipos ae isolamento que afetam 
a estabilidade emocional dos in
divíduos. Em primeiro lugar, o iso
lamento espacial, que implica uma 
privação forçada de contatos; os 
reclusos num presídio, por exem
plo. Em segundo lugar, o isola
mento orgânico, motivado por cer
tos defeitos fisiológicos como a 
cegueira e a surdez. E pode ocorrer, 
também, isolamento causado por

características psicológicas, como, 
por exemplo, a timidez. Em todos 
os casos, a conduta dos indivíduos 
confinados tende a ser agressiva e 
insegura, sintoma típico da situa
ção de isolamento. A partir da so
cialização nos grupos primários, 
toda ação humana desenvolve-se 
em grupo. Os ideais, metas, crenças 
e valores das pessoas são moldados 
em grande parte pelos grupos aos 
quais elas pertencem, pertenceram 
ou gostariam de pertencer.

Os homens atuam dentro de um 
sistema social de referência, deter
minado, ao nível de sua consciên
cia, pelas normas e pelos valores 
dos grupos a que pertencem. Além 
disso, orientam-se em função dos 
grupos aos quais não pertencem, fi
xando syas condutas e valores em 
rei ação a eles.

Existem dois tipos de grupo de 
referência. O primeiro deles e nor
mativo: fixa e maptém normas, 
para os indivíduos. É também uma 
fonte de valores assimilados tanto 
pelas pessoas que pertecem como 
por aquelas que não pertencem ao 
grupo. O segundo é comparativo: 
fornece uma estrutura de compara
ção de acordo com a qual o indiví
duo se auto-avalia e avalia os de
mais. É um contexto para aquilatar 
a posição relativa do próprio in
divíduo e a dos outros.

VEJA TAM BÉM : Associação; 
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Desempenhando um papel cen
tral na álgebra*, grupo é uma estru
tura matemática definida por um 
par (S,A), onde 5  é um conjunto 
não vazio e A uma operaçao de 
composição tal que, aplicada a dois 
elementos quaisquer do conjunto, 
resulta em um elemento do mesmo 
conjunto. Para que um conjunto, 
munido de uma operação, consti
tua um grupo, impoe-se que ele sa
tisfaça três condições: a) possua 
um elemento neutro, isto e, um ele
mento e tal que sua composição 
com qualquer outro elemento do 
conjunto tenha como resultado esse 
outro elemento (para todo x  em S, 
e A x =  jc); b) a cada elemento 
do conjunto corresponde um ele
mento inverso, isto e, um outro ele
mento do conjunto cuja composi
ção com o primeiro tem como 
resultado o elemento neutro (para 
todo x  em S, há um elemento x  ’tal 
que xAjc’ =  e); c) finalmente, a 
operação de composição deve ser 
associativa: aA(bAc) =  (aAb)Ac.

A noção de estrutura de grupo, 
definida na segunda metade do sé
culo XIX, afirma-se como pedra de 
toque do movimento de redação 
da matemática” como um estrutu- 
ralismo*. Esse movimento, associ
ado ao trabalho de Bourbaki, cons
titui-se numa das principais 
características da matemática mo
derna. A noção de grupo tem nu
merosas aplicações na Física, na 
Antropologia e na Psicologia.

J. Piaget* afirma que na estru
tura de grupo estão presentes os es
quemas mais gerais das ações que 
e possível exercer sobre os objetos: 
reunir, ordenar, pôr em correspon
dência, etc. O fundamento concei
tuai da existência do elemento in
verso, por exemplo, é a possibili
dade de um retorno ao ponto de 
partida. O da associatividade, por 
sua vez, traduz a capacidade de se 
atingir um mesmo fim seguindo di
ferentes caminhos.

E ainda Piaget que se refere à es
trutura de grupo como “instru
mento de coerência”, que envolve 
três dos princípios fundamentais do 
racionahsmo*: o princípio da não- 
contradição, manifesto na reversi
bilidade das transformações sobre 
os elementos do grupo; o princípio 
da identidade, assegurado pela 
existência de elemento neutro; e, fi
nalmente, a associatividade, se
gundo a qual a “meta” independe 
do caminho percorrido para alcan
çá-la. Por exemplo, no grupo dos 
deslocamentos no espaço (grupo 
porque dois deslocamentos sucessi
vos são ainda um deslocamento; 
um deslocamento pode ser anulado 
pelo “deslocamento inverso” ou re
torno), a associatividade é funda
mental: se ela se fizesse ausente, a 
cada caminho percorrido corres
ponderia um ponto de chegada di
ferente; a coerência do espaço (san
cionada pela clara consciência 
cartesiana) estaria comprometida
—  não haveria mais espaço, mas 
um cosmos turbilhonante, sujeito a 
m udanças contínuas.

Seja M  uma coleção finita ou in
finita de elementos; uma transfor
m ação definida sobre M  é alguma 
regra pela qual a cada um de seus 
elementos se associa um outro ele
mento, bem definido, também de 
M. Uma transformação costuma 
ser representada por um quadro 
com duas linhas. Por exemplo, 
(3 1 2 ' i ) denota uma transfor

mação do conjunto de número 1, 2,
3, e 4: os elementos 1, 2, 3, e 4 são 
levados, respectivamente, nos ele
mentos 3, 1, 2 e 1. Quando a essa 
correspondência se impõe uma ou
tra condição —  para todo o ele
mento y  de M  deve existir um e so
mente um elemento i d e M  que vai 
até ele — , a transformação é biuní- 
voca. Para que o conjunto das 
transformações constitua um 
grupo, elas devem ser biunívocas, 
pois só nessas condições é possível 
definir a transformação inversa: a 
cada transformação A ,  de M  em 
M, correspondera a transformação 
A ~ '.  Se A  leva i d e M e m ^ d e  M, 
A ~ ' levará y  em x. Exemplifi
cando, a transformação inversa de

A  =  ( 4  2 * 3 )  s e r á  A _ 1  =
- ( 4  2 1 3 \ _ / 1  2 3 4 \

— Vi  2 3 4 / ” V3 2 4

Se a transformação deixa inalte
rada a disposição dos elementos 
sobre os quais se aplica, recebe o 
nome de transformação identidade:
I _  ( 1 2 3 4 \
1 V 1 2 3 4 r

A lei de composição interna defi
nida sobre o conjunto de transfor
mações é a multiplicação. Consiste

em formar novas transformações a 
partir de transformações dadas. 
Por exemplo, o produto de um a ro
tação (rotação de um corpo em mo
vimento circular uniforme) por 
um a translação (movimento retilí- 
neo uniforme, perpendicular ao 
plano de rotação) é um movimento 
em espiral cilíndrica. O produto de 
duas transformações e indicado 
por:
( ’ 2 3 * ) (  1 2 3 4 Í  =
' 3 2 1 4 '  ' 2 3 4 1 '
=  C 1 2 3 4 ^  

v 4 3 2 1

A primeira transformação leva o 
elemento 1 em 3; a segunda, 3 em 
4; o produto levará, portanto, 1 em
4. Se for trocada a ordem dos “fa
tores”, o produto conduzirá a resul
tados diferentes: não .goza de pro
priedade comutativa. E, no entanto, 
associativo. Com a existência de 
elemento inverso (o produto de 
uma transformação Apela  transfor
mação inversa Â ~  1 é a transform a
ção identidade: A A ~ y = A ~ 1A =  
í)_e de elemento neutro, e a verifica
ção da propriedade associativa, o 
conjunto das transformações cons
titui um grupo não-comutativo. Já 
o conjunto dos deslocamentos no 
espaço forma um. grupo comuta
tivo, também chamado de grupo 
abeliano (em homenagem ao mate
mático norueguês Abel*, que des
cobriu sua importância para a teo
ria das equações.

O grupo das rotações com
preende um grupo das transforma
ções no espaço, caracterizadas da 
seguinte forma: a cada ponto P  do 
espaço está associado o ponto Q, 
resultado da rotação de P  em torno

de um eixo a, arbitrário, porém fi
xado segundo um certo ângulo $ .

Entre os mais importantes gru
pos de transformações situa-se o 
das permutações —  historica
mente, o primeiro grupo matemá
tico a ser estudado. Constitui 
exemplo o grupo de permutações 
dos polinómios nas variáveis x,, 
x2..., xn: a coleção de todas as per
mutações de variáveis que não mu
dam os valores de um ou vários po
linómios nessas variáveis é um 
grupo. Os polinómios que não se 
alteram sob todas as permutações 
das variáveis são classificados 
como polinómios simétricos. E si
métrico o polinómio x, +  Xj +  ... +  
x„. O conjunto de todas as permu
tações de um dado conjunto de va- 
riaveis é denominado grupo simé
trico das permutações desse 
conjunto; o número de variáveis 
permutadas indica o grau do grupo 
simétrico. Formalmente, denota-se 
cada permutação das variáveis x, 

-- -ior
1 2  3 . . .  n |
3l &2 <13 . . .  2n J 

onde a„ a 2 ..., a„ traduzem os mes
mos números 1, 2, 3..., n, escritos 
em uma outra ordem.

Existem, ao todo, n !=  1.2..3... n 
permutações de n elementos. É esta 
a ordem do grupo simétrico.

Considere-se a função polino
mial F(x, Xj,..., x j  =  (x, - x , )  
(x3 -x ,) . . .  (xn x2) (x„ - x 2)... 
t f n - *»-  x„ ~  ,)■ Qualquer per- 
mutaçao das variaveis xi troca, no 
máximo, o sinal de F(x,..., xn), dei
xando inalterado seu valor numé
rico. Quando a permutação em 
nada altera F  é classificada como 
par; será ímpar se inverter o sinal 
de F. O grupo de simetria da fun
ção polinomial F  (grupo alter- 
nante) é o conjunto das permuta
ções pares de F. O produto de duas 
permutações —  pares ou ímpares
—  é sempre par.

O grupo de Piaget

Que tipo de lógica orientará o 
raciocínio de uma criança que co
meça a embasar as primeiras ope- 
raçoes que lhe permitem seu desen
volvimento intelectual? Responder 
a essa questão foi a tarefa a que 
Piaget se propôs em 1949. Ele 
constatou que, quando a criança 
atinge doze anos, ocorre uma mu
dança radical em seu comporta
mento. Nessa época, ela adquire 
capacidade de conceber hipóteses, 
de generalizar, de tirar conclusões, 
partindo de um coniunto de rela
ções simples. É o início da elabora
ção de um pensamento formal: pela 
primeira vez, a criança consegue 

pensar abstratamente . Mediante 
um raciocínio idêntico, ela é capaz 
de combinar objetos e relacionar 
proposições e pensamentos, classi
ficando-os como afirmações e ne
gações; e, aindá, de utilizar opera
ções lógicas, tais como implicação, 
exclusão e disjunção. A estrutura 
mental da criança veicula um sis
tema de operações que abrange to
das as combinações possíveis de 
uma dada situação, incluindo in
versões e reciprocidades. O con
junto é um “todo fechado”, onde 
cada operação é, ao mesmo tempo, 
a inversa de uma outra e a recí
proca de uma terceira; esta é, por

T
posição inicial posição inicial
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rotação de 90°

rotação de 60° rotação de 225° rotação unitária rotação de 135°

t

rotação de 240° rotação inversa rotação de 225°

Rotações de um a figura geom étrica constituem  um  grupo: a com posi
ção de duas rotações quaisquer é tam bém  um a rotação; o elem ento  
neutro é a rotação unitária; a rotação em  sentido anti-horário é o in
verso da rotação em  sentido horário; a com posição de rotações é asso
ciativa. O  grupo em  questão, além  disso, é com utativo ou abeliano: 
a ordem  das rotações não altera o resultado final.
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sua vez, correlativa da operação di
reta. Têm-se, portanto, quatro ope
rações: direta, inversa, recíproca e 
correlativa. Se p  for uma proposi
ção e p  sua negação; q outra pro
posição e q sua negação, as qua
tro combinações —  p  ■ q, p . q, 
p . q  e p .  q —  constituem um 
agrupamento multiplicativo, que dá 
as possibilidades de raciocínio de 
um a criança de sete/oito anos de 
idade (o ponto traduz a conjunção 
e). Tomando-se essas quatro asso
ciações e combinando-as 1 a 1, 2 
a 2, 3 a 3 e 4 a  4, resultam dezes
seis diferentes proposições. Sobre 
esse conjunto de dezesseis elemen
tos, Piaget definiu uma estrutura de 
grupo: o grupo INRC ou grupo de 
duas reversibilidades. E com esse 
modelo que ele explica a estrutura 
mental de uma criança de doze 
anos, respondendo a perguntas 
como: que operações executa uma 
criança ao utilizar uma balança de 
alavanca? Manipulando a balança, 
a criança acaba percebendo que 
um peso pode ser equilibrado colo-

cando-se, a uma mesma distância 
do eixo da balança, um peso igual; 
ou dispondo um peso menor a uma 
distância proporcionalmente
maior; ou_, ainda, um peso maior a 
uma distância menor. A criança 
sente a situação “ qualitativa
mente” , isto é, compreende a lógica 
de uma proporção: o aumento de 
peso está para a diminuição da dis
tância, assim como o aumento da 
distância está p a ra  a diminuição 
de peso. E a logica da situação é 
expressa gelo grupo INRC, no qual 
a operaçao identidade (I) é asso
ciada ao ato de aumentar o peso; 
a operação inversa (N), ao de redu
zir o peso; a operação recíproca 
(R), ao de diminuir a distância; fi
nalmente, a operação correlativa 
(C), ao de aumentar a distância.

VEJA TAM BÉM : Álgebra: C om 
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por.

Guanabara

Por ser uma das poucas reen
trâncias apreciáveis do litoral bra
sileiro, a baía da Guanabara, desde 
seu descobrimento em 1502, foi in
tensamente disputada pelos corsá
rios franceses que desejavam fazer 
da baía porto e ponto de penetra
ção na nova terra. Em 1565, depois 
de sucessivas invasões francesas, 
Estácio de Sá fundou a cidade de 
São Sebastião do Rio de Janeiro, 
para garantir, dessa maneira, a 
posse da baía.

Até fins do século XVII, a ci
dade careceu de importância eco
nômica, embora tenha sido capital 
do governo geral do sul no período 
compreendido entre 1572 e 1577. 
Com o desenvolvimento da minera
ção em Minas Gerais, o porto do 
Rio de Janeiro tornou-se entreposto 
de escoamento do ouro. O Rio de 
Janeiro firmou-se como principal 
centro comercial da colônia e em 
1763 tornou-se capital do Brasil. 
Após a independência, foi elevada 
à categoria de Município Neutro 
(1834), e com a proclamação da 
República passou a constituir o 
Distrito Federal (1891).

Com a fundação de Brasília, o 
Rio de Janeiro perdeu sua condição 
de capital do Brasil (21 de abril de 
1960), passando a chamar-se Es
tado da Guanabara.

A fusão

Desde a transferência da capital 
já  estava planejada a fusão da Gua
nabara com o Estado do Rio de Ja
neiro. No entanto, isso só ocorreu 
a 15 de março de 1975, quase 
quinze anos depois da criação da 
Guanabara.

Do ponto de vista econômico, a 
fusão favoreceu a região do 
“Grande Rio”, área metropolitana, 
formada pela cidade do Rio de Ja
neiro, por catorze municípios da 
Baixada Fluminense e pela região 
oriental da Baía da Guanabara. 
Essa área encontrava-se adminis
trativamente dividida pelo fato de 
abranger duas administrações.

Além disso, os dois estados ti
nham economias complementares: 
enquanto o antigo Distrito Federal, 
por sua própria condição de capi
tal, desenvolveu sobretudo o setor 
de prestação de serviços e alguma 
atividade industrial, o antigo Es
tado do Rio apresentava forte po
tencial agrícola e uma sólida indús
tria de base, representada princi
palmente pela siderúrgica de Volta 
Redonda.

A construção da ponte Rio — 
Niterói, inaugurada em 1974, li
gando as duas antigas capitais, fa
cilitou ainda mais a integração dos 
dois Estados.

VEJA TAM BÉM : Distrito Fede
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A 1 2 3 4 5 6

1 1 2 3 4 5 6
2 2 4 6 1 3 5
3 3 6 2 5 1 4
4 4 1 5 2 6 3
5 5 3 1 6 4 2
6 6 5 4 3 2 1

A 1 2 4 A 1 6

1 1 2 4
1 1 62 2 4 1

4 4 1 1 6 6 1

A 1 2 4 7 8 11 13 1 4

1 1 2 4 7 8 11 13 1 4
2 2 4 8 1 4 1 7 11 13
4 4 8 1 13 2 1 4 7 11
7 7 1 4 13 4 11. 2 1 8
8 8 1 2 11 4 13 1 4 7

11 11 7 1 4 2 13 1 8 4
13 13 11 7 1 1 4 8 4 2
14 14 13 11 8 7 4 2 1

Dado um  núm ero n qualquer, o conjunto dos núm eros que são m enores  
que ele e. ao m esm o tem po, são prim os c o m  ele (ou seja. que não 
tê m  com  esse núm ero fatores com uns), fica dotado de um a estrutura  
de {grupo quando m unido da operação A , definida com o segue: dados 
dois núm eros a e b do conjunto. aA b  6 igual a ab (a m ultiplicado por 
b) se ab 6 m enor que n, e ao resto da divisão de ab por n, caso ab 
seja m aior que n. Essa operação pode ser representada por um a " ta 
bu a d a ": no alto, ela é m ostrada para o grupo obtido fazendo n igual 
a 7. Esse grupo pode ser gerado pela m ultiplicação repetida de um  
único elem ento por si m esm o (isso resulta do fato de 7 ser núm ero  
prim o ), por exem plo, 3 . M ultiplicando 3 por si próprio, obtem os todos  
os elem entos do g ru p o : 3 A 1 =  3 :  3 A 2  —  6 ;  3 A 3  =  2 ; 3 A 4  —  5 ;  3 A 5  
—  1 ; 3 A 6  =  4 . O  grupo possui dois subgrupos (cen tro ): um  gerado  
pelo 2 ;  o outro, pelo 6 (subgrupo é um a parte de um  grupo que se 
c om porta ta m b é m  com o grup o). Em baixo, a tabuada do grupo corres
pondente a n =  15. Neste caso, os elem entos do conjunto são 1, 2. 
4 , 7 , 8, 11, 13. 14. Nesse grupo, um  único elem ento não é suficiente  
com o gerador, isto t :  não existe um  único elem ento que, m ultiplicado  
por si m esm o sucessivam ente, reproduza todos os elem entos do grupo. 
Para gerar esse grupo, 6 preciso to m a r dois elem entos: o 2 e o 7.

Fundada entre o morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar, a cidade do Rio 
de Janeiro cresceu entre o mar e as montanhas. (Lagoa Rodrigo de Freitas).
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Natural da Amazônia, o guaraná é ainda cultivado por métodos indígenas.

Guaraná

Na época da descoberta do Bra
sil, a bebida guaraná já  era velha 
conhecida dos índios do Baixo 
Amazonas (maués, mundurucus, 
ápiacás e outros), que também a 
chamavam uaraná e cupana e a 
usavam contra o cansaço e várias 
doenças.

O guaranazeiro, arbusto trepa
dor ou subereto, de uns 10 m de 
comprimento, aparece no meio da 
mata. Tem folhas grandes e áspe
ras, flores também grandes e aro
máticas, frutos vermelhos (em ca
cho) parecidos com pitangas, e 
sementes como avelãs (duas ou três 
sementes em cada fruto). Quando 
aparece isolado, é ereto, em forma 
quase arbórea.

A sapindácea sarmentosa que dá 
o guaraná é chamada pelos índios 
de uaranaiua, e tem o nome botâ
nico de Paullinia sorbilis (o botâ
nico alemão Von Martius chamou- 
lhe Paullinia cupana, termo depois 
usado para outra espécie).

A região em que o guaraná apa
rece —  Baixo Amazonas, Vene
zuela e Guianas — define as condi
ções que são mais adequadas a seu 
cultivo: clima úmido e quente, pre
cipitações pluviométricas de 1 800 
a 2 200 milímetros por ano e solos 
predominantemente sílico-argilo- 
sos, profundos, com concreções 
ferruginosas.

Os índios plantam as sementes 
maiores, jogando-as em covas, à 
sombra de grandes árvores. Depois 
de aproximadamente três meses, as 
sementes começam a germinar, e a 
produção começa dentro de seis ou 
sete anos.

Descobriu-se uma nova técnica,

não usada' pelos índios, de plantio 
por estacas: escolhem-se plantas de 
oito a dez anos, e retira-se uma es
taca (com pelo menos dois brotos), 
que se enterra horizontalmente. 
Esse método tem a vantagem de 
oferecer a produção em tres anos, 
mas as plantas sao menos resisten
tes: têm duração média de quarenta 
anos, que corresponde à metade da 
vida das que são plantadas por se
mente.

As covas devem ser espaçadas 
de no niinimo 5 metros, pois a copa 
do guaranazeiro chega a cobrir 
uma área de 9 a 12 metros quadrá- 
dos. No primeiro ano, deve haver 
um pouco de sombra e capinas em 
intervalos de dois a três meses (al
guns cultivadores chegam a fazer 
poda dos galhos mais próximos do 
solo). Depois do segundo ano, fa- 
zem-se apenas duas capinas anuais. 
Depois de cada colheita, a árvore 
passa por uma poda e pelo desbaste 
dos cachos supérfluos. Em cinco 
anos, a planta produz de 1 a 3 qui
los de sementes despolpadas. Apro
veita-se o espaço entre os guarana- 
zeiros para o cultivo de milho, 
mandioca, feijão e batata-doce, que 
conservam e até melhoram a quali
dade do solo.

O preparo da bebida

No processo utilizado pelos 
índios, as sementes são limpadas e 
torradas num forno (o mesmo do 
preparo da farinha de mandioca) 
em fogo lento. Depois, retira-se a 
película que reveste as sementes e 
elas são socadas, até se reduzirem 
a pó. Com um pouco de água, 
faz-se uma massa, que se modela 
em forma de cilindros (os índios 
chegam a fázer figuras de animais, 
como macacos, jabutis, peixes). 
Depois de posto a secar em fu
meiro, o produto está pronto para 
ser misturado à  água e consumido

em forma de xarope ou refresco.
O método indigena de produção 

continua sendo usado, mas está se 
tornando comum a adição de cacau 
ou casca de quina ao pó do gua
raná, para aumentar-lhe o valor te
rapêutico. Nesse caso, o processa
mento pára aí —  sem que o 
produto seja levado ao fumeiro — , 
o que facilita.sua fermentação.

O Brasil exporta guaraná sob a 
forma de bastões ou sementes em 
bruto (guaraná em rama). Segundo 
o Anuário Estatístico do IBGE 
(Instituto Bràsileiro de Geografia e 
Estatística) de 1971, a produção, 
toda do Estado do Amazonas, so
mou 538 t de 1968 a 1970: 180 t 
(no valor de CrS 360 000) em 
1968; 170 t (C rí 680 000) em 
1969; 188 (Cr$ 469 000) em 1970; 
250t (Cr$ 6 679 000) em 1973.

A cafeína e a teobromina presen
tes na semente do guaraná são res
ponsáveis por seu valor terapêu
tico. E o produto natural com 
maior concentração de cafeína (de 
4,3 a 4,7%), substância que age so

bre o sistema nervoso e as Fibras 
musculares, ocasionando diminui
ção do cansaço e da fome leve 
(anestesia das fibras intestinais), 
além de outros fenômenos. É indi
cado contra doenças como diar
réia, enxaqueca e nevralgias, e 
como diurético ou sedativo em ge
ral. Sua cafeína não chega a causar 
o efeito excitante da contida no 
café ou no chá, pois não fica dissol
vida, mas apenas em suspensão.

O médico e político brasileiro 
Luís Pereira Barreto (1840-1923) 
considerava os índios que descobri
ram o guaraná benfeitores da hu
manidade, pois para ele a bebida 
tem um efeito prolongador da vida 
(tese que não chegou a ser seria
mente contestada).

Vários refrigerantes industriali
zados e vendidos sob o nome de 
guaraná não incluem o produto na
tural em sua fórmula. O uso mais 
comum do verdadeiro guaraná é na 
região produtora, onde o povo cos
tuma ingerir apenas uma caneca da 
bebida pela manhã.

O guaraná, utilizado na indústria farmacêutica e na preparação de bebidas, 
depende de um clima quente e úmido para seu cultivo.
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Guaranis

Num crescente processo de des- 
tribalização e de desintegração cul
tural, os guaranis foram dimi
nuindo de número, e com esta 
redução, paralelamente, apres
sou-se a destribalização. No início 
da década de 70, o total do" grupo 
era calculado em 3 000 ou 4 000 
indivíduos.

_As tribos já  ocupavam vastas re
giões do Brasil meridional e os ter
ritórios limítrofes do Paraguai, 
Uruguai e Argentina. Mas no sé
culo XX formaram três grupos bá
sicos que se autodenominam (“os 
que são nós” ou “os que são dos 
nossos”), Mbüá (“gente ) e Kaiová 
(“naturais da terra ’). O grupo nan- 
deva habita áreas do litoral de São 
Paulo e do extremo sul de Mato 
Grosso. Já  o grupo Mbuá locali 
za-se no litoral de São Paulo, oeste 
de Santa Catarina e Paraná e na 
parte setentrional do Rio Grande 
do Sul. As aldeias dos Kaiová si- 
tuam-se ao sul de Mato Grosso e 
nas regiões contíguas ao Paraguai.

Os grupos remanescentes das an
tigas tribos apresentam poucos tra
ços culturais em comum. Embora 
pertençam ao mesmo tronco lin
güístico —  tupi-guarani* — e pos
suam o mesmo passado histórico, 
não são muito coesos. Já antes da 
chegada do europeu (durante o sé
culo XVI) havia diferenças quanto 
aos dialetos e às práticas sócio-eco- 
nômicas e religiosas, pois as cons
tantes mudanças das aldeias indí
genas conduzia ao isolamento dos 
diferentes núcleos. Posteriormente, 
com o contato entre as populações 
indígenas e os missionários jesuítas 
e a progressiva ocupação do terri
tório brasileiro pelos portugueses, 
essas diferenças aumentaram. E 
quando, em fins do século XIX , al
guns grupos migraram para o lito
ral, relacionando-se mais direta
mente com os elementos culturais 
da civilização moderna, o processo 
de diferenciação intensificou-se.

Sempre que possível, as aldeias 
guaranis instalavam-se no interior 
das matas próximas a clareiras 
abertas na floresta. A família ex- 
tensa, como unidade de produção e 
consumo, desenvolvia atividades 
econômicas, religiosas e políticas 
em comum. Os membros da família 
habitavam a “casa-grande”, que 
reunia famílias nucleares em torno 
de um único chefe. No século XX 
ocorreu uma dispersão cada vez 
maior da família extensa: moitas 
famílias nucleares passaram' a ha
bitar casas do tipo caboclo.

As caçadas e pescarias coletivas 
ainda fazem parte do cotidiano tri
bal. Mas a base da subsistência é 
a lavoura de milho, mandioca, ba- 
tata-doce, além de plantações de 
fumo e algodão. O milho é o princi
pal alimento; além disso, dele se 
extrai uma bebida fermentada, a 
chincha.

Assim, algumas atividades tradi
cionais dos guaranis se mantêm. 
Mas o contato contínuo com o 
meio rural transformou significati-
v ã m e n te  a  v id a  c o m u n i t á r i a ;  h o u v e

um abandono progressivo dos pa
drões de trabalho coletivo; os indí
genas-passaram a trocar produtos 
por dinheiro ou objetos considera
dos indispensáveis e a procurar tra
balho remunerado nas fazendas, 
próximas às aldeias. Dessa forma, 
o trabalho coletivo perdeu sua fun
ção de integrar o grupo na luta pela 
subsistência.

Segundo os padrões tradicionais, 
a chefia política do grupo coincide 
com a liderança do sacerdote ou 
curandeiro. Ele obtém poder por 
seus conhecimentos religiosos, pela 
faculdade de prever o futuro e pela 
eficácia de suas práticas de afasta
mento dos males. Normalmente ele 
é o chefe da família extensa.

No entanto, a situação modifi
cou-se em alguns núcleos indíge
nas, com a criação do SPI (Serviço 
de Proteção aos índios), em 1910
—  posteriormente, em 1967, subs
tituído pela Funai (Fundação Na
cional do índio) — , e a conse
qüente influência do mundo 
branco. Surgiu, já  antes da Funai, 
a figura do “capitão”, espécie de

Grupos Guaranis remanescentes assimilaram muitos hábitos dos brancos. representante da tribo diante da  so
ciedade nacional. Embora em algu
mas tribos o “capitão” (designado 
pela Funai) coexista com o chefe 
tribal, muitas vezes essas funções 
são concentradas numa só pessoa.

O sistema religioso tem impor
tância primordial na cultura gua
rani. Todas as atividades tribais 
possuem forte conotação mística e 
religiosa, mas tão diluídas que é 
quase impossível reconstituir a reli
gião guarani em suas formas e ca
racterísticas originais. As práticas 
religiosas diferem de aldeia para al
deia, de grupo para grupo; além 
disso, os guaranis absorveram mui
tos elementos do cristianismo, 
caindo num sincretismo que os co
loca diante de concepções contradi
tórias do mundo.

Os guaranis centralizaram suas 
preocupações religiosas no destino 
do homem. Para eles, não existem 
ações e indivíduos bons ou maus, 
um a vez que os atos resultam da 
ação de forças sobrenaturais. Re
correm ao sobrenatural como força 
superior, capaz de influenciar o 
destino humano.

Todo guarani receia entrar em 
contato com os Anguêry —  almas 
de pecadores que nao têm salvação 
e que permanecem no mundo as
sombrando os vivos. Esses espíri
tos trazem doenças e até a morte. 
Alguns indivíduos conseguem .ven
cer os obstáculos e chegar até Nan- 
deruvutsu, isto é, ao paraíso. Os 
Guaranis temem dois grandes ma
les: doenças e o fim do mundo, 
para eles cada vez mais próximo.

Apesar de dividido e contraditó
rio, o sistema religioso ainda pro
porciona certa coesão e unidade, 
em meio à total desorganização so
cial das tribòs guaranis, decorrente 
da completa impossibilidade de 
conciliar as atividades tradicionais 
e aquelas que surgiram após o con
tato com o branco. A religião per
manece como o principal obstáculo 
à definitiva desintegração cultural 
do Guarani.

Os guaranis ainda utilizam as técnicas artesanais de seus antepassados. No VEJA TAMBÉM: índios Brasilei- 
interior da floresta, uma tradicional casa-grande do grupo kaiová. tos; Tupi-guarani.
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Guatemala

S U M Á R IO

Localização: América Central 
Limites: México (N O), El Salvador e 

oceano Pacífico (S ); Honduras Bri
tânicas, Honduras, mar das Caraí
bas (L)

Superfície: 108 889 k m 2 
População: 5 211 9 2 9  hab.
Cidades principais:

Guatemala (capital)—  7 3 0 9 9 1  
hab.); Quezaltenango (63 322 
hab.); Coban (42 5 5 0  hab.); Puerto
Barrios (39 4 3 0  hab.); Zacapa.......
(32 9 3 3  hab.)

Idiomas: espanhol (oficial) e idiomas 
nativos

Religião: catolicismo e protestan
tismo (minoritário)

Portos principais: Puerto Barrios, 
San José e Santo Tom as de Cas
tilla

Aeroporto principal: La Aurora 
Rodovias: 11 2 0 0  km 
Ferrovias: 86 2,4  km 
Unidade monetária: quetzal

Até o século XVI, a Guatemala 
fazia parte de território maia, povo 
que deixou muitas influências cul

turais. Em 1524, conquistada por 
Pedro Alvarado (lugar-tenente de 
Fernando Cortez), a Guatemala 
passou a integrar ohimpério colo
nial espanhol, e a influência dos 
maias* foi-se anulando em função 
das instituições políticas e sociais 
espanholas.

Em 1544, a capitania geral da 
Guatemala, dependente direta
mente de Madri, governava toda a 
América Central. E, após ter feito 

arte do império mexicano de Itúr- 
ide (1822-1823), ela foi centro da 

Confederação dos Estados Unidos 
da América Central (1825/38). Fi
nalmente, em 1839, a Guatemala 
converteu-se em Estado indepen
dente. Sua história de país livre — 
que começou a ser contada oficial
mente a partir de 1847 —  já  passou 
por quatro ditaduras: a de Rafael 
Carrera, que se estendeu de 1838 a 
1865; a de Justo Rufino Barrios, de 
1871 a 1885; a de Manuel Estrada 
Cabrera, de 1898 a 1920; e a de 
Jorge Ubico, de 1931 a 1944.

Ã Guatemala moderna é essen
cialmente uma criação de Barrios, 
que confiscou os bens do clero, es
timulou a cultura do café, cons
truiu estradas de ferro e instalou li
nhas telegráficas. Abriu a 
economia do país aos capitais es
trangeiros e procurou a unificação 
política da América Central. 
Quando Justo Rufino Barrios mor
reu, em 1885, combatendo tropas 
salvatorianas, os Estados Unidos 
passaram a interferir nos negócios 
guatemaltecos.

A revolução de 1944, desenca
deada após a demissão de Ubico, 
orientou a política do país para 
um a linha de nacionalismo. Sob o

regime de Arévalo — que se esten
deu de 1945 a 1951 — , o Exército 
deixou de pressionar o governo. 
Para combater, o comunismo, Aré
valo decretou o estado de guerra 
em 1950. Seu sucessor, Jacobo Ar- 
benz Guzman, eleito em 1950, pla
nejou e executou uma reforma 
agrária: algumas terras não explo
radas foram distribuídas à popula
ção (até essa época, 78% das terras 
estavam nas mãos de apenas 2% de 
proprietários). Com essas refor
mas, Arbenz Guzman frustrou, até 
certo ponto, os interesses da com
panhia americana United Fruit — 
que desenvolvera grandes planta
ções de banana e possuía como re
serva uma parte das terras ainda 
não exploradas.^

Em conseqüência, os EUA en
viaram armas para Honduras e Ni
carágua, fornecendo condições 
para que oficiais guatemaltecos ex
patriados invadissem o país em 
1954, provocando a demissão de 
Guzman. Chefiando uma junta mi
litar, Castillo Armas, apoiado pe
los EUA, anulou as reformas polí
ticas e sociais dos governos 
anteriores e pretendeu abafar todos 
os movimentos de esquerda. Foi, 
porém, assassinado em 1957. No 
entanto, o Exército continuou do
minando o país até 1966, ano em 
que Julio Cesar Mendez Montene
gro assumiu a chefia do governo, 
restaurando o regime constitucio
nal. Como primeiro presidente ci
vil, após vários governos militares, 
Mendez foi constantemente pres
sionado por grupos revolucionários 
e organizações para-militares de di
reita. Com o aumento da repressão 
política em 1970, as atividades ter
roristas intensificaram-se, culmi
nando com o seqüestro do embai
xador da Alemanha Ocidental, 
Karl von Spreti, morto pelos se
qüestradores (cujas exigências não 
foram atendidas).

Num país em que o analfabe
tismo é recorde em toda a América 
Latina (72% da população) e a de
sigualdade social é tão flagrante 
que a renda média real de um cam 
ponês não chega a superar os 83 
dólares (ao passo que a renda per

Tem plo do Grande Jaguar, em Tikal, cidade maia da Guatemala que entrou 
em decadência por volta do ano 900. Tem  quase 50 m de altura.

capita do país, em 1968, era de 305 
dólares), a situação política tende a 
agravar-se ainda mais. O Coronel 
Arana Osorio, que foi eleito presi
dente em julho de 1970, teve como 
principal meta de governo eliminar 
a subversão.

Café e banana

Toda a região norte do país — 
província de Petén — é constituída 
por planaltos cuja altitude não ul
trapassa 180 metros, cobertos por 
florestas tropicais. Altitudes ainda 
mais baixas são encontradas nas 
planícies flúvio-marinhas da es
treita costa do mar das Caraíbas, 
e na  faixa litorânea do Pacífico — 
rica em florestas e mangues. Já a 
porção inferior do centro-sul do 
país é formada por terras altas, com 
altitudes entre 1 000 e 2 400 m. São 
terrenos geologicamente instáveis, 
nos quais os cones vulcânicos 
(como o de Tajumulco, com 4 211 
metros) contrastam com os vales 
estreitos e profundos. E nos altos 
vales e nas bacias dessa região que 
se concentra a maior parte da po
pulação. Foi também sobre essas 
terras férteis de origem vulcânica 
que os espanhóis sediaram os pri
meiros estabelecimentos coloniais e 
fundaram a capital: Guatemala.

Sob clima umido o ano todo, e 
com totais de chuva que ultrapas
sam, na vertente atlântica, 500 mm, 
a Guatemala tem suas terras dividi
das em faixas térmicas condiciona
das pelas altitudes —  terras quen
tes, temperadas e frias.

Os índios que, juntam ente com 
os mestiços, perfazem cerca de 
90% da população guatemalteca se 
organizam em comunidades que 
sobrevivem da cultura do milho e 
do trabalho artesanal, tendo sido 
afastados da vida política nacional. 
Os crioulos descendentes dos espa
nhóis, embora não sejam muito nu
merosos, têm participação ativa na 
economia.

Arcaica nos planaltos interiores, 
a economia guatemalteca tem uma 
estrutura tipicamente colonial, ali
cerçada na agricultara. O café e a 
banana são seus produtos de expor-

A  maioria da população da Guatemala é de mestiços e índios.



122 Guatemal

Com  terrenos geologicamente instáveis, a Guatemala é um pais periodica
mente atingido por terremotos. (Enterro em Sáo Pedro Sacataueque. 1975.)

tação. Nas mãos de proprietários 
brancos, suas culturas — organiza
das sob o sistema de plantations — 
utilizam-se, na vertente do Pací
fico, da mão-de-obra indígena e 
mestiça; na região atlântica, va
lem-se dos negros.

O café, de boa qualidade, situa 
a Guatemala entre os dez grandes 
produtores mundiais. E cultivado 
em propriedades de crioulos nas 
terras próximas da capital e de An
tigua; descendentes de imigrantes 
alemães (do século XIX) garantem 
as safras da área de Coban e do li
toral do Pacífico. As plantações de 
banana — orientadas pela United 
Fruit Company —  localizam-se

nas vizinhanças de Puerto Barrios 
e San José.

A cultura do algodão e da borra 
cha, a exploração florestal e tam 
bém a pequena exploração mineira 
(chumbo, zinco e cromo) comple
tam o quadro da produção do país 
para exportação.

As plantações de milho, feijão, 
trigo e arroz e as atividades pecuá
rias satisfazem precariamente o 
consumo interno. São importados 
os combustíveis, as máquinas e os 
produtos manufaturados.

VEJA TA M B É M : América. M u ita s  v e z e s  o s  p e rsa s lu ta ra m  p a ra  d e fe n d e r o u  e x p a n d ir  su a  re lig iã o .

Guerra

A palavra^ “guerra” possui inú
meras acepções, todas caracteriza
das por atos de violência (física ou 
moral) contra pessoas investidas de 
autoridade ou de poder, contra co
munidades sociais, políticas, étni
cas, ideológicas ou religiosas, con
tra povos e nações, ou contra 
Estados ou coligações de Estados. 
Pode-se dizer que ninguém deixa de 
ter uma idéia da guerra: muitas 
pessoas porque a testemunharam, 
muitas por terem com ela mantido 
relações e algumas por terem-na 
feito.

Em todas as épocas da história, 
os pensadores —  sobretudo milita 
res -— conceituaram a luta entre 
nações ou partidos e estabeleceram 
princípios sobre ela. Para o filósofo 
grego Heráclito*, por exemplo, a 
guerra (que ele entendia como opo 
sição dos contrários) era a própria 
raiz do Universo. U general prus
siano Karl von Clausewitz* funda
mentou sua doutrina na subordina
ção da guerra à política normal: a 
guerra, para ele, era um ato político

que empregava a força. A política 
seria uma constante, e a guerra, 
uma emergência que se origina de 
uma situação política e eclode por 
um motivo político.

Ferdinand Foch*. marechal fran
cês e grande estudioso da obra 
de Clausewitz, admitia que as no
vas armas haviam introduzido mo
dificações na guerra de sua época 
(“ela não escapa à lei da evolu
ção”). E, de acordo com seu mes
tre, dizia que “ a guerra moderna 
deriva das idéias de Napoleão, que 
foi o primeiro a pôr em evidência 
a importância da  preparação e a 
potência da massa multiplicada 
pela impulsão para quebrar ( .  . .) 
as forças morais e materiais do ad
versário”.

Mas Clausewitz não teve apenas 
admiradores: o general alemão 
Erich Ludendorff*, por exemplo, 
não emprestava grande importân
cia à política: “ Na guerra , afir
mava ele, “todos os recursos da na
ção devem ser colocados a seu 
serviço, e, na paz, ( . . . )  a serviço 
da guerra futura” . Ludendorff 
achava mesmo que a guerra era a 
mais alta expressão da “ vontade de 
viver” nacional, e que, por isso, a 
política precisava ajustar-se à con
duta da guerra.

Mas os pensadores militares
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ção do mundo medieval, predomi
nou a guerra de um soberano (en- 
carnaçao do Estado) contra outro. 
Os motivos eram os mesmos: con
quista, intervenção, imposição polí
tica ou religiosa, prevenção ou am
bição pessoal. Quase todos os 
integrantes dos exercitos eram mer
cenários, dirigidos sempre por mili
tares nacionais de carreira. As de
mais atividades do Estado e os 
civis mantinham-se praticamente 
alheios às guerras até que acabas
sem e suas conseqüências — sobre
tudo as da derrota —  se fizessem 
sentir.

Contudo, com o desenvolvi
mento do espírito de nacionalidade, 
o civil transforma-se num soldado 
em potencial, pronto a participar 
da guerra. E o advento da guerra 
de uma nação (como um todo) con
tra outra. Os excessos do Terror, 
durante a Revolução Francesa*.

por exemplo, levaram a Europa in
teira a armar-se para invadir a 
França. A iminência do perigo ge
rou meios extraordinários; nunca 
se pôde tão facilmente chamar às 
armas a própria nação francesa, 
que passou a fazer a guerra.

Em 1792, quando da primeira e 
parcial invasão da França, a vitó
ria dos revolucionários em Valmy 
aniquilou todas as idéias correntes 
em arte militar. Cobrindo Paris in
diretamente (voltados para a dire
ção que queriam proteger), os fran
ceses confundiram, venceram e 
humilharam o inimigo, que foi 
obrigado a bater em retirada. Essa 
vitória — se bem que não decor
resse de nenhuma tatica excepcio
nal — passou a exercer m uita in
fluência nos processos de guerra: 
fora o povo que vencera, e esse 
dado era tão importante que Foch 
o utilizaria, num século mais tarde,

A  Grande M uralha da China foi construída para deter os ataques hunos.

contemporâneos —  como Hans 
Rothfels (1891- ) autor de Ma- 
kers o f  M odem  Strategy — incli
nam-se para Clausewitz, cujas afir
mações essenciais admitem como 
válidas mesmo çara a guerra nu
clear. São opinioes correntes, nos 
meios voltados para os conflitos 
(ou para a possibilidade deles), que 
“ a noção de guerra, tal como foi 
definida pelo general prussiano, do
mina, como nunca, os grandes de
bates da política e da estratégia 
atuais” ; que “a política tem como 
último argumento a guerra” e que 
“a força e a razão última de uma 
soberania no trato com outra(s)”.

No mundo comunista, a concep
ção de guerra baseia-se na concep
ção leninista da paz (uma continua^ 
ção da guerra por outros meios, até 
que o poder fosse tomado em todo 
o mundo) e da guerra (algo que 
deve ser tratado como um todo). É 
portanto, um enfoque oposto ao de 
Clausewitz: para os marxistas-leni- 
nistas, a guerra é uma constante e 
a política uma eventualidade para 
alcançar os objetivos daquela nos 
intervalos das ações violentas. E 
total no tempo e no espaço e, se
gundo Mao Tsé-tung*, “cada in
divíduo é um objetivo da guerra re
volucionária, na qual se cria um 
estado de espírito no indivíduo e 
nas comunidades, através de todas 
as atividades do Estado e da socie
dade”.

A Constituição brasileira define 
como de competência da União de
clarar a guerra e fazer a paz, orga
nizar as Forças Armadas e promo
ver a segurança nacional. Atribui 
também as Forças Armadas a de
fesa da pátria e a garantia dos po
deres constituídos. Além disso, 
obriga todos os brasileiros a encar
gos considerados necessários à se
gurança nacional (de modo a caber
ta m b é m  a o s  c iv is  r e s p o n s a b i l id a 

des idênticas às dos militares na  de
fesa do patrimônio espiritual e ma 
terial da nação).

A guerra na história

A guerra é tão velha quanto o 
homem. Sua evolução histórica, 
não obstante sofrer a influência de 
inúmeros e complexos fatores, sem
pre apresentou como elementos (da 
pré-história à atualidade) o homem, 
o terreno e os meios, ainda que es
sas constantes tenham —  como a 
própria guerra — adquirido carac
terísticas particulares e diversas no 
tempo e no espaço.

Supõe-se que a guerra tenha sur
gido da luta dos primeiros grupos 
gregários contra os nômades. De
pois, do choque entre tribos, teria 
evoluído para o conflito entre orga
nizações comunitárias maiores (en
tre cidades-Estado, senhores feu
dais e soberanos), até chegar à 
guerra entre países, individual
mente ou em coligações. Outra 
constante da guerra teria sido, por
tanto, a tentativa do mais forte de 
dominar o mais fraco, em sua ânsia 
de expansão e poder, e o justo e na 
tural revide deste.

Na Antiguidade criou-se grande 
parte dos princípios até hoje aplica
dos de educação militar, organiza
ção das forças, tática, processos de 
combate e estratégia. Até a Idade 
Média, a finalidade principal das 
guerras era o domínio completo 
dos povos vencidos, com a destrui
ção de seus bens materiais e a im
posição de novos valores espiri
tuais. A luta circunscrevia-se aos 
combatentes e, em seu desenrolar, 
poucos efeitos das vitórias ou der
rotas parciais repercutiam sobre o

fiovo. Porém, finda a luta, a popu- 
ação cujo exército fora derrotado 

era totalmente escravizada.
H m  s e g u id a ,  c o m  a  d e s in t e g r a D urante o período m edieval, quase todos os soiaaaos eram  m ercenários.
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como marco: “ As guerras dos reis 
chegavam ao fim; tinham início as 
guerras dos povos”.

Em meados do século XIX , a 
evolução industrial trouxe grandes 
transformações à guerra. A indús
tria, além de permitir a mobiliza
ção de grande massa humana, asse
gurou a utilização de armamento 
aperfeiçoado (com maior alcance, 
precisão e poder destrutivo), bem 
como maior rapidez nos desloca
mentos (transportes) e o uso de re
cursos mais numerosos para os 
combatentes.

A infra-estrutura econômica da 
nação passa a ser fator decisivo na 
guerra — não apenas em sua pre
paração e realização, mas também 
como alvo do próprio conflito, que 
assume objetivos econômicos. De 
início, as guerras (ainda que gera
das pela política) restringiram-se 
ao campo militar. Mais tarde, acen
tuaram-se as conotações políticas e 
surgiram os aspectos econômicos. 
Já  não bastavam à guerra forças 
armadas bem instruídas e organiza
das : havia necessidade de sólida es
trutura econômica que permitisse 
aos soldados, marinheiros e avia
dores atuarem, com todos os recur
sos, nos campos de batalha.

Crescia a complexidade da 
guerra e, já  no século XX, novo fa
tor — a ideologia —  tornou ainda 
mais remota a possibilidade de 
uma paz honrosa e duradoura entre 
as nações.

Finalmente, em agosto de 1945, 
a tecnologia e a ciência deram à 
guerra uma arma cujas conseqüên
cias eram em grande parte desco
nhecidas: a bomba atômica.

O aproveitamento bélico da Numerosas guerras de religião abalaram a Europa durante o século XVII

A  utilização de ferrovias para deslocamento de tropas foi uma das lições da Guerra de Secessão americana.

energia* nuclear, aliado ao poder e 
ao raio de ação dos engenhos en
carregados de transportá-la (mís
seis balísticos intercontinentais, ae
ronaves tripuladas e súbmarinos), 
dá a todas as nações total insegu
rança. Independentemente de sua 
localização ou da linha política que 
pretenda adotar, qualquer país, está 
sob a ameaça de um ataque fulmi
nante e destruidor. (Por mais neu- 
tralista que seja uma nação, ela 
sempre pode servir —  pelo menos 
geograficamente —  de base para 
um reerguimento do povo qüe se 
pretendeu aniquilar; por isso, acre
dita-se que, se as facções do clube 
atômico do mundo iniciarem uma 
guerra nuclear total, dificilmente 
haverá sobreviventes.)

Por outro lado, o perigo comum 
irmanou todos os povos na repulsa 
a esse assassínio do futuro. O 
medo, aliado à crescente rapidez 
dos meios de transporte, comunica
ção e difusão de notícias, veio psr- 
mitir que as populações de todo o 
mundo passassem a exigir dos res
ponsáveis uma solidariedade hu
m ana permanente e integral, lem- 
brando-os de que uma guerra 
nuclear não faria distinções entre a 
linha de frente e a retaguarda entre 
militares e civis.

Além disso, em nível nacional, 
os países subdesenvolvidos ou em 
desenvolvimento —  sem recursos 
diretos para ataque ou defesa nu
clear —  coligaram-se às potências 
capacitadas para esse tipo e forma 
de guerra, mediante ja c to s  de segu
rança coletiva e mutua,_ e atuação 
no ambito de organizações interna
cionais, visando à preservação da 
paz.

Não abstante, há quem admita 
que o emprego de meios atômicos 
não trará alterações de substância 
à guerra. O futurólogo e pensador 
militar americano Hermann Kahn 
(1922- ), por exemplo, acha até 
que a civilização poderá subsistir e 
reconstituir-se apos uma guerra ter
monuclear. Outros —  entre eles, 
ensaístas do porte do psicanalista 
alemão Erich Fromm (1900- ) 
e de seu conterrâneo filósofo e psi- 
copatologista Karl Jaspers* — 
partem do pressuposto de que a 
guerra termonuclear é diferente em 
espécie —  e não apenas em grau
—  de todas as formas de violência 
e de conflito entre nações. E não 
vêem como seria possível preservar 
uma civilização (que conservasse 
os valores que a definem) senão eli
minando essa possibilidade do ins
trumental político das nações.

Tática e estratégia

O pensamento distingue sobre
tudo dois aspectos na guerra: a es
tratégia e a tática. E sao esses ele
mentos que dão à guerra a 
racionalidade que a situa em plano 
superior à simples aplicaçao da 
força bruta. Um enfoque simplifi- 
cador definiria o primeiro como a 
maneira de conduzir a guerra, isto 
é, como levar a tropa à batalha; a 
tática, por sua vez, seria o modo de 
fazer a guerra, ou seja, o modo de 
combater, de atuar nos campos de 
batalha.

De início, era imperfeita a distin
ção entre ambas, já  que a massa 
g u e rre ira  e ra  p ra tic a m e n te  indiv isí-
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Utilizando uma estratégia baseada em manobras envolventes. Simâo Bolívar libertou da dominação espanhola quase todo o continente sul-americano

A  logística de Napoleâo influenciou as modernas concepções de guerra.

vel e a batalha (travada em um so 
teatro de operações) era definida 
em um único combate. Mas, com 
o tempo, ambas evoluíram. A orga- 
nizaçao dos exércitos —  falanges 
gregas, legiões romanas, ordenan
ças (companhias suíças, espanho
las e alemãs), divisões e corpos-de- 
exército (Napoleâo* Bonaparte) —- 
influiu grandemente na tática e na 
estratégia. Da mesma maneira, a 
evolução dos armamentos* —  pi
que, espada, arco e flecha, arcabuz, 
mosquete e fuzil*; aríete, balista, 
catapulta, trabuco, bombarda, 
morteiro, obus e canhão; das bigas 
aos tanques (carros de combate); e 
das aeronaves aos mísseis — gerou 
meios de defesa como o escudo, a 
armadura e a organização do ter
reno (trincheiras, espaldões, casa
matas de concreto ou blindadas). 
Numa evolução paralela, os equi
pamentos foram sendo gradual
mente abandonados e substituídos, 
de forma a dar ao soldado maior 
liberdade de movimento (por exem
plo, o usos de um uniforme ade
quado às circunstâncias do com
bate). O armamento também 
procurava condizer com a situação 
e a operação a ser realizada; os 
meios de transporte buscavam as
segurar rápida mobilidade, facili
tando as manobras planejadas. E, 
para cada novo elemento de ata
que, surge um meio de defesa cor
respondente, numa contínua intera
ção, da quaí se beneficiam a tática 
e a estrategia.

É a partir de 1773, com o pensa
dor militar Guilbert, que surgem as 
primeiras diferenças de conceitua- 
ção entre esses dois aspectos da 
guerra. A maioria dos pensadores 
e escritores militares acha (em sín
tese) que a estratégia na condução 
da guerra está intimamente asso
ciada às noções de massa (exército 
e grupos de exércitos), teatro de 
guerra e de operações, comando, e 
emprego em pontos decisivos. A tá
tica, execução da guerra pelo com
bate, acha-se ligada à tropa (armas 
e combinação de armas) e ao ter
reno (lugar onde a tropa será em
pregada).

A manobra estratégica (que en
volve exército ou grupo de exérci
tos) consiste em combinar direções, 
tempo e esforços: visa à convergên
cia das ações aos locais e nos mo
mentos mais apropriados; a mano
bra tática é a combinação de fogo 
e movimento.

A analogia verificada em dife
rentes campanhas e batalhas, e a 
constância de determinados princí
pios de guerra (tais como objetivo, 
ofensiva, defensiva, massa, econo
mia de forças, movimento, sur
presa, segurança, flexibilidade, in 
formação e cooperação) permitem 
sintetizar as manobras estratégicas 
em manobras em linhas interiores, 
manobras de alas e manobras de 
rupturas centrais.

Um exemplo de manobra em li
nhas interiores ocorreu na batalha 
de Rossbach, vencida por Frede-
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rico* II da Prússia; lutou ao 
mesmo tempo em várias regiões 
para bater sucessivamente o ini
migo. Só venceu pela hábil escolha 
do ponto decisivo, pela judiciosa 
repartição dos meios para cobrir-se 
em todas as frentes, e pela perfeita 
estimativa do tempo e do espaço, 
de modo a estar sempre em condi
ções de romper o contato com o 
adversário e retirar-se, evitando o 
envolvimento de suas forças pelo 
inimigo.

As manobras de alas são ações 
conduzidas sobre os flancos e a re
taguarda do inimigo. Inúmeros 
guerreiros adotaram nas: em Leuc-' 
tras, Epaminondas* adotou a or
dem oblíqua para atingir o lado di
reito dos espartanos; as cavalarias 
de Asdrúbal* e Maharbal, em C a
nas, caíram sobre a retaguarda ro
m ana (Terêncio Varro), dando a vi
tória a Anibal*.

Modernamente, o caráter estra
tégico das manobras de ala permite 
agrupá-las em manobras envolven
tes e manobras desbordantes. A en 
volvente atua simultaneamente so
bre a frente, os flancos e a re
tag u a rd a  do inimigo, com forças 
distintas e separadas no espaço. Já 
a manobra desbordante funde intei
ramente as ações frontal e de 
flanco.

Usando manobras envolventes, 
Bonaparte* lutou em Montenote 
(com pequena fração da massa 
principal) e em Ulm (quando a 
maioria da  massa principal foi lan 
çada sobre a retarguarda inimiga). 
Também Caxias*, na Guerra do 
Paraguai*, realizou memorável ma
nobra de ala, construindo uma es
trada em pleno Chaco. Por aí ele 
escoou seu exército, permitindo-lhe 
articular-se com a esquadra brasi
leira no rio Paraguai. Desembar
cando ao norte, atacou Angostura 
pela retaguarda e, desbaratando o 
exército de Solano Lopes*, abriu o 
caminho para Assunção, capital do 
Paraguai.

A terceira das manobras estraté
gicas mais comuns, a de ruptura 
central, consiste em dividir o dispo
sitivo inimigo abrindo brechas e 
criando flancos que facilitem a pe
netração, a fim de batê-lo sob uma 
das outras formas de manobra. Na- 
poleão, em Austerlitz, rompeu o 
centro inimigo, dividiu suas forças 
e bateu-as por partes.

A estratégia, na condução de 
uma guerra, associa a guerra ter
restre com as operações navais e 
aéreas. Entre os inúmeros exem
plos, cita-se a batalha de Salamina, 
em que Temístocles, combatendo 
na água, cortou as comunicações 
persas e pôde vencer as forças de 
seu adversário, suplantando sua su
perioridade numérica; na Primeira* 
Guerra Mundial, a atuação naval 
bloqueou a Alemanha nos mares, 
provocando uma reação que se 
concretizou em campanhas subma
rinas e de pirataria, sobretudo con
tra a Marinha Mercante aliada. No 
mesmo conflito destacou-se a bata
lha de Jutlândia, que destruiu o po
der naval alemão.

Outro envolvimento — o verti
cal —  nasceu com as tropas pára- 
quedistas e aerotransportadas. 
Consiste em lançar meios bem à re
taguarda do dispositivo, em ação 
combinada com a terrestre, de

modo a realizar a junção em deter
m inada área. Na Segunda* Guerra 
Mundial, a ação isolada da l .a Di
visão, em Aachen, foi causa da di
zimação dessa divisão alada (Ope
ração Market Garden), por não ter 
havido a junção prevista.

História da tática 
e da estratégia

Na Antiguidade, a tática subor- 
dinou-se à organização das falan
ges (gregas e macedonias) e das le
giões (romanas). A estratégia, por 
sua vez, dependia dos chefes políti
cos —  que eram os chefes militares 
e praticavam-na ao acaso, sem pre
paro nem estudo das guerras ante
riores. O florentino Maquiavel*, 
tratando da estratégia em seu livro 
A Arte da Guerra Q520), salientou 
sobretudo a importância da condu
ção política da guerra, despertando 
o interesse dos chefes militares 
para a organização das forças e sua 
movimentação dentro e fora dos 
campos de batalha.

No século seguinte, as dificulda
des encontradas nas batalhas já  po
diam ser caracterizadas: desconti- 
nuidade do fogo (o uso da pólvora 
era recente e precário), indivisibili
dade da massa (sua locomoção era 
difícil), campos de batalha com pe

3uenas dimensões, efetivos reduzi- 
os, impossibilidade de surpreen 

der o inimigo, aprovisionamento 
por meio de comboios, tática linear 
e batalha paralela. _ No século
XVIII, com a aplicação das idéias 
de Maquiavel por Frederico* II, a

fuerra adçjuire novos aspectos, 
rança, Rússia, Áustria, Suécia e 

Saxônia foram vencidas pelo mo
narca prussiano, cujas batalhas ca
racterizavam-se pela massa divisí
vel (movimentos fáceis), intervalo 
mínimo entre um homem e outro, 
menor número de fileiras e manea- 
bilidade da tropa. Além disso, ele 
sempre utilizou teatros de opera 
ções efetivos e frentes tão gran
des quanto possível. Conseguindo 
maior facilidade para mudança de 
dispositivos, pôde impor o mo
mento da luta (combinação do fogo 
com o movimento), manobra tática 
que lhe permitia determinar a dura
ção aproximada da batalha e u s y  
a ordem oblíqua para tirarão má
ximo proveito do fogo (“E com 
fogo que se ganham as batalhas” 
era uma de suas máximas).

Na passagem para o século
XIX , com o espírito revolucionário 
francês inspirando a criação do 
exército de cidadãos da França, 
tornou-se impossivel a rígida disci
plina militar, mas estimulou-se a 
iniciativa e o senso tático indivi
dual. A organização do exército em 
divisões permanentes, constituídas 
das diversas armas e capazes de 
operar separada mas coordenada- 
mente na conquista de um objetivo 
comum, associada à “prática de vi
ver de recursos locais” (que lhes 
dava maiôres condições de locomo
ção e de combate em qualquer ter 
reno), possibilitou manobras e vitó
rias marcantes aos comandados de 
Napoleão Bonaparte.

Da análise das batalhas do corso 
extraem-se muitos ensinamentos 
estratégicos que são válidos a qual
quer tempo: bater o inimigo antes 
aue ele consiea reunir suas forcas:

Facções de um país podem chegar ao conflito armado. É a guerra civil.

A  p a s s a g e m  do P ia v e . e p isó d io  d a  P rim e ira  G u e rra  re tra ta d o  DOr M in a a rd i.
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Nagasáqui contribuiu para o saldo da Segunda Guerra com 40 000 mortos e 40 000 feridos. Suas ruínas alertaram o mundo contra a guerra nuclear.

N o  p a in e l c e n t r a l  d o  " T r í p t i c o  d a  G u e r r a " ,  a  t e r r ív e l  v is ã o  d e  O t t o  D ix .

travar a batalha com todos os 
meios reunidos; em presença de um 
único inimigo, mais fraco, cortar 
sua linha de retirada e obrigá-lo a 
capitular; ser taticamente mais 
forte, mesmo sendo estrategica
mente mais fraco; assegurar as co
municações; e outros.

Ainda no século XIX , a Guerra 
de Secessão* mostrou-se rica em 
ensinamentos bélicos modernos, 
nos campos social, político e eco
nômico. O panoram a militar, por 
sua vez, excedeu as melhores ex
pectativas. Grupos de exércitos, or
ganizados à base de corpos-de- 
exército e divisões, foram lançados 
na batalha, amparados pela mobili
zação industrial do norte.

Muitas das lições americanas de 
natureza tática e estratégica são 
aplicáveis até hoje. A utilização de 
ferrovias, por exemplo, permitiu os 
deslocamentos estratégicos de um 
para outro lado do teatro de opera
ções, paralelamente à frente do ini
migo, concentrando as operações 
nos pontos decisivos. O aspecto tá 
tico da guerra evoluiu acompa
nhando o progresso do material 
(equipamento e armamento) e dos 
processos de combate da infantaria 
e da cavalaria. A superioridade de 
fogo foi permanentemente obser
vada; quase todos os ataques foram 
executados pela ação da infantaria 
e da  artilharia. A defesa recorreu a 
potentes barragens de fogo, combi
nadas na maioria das vezes com 
fulminantes contra-ataques. A ca
valaria, além de ser empregada na
c o b e r t u r a  e  n a  b u s c a  d e  c o m u n ic a -

ções, também atuou nos flancos do 
adversário.

Estrategicamente, a Primeira 
Guerra Mundial foi uma transição 
entre a guerra civil americana e a 
Segunda Guerra Mundial, pelos 
poucos ensinamentos que apresen
tou. Realizaram-se poucas m ano
bras e movimentos, sempre de am
plitude reduzida e terminados na 
estabilização das frentes. O ponto 
marcante foi uma manobra de ala 
alemã, que imobilizou os franceses 
em Luxemburgo, onde foram ata
cados pelo norte (o território belga 
fora violado). Assim, os alemães 
desbordaram Paris com o I Exér
cito (Von Kenck). Destacaram-se 
tambem as batalhas do Mame (ma
nobra em retirada dos franceses 
para a passagem à ofensiva) e de 
Tanneberg (audaciosa manobra 
dos alemaes em linhas interiores).

Mas, no tocante à tática, foram 
grandes as modificações. A infan
taria, por exemplo, passou do com
bate individual ao coletivo (da li
nha de atiradores à defesa de 
núcleos), utilizando armas automá
ticas (metralhadoras e fuzis-metra- 
Ihadoras) para estabelecer densas,

Íirofundas e contínuas barragens de 
ogo. A cavalaria adaptou-se defi

nitivamente ao combate a pé e, 
além de fornecer cobertura e infor
mações, cumpriu com grande êxito 
missões de ação retardadora. A ar
tilharia passou a atuar em estreita 
ligação com as demais armas, so
bretudo dando apoio imediato à in
fantaria e à cavalaria, além de in-
c u m b ir - s e  d e  m is s õ e s  a f a s t a d a s  e
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de contrabateria, e também atacar 
os aviões inimigos. Aliás, a grande 
novidade desse conflito foi a avia
ção* encarregando-se de missões 
de informação, caça e bombardeio. 
Outro marco na evolução da 
guerra foi o uso tático dos enge
nhos blindados (carros de combate 
ou tanques), empregados pela pri
meira vez em Cambrai, em novem
bro de 1917.

Ressurgiu também a guerra quí
mica, que já  fora utilizada antes de 
Cristo. A intensidade de seus efei 
tos causou terríveis baixas, em 
Ipres, aos aliados. Tanto que o ata
que provocou conferências e acor
dos para “ humanizar” a guerra, eli
minando-se esse tipo de arma.

Após o conflito, foi criada a 
Liga das Nações, com sede em Ge
nebra (Suíça), que, no entanto, 
mostrou-se impotente para evitar, 
agressões e guerras entre os países 
signatários ou não. Já  em 1936 
eclodia a Guerra Civil Espanhola*,

3ue acabou constituindo um verda- 
eiro campo de experiência e trei

namento de novas armas e outros 
materiais bélicos, tanto do lado re
publicano (apoiado pelos comunis
tas, sobretudo russos) como do fa- 
langista (que contou com reforços 
nazi-facistas alemães e italianos). 
Foi uma ação preparatória, ensaio 
do conflito que logo eclodiria: a Se
gunda Guerra Mundial, conflagra
ção que atingiu todos os continen
tes, constituindo o maior teatro de 
guerra até então conhecido.

Os princípios estratégicos prati
camente não mudaram, desde que 
foram esboçados, na Antiguidade, 
por Alexandre*, Aníbal e César*. 
A Segunda Guerra, contudo, apre
sentou-os com outras característi
cas, resultantes da capacidade dos 
meios de ataque e destruição, am
pliados pelas possibilidades dos 
meios de transporte terrestres, marí
timos e aéreos e pelas inúmeras 
combinações da guerra no ar, na 
terra e no mar. Tudo isso possibili
tou aos contendores realizar opera
ções de envergadura, tanto em efe
tivos como em espaço e tempo — 
bem diferentes dos do passado. Um 
exemplo foi a ação alemã em 1940, 
quando parte de suas forças enfren
tava a França, enquanto a outra, 
em poucos dias, esmagava a Polô
nia, reeditando as manobras em li
nhas interiores de Frederico em 
Rossbach e de Napoleão em Ceva. 
Várias outras batalhas repetiram, 
em ponto maior, exemplos históri
cos. Mas a grande surpresa alemã, 
nesse conflito, foi a Blilzkrieg 
(guerra relâmpago): a grande velo
cidade tática dos meios blindados 
e motorizados dos nazistas derro
tou a França em quarenta dias 
(1940). Além disso, o ataque ines
perado pela Bélgica teve efeito psi
cológico de açao indireta (estraté
gia) —  com o emprego de apenas 
quinhentos pára-quedistas, os ale
mães conquistaram importantes 
posições belgas.

As operações realizadas conco- 
ipitantemente em toda a Europa, na 
Asia, e em todos os oceanos e ma
res ampliaram de maneira inusi
tada a concepção de teatro de 
guerra. As muitas diferenças dos 
teatros de operações —  variações 
que iam desde o terreno até a men
talidade, ideologia e economia dos

povos em luta —  dão idéia de 
quantos recursos diferentes integra
ram a Segunda Guerra Mundial.

Mesmo os objetivos políticos e 
militares a conquistar, e sua reper
cussão na conduta da guerra e na 
paz futura, eram heterogêneos e 
afastavam-se mais ainda ante as 
grandes distâncias a vencer e a re
lutância de povos neutros em acei
tar uma luta daquelas proporções. 
Tudo isso representou, para a es
tratégia, aquisição e emprego com
binado de excepcionais meios de 
combate terrestres, navais e aéreos
— surpreendendo a cada momento 
os adversários, tanto nos campos 
de batalha como nos da pesquisa 
científica e aplicada e da tecnolo
gia. Culminou com o lançamento 
de bombas atômicas em Hiroxima 
e Nagasáqui para o término efetivo 
da guerra. Quanto à tática, as mo
dificações foram profundas: a avia
ção, as tropas aeroterrestres (pá
ra quedistas e planadoristas), os 
blindados, os meios químicos e a 
energia atômica foram inovações 
que caracterizaram a guerra de 
1939/45.

A força aérea, com o aumento de 
seu raio de ação, de sua velocidade 
e de sua potência de ataque e des
tra ição, apresentou alterações 
sensíveis, tanto no aspecto tático 
como no estratégico. O domínio 
dos ares passou a condicionar as 
operações do inimigo em terra, no 
ar e no mar. Sem supremacia aérea 
a aviação não podia operar, e sem 
superioridade aérea as forças ter
restres ou navais não poderiam rea
lizar operações de vulto. A força 
aérea não so ataca objetivos terres
tres para apoio imediato a opera
ções do exerpito, como isola cam 
pos de batalha, impedindo o afluxo 

A  tática considera também as condições do terreno em que se combaterá. de novos meios. Além disso, atua

O  p ro g re s s o  do a rm a m e n to  b é lico  a in d a  n á o  su p e ro u  c e rta s  d s fic iâ n c ia s  s e c u n d á ria s , c o m o  o ru íd o  OKoeaoivo.



Guerra 129

O transporte aéreo e o pára-auedismo permitiram o envolvimento vertical.

em profundidade no interior do 
pais adversário (bombardeio estra
tégico), visando a destruir sua es
trutura econômica (bombardeios a 
parques industriais, arsenais, vias 
de transporte, centros de comunica
ção, etc.). Obtêm-se, assim, também 
efeitos de ordem moral.

A grande mobilidade estratégica 
das tropas pára quedistas e plana- 
doristas possibilitou o ataque à re
taguarda do inimigo pelo envolvi
mento vertical, condicionado e 
limitado à junção com outros 
meios terrestres amigos.

Os carros de combate, engenhos 
dotados de forte blindagem, grande 
potência de fogo e boa velocidade, 
com apoio aéreo e terrestre (infan
taria  blindada ou motorizada), 
atuam como meio decisivo de ata
que, vencendo grandes distâncias, 
penetrando fundo no dispositivo 
inimigo e quebrando seu sistema 

, defensivo (alemães na Polônia, em 
1939, e as divisões blindadas de 
Patton, em 1944/45).

Os meios químicos, à exceção 
dos gases, foram largamente em
pregados na Segunda Guerra; o 
TNT e o lança-chamas, os princi
pais, foram usados sobretudo con
tra os japoneses. As armas atômi
cas visavam, segundo Winston 
Churchill*, a “pôr fim à guerra e 
dar paz ao mundo”. O objetivo es- 
trategico do emprego dessas armas 
foi o de ganhar a guerra o mais ra
pidamente possível, causando vio
lento impacto nos japoneses: para 
o ataque de Hiroxima, apenas três 
aviões foram utilizados e uma só 
bomba lançada —  e os danos em 
pessoal foram quase idênticos aos 
de Hamburgo, que fora bombar
deada durante dias por ataques 
maciços de 2 500 aviões. O im
pacto na nação atingida foi tão vio
lento que constituiu um fator deci
sivo para a rendição.

Ainda na Segunda Guerra Mun
dial, à evolução bélica acrescen
tou-se a defesa civil, um dos recur
sos empregados para a segurança 
nacional, que, durante a contenda, 
salvou milhares de vidas, tanto na 
Inglaterra como na Alemanha, 
alem de concorrer para elevar o 
moral das populações, apagar in
cêndios, remover escombros, eva
cuar feridos, enterrar mortos —  em 
suma, ajudar as cidades em sua 
volta à normalidade.

Na Segunda Guerra Mundial, a 
estratégia desempenhou papel mais 
saliente que na anterior, mas faltou
— sobretudo aos aliados —  uma 
grande estratégia para a condução 
político-militar da luta. Ficou de
monstrado também o valor do as
pecto econômico na condução e 
execução de guerra de tal natureza: 
as operações militares dependem 
do poder econômico, decorrente do 
desenvolvimento do país.

A paz armada

Os especialistas não arriscam 
opiniões — senão aquelas do pro
vável aniquilamento da vida —  so
bre o desenvolvimento de novas 
guerras —  as termonucleares — 
devido às mudanças fundamentais 
ocorridas na estratégia mundial, re
sultantes do terrível aumento do 
poder de destruição dos novos en
genhos de guerra, convencionais ou

nucleares: Estes últimos pertencem 
ao “clube atômico”, integrado por 
Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, 
França e China. Agrava essa po
tencialidade bélica a divisão do 
mundo em blocos antagônicos, 
com ideologias próprias, contras
tantes e em choque permanente, 
para o domínio político e econô
mico do mundo. Além disso, o al
cance dos mísseis balísticos inter
nacionais e o emprego bélico dos 
satélites permitem o ataque a qual- 

uer continente sob quaisquer ,con- 
ições e em qualquer tempo.

Assim, uma Terceira Guerra 
Mundial certamente seria a última, 
sobretudo em razão da tendência 
cada vez mais acentuada a desapa
recer a distinção entre civis e mili
tares, áreas de conflito e áreas de 
interesse, guerra e paz.

Depois de 1945, o mundo en
trou, convencionalmente, num pe
ríodo de paz; uma “paz” que se 
manifesta através da guerra* fria e 
de guerras limitadas (Coréia*, Viet
nam*, Biafra, etc.), empreendidas 
por meio de ações militares locali
zadas e sincronizadas com ampla 
atividade diplomática e psicoló
gica. Assim, o impasse nuclear — 
a paz pelo temor do revide —  fez 
ressaltar a necessidade das forças 
convencionais. Contudo, o poder 
nuclear não eliminou a estratégia; 
pelo contrário, deu-lhe nova con-

ceituação, pois sua capacidade de 
destruir, elevada a um extremo sui
cida, estimula e acelera o retorno 
aos métodos indiretos, que são a 
essência da estratégia.

Tipos e formas 
da guerra contemporânea

Os tipos de guerra, segundo o es
tadista e militar brasileiro M are
chal Humberto de Alencar Castello 
Branco*, assentam “dominante
mente na política, no espaço geo
gráfico envolvido e no vulto dt>s 
meios empregados”. Classificam- 
se, assim, guanto ao condicio
namento político, em guerra clás
sica (declarada) —  subdividida em 
convencional e nuclear; e guerra 
não-clássica (não declarada), que 
pode ser revolucionária ou insurre
cional. O vulto dos meios emprega
dos distingue dois tipos de guerra: 
a limitada e a total. Já o condicio
namento geográfico faz com que 
ela seja muncfial ou global; terres
tre, marítima ou aérea; limitada ou 
localizada; ou ainda aeroespacial.

Segundo o mesmo militar, ex- 
presidente da República do Brasil, 
as formas de guerra “são caracteri
zadas, sobretudo, pela natureza dos 
meios empregados e, decorrente- 
mente, pela forma que as operações 
tomam . Nessa divisão, as guerras 
podem ser classificadas quanto às

características das armas (em 
guerra convencional ou nuclear); 
quanto ao emprego de armas espe
ciais (em guerra química, bioló
gica, radiologica ou psicológica); e 
quanto ao emprego das armas nu
cleares no quadro estratégico ou tá
tico (em guerra total ou geral, ou 
guerra limitada).

Esses tipos e formas de guerra 
podem aparecer combinados ou en
globados em outros, em determina
dos espaços, durante certo tempo (é 
principalmente o caso da guerra 
mundial e da guerra total).

GU ERRA CLÁSSICA — É ex
terna, entre Estados, declarada, e 
reconhecida por organizações in
ternacionais. Esta guerra utiliza, 
em princípio, a plena capacidade 
das forças armadas.

GUERRA CONVENCIONAL 
—- Realiza-se dentro dos padrões 
clássicos e apenas com a aplicação 
de armas convencionais, podendo, 
em função da área de conflagração 
ou da importância dos efeitos a ob
ter, ser total ou limitada.

GUERRA NUCLEAR —  É ca
racterizada pelo emprego de armas 
nucleares como instrumento de 
combate. Os limites de suas carac
terísticas — potência, alcance e 
efeitos (calor, sopro e radiações) — 
definem seu uso estratégico, que al
cança as fontes do poder do ini
migo em seu país ou nos campos 
de batalha, diretamente contra as 
tropas em combate.

GUERRA LIM ITADA —  Pode 
receber essa definição tanto pelo 
vulto dos meios convencionais 
(não-nucleares) empregados, como 
por seu âmbito. Outro fator deter
minante pode ser o emprego de 
meios nucleares circunscrito aos 
campos de batalha (quadro tático). 
Sua finalidade pode ser resumida 
sm criar oportunidades políticas, 
econômicas, psicossociais ou mili
tares, com o menor grau de violên
cia possível e sem comprometer o 
equilíbrio do poder mundial. Mas a 
guerra limitada oferece sempre o 
risco de expandir-se, transforman
do-se em guerra total (convencio
nal ou nuclear).

GUERRA REVOLUCIONÁ
RIA —  Caracteriza-se pelo con
flito interno, geralmente inspirado 
em uma ideologia ou auxiliado do 
exterior. Visa a conquista subver
siva do poder gelo çontrole pro
gressivo da naçao..(É  prevista no 
Brasil —  lei da Segurança — , De
creto-Lei n.° 898, de 29/9/1969.) 
Essa luta procura apoiar-se no
{>ovo: uma minoria ativista atua 
enta, progressiva e pertinazmente, 

sobretudo junto à massa trabalha
dora, visando à conquista de adep
tos. Explora os descontentamentos 
da população ou de grupos dela, 
anima rebeliões contra as autorida
des e mobiliza o espirito pela pro
paganda, pela persuasão e pela 
ameaça (guerrilha, terrorismo e ou
tras taticas).

GUERRA INSURRECIONAL
—  É interna e do tipo não-clássico. 
Nela, uma parte da população (au
xiliada e reforçada pelo exterior ou
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não) contrapõe-se ao governo que 
detem o poder,jjara depô-lo ou im
por-lhe condiçoes. Distingue-se da 
guerra revolucionária por não estar 
apoiada em uma ideologia. É o 
caso das lutas pela independência 
de nações que querem constituir 
novos Estados. (Na atualidade, 
esse tipo de guerra é sempre auxi
liado por ações revolucionárias, so
bretudo de fundo comunista.)

A guerra contemporânea

Atualmente, a guerra pode utili
zar até mesmo o espaço cósmico, 
como decorrência natural do de
senvolvimento tecnológico, estimu
lado por razões de prestígio nacio
nal e de segurança. Essa utilização 
tem se restringido à espionagem 
por meio de satelites, mas nada im 
pede, concretamente, o emprego de 
satélites portadores de armas con
vencionais ou nucleares —  e nem 
haveria, realmente, meios para neu
tralizar esses ataques.

Mas a tendência é conseguir al
guma espécie de protejâo, pois já  
existem antimísseis balísticos inter
continentais, que podem, em 
grande parte, neutralizar esses ata
ques de mísseis.

A Assembléia Geral das Nações 
Unidas aprovou, em outubro de 
1967, o Tratado sobre Princípios 
Reguladores das Atividades dos 
Estados na Exploração e no Uso 
do Espaço Cosmico. Proibiu-se, 
dessa maneira, a colocação em ór
bita de qualquer objeto portador de 
armas de destruição em massa, e a 
colocação dessas armas em corpos 
celestes. Estabeleceu-se também 
que a Lua e os demais corpos celes
tes só podem ser utilizados para 
fins pacíficos.

Também relevante para a paz e 
a guerra contemporânea é a ques
tão do uso de mares e oceanos, 
dentro dos limites das águas terri
toriais. Um grupo de Estados só 
admite o uso do fundo dos mares 
para fins pacíficos; outra facção, 
contudo, aceita também a instala

ção de armas defensivas (à exceção 
das de destruição em massa).

Outra ameaça contemporânea é 
a chamada guerra biologica, que 
consiste no uso de microrganis
mos vivos ou toxinas contra forças 
armadas, populações, rebanhos ou 
plantações. Apesar das proibições 
os agentes químicos —  herbicidas 
e gases de ação sobre o sistema 
nervoso humano — ainda consti
tuem um perigo paralelo no quadro 
da guerra contemporânea.

A ciência moderna e o desenvol
vimento de uma avançada tecnolo
gia são fenômenos da sociedade in
dustrial do Ocidente. Sua 
integração com a tecnologia de 
guerra, mais recente ainda, deu às 
nações desenvolvidas uma vanta
gem decisiva sobre as mais atrasa
das: o poder militar depende, de 
maneira crescente, do desenvolvi
mento da ciência e da tecnologia.

As guerras recebem também ou
tras denominações, como guerra ir
regular, guerra fria, guerra quente, 
guerra econômica, guerra bioló
gica, guerra psicológica, guerra de 
libertação, guerra de independên
cia, guerra civil, guerra religiosa e 
outras. Mas os conflitos assim de
signados em geral referem-se me
nos à luta armada e sistemática en
tre os contendores do que a 
tensões, ações e violências físicas, 
ideológicas ou morais. E estas 
agressões resultam quase sempre 
de competições — ideológicas, es
portivas, culturais, cientificas ou 
econômicas (comércio internacio
nal, ajudas, empréstimos) —  ou de 
tensões —  psicológicas (ameaças, 
propaganda ou demonstração) ou 
políticas (subversões, sabotagem 
ou pressões diplomáticas). Não 
raro, essas denominações indicam 
apenas instrumentos de guerra, 
como no caso de guerra biológica.

VEJA TAM BÉM : Aeronáutica; 
Armamento; Exército; Marinha de 
Guerra: Segurança Nacinnal.

Guerra Fria

Ao fim da Segunda* Guerra 
Mundial, Estados Unidos, França, 
Inglaterra e União Soviética con
cordaram, na Declaração de Ialta, 
em que se deviam formar governos 
provisórios amplamente represen 
tativos nos antigos Estados satéli
tes do Eixo. Coligações chefiadas 
por comunistas acabaram domi
nando os governos recém-formados 
nos países em que o Exército russo 
expulsara as forças nazistas: Ale
manha Oriental, Bulgária, Hun
gria, Polônia, Romênia e Tchecos- 
lováquia (que fariam com a URSS 
o Pacto de Varsóvia). Comunistas 
dominaram também os governos 
da Albânia — (desde 1944, quando 
o líder Enver Hoxha (1908- ) 
chegou ao poder) —  e Iugoslávia 
(em 1945, com a vitória dos guerri
lheiros de Tito*).

Essa expansão do mundo comu
nista pôs em evidência o antago
nismo implícito na coexistência de 
dois sistemas político-econômicos
— capitalismo e socialismo*. Era 
o começo da guerra fria.

A União Soviética era o líder na
tural do bloco socialista. Do outro 
lado, os Estados Unidos eram o 
único pais que saíra fortalecido de 
uma guerra que resultara na elimi

nação das potências nacionais an
tes garantidoras da segurança nor- 
te-americana. Também a derrota 
do Japão servira para aumentar 
muito o domínio potencial da 
União Soviética no Extremo 
Oriente, assim como nas demais re
giões em que a guerra enfraquecera 
países aliados ou inimigos dos Es
tados Unidos. Em todos esses luga
res, julgou-se necessário intensifi
car a presença norte-americana.

O confronto começava com 
grande desequilíbrio. Os Estados 
Unidos tiveram a renda anual do
brada de 1939 a 1945 e detinham
o monopólio da bomba atômica. A 
União Soviética também fora gran 
demente atingida pela guerra (em 
seu próprio territorio) e emergia 
como potência menos por sua força 
econômica e tecnológica do que 
por ser o centro de convergência e 
irradiação do socialismo. Assim, já  
em 1946, no discurso feito em Ful- 
ton, o estadista inglês Winston 
Churchill* manifestava suas 
apreensões sobre “o que a Rússia 
Soviética e sua organização comu
nista pretendem fazer no futuro e 
quais são os limites, se é que exis
tem, para suas tendências expan- 
sionistas e oroselitistas” .

Em 1947, depois de dois anos e 
meio de guerra civil, o governo mo
nárquico grego, auxiliado pelos bri
tânicos, nao conseguia derrotar os 
guerrilheiros comunistas. A Grã- 
Bretanha passava por séria crise 
econômica e não podia mais sus-

A  b o m b a  a t ô m ic a  s o b r o  N o g a a á q u i ,  m a r c o  t r á g ic o  d o  iilfc iu  d a  guerra trta.

Guerrilha: uma guerra irregular e constante, de dificil aniquilamento.
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tentar aquela luta. No dia 12 de 
março, o presidente norte-ameri- 
cano Harry Truman* declarava: 
“ Não atingiremos nossos objetivos 
a menos que estejamos resolvidos a 
auxiliar os povos livres a manterem 
suas instituições e sua integridade 
nacional contra os atos de agressão 
que os regimes totalitários lhes pro
curam impor ( . . . )  por agressões 
diretas ou indiretas (. . .)” . Os Es
tados Unidos começam então a for
necer ajuda econômica à Grécia, 
fórmula que no ano seguinte seria 
aplicada em âmbito maior —  o 
plano Marshall, para a Europa.

No dia 8 de maio expoe-se o 
plano do secretário de Estado nor
te-americano George Marshall*, 
que oferecia 85% da dívida externa 
como doação aos países abrangi
dos e 15% como empréstimo a 
longo prazo. O plano teria a dura
ção de quatro anos e a União So- 
viética^cnegou a participar das con
versações preliminares, mas logo 
rejeitou a oferta de ajuda. Partici
param do plano: Áustria, Bélgica, 
Dinamarca, Grã-Bretanha, Grecia, 
Irlanda, França, Islândia, Itãlia, 
Luxemburgo, Noruega, Holanda, 
Portugal. Suécia. Suíça, Turquia e 
—  a partir de 1949 —  a República 
Federal Alemã. Com o plano, enfa
tizava-se a divisão da Europa em 
dois blocos, do ponto de vista polí
tico, econômico e ideológico. De
sencadeada a guerra fria, Stálin* 
passou a aumentar os efetivos do 
exército e, com a força militar, as
segurou o domínio dos comunistas 
na Europa oriental, tomando provi
dências para que os anticomunistas 
fossem afastados do poder e supri
midos. E instalou também o sis
tema de partido único nos países da 
região. Ó último foi a Tchecoslová- 
quia, onde os comunistas tomaram 
o poder em fevereiro de 1948.

O conflito de poderes era mais 
intenso na Alemanha: enquanto os 
Estados Unidos e a Grã-Bretanha 
despejavam ajuda econômica na 
parte ocidental, a URSS ainda reti
rava recursos da oriental. Para aca
bar com a confrontação, Stálin blo
queou a Alemanha Oriental através 
da chamada “cortina de ferro” . 
M as o problema prosseguia em 
Berlim, encravada na parte comu
nista, 200 km através da  cortina, e 
que desde 1945 se encontrava divi
dida em quatro zonas de ocupação: 
britânica, francesa, norte-ameri- 
cana e russa. Em março de 1948, 
Stálin bloqueou o setor ocidental 
da cidade. Mas as potências oci
dentais ainda contavam com estrei
tos corredores aéreos até Berlim e 
através deles passaram a abastecer 
a cidade.

O bloqueio servia de nova justifi
cativa para a doutrina Truman, que 
desde 1947 evoluíra da  idéia de 
ajuda econômica aos países aliados 
para a da contenção (containmenl) 
da influência soviética.

O confronto de Berlim, agravado 
pelo bloqueio, intensificou a_guerra 
fria e favoreceu a criaçao da 
OTAN (Organização do Tratado 
do Atlântico Norte), dentro da 
política do containmenl. O tratado, 
de 4 de abril de 1949, previa que 
um ataque armado contra qualquer 
membro da organização seria con
siderado uma agressão a todos.

Nesse mesmo ano de 1949, o

Churchill, Roosevelt e Stálin (em primeiro plano, da esquerda páTra a direita), durante a conferência de lalta, em 
fevereiro de 1945. Neste encontro ficou evidente o antagonismo implícito entre capitalismo e socialismo.

T it o  re p eliu  a o rie n ta ç ã o  russa  e p ro c u ro u  a lin h a r-s e  ao T e rc e iro  M u n d o .

equilíbrio da guerra fria restabele- 
ceu-se devido a dois importantes 
golpes sofridos pela supremacia 
norte-americana: a conquista da 
China pelas forças comunistas de 
Mao* Tsé-tung (com notável am
pliação econômica, territorial e de
mográfica do mundo socialista) e a 
explosão da primeira bomba atô
mica soviética em 14 de julho. 
Mas, segundo a reação ocidental, 
os russos não seriam capazes de ar
mazenar um estoque substancial de 
bombas atômicas. E o novo regime 
chinês viveria isolado até 1972, 
ano em que obteve o ingresso na 
ONU*.

Do macartismo à aproximação

Os Estados Unidos dispunham 
de poderoso armamento atômico, 
mas de poucos recursos militares 
convencionais, de modo que não 
puderam impedir a ascensão comu
nista na China. Em abril de 1950, 
o Conselho Nacional de Segurança 
norte-americano decidiu recons
truir o corpo de combate, para po
der responder a 'qualquer desafio, 
mesmo em guerra convencional 
(não-atômica). Nesse ano, o antico
munismo ampliou-se para a polí
tica interna, sob a liderança do 
senador republicano Joseph 
Raymond McCarthy*, que promo
veu intensa campanha contra as 
idéias socialistas. Ao nível gover
namental, o líder do anticomu
nismo foi o secretário de Estado 
John Foster Dulles*, que atuou du
rante o governo do presidente Eise- 
nh o w er, e fez da política de con 
tainment uma cruzada contra o 
socialismo, baseada numa ideolo-
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gia de caráter patriótico-religioso. 
Nesse período (basicamente, a pri
meira metade da década de 1950) 
os Estados Unidos se compromete
ram em novos tratados do tipo 
OTAN no resto do mundo e chega
ram a prestar assistência militar a 
quarenta países. Estabeleceram ba
ses militares em pontos considera
dos estratégicos de muitas dessas 
nações, e estacionaram frotas no 
Mediterrâneo e no Pacífico.

Ainda em 1950, com o início da 
Guerra da Coréia*, ocorreu o pri
meiro confronto direto entre forças 
militares dos dois blocos. Nesse 
país, dividido (desde a rendição ja 
ponesa na Segunda Guerra) pelo 
paralelo 38, o governo comunista 
do norte iniciava uma ofensiva ge
ral com grande êxito, invadindo o 
sul. Era o momento de os Estados 
Unidos aplicarem claramente sua 
política de containment: recorrer à 
força, se necessário, para  defender 
o status quo. O conflito começou a 
25 de junho. Dois dias depois, tro
pas norte-americanas entraram  na 
Coréia juntamente com outras da 
ONU. Logo a Coréia do Norte pas
sou a receber voluntários chineses 
e ajuda militar soviética.

A Coréia colocou para os dois 
blocos o impasse da guerra conven
cional (que se repetiria no caso do 
Vietnam*). O armistício assinado a

27 de julho de 1953 restabeleceu a 
situaçao anterior, como era o de 
sejo expresso dos Estados Unidos.

A defasagem tecnológica entre 
as duas grandes potências conti
nuou diminuindo. A União Sovié
tica mostrou-se capaz de armaze
nar bombas atômicas, e, em agosto 
de 1953, menos de um ano depois 
da explosão da primeira bomba H 
norte-americana, os russos faziam 
o mesmo. Ainda assim, peritos oci
dentais continuavam afirmando a 
superioridade dos Estados Unidos, 
sustentando que os russos não ti
nham meios de enviar ogivas nu
cleares sobre a América. Mas o pri
meiro foguete intercontinental 
russo foi testado em agosto de 
1957; no mesmo ano a URSS ini 
ciara a “ corrida espacial” , lan
çando seu primeiro satélite.

Colocada a identidade de forças, 
com armamentos capazes de des
truição maciça, impunha-se a paz 
pelo medo recíproco e a irracionali
dade de uma guerra mundial. Esse 
foi o argumento do secretário geral 
Nikita Khruschev* no XX Con
gresso do Partido Comunista da 
União Soviética (1956), ao defen
der a tese da coexistência* pacífica.

Em novembro do mesmo ano, 
norte-americanos e russos atuaram 
juntos para resolver a crise de 
Suez* e suspender a intervenção da

Tratado de Moscou, agosto de 1963: Grã-Bretanha e UR SS concordam em 
limitar seus testes nucleares ao subsolo, numa das tréguas da guerra fria.

" A  p a z  e xp u lsa  do p ara íso  c a p ita lis ta " , sá tira  m se a  ao P la n o  M a rch a ll A  O T A N  (O rg a n is a ç ã o  do T ra t a d u  Uo A l lâ l l l lb u  N u r ie ï  fui CMdQd e m  1 949
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França e da Inglaterra. Nos anos 
seguintes e na decada de 1960, con 
tinuou a haver uma aproximação 
discreta entre os dois grandes anta
gonistas, interessados em evitar os 
perigos de um confronto direto, 
conforme as regras da guerra fria. 
Alguns incidentes e intervenções 
militares continuaram a fornecer 
argumentos p ara  a luta ideológica: 
a intervenção russa na Hungria 
(1956) e na Tchecoslováquia 
(1968); a revolução cubana, com 
estabelecimento do governo comu
nista de Fidel Castro (1959), e o in
cidente devido ã instalação de ba
ses de mísseis russos nesse país 
(desmontadas depois da reação 
norte-americana, em 1962); a der
rubada de um avião de reconheci
mento norte-americano na União 
Soviética e o aprisionamento de seu 
piloto (1960); a intervenção norte- 
americana em São Domingos 
(1965) e o envolvimento gradativo 
dos Estados Unidos na guerra da 
Indochina a partir de 1961.

Contrapondo-se à política de 
coexistência* dos russos, a China 
desenvolveu uma política socialista 
radical (que culminou com a Revo
lução Cultural de 1966), separou se 
da influência soviética, entrou em 
luta ideológica e conflitos de fron
teiras com os russos (acusados de 
“revisionistas” do socialismo) e de
senvolveu sua tecnologia ao ponto 
de fabricar armas atômicas. O sur
gimento da Chiria como potência 
nuclear aumentou os temores de 
uma guerra mundial, abrandados 
com seu ingresso na ONU em 1972 
e o início de sua aproximação di
plomática e econômica com o Oci
dente, na mesma época.

Alinhados e não-alinhados

Durante a guerra fria, há um 
rearranjo do sistema político inter
nacional, baseado nas posições as
sumidas pelos países perifériços” 
da África, América Latina e Ásia 
em relação às grandes potências. O 
termo “não-alinhamento” tem sido 
usado como quase sinônimo de 
“neutralismo”, designando uma 
doutrina específica de política in
ternacional, afirmada pela confe
rência de Belgrado de 1961. No en
tanto, alinhamento e não- 
alinhamento constituem uma polí
tica que não se explica somente por 
fatores ideológicos e econômicos. 
Nos casos do Paquistão e da M alá
sia, por exemplo, houve influên
cia de outros fatores.

No Paquistão, antigo domínio 
britânico, desde a independência 
(1947) havia um jogo de pressões 
que parecia exigir algum tipo de 
alinhamento. O fator dominante 
era externo: uma expectativa de 
agressão reforçada pela posição 
geográfica (fronteiras terrestres 
com índia, Àfeganistão, China e 
Birmânia), principalmente em rela
ção à índia. Intensamente anticolo 
nialista e nacionalista, o país não 
deveria pender para nenhum dos la
dos. Mas em 1954 e 1955 firmou 
um tratado de defesa mútua com os 
Estados Unidos e tornou-se mem 
bro da SEATO (Organização do 
Tratado do Sudeste Ãsiático) e do 
Pacto de Bagdá, apesar da forte 
oposição parlamentar.

Esse alinhamento nada tinha A proxim ação tática, nova fase da guerra fria. (N ixon e C h u  En-lai, 1 9 7 2 .)

ver com a guerra fria: seu objetivo 
era interessar outros países, parti
cularmente os Estados Unidos, na. 
defesa contra uma nação “nâo-ali- 
nhada” (índia), obter assistência 
econômica e militar e reduzir o iso
lamento. Com o escasso apoio re
cebido das grandes potências oci
dentais, ciosas de não ofender a 
índia “neutralista”, e o crescente 
apoio dado a esta pela União So
viética, o governo paquistanês pas
sou a reconsiderar sua posição na 
SEATO. No caso, o não-alinha- 
mento seria praticamente impossí
vel e a tendência do país evoluiu no 
sentido de maior dependência em 
relação à China.

As hostilidades indo-paquistane- 
sas, já  alimentadas pela disputa ter
ritorial da Caxemira (região que, 
pelo critério inglês de divisão na 
concessão da independência, deve
ria pertencer ao Paquistão, por ter 
maioria muçulmana), culminaram 
em dezembro de 1971 com a guerra 
e a criação de um terceiro país 
(Bangladesh), com o apoio da ín
dia. Nesse conflito, a guerra fria 
formou curiosas alianças: de um 
lado, a índia apoiada pela União 
Soviética; do outro, os Estados 
Unidos e a China apoiando o Pa
quistão (que foi derrotado).

Na Malásia, a tendência ao não- 
alinhamento baseia-se mais em fa
tores internos. Durante a Segunda 
Guerra, como ocorrera na Indo
china e nas Filipinas, guerrilheiros 
lutaram contra a ocupação jap o 
nesa. Ao fim do conflito mundial, 
o governo buscou o apoio dos anti
gos poderes coloniais europeus 
para manter os guerrilheiros sob 
controle e ao mesmo tempo viu-se 
obrigado a manter uma eqüidistân- 
cia entre suas duas populações chi
nesas: uma colônia favorável ao 
governo comunista de Pequim e 
que mantivera ligação com os guer
rilheiros durante a ocupação; e ou
tra população de chineses pró-For- 
mosa, que havia colaborado com 
os japoneses. No caso, o não-ali
nhamento (não aceitação do apoio 
militar norte-americano, não parti
cipação na SEATO) é uma política 
tendente a reduzir as repercussões 
da guerra fria no plano nacional, 
evitando uma tomada de posição 
que levaria inevitavelmente a con
flitos internos.

A posição dos países em relação 
às grandes potências não poderia 
basear-se apenas em afinidades 
ideológicas. Como decorrência de 
um conjunto de situações particula
res e dinâmicas,, as relações inter
nacionais transformaram-se a 
ponto de exigirem o desenvolvi
mento de uma política de distensão 
entre o ocidente e os países socia
listas. Em maio de 1972, o presi
dente norte-americano Richard Ni
xon visitou Moscou para a 
efetivação de acordos visando a se
gurança européia e a limitação dos 
armamentos estratégicos. Os en
contros continuaram em anos pos
teriores e a expressão guerra friã 
praticamente deixou de ser usada.

VEJA TAM BÉM : Coexistência 
Pacífica; Guerra; Neutralismo; 
ONU; Política internacional; Se
gunda Guerra Mundial.

Berlim foi um grande foco de tensões. (Muro comunista erguido em 1961.)
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Guiana

S U M Á R IO

Localização: Norte da América do 
Sul

Limites: Venezuela (O ): Suriname 
(E): Oceano Atlântico: Brasil (S) 

Superfície: 2 1 4  969 k m 2 
População: 763 449 hab. (1 970 ) 
Cidades principais:

Georgetown (capital): 99 8 9 0  
hab.; New Amsterdam: 20 0 0 0  
hab. (1 970 )

Idioma: inglês é o oficial; fala-se 
também hindi, rudu e dialetos indí
genas

Religião: 5 7 %  cristãos (principal
mente anglicanos); 3 4 %  hindus; 
9 %  maometanos 

Portos principais: Georgetown e 
New Amsterdam 

Aeroporto principal: Timehri Airport 
a 4 0  km de Georgetown 

Rodovias: 2 9 1 2  km de estradas 
Ferrovias: As estradas existentes 

(1 5 2  km) foram fechadas em 
1972

Unidade monetária: dólar

Descobertas por exploradores 
espanhóis e portugueses no início 
do século XVI, as Guianas só fo
ram ocupadas em 1596, quando os 
holandeses ampliaram seus domí
nios até a região norte do conti
nente sul-americano. Posterior
mente, a região foi disputada por 
ingleses e franceses, e finalmente 
dividida em 1814.

A Guiana Inglesa — hoje ape
nas Guiana —  conquistou a inde
pendência em 1966, mas procla
mou a República apenas em 1970. 
Só então rompeu os laços formais 
que a prendiam à Coroa britânica.

É a mais extensa e povoada das 
três Guianas, com 15% de seus ha
bitantes concentrados na capital. 
Enfrenta grandes dificuldades eco
nômicas e sociais decorrentes de 
velhas estruturas coloniais. As 
maiorias hindu e negra (respectiva
mente 51% e 31% da população) 
vivem em constante atrito. Ha 
ainda 12% de mestiços, 5% de 
ameríndios e 1% de europeus e chi
neses. O país é carente de indús
trias, rede ferroviária e estradas de 
rodagem.

Seu território estende-se entre os 
paralelos Io e 8o N e os meridianos 
57° e 6 Io O, e pode ser dividido em 
três zonas geográficas: a estreita 
faixa de planícies costeiras panta
nosas, recortadas por canais e por 
bacias dos rios Mazaruni, Esse- 
quibo, Demerara, Berbice e Cou- 
rantyne; a faixa com 150 a 200 km 
de largura, composta por planaltos 
cristalinos e rios encachoeirados; e 
a região de cristas montanhosas e 
planaltos elevados.

Na parte ocidental da Guiana — 
na fronteira comum com o Brasil

e a Venezuela — encontra-se o 
pico mais alto: Roraima, com
2 772 m. Blocos mais baixos (com
1 500 m de altitude máxima na 
serra de Acarai) dominam, porém, 
o sul guianense.

Voltado para o Atlântico, na 
zona de convergência intertropical, 
o país apresenta as mais elevadas 
temperaturas do continente — so
bretudo nas áreas costeiras, onde 
são grandes as amplitudes diárias e 
sazonais. As chuvas, muito abun
dantes no litoral (1 853 milímetros 
em Georgetown), diminuem no in
terior. A umidade relativa é tam 
bém muito elevada, respondendo 
pela formação da densa floresta 
equatorial (prolongamento da flo
resta amazônica) que recobre quase 
87% das terras guianenses. As 
áreas agrícolas não chegam a 
abranger 2%. Concentram-se na 
zona costeira e são em grande parte 
ocupadas por plantações de cana- 
de-açúcar (um dos fatores básicos 
na economia da Guiana: açúcar, 
rum e melaço representam 30% do 
total das exportações). As jazidas 
de bauxita (as maiores reservas do 
mundo) constituem outro impor
tante alicerce econômico do país. 
Localizam-se no vales do Deme
rara  e Berbice. A bauxita — enri
quecida em Mackenzie e Everton
—  é enviada aos mercados consu
midores (Canadá, Grã-Bretanha e 
Estados Unidos) pelo porto de 
Georgetown. Ouro, diamantes, co- 
lumbita e manganês são também 
destaques na economia nacional.

VEJA TAM BÉM : América.
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Guimarães Rosa

Cristalizando em palavras recriadas o sertão mineiro. Guimarães Rosa deu universalidade a seu regionalismo.

“ Tem horas antigas que ficaram 
mais perto da gente que outras, de 
recente data. Antes conto as coisas 
que formaram passado em mim, 
com mais pertença. Comigo as coi
sas  ̂não têm hoje, e ant’ontem am a
nhã: é sempre” (Grande Sertão: 
Veredas). Isso é João Guimarães 
Rosa: passado, presente e futuro, 
bem e mal, divino e demoníaco, 
uno e múltiplo, microcosmo e uni
verso, tudo visto em uma única e 
enorme dimensão por um dos gran
des — para muitos, o maior deles
—  escritores brasileiros.

Guimarães Rosa nasceu a 27 de 
junho de 1908 em Cordisburgo, na 
zona pastoril do centro-oeste de 
Minas Gerais. Menino míope, os 
primeiros óculos são uma revela
ção: “Miguilim olhou. Nem podia 
acreditar! Tudo era uma claridade, 
tudo novo e lindo e diferente, as 
coisas, as árvores, as caras das pes
soas. Via os grãozinhos de areia, a 
pele da terra, as pedrinhas meno
res, as formiguinhas passando no 
chão de uma distância. E tonteava. 
Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, 
tu d o . . . ” (Corpo de Baile).

Estuda primeiro em sua cidade, 
depois em Belo Horizonte. Em 
1922, quando chegam a Minas os 
ecos da Semana* de Arte Moderna 
realizada em São Paulo, ele é um 
rapazinho que lê muitos livros na 
biblioteca, coleciona borboletas e 
outros insetos e estuda línguas (o 
que fará até o fim da vida).

O diplomata escritor

Formado em medicina na,capital 
mineira, volta ao interior. É agora 
um clínico — em Itaúna, Barba- 
cena —  que observa as coisas e as 
falas do sertão. Escreve alguns con
tos e um esquecido livro de poesias 
(Magma, que ganha o primeiro prê
mio num concurso da Academia 
Brasileira de Letras, mas não é pu
blicado).

Em 1934, faz concurso para o 
Itamarati e ingressa na carreira di
plomática. Serve como cônsul ad
junto em Hamburgo, assiste ao for
talecimento do nazismo* durante 
os anos que precedem o grande 
conflito mundial. Quando o Brasil 
declara guerra à Alemanha, é inter
nado em Baden-Baden.

Sua carreira diplomática conti
nua em Lisboa, Bogotá (secretário 
de embaixada) e Paris (conselheiro 
diplomático). De volta ao Brasil, é 
elevado ao posto de ministro 
(1958). Como chefe do Serviço de 
Demarcação de Fronteiras, en
frenta problemas delicados e traba
lhosos com países vizinhos, como 
nos casos do pico da Neblina e de 
Sete Quedas.

Apesar do grande e inesperado 
sucesso de Sagarana, livro.de con
tos publicado em 1946, o escritor 
se mantém afastado dos ambientes 
literários. Em Sagarana há contos 
famosos, como A  Hora e a Vez de 
Augusto Matraga (transposto em 
filme, com o mesmo nome, por Ro
berto Santos) e O Burrinho Pedrês.

Já nessa obra, Guimarães Rosa 
fixa a musicalidade da fala serta
neja, o fraseio poético cheio de ca
dências populares e medievais, os 
sons que imitam as coisas: “ Boi 
bem bravo bate baixo, bota bala, 
boi berrado. . . Dança doido, dá 
de duro, dá de dentro, dá di
reito. . . Vai, vem volta, vem na 
vara, vai não volta, vai va
rando . . . ” (O Burrinho Pedrês).

Dez anos depois, o escritor pu
blica Corpo de Baile (coletânea de 
novelas interligadas) e Grande Ser
tão: Veredas (um impacto, uma das 
mais analisadas e louvadas obras 
da literatura brasileira).

Sertão e vanguarda

Grande Sertão é a história do ja 
gunço Riobaldo, desde sua entrada 
num bando até assumir o lugar de 
chefe pelo voto dos companheiros. 
No bando está Diadorim, miste
riosa figura humana por quem Rio
baldo desenvolve, atormentado, 
uma paixão inconfessável.

O livro tem cerca de seiscentas 
páginas, sem divisão alguma. Uma 
conversação ao acaso com um in
terlocutor invisível, sem ordem cro
nológica. Uma experiência auda
ciosa na manipulação de grande 
material lingüístico e na criação de 
palavras e frases que expressam 
exatamente o sentido desejado pelo 
escritor-poeta: “ essezinho”, “esse- 
zim”, “salsim”, “ levantante”, “re- 
trovão”, “deslei” , “a bala beij aflo

rou”. Células rítmicas, aliterações, 
onomatopéias, rimas, elipses, cor
tes e deslocamentos de sintaxe, ar
caísmos, neologismos, metáforas, 
todos os recursos da expressão poé
tica musicalmente combinados e 
revitalizados. Não são de todo in
venções do autor: ele trabalha so
bre uma base lingüística, o portu
guês arcaico encravado nas 
montanhas de Minas Gerais e 
transformado pelo povo sertanejo. 
Usa essa linguagem meio popular, 
meio clássica, com erudição e re
quinte, mas sempre com a mesma 
simplicidade desse povo, seu pen
sar ingênuo mas profundo, sua vida 
ritmada e aparentemente plácida, 
escondendo (e, ao mesmo tempo, 
revelando) um conflito assumido e 
renovado, a cada momento, com o 
mundo.

“ O sertão é isto, o senhor sabe: 
tudo incerto, tudo certo” ; “o sertão 
é do tamanho do mundo” ; “o ja 
gunço é o sertão”. As histórias de 
Guimarães Rosa têm caráter de fá
bulas que revelam uma visão glo
bal da existência, próxima do pan
teísmo, e que tende a fundir tudo 
num a realidade onde estão presen 
tes os planos geográfico, folclórico, 
social, econômico, político, psico
lógico e ontológico, veiculados por 
um “código” de arte.

Em Grande Sertão, a dialética 
da trama não aparece em análises 
de problemas psicológicos ou des
crição de grupos e tipos locais, mas 
na interaçao permanente da perso

nagem com o sertão-universo. Rio
baldo é um homem que busca ne
gar a existência do demônio, com 
quern fizera um pacto quando se 
propôs a vencer o jagunço Hermó- 
genes. Negar o demonio, mas afir
mar o mal, reconhecendo-o, absor
vendo-o inclusive (por um pacto) 
para superá-lo.

Com Guimarães Rosa, o regio 
nalismo se torna de novo a princi
pal forma de ficção brasileira. 
Apóia-se nas velhas tradições de 
Minas Gerais e nos personagens 
do sertão (jagunços, vaqueiros, 
peões, coronéis, prostitutas, bea
tas), mas é um regionalismo de for
mulação inédita, situado na van
guarda da criação literária universal.

A obra universal

Em 1961, publica-se na França 
Corpo de Baile, primeira obra tra
duzida de Guimarães Rosa. Depois 
seus livros são sucessivamente edi
tados em Portugal, Itália, Espanha, 
Estados Unidos, Canadá, Alema
nha, Suécia, Iugoslávia, Polônia, 
Hungria e Dinamarca, o que re
força o argumento da universali
dade de sua obra.

Em 1963, é eleito para a Acade
mia Brasileira de Letras, mas só 
ocupa sua cadeira a 16 de novem
bro de 1967, três dias antes de mor
rer. Nesse ano saiu lutaméia, que 
tem o subtítulo de Terceiras Estó
rias. Estas Estórias, seu último li
vro, é publicado postumamente.



136 Guindaste

A  utilização de guindastes móveis, equipados com motor elétrico, permite 
economia de tempo e de custo de trabalho.

Guindaste

Máquinas destinadas ao levanta
mento e transporte de cargas em es
paços restritos, são inúmeros os ti
pos de guindastes. Apesar de existir 
uma classificação geral, muitos 
rnodelos escapam da generaliza
ção, pois são concebidos de acordo 
com as exigências do trabalho e do 
local onde irão operar.

O uso de guindastes é muito an
tigo, mas sua aplicação e desenvol
vimento mais intensos deram-se a 
partir da Revolução Industrial*, 
quando foram introduzidos os mo
tores para fornecer maior potência 
às maquinas. Então, os guindastes 
adquiriram grande importância, 
tornando-se indispensáveis em tra
balhos com cargas pesadas.

De acordo com o movimento 
que podem executar, eles são clas
sificados em: guindastes fixos gira
tórios, guindastes móveis giratórios 
e guindastes móveis não-giratórios. 
Os guindastes giratórios fixos 
apóiam-se sobre uma mesa circu
lar, que gira para deslocar carga. 
São usados, por exemplo, em gran
des prédios, onde se empregam es
truturas pré-moldadas na constru
ção. Já os guindastes giratórios 
móveis são utilizados principal
mente para a carga e descarga de 
navios nas docas. Quando em ser
viço, movimentam-se sobre trilhos, 
deslocando-se horizontalmente, gi
rando também ao redor de si para 
deslocar as cargas. Os guindastes 
móveis não-giratórios (conhecidos 
também como pontes rolantes) são 
formados por uma estrutura com 
trilhos. Sao colocados sobre a 
carga e, depois que esta foi fixada, 
levantam-na e levam-na, correndo 
em trilhos, para o local predeterm i
nado. Vários modelos sao operados 
manualmente.

Existe outra classificação de 
guindastes, baseada na natureza da 
força motriz neles utilizada. Assim, 
há guindastes manuais (cuja única 
força é dada pelo operador), guin 
dastes movidos a vapor, guindastes 
hidráulicos, guindastes a ar com
primido, guindastes a diesel e guin 
dastes elétricos.

Os manuais são utilizados so
mente quando as cargas não são 
excessivas, quando não há grande 
quantidade de cargas (área) a ser 
suspensa ou ainda quando o fator 
velocidade de movimentação não é 
importante. O guindaste a vapor 
acabou sendo substituído pelo 
guindaste a diesel, embora algumas 
vezes seja preferida sua utilização, 
por exemplo, nos trabalhos pesados 
de reparos em estradas de ferro, 
que sujeitam as máquinas a duras 
condiçoes de serviço. Além disso, 
os guindastes a vapor são econômi 
cos e adaptam-se às mais variadas 
condições de serviço. Os guindas
tes hidráulicos utilizam fluidos es
peciais e superam as dificuldades 
que há quando se utiliza água, tais 
como a corrosão, o congelamento 
e a manutenção das tubulações. Os 
guindastes hidráulicos são bastante 
silenciosos e rápidos, além de se
rem geralmente do tipo giratório.

Os guindastes a ar comprimido 
destinam-se a um uso limitado: 
operações com guinchos. A utiliza- 
çao dos guindastes a diesel tor
nou-se cada vez mais freqüente, em 
especial daqueles montados em 
unidades independentes, sobre tri
lhos ou pneus. São utilizados so
bretudo na construção civil, em pá
tios de estoque de materiais e na 
carga e descarga de veículos. Os 
guindastes movidos a energia elé
trica são considerados os mais per 
feitos e versáteis porque sua efi
ciência não é alcançada por 
nenhum outro tipo de força motriz.

Podem ser supridos por motores 
que funcionam alimentados por 
corrente elétrica contínua ou alter 
nada, esta última em utilização 
crescente. Esses guindastes apre
sentam praticamente todas as van
tagens dos guindastes hidráulicos e 
adaptam-se à grande maioria das 
condições de trabalho.

Nos guindastes elétricos girató
rios, a transmissão de energia é 
feita por meio de tubos flexíveis, 
enquanto nos guindastes móveis 
não giratórios (pontes rolantes), é 
conseguida através de pontos de
c o n t a to ,  s is te m a  s e m e lh a n te  .ao u t i 

lizado nos ônibus elétricos. Nos lo
cais onde existe a possibilidade da 
ocorrência de faíscas, a transmis
são é efetuada por meio de cabos 
acoplados à máquina.

Costuma-se preferir a instalação 
de uma central que distribua força 
motriz para todo um conjunto de 
guindastes, quando se trata de 
areas amplas, onde é armazenada 
grande quantidade de carga, como 
ocorre, por exemplo, nos portos.

Elementos constituintes

Com algumas variações, con
forme estrutura e função, quase to
dos os guindastes apresentam ór
gãos de movimento (que giram ou 
movem o guindaste como um 
todo); órgãos de levantamento da 
carga (constituídos por correntes, 
cabos de aço ou cadeias metálicas); 
órgãos de aprisionamento da carga 
(ganchos, imãs eletromagnéticos, 
garras para cargas a granel, etc.); 
contrapeso; estrutura de sustenta
ção; e fontes de energia.

Os órgãos para movimento do 
guindaste são constituídos, quase 
sempre, por rodas de ferro que per
correm trilhos (tanto nos movimen
tos giratórios quanto nos horizon
tais). Podem também ser esteiras, 
proporcionando deslocamento rela
tivamente livre.

O contrapeso dos guindastes é 
elemento destinado a contrabalan
çar a carga levantada, reduzindo o 
movimento de flexão que a estru
tura da máquina solicita. Essa es
trutura é planejada de modo a ofe
recer resistência a esforços 
dinâmicos durante o funciona
mento do guindaste e a absorver 
efeitos de esforços não previsíveis, 
como a ação do vento em locais 
abertos. A influência de tal ação ç 
medida através de fórmulas espe
ciais que, juntamente com o em
prego de modelos aerodinâmicos e 
o auxílio de normas de cálculo, per
mitem o dimensionamento da es
trutura dos guindastes.

Sendo a principal função dos 
guindastes o levantamento de car
gas, chegou-se a projetar pelo me
nos três métodos para a melhor 
execução desse trabalho. No pri
meiro, o mais direto, o desloca
mento de um pistão no interior do 
cilindro levanta a carga, presa ao 
pistão. (Este método apresenta des
vantagens, pois é baixa a altura de 
levantamento possível.) No se
gundo, indireto, o movimento do 
pistão é transmitido através de um 
cabo que, passando por polias, 
acaba por aumentar a altura final. 
Já no terceiro método, o movi
mento é dado por uma árvore mo
tora que faz girar uma polia. Desta, 
o movimento é transmitido para 
uma outra, depois para o cabo e, 
finalmente, para a carga. O terceiro 
método apresenta diferença muito 
importante em relação aos outros: 
a necessidade de se iniciar o movi
mento a partir de um movimento 
circular. Quando as cargas são 
muito pesadas, são aliados a esses 
mecanismos alguns outros, aumen
tando a potência transmitida.

VEJA TAM BÉM : Empilhadeira; 
E s fo rç o s  M e c â n ic o s .
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S U M Á R IO

Localização: costa oeste da África 
Limites: Senegal e Mali (N ); Libéria 

e Serra Leoa (S): Costa do Marfim 
e Mali (L ); Guiné-Bissau (N O ); 
Oceano Atlântico (0 )

Superfície: 245 857 k m 2 
População: 2 5 7 0  219 hab.
Cidades principais:

Conakry (cap. -  197 267 hab.)
Kankan (176 00 0  hab.); Kindia......
(1 52  00 0)

Idiomas: francês (oficial): idiomas 
nativos

Religião: m aometanos (6 2 % ); ani- 
mistas (3 5 % ); cristãos (1 ,5 % )

Porto principal: Conakry 
Aeroporto principal: Conakry 
Rodovias: 16 0 9 0  km 
Ferrovias: 616,3 km 
Unidade monetária: franco gui- 

neano

Marinheiros portugueses chega
ram sucessivamente a região gui- 
neense no século XV: embocadura 
do Senegal (1445/46), Serra Leoa 
(1462). costa da atual G ana (1471), 
embocadura do Congo (1484) e 
ilha de São Tomé (1485).

No século XVI, franceses, ingle
ses, holandeses, dinamarqueses e 
alemães estabeleceram fortifica
ções na costa da Guiné. A princi
pal atividade européia era o tráfico 
de escravos, que floresceu particu
larmente na atual G ana e na 
“C osta dos Escravos” (Togo, 
Daomé e Nigéria). No século
XVII, foram fundadas grandes 
companhias de comércio, como a 
Companhia (Francesa) do Senegal

A bauxita constitui uma das grandes riquezas do pais. (Complexo de Fria.)

Guiné-Bissau

S U M Á R IO

Localização: África Ocidental 
Limites: Senegal (N ); Guiné (L e S);

Oceano Atlântico (O)
Superfície: 36 125 k m 2 
População: 487 448 hab.
Cidades principais:

Bissau (cap. -  25 5 2 4  hab.): B o -
lama (1 5 0 0 0  hab.): Cacheu...........
(1 0  0 0 0  hab.)

Idioma: crillo guineano (predomi
nante): dialetos sudaneses; portu
guês

Religiões: animismo (6 0 %  da pop.) 
muçulmana (3 0 % ): católica (os eu
ropeus)

Portos principais:. Bissau, Bolama, 
Cacheu 

Aeroporto principal: Bissau 
Rodovias: 3 50 0 km 
Unidade monetária: escudo gui

neano

A região onde se localiza a Gui
né-Bissau sempre esteve muito li
gada aos países vizinhos, especial
mente aos antigos reinos 
sudaneses. Em 1446/1447, os por
tugueses se estabeleceram na região 
que, anos mais tarde, se tornou im
portante entreposto comercial do

e da  Guiné (16811, e, na Inglaterra, 
a Companhia da África (1660).

Em 1814. a abolição do tráfico 
extinguiu o comércio de escravos. 
No mesmo ano, o Tratado de Paris 
assegurou os direitos da França so
bre a costa da Guiné, favorecendo 
a penetração francesa na África. 
Em 1849, estabeleceu-se o proteto- 
rado francês sobre a Guiné.

Entre 1882 e 1911 foram demar
cadas as fronteiras da nação, e seus 
habitantes obtiveram cidadania 
francesa em 1946. O direito de 
voto foi conseguido em 1957. No 
ano seguinte foi proclamada a Re
pública da Guiné, sob a presidência 
de Sekou Touré (1922- ). Foi o 
primeiro território da África Oci
dental Francesa a libertar-se. Mas, 
sem a assistência da França e dos 
Estados Unidos, sofreu várias difi
culdades, solucionadas em parte 
por uma aproximação com países 
de regime comunista.

Tentando enfrentar os problemas 
nacionais em escala continental, 
uma união entre Gana e Guine 
concluiu-se em 1958, mas jam ais se 
concretizou. Sekou Touré e o presi

dente de Gana, Kwame Nkrumah 
(1909-1972), defendiam o neutra- 
lismo nas relaçõgs internacionais e 
o socialismo na África.

Florestas abertas e savanas

A porção oriental do país é com
posta por velhas terras do escudo 
pré-cambriano; no extremo sul si- 
tuam-se os montes Nimba (1 850 
m) e Simandu (1 656 m), raízes de 
antigos dobramentos, cobertas por 
florestas úmidas. Dali partem os 
cursos de água que formam o rio 
Níger. Ao norte dessa região fica a 
bacia do Siguiri, onde planaltos in
feriores a 600 m são cobertos por 
florestas abertas e savanas.

No trecho norte-ocidental há ter
renos paleozóicos de estrutura sub- 
horizontal, que constituem o pla
nalto de Fouta Djalon. São áreas 
cobertas por uma associação de 
florestas claras e savanas. No alto 
Fouta, situado mais no interior do 
país, a altitude média é de 1 000 m, 
e decresce em direção ao ocidente; 
a zona costeira é baixa e coberta 
ppr uma floresta densa.

Os principais grupos tribais da 
Guiné são os fulbes, os malinkés e 
os sussus. Cerca de 90% da popu
lação da Guiné dedica-se à agricul
tura, principalmente de subsistên
cia: arroz, milho, milhete, 
amendoim, raízes e tubérculos.

Nos minérios, a riqueza

A banana, cultivada juntamente 
com o abacaxi, representa 10% das 
exportações. O café concorre com 
7%, e o óleo de palma, com 6%.

Mas a principal riqueza da 
Guiné são seus recursos minerais, 
que constituem a maior parte das 
exportações e alimentam algumas 
usinas de transformação. O com
plexo de Fria, produtor de alumí
nio, concorre com cerca de 60% 
das vendas ao exterior. Além das 
grandes reservas de bauxita, há ex
tração de ferro, ouro e diamante, 
acrescentando-se jazidas de grafita, 
níquel e cobalto.
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tráfico de escravos, destinados às 
plantações de algodão e índigo de 
Cabo Verde. A direção dos negó
cios cabia à Companhia de Cacheu 
e Cabo Verde. Em 1879 a adminis
tração da Guiné separou-se de 
Cabo Verde. As fronteiras atuais 
foram delimitadas entre 1886 e 
1902/1906, por uma série de trata
dos (com mediação dos EUA), as
sinados por Portugal e França. A 
vitória diplomática deu a Portugal 
mais uma provincia ultramarina. O 
estatuto político-administrativo da 
colônia (1963) dava-lhe autonomia 
administrativa e financeira, mas 
quem de fato governava era o Exér
cito Português. A luta pela liberta
ção começou em 1956, quando 
Amílcar Cabral (assassinado em 
Conakry, em 1973) fundou o Par
tido para a Independência da 
Guiné Portuguesa e Cabo Verde 
(PA1GC), cujo braço militar desen
cadeia a guerra em 1961. Após 
consideráveis vitórias políticas e 
militares, em 26 de setembro de 
1973, o movimento anunciou a 
proclamação da independência ob
tendo imediato reconhecimento de 
quase cem países. O dia 10 de se
tembro de 1974, quando Portugal 
entregou oficialmente o poder ao 
PAIGC, é considerado apenas uma 
data simbólica. No acordo de inde
pendência, estipulou-se que o povo 
de Cabo Verde teria autonomia 
para decidir seu destino político.

A Guiné-Bissau abrange uma 
parte continental e várias ilhas: Bo- 
iama, outras menores, e o arquipé
lago dos Bijagós (Bissaj>os). A área 
continental é constituída de uma 
larga faixa litorânea e de dois gran 
des planaltos no interior. O litoral 
é bastante recortado e nele desem
bocam quatro importantes rios: 
Cacheu, Mansoa, Geba e Corubal. 
Os dois últimos unem-se num largo 
estuário onde se encontra Bissau. O 
clima é tropical úmido, com esta
ção seca de dezembro a maio, 
quando sopra o harmatã, vento 
quente e seco proveniente do de
serto. A temperatura oscila entre 
29 e 25°C. A taxa pluviométrica é 
de 1900 mm por ano, em média.

A vegetaçao compõe-se de sava
nas e de escassas florestas, no inte
rior; florestas e palmeirais no lito
ral e nas ilhas; e mangues nas 
regiões inundadas pelas marés.

A população é formada predo
minantemente de negros do grupo 
sudanês, subdivididos em 40 gru-

fios tribais, destacando-se os Ba- 
antes, os Papel e os Mandingos. 

Há cerca de 3 000 europeus.
A economia é essencialmente 

agrícola: quase 90% da população 
é empregada em setores primários, 
principalmente na agricultura de 
subsistência. Destaca-se o cultivo 
do arroz e da copra (para exporta
ção), além de milho, batata-doce, 
banana, laranja e manga. Para ex
portação também se produzem fru
tos de palmeiras oleaginosas, óleos 
de cocos, caju,madeiras e peles. Re
centemente descobriram-se reservas 
de bauxíta e, em 1972, Portugal en
tregou à EXXON a prospecção de 
jazidas petrolíferas.

VEJA TAM BÉM : África; Portu
gal.

Guiné
Equatorial

S U M Á R IO

Localização: África Ocidental 
Limites: República dos Camarões 

(N ): Gabão (S e E); Oceano Atlân
tico (golfo da Guiné) (O)

Superfície: 28 051 k m 2 
População: 307 500 hab. (1 973 ) 
Cidades principais:

Malabo (cap. -  6 0  0 0 0  hab.); 
Santa Isabel (38 0 0 0  hab.); Bata 
(3 0  0 0 0  hab.)

Idiomas: espanhol (oficial); dialetos 
fang, bubi e ibo, além do inglês 

Religiões: catolicismo (6 0 % ); protes
tantismo e diversos representan
tes de ritos animistas 

Portos principais: Malabo e Bata 
Aeroporto principal: Malabo (ope

rado pela Iberia Airlines)
Rodovias: 175 km
Unidade monetária: peseta guiné- 

equatoriana

A Guiné Equatgrial é um dos 
menores países da África*; sua po
pulação também é a mais baixa dos 
Estados independentes do conti
nente. É formada por um território 
descontínuo: além da parte conti
nental, com 26 000 km* e 74% da 
população total, cinco ilhas com
pletam suas terras. Fernando Pó, 
junto às costas da Nigéria* e de

Camarões*, é a maior delas — 
seus 2 017 km2 de superfície con
gregam 25% da população. Nela se 
localiza o porto de Santa Isabel. 
Juntamente com a ilha de Annobon 
(17 km2), distante 350 km do lito
ral de Gabão*, forma a província 
administrativa de Fernando Pó. As 
demais ilhas —  Corisco (15 km 2), 
Elobey Grande (2,27 km 2) e Elo- 
bey Pequeno (0,19 km2) —  consti
tuem, com a região continental, a 
província de Rio Muni.

Tanto Rio Muni quanto as ilhas 
de Fernando Pó e Annobon foram, 
até a segunda metade do século
XVIII, territórios portugueses. Em 
1778, pelo tratado do Pardo, Por
tugal cedeu essas terras à Espanha
—  que fez delas porta de saída da 
grande massa de escravos usada na 
América. Somente em 1900 foram 
fixados, através de acordo interna
cional, os limites da Guiné Conti
nental Espanhola. Em 1959, Rio 
Muni e Fernando Pó converte
ram-se em províncias espanholas
—  autônomas em 1964. Final
mente, o dia 12 de outubro de 1968 
marcou o fim do regime colonial, 
unindo as duas antigas províncias 
num único Estado Soberano, sob 
regime republicano presidencial.

A Guiné Espanhola — que pas
sou oficialmente a ser chamada de 
República da Guiné Equatorial — 
viveu seus primeiros anos de inde
pendência sob um clima de grandes 
dificuldades diplomáticas com a 
Espanha, dependência econômica e 
instabilidade política.

A constituição de 1968 determi
nou que o país seria governado por 
um presidente, eleito por um pe
ríodo de cinco anos; um vice-presi
dente, nomeado pelo presidente en
tre os naturais da província; e uma 
Assembléia, formada por trinta e 
cinco deputados, eleitos também 
cada cinco anos. No entanto, o pri
meiro presidente da república,

Francisco Macias Nguema, insta
lou um regime totalitario, tornando 
seu cargo vitalício em 1972, após 
sufocar, em 1969, uma tentativa de 
golpe. Em 1971, estabeleceu rela 
ções com a Alemanha Oriental, e 
em 1973 rompeu com Israel.

C acau , café e m adeira

Situada na África equatorial 
úmida, a Guiné Equatorial tem 
80% de seu território coberto por 
florestas. As terras planálticas da 
porção continental não ultrapas 
sam 1 500 m de altitude.

Na população da Guiné Equato
rial, maciçamente bantu, predomi
nam os fang, no Rio Muni, e os 
bubi, em Fernando Pó. Há ainda 
alguns milhares de europeus, con
centrados sobretudo nas três maio
res cidades: Malabo, Santa Isabel 
e Bata (Rio Muni).

A economia da Guiné Equato
rial apóia-se exclusivamente na 
agricultura. Além dás culturas de 
subsistência (sobretudo mandioca e 
batata-doce), os produtos que ali
mentam as exportações — e que 
têm suplantado em valor as impor
tações —  são, basicamente, o ca
cau* (50%) e o café* (20%) de Fer
nando Pó. Outro produto 
importante é a madeira do Rio 
Mundi, que participa com ce/ca de 
15% do global exportado. É tam
bém essa madeira que sustenta as 
únicas manifestações da atividade 
industrial do país — vinculadas à 
preparação do produto exportado. 
Ainda na pauta das exportações, os 
15% restantes são representados 
pelo comércio de banana, arroz, 
nozes e óleo de palma, coco, açú
car, fumo e produtos provenientes 
da pesca.

VEJA TAM BÉM : África.


