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Habitação

A cada cultura, a cada socie
dade —  e suas subdivisões econô
micas e camadas sociais — corres
ponde um tipo mais ou menos 
definido de habitação: as carac
terísticas desta têm variado no
tempo e no espaço segundo vários No início, apenas um refúgio. (Restos de aldeia nurágica, na Sardenha.)
fatores que, fundamentalmente, in
cluem diferenças culturais e de or
ganização sócio-econômica. Mas a 
concepção básica de habitação é a 
mesma: mais que a idéia de simples 
abrigo, ela supõe o sentido de casa, 
lugar de moradia, residência, domi
cílio, alojamento.

As primeiras habitações certa
mente surgiram da necessidade que 
o homem pré-histórico sentiu de 
procurar refúgio nas grutas e caver
nas. E esses abrigos naturais come
çaram a criar, para ele, o valor da 
moradia sólida e estável. Até então, 
em suas migrações permanentes, 
ele só conhecera a fragilidade e ine
ficiência dos abrigos encontrados 
sob a ramada de uma árvore ou in
cipientemente construídos com ga
lhos e folhagens.

Uma vez “descobertas”, as gru
tas e cavernas passaram a acolher
tribos, a fixar o homem em territó- No longo processo, as choças. (Cabana de Pawni, América setentrional.)
rio definido, a servir-lhe de prote
ção para a prole e de templo para 
seus nascentes cultos mítico-reli- 
giosos. Nessa comunidade prova
velmente não havia diferenças sig
nificativas de poder ou riqueza, 
nem o conceito de propriedade era 
uma instituição. Tudo se fazia em 
comum, tudo pertencia a todos, e 
a habitação não devia fugir à regra

C h o ças , iglus e palafitas

Ainda nômades, outros povos vi
viam em regiões sem cavernas.
Mas a necessidade de abrigo le
vou-os, por um longo processo de 
conhecimento acumulado, a cons
truir choças, reunindo longas varas 
num ponto central e cobrindo-as 
com peles, cortiça ou folhas secas.
(Muitas tribos brasileiras ainda uti
lizam moradias semelhantes — as 
ocas — com teto e as paredes re
vestidas de palha e sem divisões in
ternas.) Alguns outros, como os es
quimós*, também adaptando-se 
aos materiais fornecidos pela natu
reza, conseguiram fazer suas casas 
até com blocos de gelo. E, final
mente, aqueles que passaram a vi-
v e r  e m  te r r a s  a l a g a d iç a s ,  à s  m a r-

gens dos rios e lagos, construíram 
suas choças sobre plataformas 
apoiadas em estacas — e assim 
criaram as primeiras palafitas, 
ainda hoje comuns em diversas re
giões.

A s p rim eiras p ropriedades

Aos poucos, a habitação comu
nitária foi transformando as neces
sidades do homem. Mais eficaz
mente abrigadas, as tribos tiveram 
suas populações aumentadas. Os 
territórios de caça começaram a ser 
disputados em guerras, porque de
viam alimentar maior número de 
bocas em cada tribo. Gradativa- 
mente, instituía-se no ser humano a 
idéia de propriedade. Os vencedo
res das guerras acabaram perce
bendo que ganhavam mais escravi
zando os vencidos do que 
matando-os ou expulsando-os. Os 
despojos dos derrotados e a expio- 
raçao do trabalho escravo deram 
inicio à acumulação de riquezas — 
desigual até dentro de uma mesma 
tribo, porque os guerreiros mais 
fortes e os homens mais hábeis 
eram capazes de acumular maior 
número de bens.

Tal diferenciação econômica re
sultou em igual diversidade de ha
bitação. Maior quantidade de 
utensílios, armas e animais reque
ria casas mais amplas; maior nú
mero de escravos permitia mais 
ócio e mais luxo aos proprietários. 
As habitações dos senhores torna
vam-se cada vez mais complexás e 
luxuosas; as dos homens livres me
nos ricos, não tão complexas nem 
tão luxuosas; as dos pobres, apenas 
suficientes para atender às necessi
dades básicas; as dos escravos re
grediam às condições mínimas de 
abrigos.

No Período Neolítico*, quando 
o homem descobriu as possibilida
des da irrigação, passou a fixar-se 
ao lado dos territórios que culti
vava e irrigava. Deixou de ser nô
made e passou a construir habita
ções permanentes. O agrupamento 
de habitações deu origem aos pri-

Residôncia comunitária, necessidades humanas transformadas. (Aldeia dos pueblos, indígenas do Novo México.)
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meiros núcleos urbanos: as aldeias 
neolíticas.

Nas çrandes cidades da Antigui
dade classica (Grécia e Roma), en 
quanto as classes abastadas viviam 
em casas de várias peças (domus), 
e, em geral, nos arredores das cida
des, as classes baixas moravam em 
casas de vários andares (insulae), se
melhantes aos atuais edifícios de 
apartamentos.

A casa  de m orar 
e trab a lh a r

Durante a Idade Média (com ex
clusão dos castelos dos senhores 
feudais), a planta da habitação eu
ropéia variou de acordo com a re
gião, as condições econômicas do 
proprietário e a época de sua cons
trução. Mas, de modo çeral, a bur 
guesia* nascente possuía moradias 
de características mais ou menos 
comuns: a loja do andar térreo, li
gada à cozinha nos fundos; um pá 
tio interno; um fogão na cozinha e 
outro na sala de estar, logo acima 
da loja; e os dormitórios no andar 
superior, voltados para os fundos 
da casa.

A medida que o proprietário ia 
descendo na escala econômica, o 
espaço e o número de cômodos res- 
tringiam-se; ao que parece, os apar
tamentos de apenas um cômodo 
para toda uma família só surgiram 
no século XV.

Na zona rural, sabe-se que os 
camponeses sem terras e os servos 
viviam em pouco mais que simples 
choupanas.

Como a casa burguesa da Eu
ropa medieval servia de oficina, 
loja e escritório, era impossível 
qualguer zoneamento* entre essas 
funções. A família burguesa medie
val incluía todo um grupo de traba
lhadores industriais e domésticos, 
cujas relações eram semelhantes às 
mantidas com parentes secundá
rios. Toda essa gente comia à 
mesma mesa, trabalhava no mesmo 
local, dormia nos mesmos quartos, 
juntava-se às orações da família. A 
estreita união entre o trabalho e a 
vida doméstica ditava as disposi
ções mais importantes no interior 
da moradia.

Mas, ampliando-se os negócios e 
a escala de produção, foi se tor
nando mais acirrada a luta por es
paço entre as zonas domésticas e as 
de trabalho: os quintais passaram 
a ser invadidos por abrigos, depósi
tos e oficinas.

A partir do século XIV, entre
tanto, a concentração de teares em 
grandes galpões e a diversificação 
da produção, exigindo oficinas de 
tipo mais isolado, foram alguns dos 
fatores responsáveis pelo rompi
mento entre o viver e o trabalhar 
—  e a casa tornou-se pequena para 
alojar os operários.

Privados da possibilidade de vi
ver na casa dos patrões, os traba
lhadores retrocederam na escala 
habitacional. Das casas de pedra e 
tijolo de seus patrões, voltaram a 
viver em moradias de madeira e 
taipa, materiais mais baratos, cujo 
uso se tornou novamente necessá
rio. E as cidades extravasaram suas 
muralhas: em torno delas surgiram 
os aglomerados dos bairros pobres, 
as casas baratas do proletariado 
nascente.

M ansões e pard ie iros

A mudança na constituição da 
estrutura doméstica da burguesia 
manifestou-se de várias maneiras. 
Gradualmente, a casa foi se trans
formando em lugar para dormir, 
comer, criar filhos e receber, divor
ciando-se do local de trabalho. 
Três de suas funções anteriores — 
produção, venda e consumo —  es
tavam agora separadas, localizadas 
em três edificações diferentes, em 
partes distintas da cidade.

Desde então surgiu a casa bur
guesa “privada" e todas as suas de-' 
pendências passaram a partilhar 
cada vez mais dessa intimidade. O 
equipamento da moradia medieval 
era simples e funcional: cama para 
dormir, cadeira para sentar, ícones 
para rezar, mesa para comer. Po
rém, tendo a casa se transformado 
no mundo privado da família, o 
mobiliário e a ornamentação assu
miram uma importância até então 
desconhecida na Europa. A exibi
ção das peças ornamentais superou 
sua funçao e criou novos encargos 
para a dona da casa e a criadagem 
doméstica: vasos para espanar, ma
deiras e metais preciosos para po
lir, cortinas, colchas e tapetes para 
lavar. O cuidado com o mobiliário 
e seus ornamentos ocupou o tempo 
antes dedicado a tecer, bordar e 
preparar conservas.

Ao mesmo tempo, a forma da 
m oradia foi se alterando, multipli
cando o número de cômodos a se
rem abastecidos com lenha, carvão 
e água e elevando a altura das ca
sas (de dois para cinco lances de 
escadas). Com o enriquecimento, 
as famílias prósperas da burguesia 
conquistaram o luxo até então só 
conhecido pela nobreza. As pró
prias funções domésticas foram se 
separando no interior da moradia, 
reservando-se cada cômodo a uma 
especialidade, da mesma forma que 
ocorria com os bairros da cidade. 
A cozinha separou-se da dispensa; 
os dormitórios foram reservados 
exclusivamente para dormir; 
criou-se uma sala para receber as 
visitas. Os cômodos já  não se inter
comunicavam diretamente —  agru
pavam-se ao longo de um corredor, 
como as casas na rua.

Toda essa luxuosa intimidade, 
porém, era reservada à classe mé
dia e superior. A expansão das ha
bitações dos favorecidos fazia-se às 
custas das moradias dos operários 
e trabalhadores pobres das cidades. 
Enquanto aquelas se ampliavam, 
estas encolhiam. Sem poder conti
nuar vivendo na casa dos patrões 
e com salários cada vez mais bai
xos, os proletários não mais po
diam possuir casa própria e, então, 
alugavam pardieiros onde quer que 
os encontrasse.

A in dústria  e a  cidade

A Revolução Industrial* deter
minou o surgimento de um novo 
tipo de cidade. Unidades fabris no 
centro, a fumaça enegrecendo o sol, 
a paisagem e os pulmões; fileiras 
de casas de trabalhadores amon
toadas à sombra das fábricas, onde 
não havia espaços abertos ou ja r
dins e muito menos praças de es- 
porte.

\  e x p lo s ã o  d e m o g r á f ic a  u r b a n a

Tendas d e uma vila sioux, nos Estados Unidos. (Aquarela d e George Catlin.)

H a b ita ç õ e s  e d ife re n ç a s  de c la s s e ; c a sa s  do p o v o  e p a lá cio  real. (D a o m é .)
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levou a cidade industrial a expan
dir-se caoticamente. Muitas vezes 
os trabalhadores encontravam mo
radias apenas dentro do espaço 
mínimo que sobrava entre as fabri
cas, galpões e pátios ferroviários.
Nas cidades que se ergueram sobre 
antigas fundações, os operários fo
ram se acomodando em alojamen
tos de aluguel, em velhas casas 
transformadas. Cada quarto pas
sava a abrigar uma família inteira.
O amontoado de camas, com três, 
até oito pessoas de idades diferen
tes, provocava o congestionamento 
dos quartos.

Mas a aglomeração indiscrimi
nada produzia recompensas finan
ceiras surpreendentes para os pro
prietários: possuir cortiços dava 
resultados mais compensadores 
que construir casas de aluguel de
centes em bairros afastados. O 
transporte para o local de trabalho 
era antes de tudo um privilégio dos 
ricos mercadores.

O século XIX vai encontrar a ci
dade inglesa de Liverpool com 'a 
sexta parte de sua população mo
rando em porões; e não só neles,
mas em lodo lugar, imperavam Castelo medieval: entre seus muros, instalavam-se os senhores feudais. Os servos viviam em rudes casebres.

más condições higiênicas. Os quar
tos mal arejados ou meras alcovas 
sem qualquer abertura para o exte
rior facilitavam a transmissão de 
moléstias. A imundície, os ratos, a 
ausência de esgotos, a exposição de 
excrementos e sua infiltração nos 
poços locais, tudo contribuía para 
a propagação das doenças. E a 
falta de água afastava por com
pleto a possibilidade de limpeza 
doméstica e higiene pessoal.

O outro tipo de moradia que a 
cidade industrial oferecia à classe 
trabalhadora era essencialmente 
uma padronização dessas condi
ções degradadas de habitação: ca
sas de construção* inferior, sem ca- 
lefação, com cômodos diminutos. 
Na demarcação das áreas para a 
construção de moradias, nenhuma 
atenção era dada à direção dos 
ventos, à posição do spl, à localiza
ção  dos distritos industriais, à salu
bridade local ou a qualquer outro 
fator vital para a utilização racio
nal do solo.

Só em meados do século XIX  é 
que o problema habitacional dos 
grandes centros urbanos foi desco
berto, ainda que não rigorosamente 
definido. A tentativa de solução en
controu o primeiro eco na filantro
pia. Logo depois, iniciativas públi
cas e privadas tomaram a defesa 
das habitações-modelo para traba
lhadores.

Por volta de 185 1, uma associa
ção inglesa construiu um edifício 
modelo, premiado na Exposição do 
Palácio de Cristal. Comparados 
com as habitações utilizadas entáo 
pela classe trabalhadora, aqueles 
apartamentos pareciam obras pala
cianas. Julgados de acordo com pa
drões comuns, eram extremamente 
acanhados, mas incluíam um as
pecto importante: aparelhos sanitá
rios e água. E a ocasião serviu para 
ressaltar a necessidade da produ
ção em massa e da mecanização, 
capaz de baratear as construções. 

Embora o objetivo da mecaniza-
A  casa b u rg u esa : lu n a r o ara  d o rm ir. c r .m o ,, e ria r f ilh o s  o roeeb cr. ( " U m a  R ua d e  H a o r ie m " . d e  e . B ercK neyde.) çao para o barateamento ainda es-
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O c re s c im e n to  das c id a d e s  no in íc io  d a  era c o m e rc ia l levo u  a um m á x im o  a p ro v e ita m e n to  Ho esp aço . (V e n e z a  )

tivesse longe de uma solução, a se
gunda metade do século XIX 
sofreu o primeiro impacto da in
dustrialização no ramo das cons
truções. O ferro e o aço, emprega
dos junto com o cimento, deram 
início à produção de estruturas* 
para construções muito mais altas 
e seguras, possibilitando a edifica
ção do arranha-céu (que nasceu 
nos Estados Unidos, em Chicago). 
E logo a seguir surgiu o elevador 
(inventado por Otis), a forma de 
transporte vertical que estava fal
tando para explorar ao máximo o 
rendimento de um terreno. Mais 
uma vez quem realmente lucrou foi 
o proprietário construtor: no 
mesmo terreno que antes podia 
abrigar cem pessoas, o novo arra

nha-céu permitia que se abrigassem 
mil. Em Nova York, até 1916, era 
permitido a qualquer proprietário 
congestionar seu terreno até os li
mites máximos de segurança ofere
cidos pelas fundações do prédio.

Contudo, superando protestos, 
sabotagens passivas e indiferenças, 
nos fins do século XIX  surgiu um 
movimento pela melhoria habita
cional, tanto no alojamento da 
família como no planejamento das 
comunidades. Pensadores e urba
nistas atacaram a situação exis
tente, visando a melhorar as condi
ções habitacionais, não para 
indivíduos ricos, isolados, mas 
para toda a comunidade.

Na transformação do ambiente, 
a arquitetura* representou um pa

pel singular, não apenas porque os 
edifícios constituem uma parte con
siderável do meio em que o homem 
urbano vive cotidianamente, mas 
também porque a arquitetura re
flete e concentra grande variedade 
de fatores sociais, como o caráter 
e os recursos do ambiente natural 
e os progressos de organização e 
associação social.

Do ponto de vista da arquite
tura, o século X IX  foi um período 
de desintegração. As construções, 
em geral, apresentavam-se despro
vidas de raizes na paisagem ou de 
afinidade com a sociedade: sim
plesmente apareciam nas cidades 
em crescimento. Essas construções 
eram obras de arquitetos isolados, 
responsáveis por concepções que

obedeciam exclusivamente a uma 
estética individual, pouco impor
tando que sua manifestação se har
monizasse com o meio circundante. 
Lado a lado, chocavam-se os esti
los, embaralhavam-se formas gre
gas, romanas, neogóticas, neoclás
sicas e até bizantinas, enquanto a 
sociedade perdia todo o sentido de 
coerência em sua urbanização*. A 
arquitetura, tanto na Europa como 
nos Estados Unidos, transforma- 
va-se numa questão de tamanho e 
de despesas, enquanto as habita
ções comuns, divorciadas dos pa
drões das necessidades do homem, 
tornavam-se inferiores, miseráveis, 
acanhadas.

Contudo, foram precisamente al
guns arquitetos os primeiros a 
compreender que a própria socie
dade era a principal fonte da forma 
arquitetônica, e que a forma vital 
só poderia ser criada em termos 
das funções vitais do homem so
cial. Tratava-se de corrigir a tempo 
o sentimento geral que so apreciava 
os monumentos arquitetônicos do 
passado e os considerava como a 
única fonte aceita de estilo. Esse 
erro chegara a tal ponto que até pe
quenas casas de campo ficaram 
acuadas atrás de maciços frontões 
gregos. Além disso, as escolas de 
arquitetura dedicavam a maior 
parte do seu tempo ao estudo dos 
elementos decorativos das formas 
monumentais clássicas: o arquiteto 
tinha tão pouca formação em maté
ria de planejamento real que seria 
capaz de desenhar, por exemplo, 
um tribunal de justiça com toda a 
ornamentação inútil, mas sua capa
cidade para projetar uma habitação 
era discutível.

O s g randes inovadores

Fazendo da casa residencial o 
ponto de partida para novas con
cepções arquitetônicas, o inglês 
William Morris* iniciou uma revo
lução na segunda metade do século 
XIX. Sua doutrina foi fundamental 
para ó planejamento. Como ele 
mesmo percebeu, no desenvolvi
mento de seu socialismo revolucio
nário, ela implicava a concepção 
de uma nova ordem social, orien
tada não para a mecanização e o 
lucro, mas para a humanização, o 
bem-estar e o serviço. “( . . . )  Se 
queremos” , dizia clc, “ que a arte 
comece no lar, como deve, precisa
mos livrar nossas casas da superfi 
cialidade incômoda que nos atra
vanca perpetuamente o caminho; 
(. . .) não t e n h a m  em raça n ad a
que não seja útil ou não acreditem 
no- belo” . Essa remoção asséptica 
dos restos históricos, esse desnuda
mento até a pele, foi o marco ini
cial da nova arquitetura, destinada 
a um novo conceito de vida.

Coube a Frank Lloyd Wright*, 
operando também com a residên
cia, efetuar a síntese do conjunto 
natureza-m áquina-atividades-pro 
pósitos humanos. Aumentou as di
mensões das janelas e restabeleceu 
o parapeito horizontal, que se ha
via perdido no século XVII. Alte
rando o traçado da residência e 
conservando-a baixa e pregada ao 
solo, efetuou uma transformação 
fundamental entre a habitação e o 
terreno, e introduziu o jardim  
quase no coração da sala de estar.
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Palácio Spanocchia, de Siena. construção italiana típica do seculo XV. Aposentos individuais permitem uma vida isolada nas casas burguesas.

As soluções apresentadas para a 
questão habitacional procuraram 
responder a quadros antropologica- 
mente definidos, com formas deter
minadas de relações entre os indiví
duos, e destes com o meio.

Enquanto a máquina mantinha 
sua proeminência na sociedade in
dustrial, costumava-se pensar 
quantitativamente em termos de ex
pansão, extensão, progresso, multi
plicação, mecânica, poder. Mas, 
com a supremacia do organismo 
humano, começa-se a pensar quali
tativamente, em termos de cresci
mento, normas, formas, inter-rela- 
ções, implicações, associações, 
sociedades. À medida que cresce o 
conhecimento sobre o organismo, a 
importância do ambiente torna-se 
mais clara. A ecologia* demonstra 
que há formas favoráveis de asso
ciação para animais e para vege
tais; portanto, tais formas devem 
existir também para os homens. 
Assim, os organismos, suas fun
ções e seus ambientes, e as pessoas, 
suas ocupações e locais de trabalho 
e de vida, foram totalidades inter
relacionadas e definíveis.

U niversalização  do prob lem a

No século XX propuseram-se as 
soluções mais racionais para a 
questão habitacional dos países de
senvolvidos; mas foi igualmente 
nele que essa questão se repetiu e 
exigiu solução em todas as regiões 
do globo em que se registraram au
mento explosivo da densidade de
mográfica, industrialização e 
êxodo rural para as cidades.

O crescimento dos bairros popu
lares nas grandes cidades atingiu o 
Brasil já  nos princípios do século. 
Naquela época de industrialização 
incipiente, uma pequena cam ada de 
trabalhadores urbanos marcava a 
paisagem das cidades pacatas e 
quase rurais do Rio de Janeiro e 
São Paulo. Ao mesmo tempo, ten
diam a transferir-se para os centros 
urbanos os componentes da popu
lação agrária que, desvinculada da 
produção nos campos e da relação 
senhor-escravo, mantinha-se semVila veneziana (acima) e castelo japonês, construção do século XVI.

Os lados de dentro e de fora da 
cesa passaram a ser aspectos de 
uma só unidade. Nesse sentido, sua 
C asa Sobre a Cascata e a Vila Sa- 
voie, de Le* Corbusier, com seu 
despojamento e domínio da natu
reza, constituem importantes mar
cos no desenvolvimento da arquite
tura. Essas duas residências 
simbolizaram, respectivamente, as 
posições organicista e racionalista 
da arquitetura contemporânea.

A partir de 1880, começaram a 
surgir construções vigorosas e inte
ligentemente concebidas, embora a 
princípio a concepção estética pre
valecesse sobre a social. Os arqui
tetos da Art* Nouveau e os ligados 
ao Cubismo*, ao Construtivismo* 
e a movimentos posteriores preocu
param-se com o ambiente humano 
como um todo, e procuraram situar 
todo o processo de construção den
tro de novas bases.

A convergencia das forças de 
Vanguarda num movimento unitá
rio capaz de atacar toda a produ
ção de edifícios e modificar total
mente o ambiente no qual o homem 
vive e trabalha, levando-o às di
mensões humanas, foi a empresa a 
que se propôs também Walther 
Gropius*, imediatamente após a 
Primeira Guerra Mundial. Ao fun
dar a Bauhaus*, Gropius lançou as 
bases do movimento renovador que 
vem canalizando as melhores ener
gias da arquitetura moderna.

Símbolos dessa nova mentali
dade são os novos tipos de traçado 
comunal que surgiram na maioria 
dos arredores das grandes cidades 
européias e norte-americanas. De
pois da Segunda Guerra Mundial, 
quando os governos europeus en
frentavam grandes problemas de 
reconstrução urbana, surgiu a 
oportunidade de aplicar largamente 
os princípios elaborados em déca
das anteriores e postos em prática 
apenas em experiências mais ou 
menos isoladas. Ao mesmo tempo, 
a multiplicidade dos veículos de di- 
vulgaçao (livros, revistas) e dos 
centros de análise e discussão per
mitiu o desenvolvimento de um in 
tenso intercâmbio teórico e prático.
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Valorização de espaço e conforto numa habitação da Pensilvânia. de 1936.Decoração de fachadas, hábito renascentista ainda constatado em Viena.

situação econômica definida. Os 
problemas habitacionais decorren
tes dessa pressão demográfica não 
encontraram solução num aumento 
proporcional de oportunidades de 
emprego — e provocaram o apare
cimento de favelas e a multiplica
ção de cortiços, modificando por 
completo o panorama dos princi
pais centros urbanos do país.

Até então, o sobrado e a casa 
térrea eram os principais tipos de 
habitação. E definiam posiçoes só- 
cio-econômicas: morar num lugar 
em que o chão era assoalhado — 
o sobrado — significava riqueza; 
viver em moradia de chão batido 
—  a casa térrea —  significava per
tencer às camadas pobres da popu
lação. Contudo, em ambos os ca
sos evidenciava-se o primitivismo 
das técnicas de construção: pedra 
e barro e, raramente, pedra e cal ou 
tijolo eram empregados nas resi- 
dencias de maior importância; nas 
demais, taipa de pilão, pau-a-pique 
ou adobe constituíam o material 
das paredes.

No tempo da colônia e do impé
rio, a casa dos senhores brasileiros 
dependia do escravo, que provia os 
serviços de infra-estrutura . Era ele 
quem fazia funcionar a casa (e a ci
dade). Havia negro para dar e rece
ber recados. Negro era serviço de 
esgoto, de água (quente e fria), de 
luz. Mesmo depois de abolida a es
cravidão, os vínculos de dependên
cia e os hábitos da vida patriarcal 
perduraram durante a primeira fase 
republicana, graças ao baixo custo 
da mão-de-obra doméstica, o que 
permitiu à burguesia manter as fa
cilidades do período colonial — e 
a isso juntaram-se os serviços de 
utilidade pública então iniciados 
com a Compagnie du Gaz e a Light 
and Power.

Contudo, enquanto os burgueses 
habitavam em grandes casas e usu

fruíam os serviços urbanos, os tra
balhadores acotovelavam-se em 
moradias minúsculas e pouco sau
dáveis, tanto quanto possível situa 
das nas proximidades de seu local 
de trabalho, uma vez que os gastos 
com a condução constituíam pe
sado ônus. Mais uma vez, constru
tores e especuladores imobiliários 
lançaram suas vistas para a classe 
trabalhadora e, logo após a Pri
meira Guerra Mundial, surgiram 
nos centros urbanos alguns conjun
tos de habitação popular com for
mas especiais de implantação. 
Compunham-se de fileiras de pe
quenas casas (às vezes só quartos), 
edificados ao longo de um terreno, 
voltadas para  um pátio ou corredor 
com feiçao de viela. Era freqüente, 
nesses casos, a existência de apenas 
um conjunto sanitário e tanques de 
lavar dispostos no pátio para uso 
comum. Esta disposição é encon 
trada ainda hoje nos fundos dos 
cortiços paulistanos. Os loteamen- 
tos de tipo popular viriam a consti
tuir quase uma reintegração dos ve
lhos esquemas tradicionais, com 
exagerados índices de aproveita
mento do espaço e criando dificul
dades não previstas. As casas popu
lares eram, em sua grande maioria, 
construídas aos poucos, pelos pro
prietários, freqüentemente com o 
auxílio da mão-de-obra de vizinhos 
e amigos (mutirão). Mas a camada 
da população não absorvida pelo 
mercado de trabalho marginaliza 
va-se cada vez mais; sem recurso 
para comprar ou alugar, abriga
va-se nas mais precárias habita
ções. Surgiram então as favelas, as 
malocas, os mocambos e os corti
ços, formas de moradia que iam 
sendo construídas e batizadas de 
maneira diferente segundo a região 
em que se implantavam, ocupando 
geralmente áreas públicas ou de 
difícil utilização. O to q u e  a le g re  das flo re s  na a u s te r id a d e  de um a habitação do Londroe.
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As palafitas já eram usadas pelo homem primitivo: o "terreno" das águas é mais seguro e menos disputado.

O fenômeno registra-se no 
mundo inteiro: milhões de famílias 
vivem em moradias deficientes. 
Embora isso ocorra sobretudo em 
países de economia subdesenvol
vida, com elevada taxa de urbani
zação (migrantes em busca de tra
balho) e grande carência de 
infra-estrutura, nem todas as na
ções de elevado desenvolvimento 
industrial estão livres do problema.

As condições subumanas em 
que vive, por exemplo, cerca da 
metade da  população da América 
Latina se repetem por toda parte. 
Nesse sentido, tanto as casas flu
tuantes de Hong Kong (barcos pre
cariamente adaptados para funcio
nar como residências) quanto os 
barracos construídos de lata e pa
pelão nos arredores de Madrid, nos 
morros do Rio de Janeiro e em ou
tros lugares são apenas um abrigo, 
e não uma habitação. “ Habitar” 
significa conseguir a maior afini
dade possível entre a casa e os re
quisitos culturais biológicos e so
ciais do homem que a habita.

Mesmo as moradias considera'- 
das perfeitas no século XIX já  são, 
em sua maioria, obsoletas. Foram 
concebidas em termos de funções 
superadas, em estilos hoje desgas
tados: são poucas as que, mesmo 
passando por renovaçao radical, 
podem abranger as exigências mo
dernas. Podem ainda satisfazer a 
função de meros abrigos, .mas, 
como estruturas destinadas à vida 
atual, são quase absurdas. Todos 
os requisitos da vida moderna — 
o desejo de evitar trabalhos domés
ticos desnecessários, o cuidado 
mais consciente com a prole, o re
conhecimento de que a recreação é 
uma das partes essenciais da vida, 
a importância da tranqüilidade e da 
intimidade, a concepção de um 
modo de vida livre de ornamenta
ções não funcionais — requerem 
um tipo diferente de moradia e de 
forma comunal.

A nova atitude ante o problema 
da moradia distingue-se por não 
mais procurar casas satisfatórias 
em função de um só dos fatores re
queridos. A habitação moderna 
pode ser considerada uma institui
ção biológica; a casa é uma estru
tura especializada, dedicada às fun
ções de reprodução, nutrição e 
criação. Assim, habitação ideal é 
aquela projetada de tal forma que 
as refeições possam ser preparadas 
e servidas facilmente, que os pro
cessos de higiene e salubridade se
jam  desembaraçados, que ofereça 
os benefícios de verdadeiro repouso 
e intimidade a seus ocupantes. Ne
nhuma dessas funções está comple
tamente restrita às habitações, mas 
a residência deve ter suas comodi
dades particularmente adaptadas 
para desempenhar todas elas.

A maioria das coisas, acrescen
tadas à estrutura da habitação an
tes de 1850, tinha propósitos ape
nas ornamentais. A partir dessa 
época, as utilidades domésticas co
meçaram a entrar casa adentro, 
numa sucessão que ainda não ter
minou: água corrente, aquecedores, 
quarto de banho, fogão e ilumina
ção a gás, instalações sanitárias 
sistema de calefação central, gela 
deira. telefone, sistema automatico 
de refrigeração e aquecimento, apa
relhos elétricos, tdevisores, gara

gens para automóveis, máquinas de 
lavar. Esses novos acessórios trans
formaram a natureza da moradia: 
liquidaram com seu isolamento au 
to-suficiente e uniram-na a outras 
partes do ambiente urbano, por 
meio de reservatórios de água, re
des gerais de esgoto, fios elétricos 
e linhas telefônicas: a unidade ha
bitacional tornou-se como ele
mento de uma coletividade.

L iberação  do  hom em

A habitação pode e deve liberar 
recursos humanos para outras ati
vidades que não a de habitar. Para 
isso, é necessário que ofereça um 
mínimo de espaço privado, facili
dade de limpeza e equipamento do

méstico; que esteja localizada em 
área silenciosa, despoluída, aten
dida pelos serviços públicos urba
nos (agua, esgoto, luz, coleta de 
lixo, abastecimento de gás, segu
rança e transporte). É também ne
cessário que suas vizinhanças pos
suam áreas de recreação, escolas, 
postos de saúde e abastecimento.

Os recursos humanos dos m ora
dores podem ser constrangidos por 
diversos motivos, desde a tensão 
causada pelos transportes morosos 
ou difíceis até a ausência de priva
cidade e de repouso condigno. A 
habitação adequada pode diminuir 
esses obstáculos, tanto por sua lo
calização apropriada como por seu 
espaço interno. Da mobilidade e 
acessibilidade (em última análise.

fatores locacionais) dependem fre
qüentemente a  possibilidade e a va
riedade de opçoes de emprego, ca
pacidade de barganha no mercado 
de trabalho, probabilidade de au
mento da renda familiar. Tudo isso, 
e ainda maior coesão familiar e ou
tros aspectos psicológicos igual 
mente relevantes.

O s g randes con jun tos 
residenciais

Uma das formas pelas quais se 
tem procurado corrigir o déficit ha
bitacional em todo o mundo é a 
construção de grandes conjuntos 
residenciais. Eles representam uni
dades completas e equilibradas, ou 
seja, contam com centros de ativi
dades comerciais, administrativas, 
de assistência social, de recreio e de 
cultura para toda a população, bem 
como zonas industriais que possibi
litem os empregos necessários para 
a mão-de-obra ali existente. A ex
periência arquitetônica e urbanís
tica de construção de conjuntos ha
bitacionais amadureceu lentamente 
a partir do século XVII, acompa
nhando assim o próprio cresci
mento urbano e industrial europeu.

Os conjuntos mais antigos, cons
truídos em Paris e Londres, dispu; 
nham-se em torno de praças —  
Place Dauphine, Place des Vosges 
e Place Vendôme em Paris, e Gros- 
venor Square e Vovent Garden em 
Londres — e destinavam-se a uma 
cam ada social abastada, que pro
curava habitar em locais relativa
mente isolados e ordenados dentro 
dos labirintos urbanos de origem 
medieval que constituíam as partes 
mais densamente edificadas dessas 
cidades.

Já no século XVII, conjuntos 
desse tipo assumiam em Londres 
maiores proporções, como em 
Bloomsbury, c as praças, cercadas.
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tinham jardins que ofereciam aos 
usuários a possibilidade de pratica
rem esportes junto a suas m ora
dias.

Em fins do século XIX já  se de
finiam com clareza alguns princí
pios de um movimento que se cha
maria de “cidades-jardim”, através 
do qual se pretendia estabelecer cri
térios adequados, seja para a cons
trução de bairros residenciais, seja 
para a reorganização das próprias 
cidades. Esse movimento exerceu 
uma influência muito grande sobre 
quase todas as experiências seguin
tes dos vários países europeus e, 
juntamente com o chamado movi
mento racionalista, surgido ao 
tempo da Primeira Guerra Mundial
— do qual Le Corbusier e Walther 
Gropius foram as figuras de mais 
destaque _—, serviu de base a todas 
as experiências de importância que 
se efetivaram a partir dessa época, 
no setor habitacional.

São muito variadas as concep
ções que podem presidir a criaçao 
de um conjunto, influenciando con
sideravelmente os problemas que se 
colocam ante os projetistas. Uma 
dessas concepções visa apenas à 
realização coordenada de amplos 
programas sociais, buscando inte
grar as habitações e seus equipa
mentos a comunidades já  existentes Pequena vila colonial brasileira: casas térreas, chão batido, pedras e barro. (Diamantina, Minas Gerais.)

V e lh o  so b ra d o , casa dos sen hores  bras ile iros  n a  co lô n ia  e no im p é rio . O escravo co ns tru ía  a res idênc ia  “  a c ida d e  (P a ra ti. Rio He Ja ne iro .)
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ou a suas vizinhanças. É o caso de 
conjuntos que foram construídos 
nos arredores de Roterdam, Ams- 
terdam. Paris e Milão.

Outra concepção tem como ob
jetivo principal criar e implantar 
um quadro urbano ao lado de um 
novo centro de atividades. Esse 
novo centro pode ser tanto o resul
tado da criação de novas indústrias 
(por exemplo, no Brasil, o desen
volvimento da siderúrgica de Volta 
Redonda, a exploração do manga
nês em Macapá, a construção da 
central hidrelétrica de Ilha Sol
teira), como da transferência de 
empresas industriais ou comerciais 
para outros lugares, objetivando 
aliviar o congestionamento de anti
gos centros (como ocorreu com a 
criação das “cidades novas” nos 
arredores de Londres, depois de 
1946, ou com a implantaçao de in
dústrias no vale do Paraíba, no 
Brasil).

_ Na verdade, essas duas concep
ções iniciais de um conjunto resi
dencial (solução para a crise aguda 
de habitações ou implantação de 
uma comunidade nova) apresentam 
diferentes possibilidades de opção 
para os urbanistas.

Na solução de um déficit habita
cional, as possibilidades de ligação 
rápida com todas as partes da an
tiga comunidade desempenham pa
pel importante na escolha do ter
reno. Por outro lado, os problemas 
de equipamento do novo conjunto 
não podem ser desvinculados da  si- 
tuaçao existente nem das necessi
dades que se manifestam nos seto,- 
res já  edificados da vizinhança. É 
necessário tomar cuidados espe
ciais visando ao equilíbrio entre o 
número de novas habitações e os 
empregos disponíveis nas áreas cir
cunvizinhas. No caso do grande 
conjunto criado pela transferência 
ou implantação de indústrias e suas 
correspondentes populações, os 
problemas são mais simples, pois é 
mais acentuado o caráter de inde
pendência ante a comunidade já  
existente: por seu caráter autô
nomo, o grande conjunto habita
cional, com seu equipamento, é au
to-suficiente.

Entre as duas fórmulas extre
mas, há toda uma gradação. O 
grau de interdependência entre o 
grande conjunto e o antigo aglome
rado pode ser mais ou menos acen
tuado. Por exemplo, a comunidade 
de Vallingby, Suécia, foi criada a 
15 quilômetros de Estocolmo, e os 
urbanistas tiveram o cuidado de li
gar a cidade nova à capital por 
uma linha rápida de metropolitano, 
já  que grande parte da população 
de Vallingby trabalha e se diverte 
em Estocolmo. Por outro lado, 
muitos habitantes trabalham no lo
cal, graças às novas atividades in
dustriais e comerciais ali criadas.

No Brasil, utilizando financia
mento do Banco Nacional da Habi
tação (BNH, criado em 1964), es
pecialmente nos primeiros anos do 
funcionamento dessa entidade, al
guns programas de desenvolvi
mento urbano e de construção de 
casas foram formulados sem levar 
em conta diversos fatores como a 
estrutura da família, as fontes de 
trabalho e a economia do lugar 
para os futuros habitantes.

Tais programas parecem ter le

vado em conta apenas a disponibi
lidade de terreno para a constru
ção, resultando em núcleos 
isolados do resto da cidade e acar
retando dificuldades tanto a seus 
habitantes quanto às prefeituras 
(que tiveram de atender situações 
de fato em detrimento de obras ge
rais e prioritárias).

Industria lização  d a  construção

Em 1924, Walther Gropius afir
mava: “ Hoje, a moradia e um pro
blema de necessidade das massas. 
Quem pensaria em encomendar sa
patos sob medida? Em lugar disso, 
compramos produtos de estoque 
que satisfazem a maioria das exi
gências individuais, graças a refi
nados métodos de produção. Ana
logamente, será possível ao 
indivíduo do futuro pedir habita
ções em estoque, adaptáveis a suas 
finalidades. A técnica moderna po
deria já  estar madura para esse 
passo, porém a atual indústria de 
construção civil ainda emprega an
tigos métodos manuais nos quais a 
máquina desempenha somente um 
papel subordinado”.

Esses métodos manuais a que se 
referiu Gropius foram empregados 
até a época da Segunda Guerra 
Mundial. Após esse conflito, as exi
gências da reconstrução européia, 
com elevado número de residências 
a serem erguidas em prazo relativa
mente curto, constituíram o ele
mento básico na orientação das 
políticas habitacionais das diversas 
regiões.

Assim, desde o começo perce
beu-se que a única forma de resol
ver a urgência do problema era 
buscar técnicas e métodos novos, 
como também industrializar uma 
produção que continuava se atendo 
a tradições artesanais.

Diante dessa perspectiva, a cons
trução civil, que sempre empregara 
grande número de serviços técnicos 
semi-artesanais (pedreiro, marce
neiro, ferreiro, encanador, eletri
cista, pintor), viu-se em difícil si
tuação. O impasse indicava como 
única resposta a padronização do 
processo. Na Dinamarca, por 
exemplo, a administração governa
mental incrementou o apareci
mento de sistemas industrializa
dos de construção, não só 
oferecendo amplos financiamentos, 
como até, em certos casos, recusan
do-se a fornecer licenças para pro
jetos que empregassem técnicas li
gadas ao artesanato.

A construção civil industriali
zada não apenas apresentava a 
possibilidade de se edificar mais 
residências em menos tempo, 
como também baixava os custos.

Na França, no ano de 1953, or
ganizou-se a “operação milhão”. 
Estimulados por um grande mer
cado potencial, os empreiteiros fo
ram chamados a construir habita
ções que não custassem mais de 1 

milhão de francos velhos ( 1 0  0 0 0  

francos novos). A empresa real
mente foi muito salutar, pois levou 
arquitetos e construtores a partir 
da estaca zero para uma nova con- 
ceituação e metodologia em todo o 
processo de construir.

Ao fim da operação, os preços 
das residências ficaram realmente 
baixos (entre 1 2  0 0 0  e 14 0 0 0  fran-

As zonas rurais também são atingidas por novas técnicas de construção.

Residència-natureza : a arquitetura contemporânea procura a integração.

Madeira, matéria-prima de certas habitações rurais. (Três Lagoas. MT.)
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cos novos) e com qualidades con
venientes. Mas em quase todos os 
empreendimentos habitacionais do 
pós-guerra, boa parte da economia 
era indireta: ganhos por encurta
mento dos prazos de construção e 
ganhos por mão de-obra liberada 
para tarefas mais complexas.

A so lução  brasile ira

No campo da construção civil, o 
Brasil ainda possui bem poucos se
tores industrializados, e mesmo es
tes coexistem com a pré-fabricação 
e o artesanato, o que constitui um 
dos fatores de encarecimento da 
construção.

Por outro lado, a necessidade de 
oferecer empregos acaba por redu
zir o interesse por sistemas de pré- 
fabricação total.

O Banco Nacional da Habitação 
foi criado como principal instru
mento do governo brasileiro para a 
implantação do Plano Nacional da 
Habitação. Seu capital inicial 
( 1  0 0 0  milhões de cruzeiros anti
gos) deveria crescer anualmente 
pela arrecadação compulsória de 
1 % das folhas de pagamento de 
todo o país.

O Banco surgiu para enfrentar 
um déficit habitacional visivel
mente expressivo, representado por 
enorme massa de habitantes de 
baixíssimo padrão, com um acrés
cimo anual de demanda superior a 
500 000 habitações.

Mas o BNH tinha implícitos 
também outros objetivos sociais: 
incrementar a indústria de constru
ção civil, criar empregos para mão- 
de-obra pouco especializada e de
senvolver a mentalidade de 
proprietário urbano nas classes me
nos favorecidas.

Logo na fase de seu apareci
mento, a preocupação dominante 
centrava-se na necessidade de o 
BNH reconstituir permanente
mente sua capacidade econômica, 
em termos de uma economia niti
damente empresarial. Para tanto, 
só havia um meio: cobrar a corre
ção monetária do comprador do 
imóvel na medida em que ocorresse

a desvalorização da moeda, se
gundo índices oficiais.

Entretanto, as prestações corrigi
das trimestralmente elevavam os 
pagamentos dos mutuários a por
centagens incompatíveis com sua 
renda familiar, pondo em risco a 
própria estrutura da arrecadação, 
além de obrigar a compromissos 
demasiadamente onerosos, inclu
sive para a classe média.

Acurados estudos levaram, em 
1971, a yma formulação mais inte
ressante para os mutuários: substi- 
tuiu-se a correção monetária no 
saldo devedor^ dos empréstimos 
(para a aquisição da casa própria) 
pelo reajustamento das prestações 
na base do salário mínimo. Dessa 
forma, o BNH substituiu a corre
ção trimestral pelo sistema de rea
juste por equivalência salarial. Os 
financiamentos passaram a ser rea
lizados a prazo fixo e o valor da 
prestação vinculado ao salário 
mínimo. O barateamento do finan- 
ciamento tornou-se possível graças 
à captação de poupanças através 
das letras imobiliárias e do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço.

Esse controle duplo, de política 
habitacional e de análise finan
ceira, permite uma atuação mais 
eficiente, considerando as diversas 
regiões do país a serem atendidas, 
as classes sócio-econômicas, a ve
locidade do retorno e a rentabili
dade dos capitais aplicados neste 
programa.

Não obstante, o planejamento do 
BNH continua sendo “de cima 
para baixo”, tirando a possibili
dade de decisão do usuário. Além 
disso, a tentativa de equacionar o 
problema da habitação não deve 
ter como objetivo único a produção 
de unidades menos custosas, mas 
deve preocupar-se principalmente 
com a melhoria do padrão social e 
econômico do homem.

VEJA TAM BÉM : Arquitetura; Ci
dade; Construção; Engenharia Ci
vil; Pré-fabricados; Urbanismo; 
Urbanização; Zoneamento.Favela: uma forte inter-relação entre questões sociais e habitacionais.

Fa lta  d a  h a b ita ç õ e s  é u m  p ro b le m a  m u n d ia l. (C a s a s  d o  BNH tjlTl C a m p in a s .) Aglomerados como este têm  procurado solucionar o deficit habitacional.
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Habitat

A constatação de que diferentes 
espécies* estao indissoluvelmente 
ligadas a certos lugares, isto é, que 
cada uma escolhe um tipo de am
biente, é, provavelmente, uma das 
mais antigas observações que os 
homens fizeram sobre animais e 
plantas.

Entretanto, apesar de velha e ób
via, essa idéia manteve-se impre
cisa durante muito tempo. Só foi 
“definida” pela ecologia*, uma 
ciência recente, que estabeleceu as 
concepções de “habitat” e “nicho”, 
separando-as da de “ ambiente”. 
Mas a elaboração destes conceitos 
ainda se encontra em curso.

De forma muito genérica, habi
tat é o lugar onde vive certa espécie 
de animal ou planta. A rigor, tudo 
o que a cerca é seu habitat: o ar 
ou a água onde respira, a areia, as 
pedras ou folhas sob as quais se 
oculta, a umidade que a cerca, etc. 
Assim enunciada, porém, a idéia de 
habitat parece confundir-se com a 
de ambiente. Mas, ao contrário do 
habitat, que engloba todas as con
dições que cercam uma espécie, o 
conceito de ambiente engloba con
dições mais gerais e básicas.

A rigor, so são reconhecíveis três 
ambientes, na Terra: o aéreo (que 
inclui as terras emersas), o de 
águas salgadas e o de águas doces.

A passagem do ambiente onde 
vive para outro implica a morte 
quase imediata do ser. Se, por 
exemplo, um papagaio da floresta*, 
animal do ambiente aéreo, for pas
sado para um deserto (outro lugar 
do ambiente aéreo), ele morrerá de
pois de algum tempo por falta de 
alimento, por causa do calor, da 
sede, ou por estar mal mimetizado, 
tornando-se uma caça fácil. Mas, 
se a mesma ave for transferida do 
ar para a água, morrerá imediata
mente, do mesmo modo que um 
peixe que for levado para o ar.

A diferença mortal entre as 
águas doces e as salgadas — geral
mente subestimada —  é tão básica 
quanto a que separa ar e água. A 
imensa maioria dos seres que habi
tam a água salgada —  algas* ou 
animais — morre quase imediata
mente, quando passada para água 
doce; e vice-versa. Por motivos os- 
móticos, as células dos seres de 
água salgada, se passadas para a 
doce, explodem por entrada de 
água. E as dos seres de água doce, 
num ambiente de água salgada, 
morrem por perda de agua (a “ seca 
fisiológica”).

Assim, o critério que separa as 
maiores divisões ambientais entre 
si é muito simples: a morte. Essa 
regra, entretanto, tem exceções. En
tre os três grandes ambientes bási
cos —  ar, agua salgada e doce — 
existem ambientes de transição.

Grandes populações de molus
cos*, vermes* e outros seres vivem 
nos estuários de rios que, duas ve
zes por dia, são submetidos à inva
são de águas salgadas. Essa alter
nância não os afeta, graças a 
mecanismos adaptativos de defesa 
osmótica. Algumas espécies de pei- A ecologia provou que é necessário preservar os habitats naturais.

xes, como enguias, trutas e sal
mões, passam parte de suas vidas 
na água doce e parte na água sal
gada. As enguias podem mesmo vi
ver algum tempo fora da água, 
atravessando prados entre rios.

Existe ainda outro ambiente in
termediário, a chamada faixa das 
marés*, onde populações de ani
mais e vegetais, fixas nas pedras ou 
enterradas na areia, passam algu
mas horas do dia no ar e outras 
mergulhadas na água, sem se afo
gar ou sufocar.

Apesar da existência desses dois 
ambientes de transição — o estua- 
rino e o das marés — , a distinção 
entre três ambientes básicos é 
aceita pelos ecólogos. O mesmo 
não ocorre em relação às subdivi
sões do ambiente e aos habitats.

O  h ab ita t e suas defin ições

Habitat é um termo mais restrito 
que ambiente, e os critérios para 
defini-lo são muito mais vagos do 
que o dos grandes ambientes.

U m eficiente sistema de irrigação permitiu aos javaneses adaptar a cultura do arroz a terrenos inclinados.
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Alguns ecologistas resolvem o 
problema situando-o no nível con
ceituai, que dispensa verificação: 
habitat é o conjunto das condições 
gerais especiais que cercam a espé
cie X , e só a ela. É possível logica
mente demonstrar que esse con
junto de condições não pode ser o 
mesmo para duas espécies — 
mesmo que elas vivam de forma 
tão próxima que não haja como ver 
as diferenças. Isso porque, mesmo 
que a espécie A  seja cercada exata
mente pelas mesmas condições físi
cas que a B, as condições biológi
cas não podem ser as mesmas: A  
faz parte das circunstâncias que cer
cam B e vice-versa. Na prática esse 
critério lógico pouco ajuda o ecolo
gista que faz trabalho de campo e 
precisa determinar o habitat de 
certa espécie. Todas as condições é 
um conjunto grande demais para 
ser empiricamente verificado.

O reverso dessa maneira concei
tuai de definir o termo é aquele em 
que, para todos os efeitos, e de 
acordo com a definição, habitat é 
exatamente o lugar onde a espécie 
foi encontrada, e nenhum outro.

Ambas as abordagens (a lógica 
e a empírica) são resultado da difi
culdade real de estabelecer um cri
tério (ou critérios cruzados) das 
condições mais importantes na des
crição da unidade de funciona
mento espécie-ambiente.

Na pratica, o ecologista escolhe 
nos trabalhos de campo algumas 
condições que são sempre impor
tantes para as espécies em questão: 
umidade, substrato, insolação, etc.
E investiga quais as outras que pos
sam ser importantes, e que estejam 
escapando de uma visao superfi
cial. Quando o conjunto de condi
ções parece suficiente para descre
ver de forma completa a relação 
espécie-ambiente, a tarefa de des
crição do habitat está esgotada.

As vezes os ecólogos referem-se 
a macro-habitats, conjunto de con
dições intermediárias entre os gran
des ambientes e o habitat de uma
espécie. O macro-habitat é o es- O peixe "palhaço" vive entre as anémonas, que possuem um veneno fortíssimo: mas ele é imune aos seus efeitos.

Floresta pluvial doai do sul da 
África: exemplo característico do 
m a c ro -h a b ita t  d e  u m a  c o m u n id a d e .

Os o rg a n is m o s  que h a b ita m  zonas de tra n s iç ã o  c o m o  as a re ias  de pra ia  d e 
se n v o lv e m  m e c a n is m o s  a d a p ta tiv o s  e n fre n ta r  os c ic lo s  das m arés .

paço ocupado por toda uma comu
nidade formada por várias espécies 
(de um ou de vários géneros) vi
vendo da mesma forma. Fala-se, 
por exemplo, do “habitat das plan
tas de duna”, ou daquelas plantas 
gue são encontradas pa “sombra 
umida das florestas” . As vezes, na 
literatura ecológica, esses lugares 
são referidos como “ modos de 
vida”. E, para certos autores, não 
há palavras diversas para designar 
os grandes ambientes de suas sub
divisões. Enfim, não há palavras 
que definam as subdivisões que se 
situam entre ambientes (no sentido 
mais geral) e habitat (como “lugar 
para uma só espécie”).

Essa falta de clareza a respeito 
dos níveis intermediários deve-se 
ao fato de que a ecologia desenvol- 
veu-se mais como ciência funcional 
do que estrutural. Ou seja, já  há 
métodos capazes de situar precisa
mente uma espécie na economia do 
ecossistema*. O papel da cspccie 
na produção e no consumo de ali
mentos e sua inserção nos ciclos, 
biogeoquímicos, (caminhos mais 
ou menos cíclicos percorridos pelos
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O caracol recolherá os tentáculos retráteis da cabeça se a superficie sobre 
a qual ele se locomove sofrer um impacto. No entanto, com a repetição 
dos impactos, o molusco acabará se habituando e não mais reagirá.

elementos químicos, passando pe 
los organismos, voltando ao am
biente e daí novamente aos organis
mos) se definem pela idéia do 
“nicho ecológico” que ela ocupa no 
ecossistema. M as seu lugar na es
trutura ambiental, ou seu “ende
reço”, não é tão facilmente deter 
minável, porque a ecologia não 
possui, para os estudos estruturais, 
teorias ou métodos tão desenvolvi
dos quanto para os estudos funcio 
nais. Não ha, para produzir subdi
visões adequadas entre “grande 
ambiente” e habitat, critérios tão 
precisos quanto os que definem os 
conceitos relativos ao ecossistema 
(“nível trófico”, por exemplo). E 
faz parte das tarefas da ecologia 
produzir conceitos equivalentes 
para as estruturas ecológicas.

A  im p o rtância  de um a 
teo ria  do  hab ita t

E. Hutchinson afirmou, em 
1948, que os ecologistas devem 
convencer a população de que é tão 
divertido — e útil — reparar a 
biosfera (para cujo funcionamento 
a espécie humana está trazendo da
nos ponderáveis), quanto consertar 
rádios e automóveis em casa. Mas, 
para isso, a ecologia tem de expli
car como fazê-lo, de maneira que 
o homem comum possa assenho
rear-se de suas técnicas tão bem 
quanto é capaz de manipular a ele
trônica e a mecânica.

O problema é duplo: trata-se 
tanto de reparar os ambientes natu
rais quanto de planejar os artifi
ciais. O homem, ao desenvolver o 
gigantesco habitat artificiai das 
megalópoles da segunda metade do 
século XX, danificou irremediavel
mente, ao mesmo tempo, os habi- 
tats de algumas espécies, e criou 
novos habitats para outras. Uma 
nova espécie de pequenas baratas, 
por exemplo, invadiu um habitat 
antes inexistente: os forros das ge
ladeiras. Na realidade, volta e meia 
os geneticistas descobrem alguma 
nova espécie de insetos vivendo em 
habitats criados pelo homem.

A poluição* — isto é, o envene
namento dos habitats e ambientes 
pelos produtos industriais — não é 
senão uma j>arte desta tr.emenda 
transformaçao das estruturas dos 
ambientes que o homem vem prati
cando. Não é preciso poluir um 
ambiente para destruir uma espé
cie, nem caçá-la sistematicamente. 
Basta retirar algo de essencial de 
seu habitat.

Assim, o desenvolvimento de 
uma ciência dos habitats tornou-se 
inevitável para que o planeta possa 
ser planejado como um todo e “ do
mesticado” para proveito do ho
mem. Só que, por enquanto, não 
existem sequer os meios, técnicos e 
teóricos, para uma empresa desse 
tipo, e todas as modificações relati
vas às estruturas ecológicas devem 
ser feitas com o maior cuidado. En
quanto não se souber como modifi
car os ambientes é muito mais sá
bio preservá-los do que causar, ao 
acaso, mudanças de conseqüências 
imprevisíveis.

VEJA TAM BÉM : Ecologia; Ecos
sistema.

Habituação

Se a superfície onde um caracol 
estiver se locomovendo sofrer um 
impacto, esse molusco, numa rea
ção de autoproteção, recolherá os 
tentáculos retráteis da sua cabeça. 
Instantes depois, os tentáculos vol
tarão à posição anterior e o animal 
retomará sua locomoção*. Se o 
choque mecânico for produzido ou
tra vez, o caracol novamente reco
lherá os tentáculos e logo os porá 
para fora. Com a repetição dessa 
seqüência de eventos, o tempo du
rante o qual o a.cimal mantém os 
tentáculos recolhidos irá dimi
nuindo. Nos estudos de comporta
mento*, denomina-se “habituação” 
a processos como esse.

Habituação é o desvanecimento 
de uma resposta em conseqüência 
da apresentação repetida ou contí
nua de um estímulo* constante. No 
exemplo do caracol, a resposta é o 
recolhimento dos tentáculos e o 
estímulo é o choque mecânico.

Distinguem-se da habituação fe
nômenos como fadiga metabólica, 
acomodação sensorial e aprendi
zado. Assim, por exemplo, se a res
posta decai porque o organismo vai 
ficando muscularmente cansado, 
isso não é habituação. Também a 
formação de hábitos, em decorrên
cia de reforçamento ou condiciona
mento* clássico, não é o mesmo 
que habituação.

Um fenômeno oposto à habitua
ção e que fregüentemente complica 
as investigações é a sensibilização: 
aumento do vigor das respostas na 
medida em que se sucedem as apre
sentações do estímulo constante.

A habituação é geralmente con

siderada diferente da extinção, ape
sar da semelhança entre diversas 
das características de ambas. Uma 
diferença importante é que na ex
tinção o desvanecimento da res
posta é causado pela suspensão da 
apresentação de um estímulo refor- 
çador, ou incondicionado.

Como a habituação acontece em 
todos os filos do reino animal, é um 
processo de modificação de com
portamento capaz de revelar carac
terísticas fundamentais do sistema 
nervoso*. Está sendo estudada em 
moluscos*, insetos*, mamíferos* e 
outros grupos.

Em seres humanos, um exemplo 
importante é o da habituação do re
flexo de orientação a um estímulo 
sonoro. Em um laboratório acusti
camente isolado, um som sempre 
igual e com duração constante é to
cado repetidamente com intervalos 
pequenos e constantes. Depois de 
algumas apresentações, o reflexo* 
de orientação enfraquece muito 
(por habituação). Se logo depois o 
som for tocado com uma duração 
menor do t}ue a anterior, o reflexo 
reaparecerá. Também se o som du
rar mais que o anterior o reflexo 
aparecerá no momento em que o 
som deveria ter parado se fosse 
igual aos anteriores. Isso mostra 
que a habituarão é bastante especí
fica em relaçao ao estímulo: a res
posta reaparecerá se houver outro 
estímulo adequado.

Outra característica importante 
do fenômeno: durante o processo, 
se um estimulo bem diferente e/ou 
mais forte for apresentado, ocorre 
desabituação, ou seja, o organismo 
voltará a responder fortemente ao 
estímulo a que já  estava quase ha
bituado.

O organismo também poderá 
voltar a apresentar respostas vigo
rosas sem que tenha sido apresen
tado um estímulo desabituador. 
Trata-se, neste caso, de recupera
ção espontânea, que não ocorre na 
mesma sessão em que houve habi
tuação, mas, só depois de um longo 
intervalo. Assim, quando começar 
a segunda sessão, a resposta será 
mais vigorosa do que no fim da pri
meira, mas decairá mais rapida
mente: a habituação de uma res
posta é mais fácil se o animal j á  foi 
anteriormente habituado ao mesmo 
estímulo.

H ab ituação  e estím ulo

A taxa de habituação varia 
muito em função da natureza do 
estímulo e da resposta. Para alguns 
estímulos e algumas respostas, em 
menos de dez apresentações acon
tece habituação. Para outros, são 
necessárias várias dezenas de apre
sentações. De um modo geral, 
quanto mais fraco o estímulo, mais 
rápida é a habituação.

Pouco se sabe, ainda, sobre os 
mecanismos neurais responsáveis 
pela habituação. Os cientistas con
cordam apenas em que esses meca
nismos sao centrais, isto é, locali
zam-se no sistema nervoso central 
e não no periférico.

VEJA TAM BÉM : Compor ta: 
mento; Condicionamento; Estí
mulo e Resposta; Reflexo.
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Haendel

Contemporâneo de Johann Se- 
bastian Bach*, o compositor ale
mão Georg Friedrich Haendel 
(1685-1759) é considerado um dos 
mais típicos expoentes do Barroco* 
musical. Perfeitamente ligado ao 
espírito e à sensibilidade da época, 
foi capaz de desenvolver atividade 
criadora de alto nível artístico, en
contrando imediata comunicação 
com o público.

Nascido em Halle, Haendel ma
nifestou muito cedo extraordinária 
disposição para a música; mas seu 
pai —  um barbeiro-cirurgião do 
Exército —  queria fazer dele um 
jurista. Contudo, o duque de Saxe, 
após ouvi-lo ao órgão, pediu ao pai 
que consentisse em seus estudos 
musicais. A permissão foi dada, 
contanto que o menino, então com 
apenas sete anos, se dispusesse 
também a estudar jurisprudência 
(Haendel só se inscreveria como es
tudante de direito em 1702, cinco 
anos depois da morte de seu pai).

Paralelamente aos estudos regu
lares no liceu municipal de Halle, 
teve aulas de música com o mestre 
de cravo Friedrich Wilhelm Za- 
chov (1663-1712), que lhe ensinou 
a técnica dos instrumentos de te
clado, contraponto e fuga e a arte 
de variar um coral. A seguir, ini
ciou-o na composição e na instru
mentação, fazendo-o analisar e 
comparar cantatas e sonatas italia
nas e alemãs.

Aos dezessete anos, Haendel foi 
nomeado organista da catedral de 
Halle. Nessa mesma época, apro- 
fundou-se no estudo de óperas e in
teressou-se pelas atividades de uma 
companhia de oboístas, para a qual 
escreveria sonatas para oboe e 
baixo. Logo depois, deixou a ci
dade natal para fixar-se em Ham
burgo, onde a ópera alemã se 
achava no apogeu. Na viagem, pas
sando por Hanover, conheceu 
Agostino Steffani (1654-1728), 
professor de música do príncipe 
eleitor, cujas obras líricas influen
ciariam a formação musical de 
Haendel.

Em Hamburgo, o compositor foi 
segundo violinista na orquestra da 
ópera; foi quando escreveu a Pai- 
xao Segundo São João e suas duas 
primeiras óperas no estilo italiano, 
A lm ira  e Nero, que foram represen
tadas com muito sucesso em 1705. 
O declínio da ópera de Hamburgo, 
porém, forçou-o a partir para Flo
rença, onde esperava contar com o 
apoio de Jean Gaston de Médici 
(1671-1737), que aplaudira a ence
nação de Almira em Hamburgo.

Depois de compor em Florença 
algumas cantatas (ainda em estilo 
marcadamente germânico), Haen
del viajou de uma cidade para ou
tra (Roma, Nápoles, Veneza), fre
qüentando cortes e academias. Em 
Roma, foi influenciado pela música 
sacra e camerística, o que resultou 
em alguns salmos latinos. De volta 
a Florença, compôs Rodrigo, uma 
ópera à maneira italiana; depois, 
em Nápoles, escreveu Agrippina 
(1709), com libreto fornecido pelo

^41*.

A música de Haendel reúne a sensibilidade e o requinte formal do Barroco.

cardeal e vice-rei Grimari e repre
sentada pela primeira vez em 1709, 
em Veneza. O êxito foi total e 
Haendel recebeu diversas propos
tas vantajosas: chegou a sonhar 
com Paris, mas acabou aceitando a 
direção da capela da corte de Ha
nover.

Em 1710, obteve permissão da 
corte para ir a Londres representar 
Rinaldo, que consolidaria na capi
tal inglesa o predomínio da ópera 
italiana sobre a ópera mista (repre
sentada em inglês e italiano). Na 
Inglaterra, nenhuma outra ópera 
conseguira manter-se em cartaz por 
tanto tempo.

Conquistando a simpatia da rai
nha, fez representar O Pastor Fido, 
compondo em seguida algumas pe
ças para festas políticas, entre elas 
Birthday Ode fo r  Queen Anne. A 
rainha encomendou-lhe uma obra 
para comemorar a paz de Utrecht 
(17 13), e Haendel compôs Utrechet 
Te Deum and Jubilate. Essas pri
meiras experiências no gênero mo
numental foram inspiradas nas pe
ças do inglês Henry Purcell*. Com 
elas, Haendel conseguiu tornar-se 
compositor oficial da corte inglesa, 
embora ainda estivesse ligado à 
corte de Hanover. Nessa época, 
acentuava-se o conflito entre as 
óperas germânica e italiana.

Em 1714, após a morte da Rai
nha Ana (1665-1714), o Duque 
Jorge de Hanover foi proclamado 
rei da Inglaterra. Impressionado 
com o sucesso de Amadigi, convi
dou o compositor a acompanhá-lo 
numa viagem a Hanover. Ali-, 
Haendel escreveria A Paixão Se
gundo Brockes, desligando-se defi
nitivamente dos padrões estético- 
musicais da Alemanha, e a Música 
Aquática  (1717), sua maior obra 
orquestral.

Nova fase de sua vida foi mar
cada pelos três anos em que dirigiu 
a capela particular do duque de 
Chandos. Nesse período compôs os 
onze Hinos Chandos (1721), verda
deiras epopéias bíblicas, próximas 
ao drama musical; o oratório Es 
ther, que reunia música, dança e 
canto; e o idílio arcádico A c is e

D u ra n te  o  te m p o  e m  q ue e s te v e  na In g la te rra , H a e n d e l e n c o n tro u  n ovos c a m in h o s  p ara sua C ria tiv id ad e  m usical
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A ação dramática tem importância essencial no "Messias".

Galatéia (1718), introduzindo na 
ação dramática recursos da música 
coral e sinfônica.

Nesse mesmo período, Haendel 
foi chamado, juntamente com Gio- 
vanni Battista Bononcini (1670- 
1750) e Attilio M. Ariosti (1666- 
1740), para a direção musical da 
recém-criada Academia Real 
de Londres. Em 1728, entretanto, 
intrigas e rivalidades entre atores e 
atrizes fizeram com que as ativida
des fossem extintas. Nesse meio 
tempo, Haendel compusera Giulio 
Cesare (1724) — obra-prima do 
gênero operístico —  Tamerlano e 
Rodelinda. Porém, a pompa da 
ópera italiana acabou sofrendo um 
grande abalo, na Inglaterra, com a 
Opera dos Mendigos, de John 
Gay* e Johann Christoph Pepulch 
(1667-1752). Após compor suas 
três Antífonas da Coroação (para 
a posse de Jorge II), Haendel ade
riu às novas idéias, dedicando-se 
aos chamados oratórios ingleses. 
Contudo, não abandonou total
mente a ópera. Era considerado, 
tanto na Inglaterra como na 
França, um dos maiores mestres do 
teatro lírico. Transcreveu para o in
glês A c is e Galatéia e Esther, que 
não obtiveram sucesso; segui
ram-se dois outros fracassos; Dé
bora e Athalia. No entanto, já  es
tava à beira da falência, quando A  
Festa de Alexandre (1736), ba
seada num texto de John Dryden*, 
devolveu-lhe o sucesso. Segui
ram-se o oratório Saul (1737), a 
ópera Xerxes e a primeira série de 
Concertos para Órgão, Opus 4.

Depois do oratório Israel no

Egito, um salmo e quatro óperas, 
sofreu um ataque de apoplexia, de
vido ao excesso de trabalho. Recu
perou-se rapidamente e conseguiu 
terminar uma de suas obras-pri
mas, Messias, estreada em Dublin, 
em abril de 1742. Em 1747 escre
veu Oratório Ocasional e Judas 
Macabeu, peças que apoiavam 
abertamente os Stuart na luta con
tra os Tudor pelo trono inglês, e o 
oratório Joshua.

O talento do “grande urso”, 
como era então chamado em todo 
o Reino Unido, continuava a pro
duzir obras-primas, como os orató
rios Alexandre Balus, Salomão, Su- 
sana e R oyal Fireworks (1749). Em 
três meses escreveu mais duas ópe
ras e o Hino Fúnebre (para a es
posa de Jorge II). Novamente 
ameaçado pelos credores, aceitou a 
renda de um concerto beneficente 
organizado por seus amigos para 
ajudá-lo.

Depois de sua última viagem à 
Alemanha, em fevereiro de 1750, 
começou a perder a visão. Termi
nou penosamente o último ato de 
Jephte (1751) e foi submetido por 
tres vezes a operações de catarata. 
Ao tornar-se completamente cego, 
passou os últimos sete anos de sua 
vida em solidão e recolhimento. A 
6  de abril de 1759, conseguiu tocar 
pela última vez o teclado numa 
execução do Messias. Morreu no 
sábado de aleluia daquele ano, e foi 
enterrado em Westminster.

VEJA TAM BÉM : Barroco; Ópera.

Haiti

SUM ÁRIO

Localização: índias Ocidentais, no 
mar das Caraíbas 

Limites: oceano Atlântico (N); mar 
das Caraíbas (S e 01; República 
Dominicana (L)

Superfície: 27 7 50 km 2 
População: 4 243 926 hab. (1971) 
Cidade principal:

Port-au-Prince (cap. - 306 053 
hab.)

Idiomas: francês (oficial) e dialeto 
crioulo

Religiões: catolicismo romano; vudu 
Porto principal: Port-au-Prince 
Rodovias: 4 000 km 
Ferrovias: 290 km 
Unidade monetária: zurde

Descoberta por Cristóvão Co
lombo* em 1492, a ilha de Haiti foi 
inicialmente chamada de isla Espa- 
fiola ou Hispaniola (“Pequena Es
panha”) e, mais tarde, Santo Do
mingo.

Forçada a trabalhos pesados, a

população indígena — caraíbas — 
sofreu duro processo de extermínio. 
Em 1510, a necessidade de mão-de- 
obra levou à importação de escra
vos africanos. A partir de 1638, a 
ilha começou a ser disputada por 
colonizadores franceses que mais 
tarde acabaram invadindo Santo 
Domingo.

Em 1697, pelo tratado de Rys- 
wick, os espanhóis reconheceram 
oficialfnente a dominação francesa 
da região ocidental. Em 1789, essa 
parte de Santo Domingo constituía 
uma próspera colônia: contava 
com 7 800 plantações de cana-de- 
açúcar e 60 0 0 0  habitantes —  80% 
dos quais eram escravos negros. 
Essa exploração escravagista, que 
já  vinha provocando revoltas desde 
1722, foi violentamente contestada 
em 1791; liderados por Vincent 
Odé, os escravos exigiam a liber
dade. O motim resultou em massa
cre de grande número de brancos. 
Da parte destes, houve uma tenta
tiva imediata de reação. No en
tanto, apesar de todos os esforços 
e de sua superioridade bélica, a ar
m ada inglesa que os colonos da  Ja
maica enviaram em socorro dos 
brancos haitianos foi vencida pelos 
negros, chefiados por Toussaint*- 
Louverture. Este se tornou então o 
governador da ilha, aboliu a escra
vidão e deu nova constituição ao 
país.

Em 1802, Napoleão* enviou a 
Santo Domingo um exército de 
20 000 homens, chefiado pelo Ge
neral Leclerc (1772-1802) que, não 
conseguindo vencer a resistência

Nas feiras-livres. pequeno comércio baseado em produtos de subsistência.



154 Haiti

I . de  L a T o r tu e
P o r t  d e  ~  c '

C.de Cheval

Golfo da

H A I
I. d a  Saint

C . Dame 
M arie

DOMINICANA

Ca r a í b a s

dos negros, viu-se forçado a assinar 
um tratado de paz. Entretanto, 
vítima da traição, Toussaint foi 
capturado e transferido para a 
França, onde morreu num presídio.

Mas, na ilha, a luta prosseguia, 
agora sob a orientação de Jean-Jac- 
ques Dessalines* —  que, após ven
cer as tropas francesas já  semidizi 
madas pela febre amarela, 
proclamou a independência do país 
(1.° de janeiro de 1804), sob o 
nome indígena de Haiti (“m onta
nhosa”). Depois de dois anos, Des
salines foi assassinado e o Haiti di
vidiu-se por rivalidades políticas. O 
norte foi dominado por Henry 
Christophe* (Henry I). Seu rival, o 
mulato Alexandre Pétion*, tor
nou-se o senhor da região sul. As 
revoltas e os conflitos assumiram 
dimensões crescentes. Christophe 
suicidou-se. Foi então que Jean 
Boyer (1776-1850) unificou as re
giões norte e sul e apoderou-se da 
colônia espanhola (1822).

Só em 1825 a França reconhece 
a independência, impondo como 
condição o pagamento de uma in
denização aos antigos colonos. Em 
1843, Boyer é acusado de traição 
e expulso do país. A região oriental 
da ilha Hispaniola constitue-se em 
Estado independente, sob o nome 
de República Dominicana.

A oeste, o novo Estado do Haiti 
vivia em completa anarquia. As 
contínuas lutas pela conquista da 
supremacia política, entre negros e 
mulatos, reduziram o país a mais 
completa miséria. Em 1915, os Es
tados Unidos intervieram e, até 
1934, exerceram rigoroso controle 
económico e financeiro. Após sua 
retirada, a situação pouco se alte
rou: o Haiti continuou sendo um 
dos países mais pobres do mundo.

Em 1950, um golpe militar levou 
ao poder o Coronel Paul Magloire, 
cujo mandato expirou oficialmente 
em 1956. O Exercito fez pressão 
para que ele se mantivesse no poder 
mas, devido a uma greve geral, ele 
foi forçado a demitir-se. Em 1957, 
em meio a conflitos permanentes, 
François Duvalier*, o “ Papa Doc”, 
foi eleito presidente. Seu governo 
foi marcado por repressão violenta: 
sua polícia particular, os tonton- 
macoule, adotava a arbitrariedade 
como critério de ação.

sofreu violenta crise, seguida de 
uma revolta. Mas_ Duvalier aba- 
fou-a, lançando mão de uma polí
tica terrorista. Entre 1964 e 1968, 
haitianos exilados fizeram oito ten
tativas —  todas infrutíferas —  de 
invadir a ilha. Duvalier alterou a 
Constituição do país no que se re
fere à sucessão e, após sua morte, 
em 1971, o filho Jean-Baptiste Du
valier (1951- ) pôde herdar o 
poder, num país que conta com 
90% de analfabetos.

Recursos mal explorados

Cadeias montanhosas cobrem 
60% das terras haitianas, que ocu
pam o terço ocidental da Hispa
niola. A cadeia meridional, que do
mina toda a planície de Cul-du-Sac 
e o lago Saumâtre, compreende os 
maciços de La Hotte e La Selle. É 
neste último que se encontra o pico 
mais elevado do país, com 2 674 m 
de altitude. Ao norte, onde se loca
lizam maciços mais reduzidos, as 
cadeias paralelas de Matheaux e 
Montanhas Negras são divididas 
pelo vale do Artibonite (o mais im
portante rio haitiano) e pelo pla
nalto de Hinche.

Estreitas planícies estendem-se 
ao longo do litoral, merecendo des
taque algumas que se aprofundam 
pelo interior, acompanhando o vale 
do rio Artibonite.

O clima é tropical, caracterizado 
por duas estações úmidas: a pri
meira, de abril a junho, e a se
gunda, de outubro a novembro. 
Nessas estações, as chuvas trazidas 
pelos ventos alísios do nordeste 
chegam a provocar grandes en
chentes. A temperatura oscila entre 
20 e 34° C.

A população haitiana — 95% de 
negros e 5% de mulatos (descen
dentes de africanos e franceses) — 
é uma das mais pobres das Anti
lhas e, talvez, de todo o mundo. A 
maioria vive em choupanas com 
teto de palha e dedica-se a traba
lhos rurais. Embora a língua oficial 
seja o francês, quase todos os hai
tianos falam o crioulo — mistura 
de francês arcaico, dialetos africa
nos e indígenas, inglês e espanhol. 
Também o vudu é, talvez, mais 
praticado que o catolicismo.

A agricultura é o único recurso 
do país e dispõe de poucos e rudi-Em 1960, a economia haitiana U m a  p o p u la çA o  q uaae to d a  n e g ra  e p ra tic a n te  d o  v u d u  c a ra c te riza  o H a iti.
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Em 1915 os Estados Unidos intervieram na luta entre negros e mulatos.

Haletos 
Orgânicos

Resultado da substituição de um 
ou mais átomos de hidrogênio* de 
uma molécula orgânica por igual 
número de átomos de halogêneo*, 
os haletos orgânicos constituem 
uma importante classe de compos
tos químicos. São seus re
presentantes principais os haletos 
de alquila e de arila — derivados 
respectivamente dos hidrocarbone- 
tos* alifáticos e aromáticos.

Os haletos orgânicos são obtidos 
por diversos métodos, os quais di- 
videm-se em reações de adição e 
reações de substituição.

Dentro da primeira classe, pode
mos obter os haletos, adicionan
do-se diretamente um halogênio a 
uma dupla ou a uma tripla fígação. 
Formam-se, respectivamente, deri
vados di-etetra-nalogenados.

HZC = CH, + Br; — H2c — CHj 

Br Br

etileno 1 , 2  dibromoetano
Br Br
I I

R — C s C  — R ' + 2 Br, — R — C — C — R' 
1 I 1

Br Br
alquino tetrabromoalcano

Também a adição de halogeni- 
dretos a duplas ligações fornece de
rivados halogenados:

Brl
R -  C = CHj +  HBr — R -  C -  CH,

H H
Neste caso, a adição do hidrogê

nio do halogenidreto segue a regra 
de Vladimir Vasilevitch Markovmi- 
kov (1838-1904), ou seja, é feita no 
carbono mais hidrogenado.

Este método é o que mais serve 
à preparação de derivados que en
volvem o flúor: o ácido fluorídrico 
adiciona-se com relativa facilidade 
à dupla ligação olefínica. Consê- 
guem-se assim derivados halogena
dos mistos, entre os quais se desta
cam alguns fluorclorometanos — 
conhecidos industrialmente como 
freons. São usados como solventes,

Port-au-Prince. a capital do pais, conta com um aeroporto para jatos.

mentares instrumentos. Durante 
muitos anos, o Haiti exportou ape
nas pau-campeche e café —  que 
cresciam livremente nas encostas 
das montanhas. Na segunda me
tade do século X X , embora o café 
ainda dominasse o mercado expor
tador, este já  contava com açúcar, 
algodão, abacaxi e banana.

A exploração mineira vem sendo 
negligenciada, apesar de terem sido 
descobertas algumas jazidas de co
bre e ferro. A indústria manufatu- 
reira ainda é inexpressiva.

Das estradas de rodagem e cam i
nhos do Haiti, a maior parte não 
é adequada ao tráfego de automó
veis. A Estrada de Ferro Nacional 
funciona apenas nos trechos usa
dos para o transporte de cana-de- 
açúcar. A partir de janeiro de 1965, 
Port-au-Prince conta com um aero
porto para jatos.

VEJA TAM BÉM : América; A nti
lhas; República Dominicana.

Um balão de colo triplo, um agitador e um condensador tormam o aparelha- 
mento necessário ao processo de halogenaçáo: adição de um halogdneo às 
ligações insaturadas dos hidrocarbonetos. Os compostos obtidos são produ
tos de im p o rta n te s  aplicações nos mais diversos ramos da indústria.
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fluidos refrigerantes, extintores de 
incêndio, etc. O diclorofluormetano 
(C F 2 C12) ou Freon 12 é um com
posto estável, não-tóxico e refrige
rador muito usado em geladeiras e 
congeladores domésticos.

Na segunda classe, ou seja, nas 
reações de substituição, o tra ta 
mento de hidrocarbonetos satura
dos com cloro ou bromo, realizado 
com aquecimento ou sob a ação da 
luz, constitui outro método de pre
paração dos haletos de alquila. O 
resultado é, em geral, uma mistura 
de várjos haletos. Por exemplo, a 
cloração direta do metano CH^ dá 
origem a todos os seus possíveis 
derivados halogenados. Inicial
mente forma-se o cloreto de metila 
C H 3 CI e, depois, sucessivamente, o 
diclorometano CH,C1,, o tricloro- 
metano (ou clorofórmio) CHC13  e, 
por fim, o tetraclorometano (ou te
tracloreto de carbono) CC14. Além 
de serem usados como solventes in
dustriais, esses quatro derivados do 
metano têm aplicações particula
res. O CH 3 CI, por exemplo, é em
pregado em sínteses orgânicas, 
como agente de metilação; o CC14  

é utilizado como fluido extintor de 
incêndios. O clorofórmio é um dos 
mais potentes anestésicos de inala
ção, produzindo anestesia em pou
cos minutos; porém sua adminis
tração deve ser cuidadosamente 
controlada, pois uma dose exces
siva pode ser fatal.

Também nos compostos aromá
ticos (compostos que contêm o nú
cleo benzenico, muito estável), a 
reação que se dá é de substituição.

Assim, o benzeno reage com 
cloro, em presença de catalisador 
(por exemplo, ferro em pó), dando 
o monocíorebenzeno e despren
dendo HC1. Sob aquecimento os 
seis átomos de hidrogênio do ben
zeno podem ser substituídos por 
cloro, dando o hexaclorobenzeno.

+  3C l , - . +  6 HC1

Entretanto, em determinadas 
condições, sob a luz direta do sol, 
três moléculas de cloro podem adi- 
cionar-se às duplas ligações do 
benzeno, formando o hexacloroci- 
clohexano.

No caso do tolueno, a substitui
ção pode dar-se no núcleo ou na 
cadeia lateral. Quando a reação é 
feita em presença de ferro e no es
curo, a substituição se dá no nú 
cleo; se a reação é feita a quente 
e em presença de luz, a substituição 
ocorre na cadeia lateral.

Outra reação importante de 
substituição utiliza os álcoois 
como compostos de partida: 

r -  oh + Hei= r -  ci + h,o 
álcool haleto de

alquila
Como o processo é reversível, a 
reação não se completa. Para ace
lerar a produção de haleto é preciso 
retirá-lo ou eliminar a água, à me
dida que se forma. Em geral, op
ta-se pela remoção de agua, por 
meio de substâncias higroscópicas 
—  cloreto de zinco anidro, por 
exemplo. Nesse tipo de reação, os 
álcoois terciários são mais reativos 
que os álcoois secundários, que su
peraram em reatividade os primá
rios. E mesmo possível obter clore
tos de álcoois terciários à 
temperatura normal, sem que de 
substância higroscópicas:

(CH,), c  -  o h  +  HCl 

Álcool bulílico terciário

( C H ^ C -  Cl +  f^O

cloreto de terciobutila 
Como a formação do haleto é bem 
mais rápida que a reação inversa, 
é desprezível a quantidade de subs
tância que reage com a água.

Um importante derivado haloge- 
nado é o tricloroetileno CHC1 = 
CCL. E usado como solvente, po
dendo ser preparado por dois cami
nhos: a partir do etileno ou do ace
tileno. No primeiro caso, faz-se 
reagir o etileno com cloro elemen
tar, a uma temperatura de 300° C. 
O segundo envolve uma etapa in
termediária: o acetileno reage com 
o cloro, produzindo tetracloroe- 
tano; este, em meio alcalino, liberta 
HCl e forma o composto.

Também de grande importância 
é o cloreto de etila, H , C-CH 2 C1, 
preparado a partir de cloreto de hi 
drogênio e álcool etílico. O cloreto 
de etila é um gás à temperatura am
biente, mas em geral é mantido e 
vendido em recipientes sob pressão, 
ortde fica sob a forma líquida. E 
usado como anestésico, em peque
nas cirurgias como suturas de cor
tes, extração de dentes ou de abces
sos pequenos. E usado ainda em 
química orgânica, como agente de 
etilação, isto é, para introduzir o 
grupamento etila em diversos tipos 
de compostos orgânicos.

O cloreto de vinil a ,C H 2  = 
CHC1 é outro produto importante 
obtido a partir do acetileno:

CH ■ CH + HCl— CH, = CHCl

Encontra aplicação no preparo do 
cloreto de polivinila, o PVC — 
usado na fabricação de filmes, iso- 
lantes elétricos, tubos e fibras.

Outro haleto de alquila produ
zido industrialmente é o cloreto de 
alila — CH 2  =  CH — CH 2 C1 — , 
utilizado como produto intermediá
rio na síntese da glicerina.

Os derivados do flúor, os fluor- 
carbonetos, são utilizados indus
trialmente para fins especiais, de
vido à sua não-reatividade. São 
compostos extremamente inertes, 
que resistem à ação de oxidantes 
enérgicos ou de redutores fortes, 
sem sofrer alterações, mesmo a 
temperaturas bem elevadas. Assim, 
utiliza-se, por exemplo, o líquido 
C , 2 F2,  como isolante para trans
formadores de alta capacidade, 
funcionando a altas temperaturas.

Dos derivados do flúor, desta
ca-se o tetrafluoretileno C F, =  
=  C F j, que constitui a matéria- 
prima para a fabricação do téflon 
(politetrafluoretileno). Dotado de 
grande estabilidade térmica e forte 
resistência aos agentes químicos, é 
empregado na fabricação de guar
nições, isolantes elétricos, etc. A 
química dos fluorcarbonetos é hoje 
considerada como um novo ramo 
entre os compostos orgânicos.

O clorobenzenc e os clorotolue- 
nos —  usados como intermediários 
na fabricação de corantes e solven
tes —  são os mais importmites de
rivados halogenados aromáticos.

VEJA TAM BÉM : Benzeno; Hi
drocarbonetos; Polímeros.

Depois, é encaminhado à indústria de filmes, isolantes, fibras ou tubos.

Compostos orgânicos clorados. As bolas verdes correspondem a átomos de 
cloro: as brancas, aos de hidrogdnio; as escuras, aos átomos de carbono.

O cloreto de vinila costuma ser armazenado em grandes tanques, e é empre
gado na fabricação de PVC (cloreto de polivinila).
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Halófitas

São chamadas halófitas as plan
tas que se adaptam à vida em am
bientes hálicos —  isto é, onde o 
teor de sais é geralmente alto. (Am 
bientes glíquícos, por outro lado, 
são aqueles em que a salinidade é 
bastante baixa, e as plantas que ali 
se desenvolvem recebem o nome de 
glicófitas.) A elevada sàlinidade do 
ambiente hálico, mesmo temporá
ria ou periódica, que funciona 
como um fator de seleção de espé
cies: somente as que se adaptam 
conseguem se desenvolver.

Descobriu-se também uma 
enorme variedade de plantas, entre 
halófitas verdadeiras e glicófitas 
típicas, que dependem do grau de 
salinidade, de suas variações diá
rias e sazonais.

As demais plantas, porém, dei
xam de viver no ambiente hálico 
pelo fato de não conseguirem supe
rar as condições limitantes, entre as 
quais a toxidez provocada pelo ex
cesso de sódio (elemento bastante 
comum nos ambientes salinos) e a 
elevação da pressão osmótica do 
meio, que dificulta a absorção de 
água pelas raízes.

Mas as plantas halófitas passa
ram a tolerar o excesso de sódio, 
desenvolvendo mecanismos que 
controlam a quantidade de sal, ex
cretando as sobras por meio de 
glândulas especiais. Nas folhas de 
algumas espécies, verifica-se pe
queno acúmulo de sal exatamente 
nos locais onde se encontram essas 
glândulas epidérmicas.

O problema do suprimento de 
água, por outro lado, foi contor
nado por elas graças à capacidade 
de acumular cloreto de sódio em 
suas células, o que lhes permite de
senvolver forças de sucção capazes 
de retirar água do ambiente, por 
mais salgado que seja. Assim, elas 
compensam a salinidade do meio 
através de seus sucos vasculares. 
Mas poucas plantas vasculares 
conseguiram adaptar-se à salini
dade do ambiente (a flora halofític? 
vascular é muitas vezes inferior, em 
número de espécies, à flora glicofí-

tica vascular, quase toda continen
tal e alimentada, por água doce 
proveniente das chuvas).

As algas* marinhas são o exem
plo mais conhecido de plantas ha
lófitas, que se desenvolvem tam 
bém^ em determinadas áreas 
litorâneas, como nos manguesais e 
nos costões rochosos marinhos.

O solo dos manguesais, geral
mente localizados junto à desembo
cadura de rios, é formado em 
grande parte por areia e material 
orgânico que, trazido em suspensão 
pelo rio, flocula em contato com a 
água do mar. Esse solo, extrema
mente plástico e nutritivo, é perio
dicamente alagado pelas marés, 
tornando-se bastante salino. Nele 
desenvolve-se flora halofítica, às 
vezes de porte arbóreo, constituída 
por espécies dos gêneros Rhizo- 
vhora, Avicennia, Laguncularia, 
Bruguiera, Sonneratia, Xylocarpus 
e outros. Os três primeiros ocorrem 
no Brasil, onde são popularmente 
conhecidos por mangue bravo, se- 
riúba e mangue manso, respectiva
mente. Alguns deles são utilizados 
para curtir couros, graças ao seu 
elevado teor de tanino. Duas outras 
espécies (o Hibiscus tiliaceus e a 
samambaia Acrostichum aureum) 
costumam ocorrer juntas.

Nas dunas que se formam na re
gião posterior às praias marinhas 
as plantas halófitas têm um contato 
menos constante e menos direto 
com a água salgada, que se infiltra 
na areia ou é borrifada através da 
ressaca das ondas. Apesar de ser 
mais rica que a dos mangues,- a 
flora das dunas marinhas é tambem 
relativamente limitada. Por vive- 
rçm em solo extremamente are
noso, essas espécies são chamadas 
tambem psamofíticas (do grego, 
psamos =  areia). Entre elas desta- 
cam-se a Iresine portulaccoides (de 
folhas suculentas e caule averme
lhado), a Hydrocotyle umbellata 
(com folhas peitadas), a Remirea 
marítima (chamada de pinheirinho- 
da-praia), a Chrysobalanus icaco 
(maçãzinha-da-praia), a Dalbergia 
hecastophyllum  (espécies de orquí
deas e gravatás*).

VEJA TAM BÉM : Algas; Dunas 
marinhas.As algas marinhas compõem o grupo mais conhecido de plantas halófitas.

As plantas halófitas desenvolveram mecanismos para tolerar o excesso de sódio. Duas halófitas típif-a*■ "Saleola Kali" tà esquorda) o "Atriplex halimus'
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Halogêneos

Flúor (F), cloro (Cl), bromo (Br) 
e iodo (1) são elementos cujos áto
mos possuem sete elétrons na ór
bita mais externa, apresentando 
forte tendência a capturar um oi
tavo elétron. Combinam-se direta
mente com os metais —  em parti
cular com os alcalinos — , 
formando sais muito estáveis. Esse 
comportamento, determinado por 
sua estrutura eletrônica, valeu-lhes 
a designação de “halogêneos” — 
que, em grego, significa “geradores 
de sal” . Entre eles inclui-se tam 
bém, como último membro da sé
rie, o ástato (At), elemento radioa
tivo de _meia-vida muito curta.
Como não existe em quantidade 
apreciável na natureza, todos os 
dados a seu respeito for.am colhi
dos em experiências realizadas com 
diminutas quantidades do ele
mento, produzidas artificialmente.

Nas condições normais de pres
são e temperatura, o flúor e o cloro 
são gasosos; o bromo é líquido, e 
o iodo, sólido. As massas específi
cas e os pontos de fusão e de ebuli
ção crescem com o aumento do nú
mero atômico — do flúor para o 
iodo, ou seja, à medida que se 
desce no grupo VII da tabela perió
dica (também chamado de grupo 
dos halogêneos). As propriedades 
não-metálicas, muito pronunciadas 
no flúor (o mais eletronegativo de 
todos os elementos conhecidos), en
fraquecem gradativamente: o iodo 
chega a manifestar leves caracterís
ticas metálicas. Os halogêneos são A fluorita. o mineral mais importante e característico do flúor, é utilizada em análises espectroscópicas. 
pouco solúveis na  água. À tempe
ratura ordinária, um volume de 
água dissolve 2,5 volumes de cloro, 
formando-se.a “ água de cloro”. Fa
zendo-se passar uma corrente de 
cloro através de água resfriada a 
0o C, formam-se cristais amarelo-es- 
verdeados de CL. 8H 2 0 . A 20° C, 
a solubilidade do bromo é de 3,5 
gramas por 1 0 0  gramas de água; a 
ao iodo é de apenas 0 , 0 2  grama. O 
flúor não se dissolve na agua, em
bora a decomponha vigorosamente, 
liberando oxigênio e produzindo 
ácido fluorídrico:

2Fj +  2HzO —* 4HF +  0 2

Substâncias orgânicas como o 
dissulfeto de carbono, o álcool, o 
éter e o clorofórmio são solventes 
bem mais eficazes que a água. Re 
corre-se a essas substâncias para 
extrair os halogêneos de soluções 
aquosas.

F o n tes n a tu ra is  e ob tenção  
d os halogêneos

Devido à sua grande atividade 
química, os halogeneos não ocor
rem na natureza em estado livre, 
mas apenas sob a forma de com
postos. O flúor (do latim fluere, que 
significa “fluir” ) contribui com 
0,027% em peso para a constitui
ção da crosta terrestre e ocorre so
bretudo como fluoreto de cálcio 
(C aF2), formando a fluorita. Como 
funde a baixas temperaturas, esse 
mineral é empregado na metalurgia
como fundente. O flúor integra O iodo, elemento que se apresenta à temperatura ambiente sob a forma de cristais escuros e de brilho metancu, 
ainda outros minerais, como a crio- tem  grande facilidade em sublimar-se. É muito volátil, produzindo vapores de coloração violeta.
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lita (Na3 AIF6), e as apatitas, cuja 
importância maior decorre, no en
tanto, do seu elevado teor de fós
foro.

O cloro constitui 0,188% da li
tosfera e é encontrado, sob a forma 
de cloreto de sódio, na água do mar 
e em minas de sal-gema, onde apa
rece combinado com íons de sódio, 
potássio, magnésio e cálcio. Com
bina-se tambem com o potássio, na 
silvita (KC1); e, juntamente com 
esse metal e o magnésio, forma a 
carnalita (KCl.MgCl2 .6H ,0 ).

O bromo e o iodo podem ser en
contrados também no mar —  dis
solvidos na água ou no interior de 
organismos marinhos. Sua partici
pação na litosfera é pouco signifi
cativa: respectivamente 0 , 0 0 0  6 % e 
0,000 006%. Uma fonte de iodo 
que vem assumindo importância 
crescente são as algas marinhas: 
depois de secas e queimadas, o 
iodo é extraído das cinzas. A 
grande disseminação desses orga 
nismos marinhos torna o processo 
bastante econômico, embora a 
combustão provoque grandes per
das do elemento. O iodo também é 
encontrado como iodato de sódio 
(N aIO A  misturado ao salitre do 
Chile (NaNOj).

Com raras exceções, como a que 
vimos acima, os halogêneos estão 
presentes em seus compostos natu
rais como íons negativos. Para ob- 
tê-los no estado livre usam-se méto
dos que envolvem reações de 
oxidorredução. Um dos métodos 
mais empregados na obtenção de 
flúor e cloro é a eletrólise de seus 
sais.

O flúor foi isolado pela primeira 
vez em 1886, pelo químico francês 
Henri Moissan* — que decompôs 
eletroliticamente o á tido  fluorí- 
drico anidro (ao qual havia adicio
nado fluoreto de potássio). O mé
todo de Moissan continua sendo 
usado, com pequenas modifica
ções, na preparação industrial do 
flúor: KF.2H F fundido sofre a ele
trólise em eélulas providas de elé- 
trodos de grafita (Moissan usou 
elétrodos de platina).

Em 1774, o tratamento do dió
xido de manganês com ácido clorí
drico em solução aquosa provocou 
o desprendimento de cloro elemen
tar: 4HC1 +  MnO, —  Mn 
C 1, +  2H2  O +  C l j

Ó químico sueco Wilhelm 
Scheele (1742-1786) não o conside
rou um elemento, mas sim a combi
nação de oxigênio com uma subs
tância hipotética — que chamou de 
“múr.io” . Finalmente, em 1810, 
Humphry Davy* constatou tra
tar-se realmente de um novo ele
mento e batizou-o com o nome de 
“cloro” —  devido a sua cor amare- 
lo-esverdeada (chtoros, em grego, 
significa “ verde”). No laboratório, 
o cloro pode também ser preparado 
por oxidação do cloreto de sódio, 
em meio sulfúrico, usando-se como 
oxidantes o dióxido de manganês, 
o permanganato de potássio ou o 
dicromato de potássio. Industrial
mente, prepara-se o cloro j>or meio 
de eletrólise de uma solução de clo
reto de sódio: o elemento forma-se 
no ânodo; no cátodo, produz-se hi
dróxido de sódio (soda* cáustica).

O bromo foi descoberto em 
1826, pelo químico francês Balard 
(1802-1876) nas águas-mães das

Algumas reações de identificação do iodo: com a água (à esquerda), com

salinas. Mais tarde, na segunda me
tade do século XIX, desenvolve- 
ram-se métodos que permitiram 
sua extração em grande escala: o 
bromo é libertado dos brometos 
por meio de cloro e, em seguida, 
extraído com solventes orgânicos.

A combustão das algas mari
nhas levou à descoberta do iodo, 
em 1811. Seu descobridor, um co
merciante de sal-gema, denomi
nou-o simplesmente “X ” ; em 1815, 
Gay-Lussac* identificou “ X ” 
como iodo. Iodetos e iodatos são as 
formas mais comuns do iodo. Dos 
primeiros, o halogêneo é obtido 
mediante oxidação, em meio sulfú
rico, com nitrito de sódio (extração

das águas salgadas dos poços pe
trolíferos) ou com dióxido de man
ganês (extração das cinzas das al
gas marinhas). A redução com 
bissulfito de sodio permite obter o 
iodo dos iodatos: é o processo 
usado para produzir iodo a partir 
das águas-maes de cristalizaçao do 
salitre do Chile.

P rinc ipa is com postos

Sendo o mais eletronegativo de 
todos os elementos químicos, o 
flúor só pode apresentar um estado 
de oxidação negativo. Os outros 
membros do grupo, entretanto, po
dem a p r e s e n ta r  números de oxida

um solvente orgânico e com o amido.

ção positivos, quando se combinam 
com elementos mais eletronegati- 
vos; os compostos formados, em 
geral, também contêm oxigênio. 
Assim, cloro, bromo e iodo podem 
apresentar em seus compostos os 
números de oxidação +  1 e + 5 ,  ao 
passo que apenas cloro e iodo apre
sentam o numero de oxidação + 7 .

Os halogêneos combinam-se 
com o hidrogênio*, formando áci
dos halogenidricos ou haletos de 
hidrogênio: ácido fluorídrico (HF), 
ácido clorídrico ÇHCL), acido 
bromídrico (HBr) e acido iodídrico 
(Hl). Obtém-se ácido fluorídrico 
atacando-se a fluorita com ácido 
sulfúrico concentrado, à tcmpcra-

O preparo do bromo inicia-se nas salinas, que. muitas vezes, utilizam moinhos de vento no bombeamento da água
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Equipamento para a produção de cloro e soda cáustica, a partir de NaCI.

Hanseática, Liga

Em pleno século XII, numa Eu
ropa de feudos e mosteiros, basica
mente voltada para uma economia 
agrícola, duas regiões viam seu co
mércio florescer: as cidades italia
nas — que se especializavam no 
comércio de produtos de luxo e es
peciarias do Oriente —  e os cen
tros urbanos alemães —  que se de
dicavam principalmente à venda de 
gêneros agrícolas.

Com a expansão do comércio 
alemão para o Ocidente, os germâ
nicos iniciavam um processo de as
sociações comerciais que teve rá
pido desenvolvimento e dominou 
todo o norte do continente, da In
glaterra à Rússia. Mais que simples 
monopólio ou truste, essas associa
ções — denominadas mais tarde 
Liga Hanseática —  prenunciavam 
o posterior surgimento do capita
lismo*.

Já em 1158 os germanos* ha
viam dominado completamente o 
invasor eslavo, submetendo suas

populações e príncipes aos senho
res alemães.

Os equipamentos militares dessa 
luta foram fornecidos pela classe 
dos comerciantes, que ganhou, em 
troca de seus préstimos, valiosas 
concessões comerciais. Logo renas
ceram antigas cidades e surgiram 
novos centros urbanos, congre
gando homens de negócios, arte
sãos, mineiros e operários. Primei
ramente, fundaram-se as cidades 
das costas sul e leste do Báltico: 
Liibeck, Riga e Reval; no fim do 
século XIII, incluíam-se a Polônia, 
os países danubianos (Áustria, 
Hungria, Tchecoslováquia, Iugos
lávia e Bulgária) e a Escandinavia 
(de Burgen a Estocolmo). Os mer
cadores compravam toda a produ
ção de trigo, encarregando-se da 
exportação; o mesmo acontecia 
com a pesca do arenque, desenvol
vida no mar Báltico.

Os mercadores alemães percebe
ram que sua união seria muito mais 
eficiente e lucrativa: no século XII, 
agrupando seus pares de Schleswig 
à Letônia, eles já  possuíam uma 
poderosa Associação do Comércio. 
Com a vitória sobre os eslavos, 
conseguiram que as aldeias pudes
sem ter seu mercado ligado aos

—<• C aSO . +  2HF.
É um líquido incolor, de cheiro 

irritante e vapores tóxicos. Como 
ataca o vidro com m uita facilidade 
é empregado no preparo de vidros 
despolidos e como catalisador, nas 
reações de alquilação que levam à 
formação de naftas leves.

Aquecendo-se cloreto de sódio 
com ácido sulfúrico concentrado, 
obtém-se o ácido clorídrico*: 
N aC I +  H ,S 0 4  —  NaHSO„ +  
+  H C 1.

Na indústria, recorre-se à síntese 
dos elementos cloro e hidrogênio: 
H2  +  C l 2  —  2HC1 +  43,8 cal.

O ácido clorídico reage facil
mente com um número grande, de 
metais, libertando hidrogênio e for
mando sais —  os cloretos, com 
aplicação em diversos ramos d a  in
dústria.

O ácido bromídrico é obtido por 
combinação direta dos elementos 
que o integram. Seu aspecto e algu
mas de suas propriedades, físicas 
lembram o ácido clorídrico. Seus 
sais mais importantes são o bro
meto de prata (usado em fotogra
fia) e os brometos de sódio e potás
sio —  empregados em medicina no 
tratam ento de distúrbios nervosos.

O ácido iodídrico exibe também 
comportamento semelhante ao do 
ácido clorídrico.

A afinidade dos halogêneos pelo 
oxigênio* cresce com o aumento 
dos números atômicos (nesse 
mesmo sentido, a tendência a se 
combinarem com o hidrogênio di 
minui). O flúor tem grande dificul
dade para formar compostos oxige
nados. Entre os sais oxigenados do 
cloro destacam-se os hipocloritos: 
o de sódio (NaCI O), em virtude de 
libertar cloro, é usado como bran
queador, na indústria têxtil e do pa
pel. Também são importantes os 
sais dos ácidos clórico (HC103) e 
perclórico (HC104): os cloratos e 
percloratos —  sobretudo os de só

dio e potássio, que, ao se decompo
rem, libertam oxigênio. O perclo- 
rato de potássio é usado na 
fabricação de explosivos. O clorato 
de sódio, por sua vez, é empregado 
como herbicida*, para o extermínio 
de ervas daninhas; o clorato de po
tássio é utilizado como oxidante e 
na fabricação de fósforos.

Com o oxigênio, o iodo forma os 
ácidos iódico (H IO ,) e periódico
(h i o 4).

Os ácidos hipobromoso (HBrO) 
e brômico (HBrOs) e os sais que 
deles derivam são os únicos com
postos oxigenados do bromo. Fi
nalmente, o óxido OF 2  •— um gás 
incolor e muito venenoso, que se li
quefaz a 145° C, obtido pela pri
meira vez em 1927 —  representa 
uma das duas únicas possibilidades 
de combinação do flúor com o oxi
gênio. Resulta da ação do flúor so
bre uma solução alcalina:

2NaOH +  2F —  2N aF +
+  OF 2  +  h 2o
O outro composto, 0 2 F2, é ob

tido passando-se uma descarga elé
trica através de uma mistura de 
flúor e oxigênio, abaixo de 
— 100° C. E um líquido vermelho, 
de grande instabilidade.

Os átomos de halogêneos tam 
bém podem combinar-se entre si, 
formando os chamados compostos 
interhalogêneos. Assim, existem 
compostos tais como iC l, mono- 
cloreto de iodo, sendo conhecidas 
todas as combinações possíveis en
tre dois átomos quaisquer de halo
gêneos, com exceção de IF. Além 
desses, existem também compostos 
interhalogêneos mais complexos, 
dos quais são conhecidos C1F3, 
BrF3, ICI3, BrF5, IF5  e IF7.

VEJA TAM BÉM : Clorídrico, 
Ácido; Elementos, Classificação 
Periódica dos; Haletos Orgânicos; 
Soda Cáustica; Sódio:

O renascimento do comércio no norte da Europa, com a Liga Hanseática. 
propiciou à burguesia a realização de seu velho sonho: imitar a nobreza.
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grandes centros urbanos e às maio
res correntes comerciais.

O  longo p rocesso  
de fo rm ação

Em 1161 abriram feitorias de 
trânsito em Visby, na ilha de Go- 
tland, introduzindo na Noruega o 
trigo das novas terras. Ao mesmo 
tempo, conquistaram o controle da 
pesca do arenque e da produção de 
sal da Scania, e estabeleceram, em 
Novgorod, um kontore (entreposto) 
que polarizava todas as transações 
comerciais com essa região da 
Rússia. Três outros entrepostos ti
veram grande destaque nessa 
época: Londres, Bruges e Bergen.

Os germanos tinham o monopó
lio do tráfico marítimo, o que lhes 
permitia controlar todo o comércio 
do Báltico. Em fins do século XII 
já  haviam desenvolvido novos tipos 
de embarcações —  os kogge e os 
holk, que lhes garantiam esse domí
nio comercial.

No momento em que surgiram 
as primeiras tentativas importantes 
de destruição dos monopólios das

associações, os comerciantes trata
ram de se fortalecer constituindo 
um a complexa organização econô
mica, social e política. Liibeck, a 
principal cidade, assinou um tra
tado de amizade com Hamburgo e, 
em seguida, com outras cidades do 
leste e oeste. Em 1343, a liga dos 
comerciantes passou a ser a Liga 
das Cidades, posteriormente deno
minada Liga Hanseática.

A  L iga: um a organ ização  
com plexa

Dois objetivos eram bem co
muns a todas as cidades da Liga: 
lutar contra concorrentes estrangei
ros, contra os senhores feudais que 
opunham obstáculos ao desenvolvi
mento de seu comércio, e contra os 
atos de pirataria.

No seu apogeu, a Liga contava 
com mais de oitenta cidades, djvi- 
dindo-se em quatro grandes seções, 
cujas capitais se localizavam em 
Lübeck, Colônia, Brunswick e 
Dantzig. Cada seção reunia-se uma 
vez por ano, num a assembléia par
ticular na capital do distrito. De

três em três anos, os deputados dos 
distritos encontravam-se em Lü
beck para o congresso geral de 
toda a comunidade. Hansetag (Par
lamento de Hansa) traçava as dire
trizes básicas da política externa no 
bloco, assinando, em nome de to
dos, tratados e alianças com outros 
grupos, e declarações de guerra 
contra concorrentes inimigos. Em 
Lübeck ficavam os tesouros e ar
quivos da Liga, e o poder de deci
são sobre a escolha de embaixado
res da Confederação. A Hansa 
nunca teve uma m arinha de guerra 
nem um exército permanentes: 
cada cidade, em caso de necessi
dade, fornecia determinado contin
gente militar e uma contribuição 
em dinheiro. Na verdade, a caixa 

■ de defesa era mais constante que as 
formações militares, apesar de não 
terem sido poucas as intervenções 
armadas da Liga Hanseática.

Para pertencer à associação, os 
comerciantes tinham de preencher 
alguns requisitos: ser alemão; ser 
independente e conhecido por ou
tros membros da Assembléia distri
tal ou geral; estar pronto a pagar

os impostos e acatar as ordens de 
unidade contra o inimigo. Possíveis 
guerras entre as cidades da Confe
deração só eram reconhecidas e ad
mitidas depois da apreciação de 
Lübeck. As normas da Hansa de
terminavam ainda que os mercado
res estrangeiros não podiam morar 
permanentemente em qualquer ci
dade alemã.

t O s concorren tes 
d a  H ansa

Os flamengos de Bruges e Gand 
foram os primeiros a tentar a que
bra dos monopólios hanseáticos. 
Queriam se desvencilhar da domi
nação comercial alemã, que interfe
ria até mesmo em seus negócios in
ternos: os germanos já  tomavam 
conta de Bruges, um verdadeiro 
mercado mundial, onde os ingleses 
depositavam sua lã; os frisões e ho
landeses, o gado; os franceses, o vi
nho; os espanhóis e portugueses, as 
frutas do Mediterrâneo.

Com o poder marítimo nas 
mãos, os hanseáticos obrigavam 
todos a lhes entregar seus produtos
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para a distribuição no exterior (os 
flamengos, por exemplo, precisa
vam deles para o transporte de suas 
mercadorias ao leste europeu).

Quando os flamengos ameaça
ram desfazer acordos com os ale
mães (concessões econômicas e 
jurídicas), estes deixaram de levar 
qualquer tipo de mercadoria a Bru
ges ou Gand. O boicote resultou no 
recuo do inimigo, que cedeu, vol
tando a dar as garantias de antes, 
além de pagar um a vultosa indeni
zação à Liga Hanseática.

Os escandinavos, por sua vez, 
tentaram romper o monopólio, re
cusando-se a entregar trigo e sal 
para os alemães (sem sal não é 
possível preparar o arenque). Mas 
não conseguiram.

Também uma coligação de in
gleses, flamengos e russos ousou 
enfrentar a Hansa, mas igualmente 
sem sucesso.

A decadência  
da  L iga H anseática

Um dos grandes segredos da 
força da Liga Hanseática era a sua 
homogeneidade interna, que con
trastava com as regiões descentrali
zadas da Europa. Quando afinal se 
organizaram as monarquias nacio
nais européias, a Liga se enfraque
ceu. Assim, a união da Polônia e 
Lituânia (1386), da Dinamarca,

Noruega e Suécia (1397); e a cen
tralização do poder russo (1478) 
sob Ivâ III (1462-1505) — que 
capturou Novj>orod e expulsou os 
alemães — opõem forte resistência 
à Hansa. Os governos nacionais 
percebem as vantagens políticas e 
econômicas nas alianças com seus 
mercadores, e estimulam o comér
cio de suas nações em formação.

A potência hanseática possuía 
também poderio marítimo: portu
gueses e espanhóis quebrariam esse 
monopólio através das grandes na
vegações, mudando as rotas comer
ciais do Mediterrâneo e do Báltico 
para o Atlântico.

Além disso, os ingleses e holan
deses cresceram não só do ponto de 
vista mercantil, mas também indus
trial, conquistando gradativamente 
a supremacia sobre todo o norte do 
continente europeu.

No Congresso da Liga Hanseá
tica de 1669, notava-se a evidência 
do fim, em contraste com os anos 
áureos do século XVI: apenas 
cinco cidades insistiam em conti
nuar lutando no comércio interna
cional: Lübeck, Bremen, Frankfurt, 
Augsburgo e Nuremberg.

VEJA TAM BÉM : Comércio; 
Companhias de Comércio; Mer
cantilismo.

Happening

“ Fazer um happening é extrair 
um fato do seu contexto: durante 
um passeio, por exemplo, ver auto
móveis, não em sua função utilitá
ria, mas sim como um espetáculo 
que nos é oferecido. E ter,'consciên
cia de que o mundo é um espetá
culo dentro do qual nós mesmos 
somos o espetáculo.” Essa defini
ção, do escritor francês Jean-Marie 
de Clézio, entende o happening an
tes de tudo como uma atitude que 
classifica os elementos do coti
diano —  inclusive o sujeito-obser- 
vador — como objetos estéticos.

A idéia de que os objetos possam 
e devam ser considerados não por 
suas funções específicas, mas tao- 
somente pelos aspectos estéticos 
que possam assumir, é um dos 
pressupostos do Dadaísmo* —

tanto que alguns dadaístas, como 
Hans Arp*, são considerados pre
cursores do happening.

O movimento dadá, contudo, 
mesmo tirando os objetos de seu 
contexto, mantinha-os dentro de 
uma estrutura tradicjonal. Um 
exemplo é o quadro E o Chapéu 
que Faz o Homem, onde Max 
Ernst* promove simplesmente uma 
associação livre de três dezenas de 
chapéus, obtendo efeitos de ex
trem a mordacidade, dentro de uma 
estrutura fechada (o quadro em si 
mesmo). Os chapéus nao são tom a
dos por sua finalidade e estão fora 
de contexto, mas o objeto-quadro 
continua preso a seu contexto e a 
seus fins. Do ponto de vista do hap
pening, o proprio quadro poderia 
ser utilizado como chapéu, ou 
como depósito de cinzas, ou como 
qualquer coisa que agradasse ao es
pectador. Também o objeto-quadro 
deveria despir-se de sua finalidade 
clássica —  a de ser apenas obser
vado pelo espectador.

Um dos fins convencionais de

Para dominar os mares, os mercadores criaram novas embarcações.

No happening, temas políticos e existenciais adquirem nova linguagem.
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Um happening de rua realizado nos Estados Unidos por grupo que exibe peças curtas de violento protesto.
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A criação coletiva é acompanhada pela queda dos esquemas convencionais.

um quadro (ou de qualquer outro 
produto artístico) é conter a arte*, 
tê-la dentro de si mesma, em seus 
ljmites. Na medida em que o pró
prio objeto artístico pode e deve 
servir a outros fins e não ser to
mado por sua utilidade, a arte não 
pode permanecer contida em seus 
limites e transborda para todo o 
universo do espectador (que inclui 
ele mesmo). Assim, entre obra e ob
servador deixa de existir qualquer 
diferença significativa: por exem
plo, numa cena happening onde al
gumas pessoas estejam observando 
o quadro de Emst, uma delas pode 
sentir o detalhe artístico não nos 
chapéus do quadro, mas nos cha
péus dos outros espectadores, ou 
no seu próprio, ou mesmo nas ca
beças despidas, ou ainda em outros 
detalhes gue nada tenham a ver 
com chapéus.

Tomada como parte integrante 
da obra, a participação do especta
dor é essencial no processo happe
ning. Mas essa vinculação precisa, 
na medida do possível, fugir das 
funções e dos papéis predetermina
dos. Um espectador que, vendo o 
quadro de Ernst, participe com a 
afirmação: “Trata-se de um belo 
quadro”, ter-se-á mantido nas fun
ções de espectador, no papel de ad
mirador da arte, dentro dos mais 
tradicionais estereótipos. Não se 
terá entregue à obra, não terá agido 
livremente.

Um dos problemas fundamentais 
para uma nova modalidade de par
ticipação do espectador encon
tra-se no contexto geral. Ainda 
usando a pintura dadaísta de Max 
Ernst como exemplo, deve-se levar 
em consideração que, para chegar 
até ela, os visitantes antes tiveram 
que tomar a atitude “ir ao museu”, 
o que já  implica um estereótipo de 
“respeito” e “seriedade”. Num lu
gar burocraticamente adminisr 
trado, viram-se, ainda que discreta
mente, sob a vigilância policial, 
atravessaram objetos e lugares so
lenes. Assim, chegaram quase “ va
zios” aos “chapéus” : toda e qual
quer reação “espontânea” que 
pudessem ter já  foi inteiramente 
inibida pelo contexto geral.

Por tudo isso, a perspectiva hap
pening considera uma galeria de 
arte o lugar menos adequado para 
se participar de uma obra. Para os 
cultores do happening, melhores re
sultados seriam conseguidos se o 
quadro de Ernst estivesse exposto, 
por exemplo, na parede de um bote
quim, onde as pessoas teriam muito 
mais facilidade em ceder a seus im
pulsos de participar da obra.

Como o quadro de Ernst é uma 
obra dadaísta, que não se destina a 
um a participaçao do tipo happe
ning, parece sem dúvida mais ade- 

uado que seja mantido no Museu 
e Arte Moderna de Nova York do 

que na parede de um botequim. 
Mas sua eventual destruição devido 
à participação do público* intro
duz outro conceito-chave do pro
cesso happening: a fugacidade.

Classicamente, a obra de arte ca 
racteriza-se pela beleza perene, que 
se mantém a despeito das diferen
ças culturais ou temporais dos es
pectadores. Uma vez pronta, ela 
conserva sua significaçao. O hap
pening, entretanto, considerando o 
amhipntp (om ?<^nstsint9 mudança)

e a intervenção pessoal e imprevisí
vel do indivíduo espectador, modi- 
fica-se a cada momento e não pode 
ser fixado, gravado.

Exemplificando: se um happe
ning for filmado, o produto tinal 
sera um filme*, não mais um hap
pening. Os espectadores desse filme 
poderão ver um happening, mas 
não o viverão como processo artís
tico, porque happening v participa
ção Gomplcta, c não apenas visual.

Supondo-se, todavia, que assumam 
uma atitude criativa face ao filme 
exibido, incorporando-se ao pro
cesso artístico, isso poderá tor
nar-se um happening, mas diferente 
daquele gravado no filme.

A  arte  d a  ação

Por isso, o happening não se de
fine como obra de arte, mas como 
piuLMsu uutsiicu. Dele nao re

dunda nenhum produto final. A 
arte está no processo e não em seu 
resultado. É a arte da ação, oposta 
à arte tradicional da contemplação. 
“ Em contraste com a arte do pas
sado, os happenings não têm co
meço, meio ou fim estruturado. A 
sua forma é aberta e fluida. Neles, 
nada se persegue de evidente, e, 
nada é ganho, a não ser a certeza 
de um número de ocorrências, de 
acontecimentos, aos quais se presta 
mais atenção do que habitual
mente. Esses acontecimentos só 
existem uma vez (ou apenas .algu
mas vezes), desaparecendo para 
sempre e sendo substituídos por ou
t r os . . . ” (Palavras de Allan Ka- 
prow (1927- ), o primeiro ar
tista plástico americano a fazer 
happening nos Estados Unidos.) 
Nessa linha, o papel do artista, do 
autor, é fornecer estímulos m últi
plos ao público, favorecendo res
postas participantes, livres, recria- 
doras do processo. E evitar 
elementos que possam vir a inibir 
ou a cercear a ação do público.

Um happening realizado por Ro- 
bert Rauschenberg* é considerado 
típico exemplo. Nele, o autor subiu 
em uma escada muito alta, colo
cada em frente dos espectadores, 
carregando um balde de água suja. 
Balançou o balde durante muito 
tempo, e os espectadores, olhando 
para cima, eram compelidos a ficar 
movimentando a cabeça, como se 
assistissem a uma partida de tènis. 
E foi só.

O insólito da situação deu mar
gem para se argumentar que tais
exiMçoes carecem de sentido, mas
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N£o há platéia: o espectador funde-se ao espetáculo, suas ações e reações integram o roteiro. O happening acontece. (Grupo Living Theater.)

a intenção é justamente a de evitar 
um sentido predeterminado, que 
conduziria a reações tambem

fireestabelecidas e, portanto, sem a 
iberdade e a espontaneidade que se 

almeja conseguir. Se, ao inves de 
suhir numa escada, Rauschenberg 
tocasse um samba, os espectadores 
participariam muito facilmente 
dançando o samba. A um estímulo 
de significado dado. corresponderia 
uma resposta estereotipada — e 
não haveria happening algum.

Portanto, no happening o insó
lito e o aberrante (pelos padrões 
convencionais) não necessitam ter 
qualquer significado em si mesmos; 
sua função essencial é impedir uma 
relação com situações anteriores si
milares, que venham a implicar 
uma padronização das respostas 
dos espectadores.

Quanto aos estímulos desenca
deados, o ato de Rauschen berg 
tende a despertar variada gama de 
sensações. Pode-se delimitar algu
mas: graça, inicialmente, pelo inu-

sitado da situação; temor (a água 
pode efetivamente ser atirada con
tra o público); desconforto físico e 
sensação de ridículo (pelo giro 
contínuo das cabeças). E, à medida 
que o ato continua sem variar, no
vos sentimentos vão se introdu
zindo. Por exemplo: sentindo-se 
ridículo, o espectador pretende pa
rar de girar a cabeça, mas isso 
tende a aumentar o temor, nois sem  
olhar não tem como se defender de 
uma eventual queda de água suja. 
E assim por diante.

Todos esses sentimentos, e ou
tros mais, apresentam-se nos espec
tadores com características e inten
sidade diferentes, até o momento 
em que eles, submetidos à tensão, 
começam a reagir, de maneira indi
vidual e espontânea. E acabam, 
pelo extravasamento de emoções, 
participando ativamente do pro
cesso.

“ Quero significar que esta dança 
sagrada não se dirige somente aos 
olhos, mas a todos os sentidos. Ao

ouvido, ao olfato, ao paladar, à va
gina, à glândula, ao ânus, ao corpo 
astral, ao emissor-receptor de vi
brações, à fluidez, aos duplos. Pas
sou o tempo em que a obra de arte 
se dirigia simplesmente à razão, 
unicamente ao bom senso.” (Jean 
Jacques Lebel.)

Ao concentrar os estímulos, com 
simplicidade, num único ato, Raus
chenberg valorizou seus efeitos, eli
minando elementos inibitórios se
cundários que poderiam advir. Se, 
ao cabo de uns cinco minutos, ele 
fizesse entrar um ator com nm ser
rote, todas as reações que se inicia
vam na platéia seriam inibidas. Re
portando-se ao estereótipo 

público”, os assistentes se coloca
riam na espectativa da ação do 
ator, esperando e “torcendo” para 
que ele executasse as ações que eles 

róprios gostariam de realizar. O 
appening estaria perdido. Em um 

manifesto-definição, os artistas que 
o assinaram finalizam: “ O sagrado, 
as interdições cotidianas, a criaçao

das imagens e a livre expressão do 
sonho, a linguagem e a pulsação 
alucinatória, a festa dos instintos e 
a ação social, a expansão dos nos
sos estados de consciência e de 
subconsciência, a elucidação do in- 
conscicntc colctivo, a gestão polí
tica da nossa própria existência, 
tudo isso pode ser conciliado no 
momento em que conquistarmos a 
multiplicidade soberana do ser, isto 
é, quando ultrapassarmos a arte, 
atravessarmos o teatro e alcançar
mos a vida”.

C om o surgiu

Como forma de espetáculo artís
tico, o happening nasceu basica
mente do problema da comunica
ção entre o artista e o público — 
que parece constituir, desde fins do 
século XIX , o dilema capital da 
arte. A partir do Impressionismo*, 
e passando por todos os movimen
tos artísticos posteriores, a relação 
emocional estabelecida entre ar-
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O happening musical liga-se sobretudo à eletrônica e à arte aleatória.

tista e público constituía-se, antes 
de mais nada, em uma recusa de 
comunicação. A obra, ao invés de 
tornar-se uma linguagem de aproxi
mação artista-público, parecia di
ferenciá-los cada vez mais.

Desde 1960, muitos artistas de 
várias nacionalidades desencadea
ram uma atividade com estes obje
tivos: o que eles pensavam ser o li
vre funcionamento da criação, sem 
se levar em conta o que agrada ou 
vende; abolição do privilégio de es
pecular sobre o arbitrário valor co
mercial da obra de arte: eliminação 
dos intermediários entre artista e 
público; fim do “policiamento cul
tural” ; eliminação da fronteira su
jeito/objeto.

Na busca desses objetivos, um 
dos problemas fundamentais era a 
necessidade de criar uma nova lin
guagem que neutralizasse os esque
mas que isolavam o público do ar
tista. Esse tipo de comunicação, 
encontrado experimentalmente em 
vários lugares por volta de 1960, 
foi batizado por Allan Kaprow 
com o nome happening (palavra in
glesa que significa literalmente 
“ acontecimento”).

A comunicação entre a arte de 
vanguarda e o público encontra no 
happening sua formação. Atacando 
frontalmente o problema da per
cepção*, o happening procura colo
car o espectador no cerne do acon
tecimento. Ele já  não se 
encontraria mais diante de um qua 
dro, mas no quadro; não mais na 
platéia, mas no palco. A importân
cia da passagem à ação corporal, 
a novas e imprevistas atitudes por 
parte do espectador, observa-se ao 
nível do indivíduo, quando ele se 
confronta com sua própria posição 
engajada no acontecimento, e ao 
nível do processo, porque todas as 
suas atitudes e reações são conside 
radas parte integrante da “obra co
letiva’ .

O francês Jean-Jacques Lebel,

teórico do happening, afirma: “ Nós 
situamos como ponto de partida a 
abertura do ser; e, com oponto  de 
mira, a sua transformaçao”. Mas 
isso só é possível na medida em que 
o espectador racional e emocional
mente, participe dessa transfor
mação permanente, pois, para que 
um processo de comunicação possa 
ser experimentado sem os condicio
namentos sociais limitadores, é ne
cessário que todos os canais que 
emitem e recebem estejam abertos 
para a comunicação.

O happening é, enfim, a arte- 
vida, arte-cotidiana, arte-qualquer- 
lugar, que procura estabelecer um 
processo de simples comunicação 
ind ivíduo- individ uo.

Os principais artistas happening 
da decada de 1960 sao Red 
Grooms, Jim Dine, Claes Olden- 
burg, Allan Kaprow, Robert Raus- 
chenberg (1899 1973) além dos 
grupos teatrais Bread and Puppet 
dirigido por Peter Schumann e o 
Living Tneater organizado por Ju- 
lian Beck e Judith Malina (Estados 
Unidos). Também merecem desta
que os artistas, Wolf Vostell e Ba 
zon Brock (Alemanha), Jean-Jac
ques Lebel (França), o grupo Gutai 
(Japão) e os membros da Oficina 
de Livre Expressão, que atua em 
vários países da Europa. No Brasil, 
as experiências principais estive
ram a cargo de Flávio de Carvalho 
(1899-1973), Nelson Lerner (Hap-

fienings) e Hélio Oiticica (Parango- 
és), Flamarion, Moriconi, no Rio, 

além dos chamados Domingos de 
Criatividade, promovidos pelo Mu
seu de Arte Moderna do Rio de Ja 
neiro, e das recentes experiências 
do diretor brasileiro José Celso 
Martinez Correa.

VEJA TAM BÉM : Aleatória, Arte; 
Arte; Cage, John; Cunningham; 
Dadaismo; Rauschenberg; Publico.

No conjunto dos fenômenos mu
sicais, harmonia é o método de 
composição* e análise que se ba
seia nas relações simultaneas dos 
sons. Isto é, trata os sons como um 
conjunto sonoro vertical (acorde), 
descobrindo suas relações dentro 
do próprio conjunto e as relações 
e funções que o encadeiam. A har
monia seria, assim, como algo que 
se sucede verticalmente (ao passo 
que a melodia* se desenvolve hori
zontalmente).

Numa construção harmônica, o 
acorde é o elemento principal. Não 
se trata  de um amontoado de quais
quer sons, mas de uma combinação 
simultânea de três ou mais sons di
ferentes, com intervalos determina
dos. Desde o início do século 
XVIII, os acordes reduzem-se a 
combinações de terças sobrepostas. 
Segundo a posição destas, um 
acorde pode ser perfeito maior, per
feito menor, aumentado e diminuto.

Os acordes de quatro sons com
postos por três terças sobrepostas 
chamam-se acordes de sétima. Se
gundo o grau da escala sobre o 
qual são construídos, classifi
cam-se em acordes de sétima domi
nante (construídos sobre o quinto 
grau da escala maior) e acordes de 
sétima diminuta (construídos sobre 
o sétimo grau da escala menor). 
Existem ainda acordes de nona, de- 
cima-primeira e de décima-terceira.

São chamados acordes inverti
dos aqueles em que a fundamental 
(nota geradora do acorde) cede seu 
lugar de nota mais grave a outra 
nota componente do acorde. Um 
acorde de três sons possui duas in
versões: uma com a terça do 
acorde no baixo (acorde de sexta); 
e outra com a quinta do acorde no 
baixo (acorde de quarta e sexta). 
Os acordes de sétima dominante 
dão na primeira inversão um 
acorde de quinta e sexta; na se
gunda inversão, um acorde de terça
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e quarta; e na terceira inversão, um 
acorde de segunda. (As inversões 
do acorde de sétima diminuta to
mam o nome específico de quinta 
diminuta e sexta; sexta sensível e 
tritono.) Nenhum acorde deixa de 
submeter-se, em sua redução, a um 
esquema de terças.

Um acorde pode desempenhar 
diversas funções e uma função 
pode ser desempenhada por diver
sos acordes. Assim, a harmonia 
compreende os acordes, suas fun
ções e as relações entre ambos.

Na construção do todo harmô
nico, o encadeamento dos acordes 
é a estruturação das relações de 
passagem de um acorde a outro 
dentro de sua função; daí ter sur
gido uma série de regras orientando 
essas relações. A evolução das con
quistas harmônicas está ligada a 
vários movimentos musicais. E, 
dentro dessa evolução, várias teo
rias mostram o encadeamento dos 
acordes. Claude Debussy*, por 
exemplo, construiu uma harmonia 
sobre a hexatonalidade (escala de 
seis tons inteiros) e Maurice Ravel* 
lançou as bases da  politonalidade*. 
Na Tchecoslováquia, Lenos Jana- 
cek* elaborou, em Combinações 
dos Acordes e suas Modulações 
(1897) e Tratado Completo de Har
monia (1912), uma teoria harmô
nica derivada dos estudos da psico
logia de Wilhelm Wundt* e da 
física de Hermann von Helmholz*. 
Abordou também o estudo do 
canto popular, que transpõe as re
gras acadêmicas. E, como conse
qüência extrema do cromatismo 
wagneriano, juntamente com ou
tros fatores, surgiu a atonalidade*, 
que culminou com Arnold Schõn- 
berg*, também autor de um Tra
tado Geral de Harmonia (Harmo- 
nielehre, 1911). Atonalidade e 
dodecafonismo* introduziram a 
máxima liberdade harmônica, so
bretudo por não terem imposto 
qualquer limite à dissonância.

VEJA TAM BÉM : Atonalidade; 
Contraponto; Dodecafonismo; Es
cala Musicai; Melodia; Música.

As relações simultâneas dos sons definem a harmonia de uma composição.
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O progresso da medicina deve-se 
em grande parte a um aristocrático 
médico inglês da primeira metade 
do século XVII, que descobriu e 
definiu —  de maneira excepcional 
para  os recursos da época —  o me
canismo da circulaçao* sanguínea: 
William Harvey (1578-1657).

“ Fica provado, pela estrutura do 
coração, que o sangue é continua
mente transferido através dos pul
mões para a aorta, como por duas 
válvulas de charneira de uma 
bomba de água, para elevar esse 
líquido. Por meio de ligaduras, pro- 
va-se que há passagem das artérias 
para as veias. Demonstra-se assim 
que o movimento contínuo do san
gue é realizado pelo bater do cora
ção. Será isso por motivos de nutri
ção, ou para melhor preservação 
do sangue e dos membros por infu
são de calor, sendo o sangue, por 
sua vez, resfriado ao aquecer os 
membros e aquecido pelo coração” 
(conclusão da conferencia de Wil
liam Harvey no Colégio Real de 
Médicos da Inglaterra em 1616).

Quando ele começou suas expe
riências, circulatio já  era palavra 
relativamente comum nos tratados 
de medicina; sabia-se da  existência 
das válvulas venosas e a pressão 
sanguínea evidenciava-se em feri
mentos dos quais o líquido corria 
e às vezes jorrava. Mas pensava-se 
em circulação como um movi
mento difuso do sangue através das 
veias e artérias, como o fluxo e re
fluxo do mar.

Esse escasso e errôneo conheci
mento era_ explicável, numa época 
em que não se dava muita impor
tância ao método experimental. 
Poucos se dispunham a dissecar 
cadáveres e vivissecar animais, e 
havia uma atitude de respeito quase 
místico aos mestres do passado — 
sobretudo a Cláudio Galeno'* e 
suas opiniões. O microscópio não 
fora inventado e desconheciam-se 
as leis dos fluidos (esclarecidas no 
mesmo século por Galileu* Galilei 
e seus discípulos).

Harvey superou esses obstáculos 
com um trabalho paciente, acú
mulo de enorme quantidade de co
nhecimentos e o sucesso profissio
nal que lhe garantia tempo e 
dinheiro para os estudos.

U m a tese revo luc ionária

Descendente da pequena no- 
hre 7 .ii, Harvey nasceu a 1° de abril 
de 1578 em Folkstone, ducado de 
Kent. Primeiro estudou em Canter
bury, depois no Caius College, de 
Cambridge. Em 1600, com uma 
bolsa de estudos, foi para a escola 
de medicina de Pádua, a mais fa
mosa da época. Nela teve a orienta
ção de Fabrício —  Fabricius Hie
ronymus ab Aquapendente 
(1537-1619) — , que já  notara a 
existência das valvulas venosas, 
embora não soubesse suas funções.

Diplomado em medicina, voltou 
à Inglaterra onde passou a exercer 
a profissão. Um sucesso rápido le-
v o ü - o  à  c o n d iç ã o  d e  membro do

Royal College of Physicians e mé
dico particular de muitos nobres.

Em 1628, publicou sua mais im
portante obra: Exercitatio A natô
mica de M otu Cordis et Sanguinis 
in Animalibus, um tratado funda
mental sobre a circulação. Mas, 
durante a revolução puritana de 
Cromwell*, em 1642, a casa de 
Harvey foi saqueada e seus precio
sos manuscritos, queimados. Em 
1651 publicou-se seu último traba
lho, Exercitaciones de Generatione 
Anim alium , com observações so
bre embriologia* e reprodução.

Ao receber de Fabrício a infor
mação de que as veias são dotadas 
de válvulas, Harvey quis saber qual 
a função delas. Fabrício nem ima
ginava, e o jovem  estudante come
çou suas proprias pesquisas.

Durante cerca de 25 anos (até 
publicar sua tese), Harvey coorde
nou as descobertas já  feitas, deu- 
lhes interpretação lógica e comple
mentou com hipóteses o que não 
fora verificado. Já  que as válvulas 
não se opõem à passagem do san
gue venoso para os membros, e sim 
para o coração, pareceu-lhe óbvio, 
que o sangue percorre um círculo, 
passando do coração para as arté
rias, destas para os membros, e vol
tando ao coração pelas veias. Foi 
o primeiro a estabelecer essa con
cepção de um fluxo contínuo que 
regressa ao ponto de partida.

Observou também os movimen
tos do coração e do sangue em vá
rios animais vivos e relatou aos co
legas que isso não era um estudo 
anatômico, pois as estruturas já  
eram bastante conhecidas, mas um 
estudo fisiológico in vivo. Assim, 
chegou a definir o coração como 
um a bomba que funciona por con
trações musculares e a expor em 
termos dinâmicos os mecanismos 
circulatórios. Embora com erros 
quantitativos, a obra era revolucio
nária em seu todo. Estudava m inu
ciosamente a circulação, faltando- 
lhe apenas definir os vasos 
capilares (ligação entre as artérias 
e as veias). Harvey não os desco
briu, mas previu sua existência.

Suas pesquisas de embriologia 
foram prejudicadas pela falta de re
cursos técnicos, pois não é possí
vel investigar proveitosamente o 
desenvolvimento de um embrião 
sem uso de microscópio. Nesse 
campo, ele teve o mérito de procu
rar desmitificar a teoria da geração 
espontânea (que só seria definitiva
mente refutada em fins do século 
X IX , depois de exaustivas pesqui
sas e polêmicas) e de, ao descrever 
o desenvolvimento de um embrião 
de galinha, afirmar que os pais — 
o macho e a fêmea — contribuem 
de maiieiia igual para a formação 
do novo ser.

Dos demais trabalhos de Har
vey, a maioria foi destruída em 
1642 e os que restaram não são im
portantes.

Eleito presidente do Royal Col
lege of Phisicians em 1654, Harvey 
recusou o cargo. Aos 79 anos, no 
dia 3 de junho de 1657, morreu 
com hemorragia cerebral em 
Hampstead, perto de Londres.

VEJA TAM BÉM : Circulação; 
S a n g u e .

Harvey: 72 páginas sobre circulação do sangue, uma revolução na medicina.

A  U nive rs idade  do Pádua conaonra  a tó  h o je  o e m b le m a  d e  W illia m  H a rv e y .

V E V S  A N C L V S Í
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Hebreus

O problema da origem dos he
breus ainda é bastante discutido. 
Um a série de elementos, contudo, 
permite associar o povo a grupos 
nômades do Oriente Próximo, de
signados como “ Habiru” ou “ Ha- 
piru”. O aparecimento desses gru
pos em relatos históricos da Asia 
Menor, Mesopotâmia, Palestina e 
Egito data de 2000 a.C.

De acordo com a tradição, a his
tória  __ hebréia começou com 
Abraão, patriarca que se teria des
locado da Mesopotâmia para Ca
naã, na Ásia Ocidental. A transfe
rência de uma região para outra 
ainda era uma prática comum entre 
os diversos grupos hebreus, essen
cialmente nômades, no segundo mi
lênio a.C.

Abraão, parentes e descendentes 
constituíram um grupo seminô- 
made, que durante algum tempo se 
estabeleceu na zona central da Pa
lestina. Ali desenvolveu-se uma so
ciedade de tipo patriarcal, baseada 
principalmente numa economia 
pastoril.

Foi nesse período que tomou 
forma a concepção religiosa que 
envolvia uma “ aliança” entre um 
deus único, Iavé ou Jeová, e o pa
triarca. Esboçou-se um ponto bá
sico para a formação de uma cons
ciência de nação entre os hebreus, 
baseada na estreita relação entre 
dois fatores: etnia e religião.

Segundo a tradição bíblica, em 
fins do século XVII a.C. um grupo 
de hebreus emigrou para o Egito* 
em virtude de crises de estiagem e 
fome na Palestina. Iniciou-se assim 
o segundo período.da história he
bréia, denominado Êxodo. Hebreus 
e hicsos* — que na época controla
vam o poder no Egito — mantive
ram  boas relações. Mas, com a ex
pulsão dos hicsos, os faraós 
submeteram os estrangeiros à es
cravidão.

Mesmo subjugados, os hebreus 
uniram-se sob a liderança de Moi
sés*, da tribo de Levi, para fugir 
(por volta de 1250 a.C.)

De acordo com a tradição, o re
torno a Canaã —  terra dos patriar
cas —  estendeu-se por um período 
de cerca de quarenta anos através 
do deserto do Sinai. Em meio a 
condições desfavoráveis e de uma 
violenta luta pelo poder entre vá
rias facções, surgiu a idéia de Is
rael*, “a Terra Prometida”.

Ampliou-se também o conceito 
da aliança, que agora se fazia entre 
Israel, a nova nação a ser criada, 
e Deus. Segundo a Bíblia, Moisés 
recebeu de Deus, no monte Sinai, 
os Dez Mandamentos,_ que passa
riam a ser a constituição civil e re
ligiosa do povo de Israel (reunidos 
no Torah).

Entre os séculos XII e XI a.C. 
inicia-se o período “dos Juizes” , 
que corresponde à conquista de 
C anaã pelos hebreus e sua instala
ção na nova terra.

O termo hebreu foi então substi
tuído por “ israelita” (filho de Is
rael) e a relação entre Deus e a 
terra de Israel tornou-se indissolú

vel : os israelitas consideravam-se o 
povo eleito por Deus.

A  d iv isão  de Israel

A conquista de Canaã, liderada 
por Josue, foi m arcada por várias 
lutas. Finalizada a penetração, a 
terra foi dividida entre as doze tri
bos que se mantiveram independen
tes umas das outras.

Organizou-se uma sociedade ba
sicamente agrícola e pastoril. O go
verno ficou na mão dos Juizes: che
fes militares, líderes carismáticos, 
ou, principalmente, sacerdotes dos 
santuários locais.

O contato com a avançada cul
tura dos cananeus* produziu várias 
dissensões entre os hebreus. Alguns 
grupos afastaram-se dos ideais 
çri ados durante o período do 
Exodo, retardando o processo de 
unificação do povo.

Mas, a instalação dos filisteus* 
no sul da Palestina exigiu que os 
hebreus voltassem a unir-se.

Em razão dos prejuízos que so
freram com essa invasão, as tribos 
decidiram submeter-se a uma auto
ridade central. Isso suscitou, entre
tanto, forte resistência das camadas 
mais conservadoras, que encara
vam a existência de um rei como 
uma afronta ao poder absoluto de 
Deus e um rompimento da aliança 
do Sinai.

Saul, foi escolhido para rei. For
mando uma estrutura militar sólida 
e tornando efetivamente unidas as 
doze tribos, o rei conseguiu pôr fim 
ao monopólio filisteu do ferro, eli- 

Página do "hagadah" —  livro hebreu que descreve a libertação do cativeiro minando assim o perigo de novas 
no Egito —  de Sarajevo, códice datado de meados do século XIV. invasões.

Escravizado pelos egípcios, o povo hebreu uniu-se sob a liderança de Moisés, para fugir daquele jugo. Segundo 
as narrativas bíblicas, as águas do mar Vermelho abriram-se para dar passagem ao povo em busca de Canaã.

„T:: A-r c
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Davi*, seu sucessor, centralizou 
a autoridade política em Jerusa
lém*, e criou nova organização ad
m inistrativa e militar, conduzindo 
Israel a um período de prosperi
dade e expansão. Para isso, con
tudo, muito contribuiu também a 
crise por que passavam as grandes 
potências orientais no século X 
a. C. Durante o reinado de Davi e, 
posteriormente, de seu filho Salo
mão*, Israel manteve relações co
merciais com outras nações, o que 
conduziu à assimilação de novas 
idéias e a um incremento da ri
queza e da cultura.

Mas o poder dos reis estrutura- 
va-se em bases frágeis. A elevação 
dos impostos, a corrupção política 
e o descontentamento das camadas 
mais pobres acentuaram as tendên
cias separatistas das tribos no 
norte. Assim, durante o reinado de 
Roboão, filho e sucessor de Salo
mão, ocorreu a divisão do reino em 
duas partes: Israel ao norte e Judá 
ao sul.

A mudança de conjuntura na 
Ásia Menor, aliada à quebra da 
unidade política interna, facilitou 
novas incursões estrangeiras. A pe
netração atingiu seu ápice quando, 
entre 725 e 721 a.C., os assírios* 
tomaram Judá e Samaria, capital 
do norte.

Após um século de dominação 
assíria, os egípcios tornaram  a 
ameaçar os israelitas. Mas foram 
os babilônios* que tomaram a Pa
lestina. Parte da população foi, em 
587 a.C., levada a Babilônia.

No período do cativeiro, refor
çou-se a convicção de que Israel — 
a comunidade espiritual —  poderia 
adaptar-se e desenvolver-se apesar 
de condições adversas. Assim, rea
firmou-se a concepção de povo 
eleito que os israelitas faziam de si 
próprios.

Em 538 a.C., o rei da Pérsia, 
Ciro, conquistador da Babilônia, 
promulgou um edito de liberação.

Os israelitas —  que eram relacio
nados às tribos do sul (Judá) e, por 
isso, chamados de judeus —  tive
ram licença para regressar a Jeru
salém e reorganizar sua comuni
dade.

Um renascimento social e reli
gioso ocorreu na Judéia (toman
do-se por base o código sacerdotal 
trazido da Babilônia por Esdras). 
O Torah foi instituído como base 
do judaísmo* e o período caracteri
zou-se por um governo teocrático 
que só foi substituído no término 
da dominação persa.

Judá tornou-se uma comunidade 
religiosa e o judaísm o consoli
dou-se em suas formas litúrgicas; a 
sinagoga afirmou-se como institui
ção; o Velho Testamento assumiu 
um caráter de lei e, principalmente, 
a idéia de monoteísmo foi colocada 
em bases mais sólidas.

Após a dominação persa, a Ju
déia foi conquistada por Alexan
dre* da Macedônia, em 333 a.C.

Por volta de 63 a.C., a Judéia foi 
tomada por Roma*. Intensificou-se 
o_ processo de “diáspora” (disper
são) do povo judeu, que se havia 
iniciado com as deportações assí
rias e babilônias (721-587 a.C.). 
Essa primeira diáspora limitou-se 
contudo à Síria e Mesopotâmia. No 
período helenístico e romano o pro
cesso estendeu-se ao Egito, Asia 
Menor, Grécia e Itália.

Apesar de idealmente continua
rem unidos à pátria e respeitarem 
a Lei, os judeus sofreram as in
fluências da filosofia helenística, 
preparando assim o caminho para 
o desenvolvimento talmúdico do 
judaísm o e a fusão da mensagem 
cristã com o pensamento antigo.

VEJA TAM BÉM : Assírios; Babi
lônios; Cananeus; Cristianismo; 
Egito, História do; Filisteus; Isla- 
mismo; Israel; Judaísmo.

No Museu do Homem, em Paris, está exposta a roupa de uma noiva judia 
antiga. O casamento entre hebreus é considerado símbolo de união da raça.

O menorá é um candelabro de sete braços, usado como símbolo do ju
daísmo desde o século I. Presente em todas as festas religiosas, é das peças 
mais importantes do templo dos hebreus (a sinagoga), representado no bra
são ao Esiaao ae Israel, bem como em seus túmulos e monumentos.
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Hedonismo

As doutrinas éticas propõem di
ferentes concepções a respeito do 
bem que deve ser buscado na con
duta humana. Quando a filosofia 
moral identifica esse bem com o 
prazer (hedon, em grego), recebe a 
designação de hedonismo. Na ver
dade, a história do pensamento re
gistra diversas versões do hedo
nismo, que variam de acordo com 
o que se entenda por “prazer”.

Na Antiguidade grega, Aristipo 
de Cirene, seguidor dos sofistas* e 
de Sócrates*, fundou uma escola fi
losófica que considerava que a vir
tude era o prazer. Para os cirenai- 
cos o prazer seria um “movimento 
suave’ (ao contrário da dor, “ mo
vimento áspero”). Todo prazer se
ria sensível e a sabedoria consisti
ria em buscá-lo, evitando-se e 
eliminando-se as dores. Essa era a 
condição para que o indivíduo se 
realizasse com plenitude e indepen
dência: como “autárquico”, como 
ser que se governa.

Outra forma de hedonismo an
tigo foi defendida pelo epicurismo*. 
Epicuro* e seus discípulos conside
ravam a felicidade idêntica ao pra
zer, mas estabeleciam uma hierar
quia de prazeres, afirmando que os 
prazeres supremos seriam duradou
ros porque de índole espiritual e 
afetiva. Esses “ prazeres do re
pouso” — como o convívio dos 
amigos — deveriam aliar-se ã sa
tisfação controlada das necessida
des básicas e à supressão dos temo
res infundados (como os prove
nientes da crença nos deuses).

O epicurismo ressurgiu em pen
sadores modernos, como Pierre 
Gassendi* e Lorenzo Valla 
(1405-1457). Mas os principais he
donistas da filosofia moderna fo
ram  os materialistas do século 
XVIII —  particularmente os m ate
rialistas franceses, como Helve- 
tius*, Holbach*, La* Mettrie —  e 
os utilitaristas ingleses, principal
mente Jeremy Bentham*.

Críticas ao hedonismo foram 
formuladas, na Antiguidade, por 
Platão* e, mais tarde, por pensado
res cristãos de tendência ascética. 
Em sua própria época, a moral ci- 
renaica recebeu duas objeções prin
cipais: 1 ) os próprios prazeres po
dem, às vezes, causar dores; 2 ) a 
doutrina hedonista, visando funda
mentalmente ao prazer individual, 
seria inevitavelmente egoísta. À 
primeira objeção os cirenaicos res
ponderam que o dever do hedonista 
seria buscar o prazer de modo a 
evitar também as dores subseqüen
tes. Quanto à segunda, procuraram 
responder pelo esboço de uma con
cepção de hedonismo não egoísta.

As objeções ao hedonismo como 
manifestação de egoísmo foram 
analisadas, no pensamento mo
derno, por hedonistas utilitaristas, 
como Bentham, John Stuart* Mill 
e Herbert Spencer*. Bentham dis
tingue diversos tipos de prazeres e 
mostra que alguns —  como os da 
piedade e da benevolência —  estão 
dirigidos para o aumento da felici
dade do próximo. O hedonismo al-

Lucrécio é o responsável pela fase 
romana do hedonismo Qpicurista

Stuart Mill defendia um hedonismo 
com características altruístas.

truísta é também defendido por 
Stuart Mill, que considera que o 
preceito “ amar ao próximo como a 
si mesmo” pode ser visto como 
conseqüência de uma moral hedo
nista “aberta”. Spencer, por outro 
lado, procurou associar a moral he
donista ao evolucionismo.

Kant* fez objeções ao hedo
nismo em nome de sua própria con
cepção de ética. Para ele, o 
hedonismo constitui uma das mo
rais “materiais”, que não poderiam 
fornecer fundamentação segura 
para os valores morais. Estes se
riam garantidos apenas por uma 
moral “formal” que, independente
mente de qualquer contingência (e, 
portanto, de qualquer tipo de 

bem”), formula preceitos absolu
tos. Constituída por imperativos 
categóricos —  mandamentos que 
se impõem incondicionalmente à 
vontade, como “ seja justo” — , a 
moral, segundo Kant, deveria ser 
universal. Assim, os “bens” e, par
ticularmente, o prazer não servi
riam de fundamento para a ética.

V E J A  T A M B É M :  E p icu r ism o ;
Ética: Utilitarismo.
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Hegel

“ Eu vi o imperador, essa alma 
do mundo, atravessar § cavalo as 
ruas da cidade ( . . . ) .  E u m  senti
mento prodigioso ver tal indivíduo 
que, concentrado num ponto, sen
tado sobre um cavalo, estende-se 
sobre o mundo e o domi na . . . ” 
Quem assim escreve, numa carta, é 
o filósofo Hegel, no dia 13 de outu
bro de 1806. O imperador que des
perta sua admiração e seu entu
siasmo é Napoleão* Bonaparte, 
que acabara de pôr fim, com sua 
vitória na batalha de Iena, ao Sacro 
Império Romano-Germânico. Na
poleão, ao constituir seu próprio 
império, era a nova ordem e a per
sonificação do espírito de unifica
ção política que se impunha sobre 
o mosaico, antes disperso, de dife
rentes povos e culturas. Hegel, na 
quele momento, em Iena, propu- 
nha-se a tarefa não menos 
gigantesca: unificar os conheci
mentos num vasto sistema que tudo 
abarcasse e que em tudo instau
rasse a clareza e a ordem -— na ló-

f;ica e na filosofia do direito, na fi- 
osofia da natureza tanto quanto na 

filosofia da história, na filosofia da 
religião da mesma maneira que na 
estética.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
nascera em Stuttgart, em 27 de 
agosto de 1770, filho de um alto 
funcionário do governo do Duque 
Carlos Eugênio, de Württenberg. 
Depois de ter cursado o ginásio da 
cidade natal, Hegel, aos dezoito 
anos, entrou para o Stift, seminá
rio protestante de Tübingen, onde 
se tornou colega de Hölderlin* e 
Schelling*, aos quais se ligou por 
relações de estreita amizade. 
Saindo do Stift, em 1793, com o di
ploma de magister, foi ser precep
tor em Berna e em Frankfurt depois 
de renunciar à profissão de pastor, 
por falta de vocação religiosa. Du
rante os sete anos em que trabalhou 
como preceptor, dedicou-se ao es
tudo das obras de Kant*, Fichte* 
e de Schelling, meditando tambéir 
sobre o cristianismo. Sua preocu
fiação com os problemas religiosos 
evou-o a escrever, em 1795, uma 
Vida de Jesus, na qual refuta o cris
tianismo, quando este se alia ao 
despotismo.

A essa altura, já  excelente hele- 
nista e latinista, passou a acumular 
um saber enciclopédico, estudando 
matemática e ciências naturais. In
teressado também nas questões 
políticas, começou a escrever sobre 
o assunto, inclusive um panfleto no 
qual reclamava reformas constitu
cionais. Mais tarde, ao tornar-se 
professor da Universidade de Iena, 
reescreveu um ensaio político que 
havia iniciado em Frankfurt — in
titulado A Constituição A lem ã  — , 
que só seria editado depois de sua 
morte.

A modesta herança que lhe dei
xou o pai permitiu a Hegel abando
nar a função de preceptor e ir para 
Iena (1801), juntar-se a Schelling, 
que sucedera a Fichte como profes
sor de filosofia da universidade. 
Meses depois publicou Diferença

entre os Sistemas Filosóficos de 
Fichte e Schelling; pouco mais 
tarde defendeu a tese De Orbitis 
Planetarum (Sobre as Órbitas dos 
Planetas), tomando-se em seguida 
professor da universidade de Iena, 
graças à recomendação de 
Goethe*.

Juntamente com Schelling, pas
sou a editar o Jornal Crítico de Fi
losofia, destinado a combater as fi
losofias “subjetivistas” . Entre 1802 
e 1803, publica cinco estudos: A  
Essência da Crítica Filosófica, A  
Filosofia e o Senso Comum, A  R e
lação entre a Filosofia e o Ceti
cismo, Fé e Saber e Estudo Cientí
fic o  do Direito Natural. Nessas 
obras e particularmente na medida 
em que critica a filosofia “subje
tiva” de Kant, Fichte e Jacobi*, 
Hegel adota posições bastante pró

ximas das de Schelling. Mas, já  no 
ano de 1807, o aparecimento da 
Fenomenologia do Espírito marca 
a ruptura filosófica entre os dois 
amigos.

A partir de então, Hegel con
quista seu caminho próprio e de
senvolve um pensamento original, 
construindo a grandiosa arquite
tura de seu sistema filosófico.

É justamente nessa época que a 
vitória de Napoleão em Iena abre 
novas perspectivas históricas para 
a Alemanha.

O feudalismo, que só agora co
meça ali a se desagregar, dá lugar 
ao despertar do sentimento de na
cionalidade e ao desejo de unifica 
ção. Bonaparte, “essa alma do 
mundo” , é o responsável pela des
truição da organização militar e 
política do Sacro Império Romano-

Germânico; devem-se a ele medi
das que aboliram privilégios feu
dais e determinaram inclusive a 
libertação dos servos. Atento e en
tusiasmado, Hegel vê os prenún
cios do momento em que a Alema
nha seria chamada a desempenhar 
o decisivo papel que a história pa
recia lhe destinar. Meticulosamente 
vai erguendo seu sistema: em 1812 
aparecem as duas primeiras partes 
de A  Ciência da Lógica (a terceira 
seria publicada em 1816). Tonan- 
do-se professor em Heidelberg, aí 
publica, em 1817, para uso de seus 
alunos, a Enciclopédia das Ciên
cias Filosóficas que, em 447 curtos 
parágrafos, abarca o essencial de 
seu sistema: lógica, filosofia da na
tureza e filosofia do espírito.

A esse tempo sua fama se alastra
—  é reconhecido como o mais im
portante filósofo alemão. A Uni
versidade de Berlim, em 1818, con
vida-o a ocupar a cátedra, que 
mantém até a morte, e na qual o fi
lósofo chega ao ápice de sua car
reira.

Consagrado e respeitado, Hegel 
prossegue na construção de seu sis
tema monumental. Aprofunda sua 
filosofia do espírito, publicando 
(1820/21) a Filosofia do Direito e 
uma segunda ediçao, bastante reto
cada, da Enciclopédia (1827). Es
creve sobre os mais diversos assun
tos: desde o Bhagavad-Gita até a 
reforma eleitoral inglesa.

Como resultado dos cursos mi 
nistrados na Universidade de Ber
lim, várias obras póstumas serão 
mais tarde editadas: Filosofia da 
História, Estética, Filosofia da R e
ligião, Provas da Existência de 
Deus, História da Filosofia. No fi
nal de sua vida, Hegel faz diversas 
viagens: aos Países-Baixos, à Áus
tria, à França. No dia 14 de no
vembro de 1831, morre em Berlim
— de cólera.

A  odisséia 
do  esp írito

Desde o início de sua pçodução 
filosófica, a ambição de Hegel foi 
a de unir intimamente o saber enci
clopédico ao sistema, de modo que 
toda a realidade pudesse ser posta 
no e através do sistema. Para isso 
é' necessário fazer desaparecer a 
distância que, na filosofia anterior, 
separava o ser do conceito. Fichte 
e Schelling haviam descoberto que 
o ser só se determina na oposição 
e na luta com seu oposto. Hegel 
leva às últimas conseqüências esse 
“trabalho do negativo’ , concluindo 
que o conceito e um conhecimento 
mediato, um retorno a si depois da 
saída de si e da exteriorização de 
si na  natureza.

Essa idéia, central no sistema de 
Hegel, justifica as grandes divisões 
de sua filosofia: fenomenologia do 
espírito, na qual é m ostrada a cons 
ciência a se elevar progressiva
mente das formas elementares da 
sensação até a ciência; lógica, onde 
o conceito é definido em si; filoso
fia da natureza, que apresenta o 
momento em que o espírito tor
na-se estranho a si mesmo, alienan
do-se em natureza; filosofia do es
pírito, que descreve o retorno do 
espírito a si, através do direito, da 
moral, da religião e, finalmente, da 
filosofia.
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Para ele. caberia aos alemães o papel de síntese histórica. (Stuttgart.)

Ser, N a tu reza  
e E sp írito

A filosofia, segundo Hegel, 
atinge as coisas, a natureza e a his
tória em sua verdade, ou seja, 
como momentos da realização de 
um espírito que, através deles, 
tom a consciência de si. Esse pro
cesso leva à transmutação dos da
dos dos sentidos em pensamentos, 
da individualidade em universali
dade. Sua efetivação é marcada 
pelo ritmo ternário da dialética*: 
inicialmente a realidade é posta em 
si (tese), depois manifesta-se fora 
de si (antítese), para finalmente re
tornar a si (síntese). Desse modo, o 
conjunto todo da filosofia constitui 
uma ampla tríade —  Ser, N atu
reza, Espírito — , na qual cada um 
dos termos se desdobra em pulsa
ção triádica.

Depois de examinar, na lógica, o 
processo da constituição da idéia, 
a partir do conceito abstrato de ser 
que se enriquece através de sucessi
vas negações, e negações de nega 
ções, Hegel, na filosofia da natu
reza, estuda a hierarquia das 
formas no universo, um momento 
da vida da idéia.

Na filosofia do espírito, Hegel 
investiga primeiro a vida natural da 
alma —  sensações, sentimentos, 
hábitos, que constituem a “corpo- 
reidade do espírito”, a partir da 
qual a consciência se eleva. Essa 
parte representa a “teoria do es
pírito subjetivo” —  tentativa de 
transform ar a psicologia, (jue é a 
ciência de fatos, em uma ciência fi- 
losófica-

Mas, até esse ponto, a liberdade 
aparece como uma determinação 
interna do espírito. Na “teoria do 
espírito objetivo” , porém, essa li
berdade é confrontada com o 
mundo de coisas exteriores e de 
vontades individuais. Tal confronto 
gera as instituições jurídicas, mo

rais e políticas que, em seu con
junto, constituem justamente o “es
pírito objetivo”.

O direito representa o grau infe
rior das realizações do espírito ob
jetivo, pois afeta apenas a periferia 
da individualidade; já  a moralidade 
significa uma etapa mais avançada, 
na medida em que agrega à exterio

ridade da lei a interioridade da 
consciência moral. Todavia, essa 
interioridade, justamente por ser 
subjetiva, não permite que haja a 
plena realização do espírito obje
tivo, que só se realiza no universal 
concreto da família, da sociedade e 
do Estado*.

As doutrinas correntes no século

XVIII faziam do Estado a garantia 
das liberdades — entendendo-se 
por liberdade a liberdade subjetiva, 
fundada na noção de direito natu
ral.

Ao contrário, para Hegel, o Es
tado é a “ liberdade objetiva” , ou 
seja, não o mero protetor dos inte
resses individuais e das liberdades 
subjetivas, mas a forma mais ele
vada de ética objetiva, a plenitude 
da idéia moral.

Para que esse Estado universal 
possa_ funcionar, Hegel aponta a 
solução do absolutismo* governa
mental: um indivíduo encarnando a 
universalidade do Estado. O ideal 
de centralização do poder é com
preensível num Hegel que constata, 
em 1802: “ A Alemanha não é um 
Estado ( . . . ) ;  o império acha-se di
vidido numa multidão de Estados 
cuja existência é garantida apenas 
pelas grandes potências; ele nao re
pousa sobre uma força própria, 
mas depende da política daquelas 
potências”

Diante da fragmentação política 
da Alemanha é que a ideia de unifi
cação se propõe como a solução, 
unificação política e centralização 
de poder dos quais Napoleão Bona- 
parte aparecia, aos olhos de Hegel, 
como a encarnação histórica e o 
protótipo.

A história Hegel aplica o mesmo 
esquema dialético triádico, distin
guindo três grandes épocas: os des
potismos asiáticos, a civilização 
greco-romana, a civilização germa- 
no-cristã.

Esses três momentos correspon
dem a graus diferentes de liber
dade: a liberdade em si do déspota, 
que repousa na submissão dos de
mais; a liberdade exterior do cida
dão grego ou romano; a liberdade 
interior do cristão —  a qual, final
mente, o germanismo deverá trans
formar em realidade política. A 
raça germânica seria, portanto, a 
última etapa da evolução do es
pírito através da história. Em seu 
retorno a si mesmo e na conquista 
da autoconsciência, o espírito ab
soluto assume a forma de arte, de 
religião, de filosofia.

Mas, como aquele retorno é feito 
através da história, a teoria da arte 
em Hegel é uma filosofia da his
tória da arte, a teoria da religião, 
uma filosofia da história das reli
giões e, pelo mesmo motivo, a teo
ria da filosofia assume a feição de 
uma filosofia da história da filoso
fia. As transformações históricas, 
em todos os setores, têm um sen
tido que à razão dialética compete 
apreender; mas esse sentido é o 
Sentido —  sentido absoluto porque 
sentido do Absoluto.

À filosofia cabe a tarefa de for 
mular, com plenitude, esse sentido 
do absoluto que volta a si mesmo 
depois da longa odisséia. Fazen
do-se discurso filosófico, a verdade 
absoluta apresenta-se, afinal, como 
hegelianismo. A filosofia é esse 
fruto tardio porque plenamente sa
zonado: “( . . . )  A filosofia chega 
sempre muito tarde ( . . . ) .  O pas- 
saro de Minerva só levanta vôo ao 
cair da noite”.

VEJA TAM BÉM : Dialética; Filo- 
so fia ; Id e a lis m o ; S is te m a .Na Univeridade de lena. o filósofo procurou a verdade absoluta Dela síntese de idé ia , n a tu ro w  o e sp írito .
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“ O ser-aí humano somente pode 
entrar em relação com o ente se se 
suspende dentro do nada. O ultra
passar o ente acontece na essência 
do ser-aí. Este ultrapassar, porém, 
é a própria metafísica.” Essas pala
vras são de Martin Heidegger, uma 
das presenças mais marcantes no 
panorama da filosofia contemporâ
nea. Sua obra — ainda inacabada 
—  contém aspectos profundamente 
originais e inovadores, que se ma
nifestam através da utilização de 
uma terminologia incomum, de 
um a verdadeira recriação da lin
guagem filosófica. O pensamento 
de Heidegger situa-se no entrecru- 
zamento de diversas correntes de 
idéias, que ele todavia remaneja, 
transferindo-as para sua pauta de 
preocupações e revestindo-as de to
nalidade própria. Por seu ardente 
interesse pela existência* concreta 
e pelas temáticas da angústia e do 
delírio, sua filosofia pode ser vista 
como uma retomada e uma renova
ção das meditações de Sören Kier
kegaard*; por seu método de des
crição fenomenológica, ela deriva 
diretamente de Edmund Husserl*; 
por seu empenho em criar uma on
tologia*, vincula-se à tradição es
colástica e a Aristóteles*. Mas, so
bretudo em sua última fase, devido 
à exploração do universo da lin
guagem, a filosofia heideggeriana 
abeira-se da poesia, particular
mente da de Hölderlin*, usando-a 
como inspiração ou contraponto 
para meditações metafísicas.

E n tre  o Ser e o  N ada

Martin Heidegger nasceu em 
Messkirch, na Brisgóvia, Alema
nha, em 26 de setembro de 1889. 
Sua formação filosófica foi adqui
rida na Universidade 'de Friburgo, 
com Edmund Husserl, o pai da mo
derna fenomenologia*, e com Hein
rich Rickert (1863-1936), cultura- 
lista neokantiano. Doutorando-se 
em 1914, Heidegger habilitou-se ao 
magistério na universidade onde es
tudara, defendendo a tese A D ou
trina das Categorias e da Significa
ção de Duns Escoto. Em 1923, 
assumiu uma cátedra na Universi
dade de Marburg e começou a pro
jetar-se no mundo filosófico, atra
vés das inovadoras interpretações 
de pensadores pjé-socráticos*, 
como Heráclito* de Éfeso e Parmê- 
nides* de Eléia. Em 1928, foi trans
ferido para a Universidade de Fri
burgo, vindo a tornar-se, na 
cátedra, o sucessor de Husserl. 
Chegou a ocupar o cargo de reitor, 
em 1933, por quatro meses, na 
época da ascensão do nazismo* na 
Alemanha. Afastando-se do magis
tério, só em 1946 retomou sua cate- 
dra em Friburgo. Aposentou-se, em 
1952, como “professor emérito” .

Na vasta produção filosófica de 
Heidegger destacam-se, entre ou
tras obras: O Problema da Reali
dade na Filosofia Moderna (1912), 
O Conceito de Tempo nas Ciências 
Históricas (1916), Ser e Tempo 
(1927), Sobre a Essência do Funda-

mento (1929), K ant e o Prçblema 
da Metqfísica (1929), Que E  a M e
tafísica? (1929), Da Essencializa- 
çao da Verdade (1943), Sobre o 
Humanismo  (1949), Introdução à 
Metafísica (1953), Sobre, a Questão 
do Ser (1955), O que É  Isto —  a 
Filosofia? (1956), O Princípio do 
Fundamento (1957), Identidade e 
Diferença (1957), A  Questão da 
Coisa (1962), A  Tese ae Kant so
bre o Ser (1962).

Para Heidegger, o problema filo
sófico fundamental é o do ser, o seu 
sentido, a sua verdade. Essa preo
cupação com a ontologia separa-o 
não só dos pensadores idealistas da 
vertente neokantiana, como até 
mesmo de Kierkegaard e dos exis
tencialistas contemporâneos. Si
tuado entre os representantes do 
existencialismo*, o próprio Heideg
ger recusa essa classificação. __

“ Por que é afinal ente e não an
tes Nada?” —  esta a pergunta filo
sófica fundament,al que Heidegger 
coloca em Que E a Metafísica? A 
metafísica tradicional considerava 
o ente enquanto ente (sem qualquer 
particularização limitativa) e se 
contentava em indagar sobre o que 
ele era. Heidegger, ao contrário, 
considera que a verdadeira questão 
é a do ser do ente, do ser enquanto 
ser. Desse modo, a metafísica tradi
cional teria permanecido equivo
cada quanto a questão fundamen
tal, pois desenvolveu-se no 
“esquecimento do ser”. Escreve o 
filósofo: “ Entretanto, a metafísica 
expressa o ser constantemente e 
das mais diversas formas. Ela 
mesma suscita e fortalece a aparên
cia de que a questão do ser foi por 
ela levantada e respondida. Mas a 
metafísica não responde, em ne
nhum lugar, àvquestão da verdade 
do ser, porque nem a suscita como

Heidegger: a angústia é caminho para o ser revelar-se através do homem. questão. Ela não problematiza por-

Em Heidelberg, a universidade caracteriza-se por um amplo desenvolvimento do estudo da obra de Heidegger.
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que é que somente pensa o ser en
quanto representa o ente enquanto 
ente. Ela visa o ente em sua totali
dade e fala do ser. Ela nomeia o ser 
e tem em mira o ente enquanto 
ente” .

Mas como ir do ente até o ser? 
Para  Heidegger —  aqui se aproxi
mando, pelo menos provisoria
mente, das meditações da filosofia 
da existência — , o caminho que 
leva ao ser passa por nós mesmos, 
pois o homem está sozinho para in
terrogar-se sobre si mesmo, refietir 
sobre seu próprio ser e colocar-se 
em questão. Essa auto-reflexão 
exige porém o afastamento de todo 
pressuposto e todo preconceito, 
para que, seguindo-se o conselho 
de Husserl, se vá ao encontro das 
“coisas mesmas”. A metafísica 
deve, portanto, partir da existência 
humana não para que o homem 
permaneça a se interrogar sobre si 
mesmo —  como pretendem os exis
tencialistas — , mas para interrogar 
o ser através e.além do homem.

A análise da existência do ho
mem como encaminhamento para 
o ser exige que o homem seja au
tenticamente ele mesmo e que as
suma sua tarefa de revelador do 
ser. Comumente não é isso que 
ocorre: por preguiça ou por fadiga 
de ser ele próprio, ou por covardia 
diante das pressões sociais, a maior 
parte dos homens prefere vegetar 
na banalidade e no anonimato, pen
sando e vivendo por meio de idéias 
e sentimentos acabados e inalterá
veis, como entes exilados de si mes
mos e do ser, imersos no morno co
tidiano. A angústia, ao surgir, é que 
se pode constituir numa escalada 
para a existência autêntica. A an
gústia que não se dirige a nenhum 
objeto determinado, mas ao mundo 
como tal, colocando o homem su
bitamente face a face com o nada. 
O homem se compreende então 
como um ser jogado no mundo, 
sem razão: um ser-para-a-morte. A 
partir desse estado de angústia 
abre-se para o homem uma alterna
tiva: ou fugir de novo para o esque
cimento do ser, retornando à coti- 
dianidade, ou superar a própria 
angústia, manifestando seu poder 
de transcendência sobre o mundo e 
sobre si mesmo. Aqui surge um dos 
temas-chaves de Heidegger: o ho
mem pode transcender, o que signi
fica dizer que o homem está capa
citado a atribuir um sentido ao ser. 
O homem está naturalmente fora 
de si mesmo, sobre o mundo, em 
relação direta com o mundo que ele 
produz e para o qual ele se projeta 
incessantemente: “ Produzir diante 
de si mesmo o mundo é para o ho
mem projetar originariamente suas 
próprias possibilidades”.

Mas, nesse projetar-se sobre o 
mundo, o homem, segundo Heideg
ger, não está sozinho. Ele é um ser- 
com, um ser-em-comum, o que se 
manifesta sobretudo no trabalho, 
porém ainda mais profundamente 
na solicitude por outrem, que con
duz ao amor e à comunicação di
reta. Todavia, é sobretudo em rela
ção a si mesmo e a seu próprio 
futuro que o homem não pára de se 
transcender. O ser humano não é 
nunca tudo o que ele pode ser, ja 
mais é um ser acabado: está sem
pre diante de uma série de possibili
dades, sobre as quais se projeta.

Essa projeção, que estabelece a ten
são entre o que se é e o que se virá 
a ser, constitui a “ inquietação” 
que estrutura o ser do homem den
tro da temporalidade, preso ao pas
sado mas lançado para o porvir. 
Assumindo seu passado e, ao 
mesmo tempo, seu projeto de ser, 
o homem afirma sua presença no 
mundo: ultrapassa o estágio da an
gústia e toma seu destino nas mãos.

A fenomenologia da primeira 
parte de Ser e Tempo deixa em 
aberto o problema fundamental do 
ser; a segunda parte da obra jam ais 
foi publicada. O tempo se revela 
também horizonte do ser? —  essa 
a indagação final da obra. A partir 
desse momento, começa a segunda 
fase do pensamento de Heidegger.

O  ho rizo n te  do  ser

Heidegger pretende que a cha 
m ada segunda fase de seu pensa
mento não represente um abandono 
às propostas de Ser e Tempo, cons
tituindo antes uma reversão ou 
uma conversão. No seu livro Sobre 
a ^Essência da Verdade, esclarece: 
“É no pensamento do ser que a li
beração do homem para a ec-sis- 
tência, liberação que fundamenta a 
história, chega à palavra, conside
rada esta como articulação prote
tora da verdade do ente em totali
dade. O número dos que escutam 
essa palavra pouco importa”. Mais 
e mais a meditação de Heidegger 
volta-se para o universo da lingua
gem, que protege o ser e a partir do 
qual o ser deve ser desocultado.

Em Da Experiência do Pensar, a 
experiência do ser e do pensar é 
dada a partir da experiência das 
coisas. O dia que caminha vai fa 
zendo surgir as coisas e desperta as 
nossas impressões sobre elas. Na 
própria disposição das páginas, es
tabelece-se o paralelismo entre as 
sugestões da natureza (sempre ex
postas nas páginas pares) e a medi
tação do pensar, correspondente ao 
motivo que a evoca (nas páginas 
ímpares). Assim, enquanto de um 
lado se lê: “Quando sob um céu 
chuvoso, subitamente rompe e des
liza um raio de sol sobre o sombrio 
prado (. . .)” , na outra página apa
rece o contraponto: “ Nos nunca 
chegamos aos pensamentos, eles 
vêm a nós. É a hora conveniente 
para a conversação”.

A linguagem torna-se para Hei
degger, o horizonte do ser. Mas não 
se trata da linguagem científica, 
que constitui a realidade como ob
jeto, nem da técnica, que modifica 
a realidade para dela se aproveitar. 
A linguagem na qual o ser se des
vela seria uma linguagem poética 
—  que no fundo é “comemora
tiva” . Pois pensar o ser é comemo
rá-lo. É necessário comemorar o 
ser para que ele não seja esquecido. 
E para protegê-lo contra a descri
ção, a explicação, a interpretação.

Com isso, o caminho para o ser 
se abre entre a linguagem do pensa
mento e a da poesia —  dois altos 
cumes próximos que todavia ja 
mais se tocam.

VEJA TAM BÉM : Existencia
lismo; Fenomenologia; Metafísica;
O n to lo g ia .

Em 1933, durante a ascensão nazista, Heidegger foi reitor em Friburgo.
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Usando a poesia como arma, Heine deu início à modema literatura alemã.

Heine

Pouco tempo depois de formado 
em direito, o poeta alemão Hein- 
rich Heine pediu e recebeu o ba
tismo da Igreja Luterana, que lhe 
parecia “o bilhete de entrada para 
a civilização européia”. Assim fez 
porque, apesar de doutor, era ju 
deu, e na Alemanha do século XIX 
isso representava marginalização.

Mas nem o título nem o batismo 
o ajudaram a encontrar um lugar 
na sociedade. Heine entrou na “ci 
vilização européia” através de ou
tra  porta: a literatura.

A  beleza e a  inutilidade

Heinrich (Harriy, no registro de 
nascimento)-Heine nasceu em Düs- 
seldorf, cidade do oeste da Alema
nha, em 13 de dezembro de 1797; 
ali fez os primeiros estudos. 
Quando terminou o curso, seus 
pais o entregaram aos cuidados de 
um tio, dono de grande casa bancá
ria de Hamburgo. Queriam que ele 
aprendesse os segredos das finan
ças e obtivesse uma profissão. O 
que significou profunda contrarie
dade para Harriy, que não tinha 

ualquer vocação para tratar com 
inheiro. Mas seus aborrecimentos 

dessa época tinham também outros 
motivos: principalmente o amor 
não correspondido por uma prima 
cham ada Amália.

Após muito esforço, o rapaz 
conseguiu permissão do pai para 
estudar direito na Universidade de 
Bonn. Nessa cidade, Heine recebeu 
grande influência de seu professor 
August Wilhelm Schlegel , um dos 
maiores representantes do Roman
tismo* literário. O contato com o

meátre estimulou-o a dedicar-se à 
literatura, embora o estudo de di
reito ainda fosse sua preocupação 
mais forte.

Deixando Bonn, e após breve 
permanência em Gõttingen, Heine 
parte para Berlim, onde publica, 
em 1821, seu primeiro volume de 
Poesias, bem recebido nos salões li
terários. E em 1823 publica Inter- 
m ezzo Lírico, livro em que já  apa
recem __ as características que 
marcarão grande parte de sua obra: 
os temas românticos tradicionais, 
impregnados de grande dose de iro
nia. Contudo, o sucesso não eli
mina a preocupação do poeta com 
a sobrevivência futura. Decidido a 
tornar-se independente, volta a 
Gõttingen, onde, em 1825, termina 
seus estudos. Já  formado, faz uma 
longa viagem de descanso pelo ma
ciço de Harz, na região central da 
Alemanha. Na volta, Heine resolve 
ingressar na Igreja Luterana.

Ao mesmo tempo que tentava in
tegrar-se na sociedade alemã, 
Heine continuava os trabalhos lite
rários. O sucesso definitivo veio 
com o Livro de Canções (1827). 
Numa parte da obra, Heine faz a 
descrição (sarcástica e sentimental) 
de sua viagem pelo Harz, lançando 
os fundamentos de um novo gênero 
literário: a narração espirituosa, in
terrompida por versos de amor. Ao 
lado de belas descrições de paisa
gens, aparecem cenas amorosas e, 
quando se refere ao falso patrio
tismo alemão e à rotina das univer
sidades, uma descrição mordaz. E 
assim que ele vê a cidade de Gõt
tingen: “ De um modo geral os ha
bitantes de Gõttingen podem ser di
vididos em estudantes, professores, 
filisteus e bestas, quatro estados 
que não estão, porém, nitidamente 
separados”. Mesmo nos temas sen
timentais, o poeta se auto-ironiza; 
lamenta o por-do-sol, mas em se
guida afirma: “É uma peça antiga,

amanhã o sol voltará”. É como se 
um Heine glosador comentasse as 
atitudes do Heine romântico.

Outro traço característico de sua 
obra é a preocupação politico-so- 
cial. Ao tratar do amor infeliz, por 
exemplo, afirma que os belos senti
mentos não levam a nada num 
mundo de proprietários, onde tudo 
pode ser vendido e comprado. Os 
escritos politizados de Heine dão 
início à moderna literatura alemã.

A  poesia  é um a arm a

A partir de 1827, Heine passou 
a dedicar-se também ao jornalismo. 
Mas a Alemanha, onde vigoravam 
o absolutismo* e uma férrea cen
sura, não era um lugar propício à 
prática do jornalismo profissional
—  e o poeta foi para Paris. Em ju 
lho de 1830 o povo francês, revol
tado, derrubara a dinastia dos 
Bourbons e o rei Luís Filipe*, 
apoiado pela burguesia*, assumira 
o trono. Paris tornou-se então o 
centro dos liberais alemães.

Heine chegou à capital da 
França em 1831. Ali entrou em 
contato com alguns dos intelectuais 
mais importantes da época: escrito
res como Honoré de Balzac*, 
George Sand*, Louis Adolphe 
Thiers* e compositores como Hec- 
tor Berlioz* e'Fréderic Chopin*.

Correspondente de jornais ale
mães, Heine enviava para sua terra 
notícias sobre o movimento polí
tico e literário da França. Mais 
tarde suas reportagens foram reuni
das em alguns volumes: Situações 
Francesas (1833), O Salão 
(1835/40) eLutécia  (1854).

Paralelamente a seu trabalho de 
correspondente, Heine informava 
os franceses sobre a situação inte
lectual e política da Alemanha. 
Nos livros A  Escola Romântica
(1833) e Sobre a História da Filo
sofia e da Religião da Alemanha
(1834) explicou aos leitores france
ses o significado dos novos movi
mentos filosóficos alemães, sendo 
dos primeiros a reconhecer o sen
tido revolucionário da filosofia de

Hegel*. Nesses livros e nas Novas 
Poesias (1844), Heine fez ferozes 
ataques à nobreza, ao clero, aos go
vernantes e à alta burocracia* da 
Alemanha. Por essa razão foi in
cluído entre os autores da chamada 
“Jovem Alemanha”, cujos livros ti
nham circulação proibida no terri
tório da federação alemã. Apesar 
do impedimento, o público alemão 
não perdeu contato com os traba
lhos de Heine, pois seu editor soube 
enganar as autoridades.

Por causa do poema Alemanha, 
um Conto de Fadas de Inverno 
(1844) —  a melhor sátira política 
de Heine — , o escritor foi proibido 
de entrar na Prússia. No mesmo 
ano da publicação desse trabalho, 
Heine tornou-se amigo de Karl 
Marx*. Para a revista dirigida por 
este filósofo, escreveu numerosas 
poesias políticas, na maior parte 
sardónicas. Mas escreveu também 
um poema sério sobre os tecelões 
da Silésia, onde prenunciava uma 
futura revolução social. Aliás, 
Heine já  havia anunciado anterior
mente suas convicções políticas: 
“Eu sei bem .) que a nobreza 
e a Igreja não são os únicos inimi
gos da revolução ( . . . ) .  Odeio mais 
ainda a aristocracia burguesa”.

Gravemente enfermo da espinha 
dorsal, Heine permaneceu de 1848 
a 1856 imobilizado no leito (“en
terrado na sepultura de colchões”, 
como costumava dizer). Assim, 
não pôde acompanhar os movi
mentos de 1848 na França — 
quando os socialistas reivindica
ram profundas reformas sociais.

Quando doente, Heine afirmava 
que estava tratando de reconci
liar-se com Deus, cuja função (di
zia o poeta) era exatamente a de 
perdoar. Um dos maiores poetas de 
todo o mundo e o primeiro repre
sentante do jornalismo moderno da 
Alemanha, morreu em 17 de feve
reiro de 1856. Seu corpo foi levado 
para o cemitério de Montmartre.

VEJA TAM BÉM : Romantismo.Aspecto atual de Düsseldorf, cidade onde Heinrich Heine nasceu, em 1797.



Helenismo 175

Helenismo

A palavra “helenismo” foi em
pregada pela primeira vez pelo his
toriador alemão Johann Gustav 
Droysen (1808 1884) para desig
nar o período histórico de transiçao 
entre a civilizarão grega clássica e 
o mundo cristão, ou, então, desde 
a morte de Alexandre* — o conse
qüente desmembramento do Impé
rio Macedônico —  até a anexação 
do Egito pelos romanos em 30 a.C.
Nessa acepção, corresponde ao 
chamado período helenístico da 
cultura grega.

A conceituação foi útil por ter 
revelado os traços comuns aos 
acontecimentos históricos ocorri
dos nessa época na Grécia, no 
Egito, no Oriente Próximo e em 
parte na índia. Restringia-se, no 
entanto, ao que nos tempos atuais 
se considera como senao apenas 
um segmento de um fenômeno 
muito mais amplo.

Atualmente, entende-se por hele
nismo todo um complexo cultural 
que nasceu na cidade-Estado grega 
e atingiu o ponto culminante nos 
séculos V e IV a.C., conhecido 
como período helénico. Posterior
mente, espalhou-se pelo mundo en
tão conhecido e perdurou, embora 
transformado, muito depois do ad
vento do cristianismo* (período 
helenístico).

O  helen ism o grego

O período nasceu logo depois 
das migrações no mar Egeu, ao tér
mino da Idade do Bronze*, nos fins 
do segundo milênio antes de Cristo.
Nessa época, os gregos dividiram 
toda a humanidade em dois gran
des grupos: o primeiro, composto 
pelos que falavam dialetos recipro
camente compreensíveis de uma 
mesma língua, o grego* (ou língua 
helénica); o segundo, englobando 
todos os que falavam um idioma 
ininteligível para os helénicos: estes 
os chamavam de “bárbaros”.

À comunidade lingüística helé
nica somava-se uma comunidade 
religiosa, realizada concretamente 
em periódicos festivais, a que con
corriam representantes de todas as 
cidades. Havia os festivais ístmicos 
de Corinto, os de Neméia e os píti- 
cos; no entanto, os mais importan
tes eram os de Olímpia, em honra 
de Zeus, o principal dos deuses. As 
divindades eram semelhantes aós 
próprios homens, não só na forma 
física como também em seus defei
tos e virtudes. Esse divino antropo- 
mórfico constituía expressão de um 
processo de racionalização que, 
posteriormente, produziria a ciên
cia teórica e a filosofia, frutos da 
exigência racional de compreensão, 
e eonseqüência da crescente valori
zação da “medida humana” pela 
cultura grega.

Mas, língua e religião não eram 
os únicos fatores para definir um 
verdadeiro heleno. Era necessária 
também certa educação, da qual re
sultava um estilo característico de 
vida e de pensamento. Essa educa
ção baseava-se em atividades des- A " V itó ria  d e  S a m o t r á c ia " . d o  século II a.C.. um nxamplo d a  «rt« o ra o a do pariodo po«t»rior ao apogw  h«i*oieo.
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O perfeito equilíbrio estético caracterizou a arquitetura do período helénico. Nas ruínas do templo dórico. em Meta- 
ponto, percebem-se as medidas harmônicas, que posteriormente seriam substituídas pela grandiosidade.

portivas e na música, entendida 
como poesia, canção, dança e arte 
de tocar a lira. A poesia constituía 
o principal conteúdo e era sobre
tudo a de Homero*, sabido quase 
de cor e cujos heróis deveriam ser 
imitados pelos alunos. A Homero 
sucederam Hesíodo*, Arquíloco 
(c. 705-640 a.C.) e os grandes dra
maturgos áticos dos séculos V e IV 
a.C., embora o primeiro lugar con
tinuasse sempre com a mitologia* 
homérica.

Com o tempo, o pensamento mi
tológico cedeu lugar ao pensa
mento conceituai; e nasceram, 
desse modo, a ciência e a filosofia, 
domínios nos quais o helenismo 
produziria seus mais significativos 
frutos. Os pensadores jónicos, elea- 
tas e pitagoricos do seculo VI a.C. 
procuram explicações naturais 
para os fenômenos e criam a lógica 
e a matemática teórica, afirmando 
os recursos puramente humanos 
(sentidos e razão) como verdadeiro 
critério para compreensão do uni
verso. Protágoras de Abdera*, no 
século V a.C., expressa esse huma
nismo tipicamente helénico quando 
afirma que “o homem é a medida 
de todas as coisas”.

Paralelamente, desenvolveu-se a 
estrutura da pólis. Cidade-Estado 
independente e autônoma, foi le
vada pelos grejos ao mais alto 
grau de perfeição enquanto forma 
democrática de vida política. A de
mocracia* trouxe consigo o desen
volvimento da liberdade de pensa
mento e de expressão.

Com a democracia, desenvol
ve-se também a revolução pedagó
gica, comandada pelos sofistas*.

que se propunham a preparar todos 
aqueles que quisessem ascender po
liticamente. A aretê (capacitaçao, 
excelência ou virtude) deixava de 
ser privilégio de apenas alguns no
bres, para  tomar-se patrimônio 
pessoal de qualquer um que se dis
pusesse a aprendê-la. Ser áristoi 
(possuidor de aretê) já  não era pro
blema de nascimento, mas assunto 
pedagógico. Sócrates* e Platão*, 
voltados para o problema da edu 
cação, combateram o relativismo 
dos sofistas e procuraram estabele
cer bases estáveis para a ação no 
plano ético (Sócrates) e no plano 
político (Platao).

Não obstante as divergências, o 
essencial do helenismo clássico es
tava formado na passagem do sé
culo V para o IV a.C.

Em síntese, tratava-se —  sobre
tudo em sua versão ateniense —  de 
um a cultura centralizada na valori
zação do humano sob todas as for
mas, na preeminência dada à ra
zão, na virtude como o justo meio 
termo e na criação de formas estéti
cas de vida.

Os séculos seguintes marcariam 
a expansão desses ideais pelo resto 
do mundo.

O período helenístico

A exportação do helenismo para 
o Oriente começou relativamente 
cedo. Já no século VI a.C., o rei da 
Lídia, na Anatólia ocidental, pro
curava o oráculo de Delfos a fim 
de resolver seus problemas. Os 
mercadores gregos comerciavam 
através de todo o Mediterrâneo e 
pelo mar Negro, vendendo produ

tos que eram muito apreciados.
Mas foi só nos fins do século IV 

a.C. que o helenismo se implantou 
fora da pólis. Isso aconteceu a par
tir da fulminante campanha de con
quista do mundo, empreendida por 
Alexandre* Magno.

Paradoxalmente, ele não era 
mais que um bárbaros macedônico, 
mas tinha sido educado por Aristó
teles* e, desde a juventude, conce
beu o grandioso projeto de heleni
zar toda a oikouméne, o mundo 
conhecido. O império de Alexandre 
começou com o domínio das cida
des gregas e concluiu pela con
quista da Ásia Menor, do Oriente 
Médio, do Egito e do vale do rio 
Indus. Abriu-se assim uma vastís
sima área para a colonização 
grega. As terras produtivas foram 
dadas a cidadãos gregos, que se 
tornaram uma classe superior de 
proprietários rurais. Inúmeras cida
des novas foram fundadas nas ter
ras conquistadas, muitas vezes em 
cidades antigas reconstruídas, com 
tudo aquilo que caracterizava as 
pólis  helénicas, como ginásios, 
obras de arte e serviços técnicos.

A morte do imperador Dario* 
em 323 a.C., sem designação de 
herdeiros, fez com que os chefes do 
exército dividissem a administra
ção, procurando manter a unidade 
do império. Apesar dos esforços 
nesse sentido, os anos seguintes fo
ram de constantes disputas entre os 
generais, começadas com o fraco 
reinado de Filipe Arrhidê. O resul
tado final foi a formação de diver
sas dinastias (seléucidas, ptolo- 
meus e antigônidas), em cada uma 
das partes do império.

Apesar disso, a helenização 
prosseguiu a passos largos. A lín
gua oficial da administração, dos 
exércitos regionais e dos negócios 
era a koiné, um grego simplificado. 
Na antiga cidade babilónica de 
Uruk, membros das principais 
famílias locais passaram a fazer 
parte do governo e adicionaram no
mes gregos aos antigos nomes 
semíticos de família.

No ano 172 a.C., os judeus de 
Jerusalém chegaram a organizar 
um corpo de efebos, o que consti
tuiria um verdadeiro escandalo em 
outros tempos, pois seus compo
nentes faziam exercício inteira
mente nus. A educação em um 
grande número de cidades tor- 
nou-se grega e o pensamento con
ceituai passou a fazer parte de sua 
mentalidade. Os autores clássicos 
helénicos eram dos mais lidos.

Os grandes centros do helenismo 
foram as cidades fundadas por Ale
xandre e os sucessores, como por 
exemplo Antióquia, Selêucia e Ale
xandria. Esta última tornou-se a 
maior cidade do mundo no século 
III a.C. e foi o núcleo do qual se 
irradiou a cultura helenística em 
suas manifestações mais altas, es
pecialmente as ciências, que se se
pararam  do tronco comum da filo
sofia clássica grega e constituíram 
domínios especializados do saber. 
Foi o que aconteceu com a geome
tria* sistematizada por Eucjides*, a 
partir da matemática pitagórica da 
epoca clássica; com a astronomia 
de Aristarco* e Hiparco*; e com a 
física de Arquimedes*. Todos esses 
trabalhos constituíram os vários
d e s e n vo lv im e n to s  d o  p e n sa m e n to

Proporção e equilíbrio definema 
arte grega clássica. (Cópia romana 
d e  o b ra  d e  P o l ic le to ) .
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Para o verdadeiro heleno, esporte e 
música eram atividades básicas.

racionalista da Grécia clássica.
Triunfava assim o helenismo, 

universalizando-se. Mas o esplen
dor carregava os germes da deca
dência. No fim do período helenís- 
tico, o sincretismo religioso entre 
as divindades orientais e os deuses 
olímpicos espalhou-se por todas as 
partes dos reinos macedônicos. Os 
cultos orientais de Cibele e ísis, por 
exemplo, forneciam aos iniciados a 
esperança em uma nova vida, 
crença totalmente estranha aos 
deuses do Olimpo. A astrologia* 
babilónica, por outro lado, conver
tia seus adeptos ao mais completo 
fatalismo, e as práticas mágicas in
duziam a uma visão fantástica da 
realidade.

Nas artes visuais, o ideal de per
feito equilíbrio estético cedeu lugar 
ao meramente gracioso, decorativo 
e realista. Na arquitetura, a medida 
harmônica é substituída pela gran
diosidade

As instituições políticas também 
se transformaram. A vida social or
ganizada em torno das pólis (auto- 
nômas) passou a ser subordinada a 
monarquias militaristas e autoritá
rias de tipo oriental, em que o po
der emanava diretamente do sobe
rano, “favorito dos deuses”.

A expansão ocidental

A época helenística constituiu, 
portanto, uma etapa caracterizada 
pela fusão do pensamento oriental 
com a cultura helénica clássica. 
Seus produtos, por um lado, foram

absorvidos pelos romanos, quando 
estes unificaram todo o mundo sob 
um domínio, com a anexação do 
Egito em 20 a.C .; por outro lado, 
tiveram seqüência especialmente 
nos territórios conquistados que 
conservaram a língua grega e 
iriam, mais tarde, fazer parte do 
Império Bizantino*.

Desde cedo, porém, muito antes 
da conquista romana, o helenismo 
já  havia penetrado no Mediterrâ
neo ocidental.

No século V a.C., os etruscos* 
importavam cerâmica da Hélade e 
adotavam a versão grega do alfa
bete) fenício. Onde hoje se encontra 
a cidade de Marselha, existiu uma 
colônia grega que fez irradiar ele
mentos de sua cultura pelo vale do 
rio Ródano.

Roma recebeu o helenismo ini
cialmente dos gregos de Cumae, 
perto de Nápoles e, indiretamente, 
através dos etruscos. Traços nesse 
sentido encontram-se na poesia, 
nos produtos de artesanato e tam 
bém nas técnicas militares. Nada 
disso, entretanto, é comparável à 
revolução cultural ocorrida nos 
fins do século II a.C., e principal
mente no seguinte, quando o sis
tema educacional, baseado na lei
tura dos clássicos gregos e suas 
interpretações, foi adotado em 
Roma, juntamente com o estudo 
paralelo dos autores latinos.

A partir dessa época, o processo 
foi sempre crescente. Os soldados 
romanos em campanhas pelos terri
tórios helenizados adquiriam rapi

damente o gosto pelos costumes 
gregos. Num curto período de 
tempo, Roma assimilou a herança 
do mundo grego até herdar seus 
problemas, quando passou a domi
nar todo o Mediterrâneo. Os rom a
nos foram seu sustentáculo, 

uando o poder político escapou 
as mãos dos gregos. Defenderam 

suas camadas superiores contra re
voltas populares e perseguiram ju 
deus e outros povos orientais que 
desafiavam o helenismo, principal
mente em Chipre, Egito, Cirenaica 
e Síria.

No século II d.C., a língua grega 
predominava na literatura, na filo
sofia e nas escolas do império ro
mano. A correspondência do impe
rador era bilingüe e a maior parte 
dos escritores latinos, como 
Marco* Aurélio, entre outros, es
crevia também em grego.

Todo romano educado conhecia 
os textos de Homero e era capaz de 
escrever elegantes cartas em grego. 
Ao lado disso, o próprio latim era 
agora um novo veículo do hele- 
msmo. Professores de retórica e fi
losofia, disciplinas agora concebi
das dentro do espírito helenístico 
eram pagos pelo Tesouro imperial. 
Em Roma, Atenas e outras cida
des, os antigos festivais eram enco
rajados pelas autoridades (para re
viver os modos tradicionais de 
vida). Tudo isso era feito pelo du
plo motivo de que a cultura latina 
estava helenizada e porque se ten
tava preservar a unidade política 
ameaçada por tendências do Impé-
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A arte grega toma-se menos austera e ganha em dramaticidade no perfodo 
helenístico. (Cópia de um bronze encontrado em Pérgamo.)

rio vindas do Oriente, especial
mente o cristianismo.

Além do cristianismo, que ocu
pava o primeiro plano, outras filo
sofias e cultos orientais minavam o 
helenismo romano; o império se 
desfazia em decadência. Depois da 
ascensão de Maximiano, em 235 
d.C., como primeiro imperador 
provindo das fileiras dos militares 
profissionais, a desintegração pro
cessou-se com rapidez crescente. 
Um dos últimos defensores do hele
nismo contra as vagas orientalizan- 
tes foi o Imperador Julíano* (o 
Apóstata). O helenismo latino per
sistiria ainda como forma de vida 
e de pensamento até o triunfo com 
pleto do cristianismo e o fecha
mento das escolas atenienses de fi
losofia, ordenado pelo Imperador 
Justiniano*, em 529 d.C.

Assim acabou o helenismo en
quanto forma de vida social e polí
tica, pensamento religioso, fruição

estética e culto do humano. Conti
nuou a existir, no entanto, como 
expressão de pensamento racional. 
Paulo de Tarso (São Paulo) o pri
meiro teórico do cristianismo, era 
um homem de cultura grega. A filo
sofia cristã dos primeiros séculos 
(patrística* grega e latina) tem 
como estrutura conceituai a filoso
fia helénica. O primeiro grande sis
tematizador da filosofia cristã, 
Santo Agostinho*, encontra a es
trutura racional da doutrina cató
lica na teoria das idéias de Platão; 
e a escolástica do século XIII sera 
dominada pelo pensamento de 
Aristóteles, que fora professor de 
Alexandre Magno.

VEJA TAM BÉM : Cristianismo; 
Epicurismo; Estoicismo; Grécia 
Antiga; Helenísticas, Filosofias;
R o m a  A n tig a .

No perfodo helenístico, as ciências particulares passaram a ter um desenvol-
u im o n to  a u tô n o m o . (O  ci9 9 Q9 ofn io  Üu A rq u im c d e s , SOyUIlÜO DUldUTOlX.)

Helenísticas,
Filosofias

O desenvolvimento da filosofia 
grega na fase helénica trazia, como 
pressuposto, uma organização polí
tica peculiar aos gregos: a constela
ção de pólis  (cidades-Estado) que, 
embora reconhecendo sua afini
dade lingüística e cultural, expan
diam-se como unidades autono- 
mas, ciosas de suas tradições 
particulares. Essa forma de organi
zação política era um dos princi
pais fatores da estreita vinculação 
entre o indivíduo e seu limitado e 
próximo universo político, levan
do-o —  sobretudo depois da ins
tauração da democracia em pólis 
como Atenas —  à intensa partici
pação nos assuntos públicos. O 
grego dessa época compreende-se a 
si mesmo como cidadao, membro 
da pólis, “ animal político”.

A expansão macedônica iniciada 
por Filipe* e concluída por Alexan
dre* alterou profundamente aque
les quadros. Conquistada por Ale
xandre, a Grécia passa a integrar 
vasto mosaico de povos; suas fron
teiras se diluem, abrindo-se a es 
treito intercâmbio com os orientais, 
dos quais os gregos se sentiam, an
tes, tão diferentes, principalmente 
devido às características de sua 
própria vida política, baseada em 
agudo senso de liberdade. Mas, 
pelo fato mesmo de estar imersa no 
organismo macedônico, a cultura 
grega se difunde, tornando-se patri
mónio comum dos países mediter
râneos. Começa a fase helenística, 
na qual, desde a morte de Alexan
dre até a conquista romana, a cul
tu ra  grejga vai se impondo do Egito 
e da Síria até Roma e Espanha.

tanto em meios judeus ilustrados 
quanto no seio da nobreza romana. 
Assiste-se então à confluência e ao 
confronto de culturas diversas, 
abrem-se novos horizontes para o 
pensamento e, sobretudo, multipli
cam-se as encruzilhadas culturais. 
Afastada das preocupações políti
cas, a filosofia aspira ao estabeleci
mento de normas universais para a 
conduta humana e se propõe a diri
gir as consciências. Ao interesse 
pela definição do bem individual 
contrapõe, em alguns casos, a tese 
do cosmopolitismo: o cidadão da 
pólis  é substituído pelo “cidadão 
do universo”. Se Atenas inicial
mente permanece como centro da 
especulação filosófica, outros focos 
de investigação filosófica e cientí-

Juliano, exemplo de uma época 
de sincretismo religioso.
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fica passam depois a se afirmar, 
particularmente Alexandria. Nesse 
momento as ciências particulares 
começam a ter desenvolvimento 
autônomo, despregadas do tronco 
original da antiga sabedoria filosó
fica. O século III a.C. é o de Eucli- 
des*, de Arquimedes* e de Apolô- 
nio* de Perga — um grande seculo 
para as matemáticas e a astrono
mia. Mas é também o século em 
que, no Museu de Alexandria — 
cujo bibliotecário é o geógrafo Era- 
tóstenes* — , ocorre grande desen
volvimento da crítica filosófica e 
das ciências baseadas na observa
ção.

A filosofia assume, no período 
helenístico, uma nova direção. Sur
gem grandes sistemas, como o epi
curismo* e o estoicismo*, mas 
apresentando índole diversa dos 
sistemas precedentes, da fase helé
nica. A formulação de regras mo
rais, ao contrário do que acontecia 
no socratismo, é considerada agora 
como dependente de uma concep
ção do universo fundamentada 
racionalmente. O homem é visto, 
nos seus aspectos, como integrado 
no todo: como conjunto de átomos 
dentro da composição atomista do 
universo —  para os epicuristas; ou 
como parcela do grande organismo 
universal animado e dirigido pela 
razão —  segundo os estóicos.

Desde que a participação na 
vida política deixa de ser o objetivo 
final da ação humana, a ética das 
filosofias helenisticas limita-se à 
procura do bem individual. Sua 
meta é a conquista de uma felici
dade que se identifica à serenidade 
interior e à imperturbabilidade de 
espírito (ataraxia). O estoicismo e
0 epicurismo traçam o caminho 
que conduz a esse fim, partindo de 
um a concepção do universo físico, 
e também de uma teoria do conhe
cimento que defende a possibili
dade de alcançar verdades definiti
vas. O ceticismo*, inaugurado por 
Pirro de Elis (360-270 a.C.), ao 
contrário, pretende alcançar aquela 
ataraxia pela suspensão do juízo, 
renunciando a pronunciar-se sobre 
a natureza das coisas. A corrente 
cética possui três fases: 1 ) a escola 
de Pirro; 2) a Nova Academia — 
isto é, o momento da escola platô
nica que vai de Arcesilau (315-241 
a.C.) a Carnéades (214-129 a.C.) e 
Clitômaco; 3) os céticos posterio
res, que, como Enesidemo (século
1 d.C.), Agripa e Sexto Empírico 
(séculos II e III d.C.), desenvolve
ram a argumentação do ceticismo.

Outra corrente de pensamento 
do período helenístico é o ecle
tismo*. Procurando um critério 
para a ação moral, jurídica e polí
tica que escapasse as disputas das 
diferentes escolas, essa filosofia 
pretende estabelecer, para além das 
divergências, um consenso univer
sal. Tal pensamento teve larga acei
tação na fase romana. Cícero* foi 
o seu mais eminente representante. 
O ecletismo, filosofia do sentido 
comum — e, por isso mesmo, reve
lação das exigências difusas na 
consciência comum — , assinala a 
passagem para novo momento da 
filosofia helenística, marcado pelo 
predomínio do problema religioso.

No estoicismo romano dos sécu
los I e II d.C. —  com Sêneca*, 
Epicteto* e Marco* Aurélio — a

A filosofia do estoicismo sotreu uma transformação importante durante o período romano: a busca de serenidade 
interior transformou-se em preocupação com a salvação da alma. (Ilustração para tragédias de Sêneca.)

preocupação com a salvação da 
alma substitui a anterior busca de 
serenidade. Mas o caráter de reli
giosidade que, no pensamento oci
dental, torna-se evidente a partir do 
século I d.C., já  se afirmara nos 
centros orientais da cultura helenís
tica, numa acentuada tendência à 
fusão ou ao sincretismo religioso. 
Por outro lado, dá-se o confronto 
de duas tradições: a greco-romana, 
formulada numa filosofia marcada 
por alto índice de racionalização, e 
a d a  religiosidade oriental, fundada 
na noção de “verdade revelada”, 
como no judaísmo* e no cristia
nismo*. Os primeiros efeitos da  re
percussão do espírito religioso so
bre a filosofia ocorrem nos judeus 
alexandrinos (do século II a.C. ao 
I d.C.), nos neopitagóricos e platô
nicos pitagorizantes (entre o século 
I a.C. e III d.C.) e nos últimos de
fensores do pensamento e da reli
gião do politeísmo: os neoplatôni- 
cos do seculo II ao século VI d.C.

Dentre os judeus-alexandrinos, a 
figura mais importante é Filo*, 
chamado o “ Platão hebreu”, que 
tenta uma conciliação entre ju- 
daísnlo e helenismo através da in
terpretação alegórica da Bíblia.

A mais perfeita manifestação do 
sincretismo religioso dessa época é 
o neoplatonismo, corrente de pen
samento que se desenvolve em três 
fases: 1 ) a alexandrino-romana (sé
culos II e III), cujo principal repre
sentante é Plotino*; 2) a síria (sécu
los IV e V), iniciada por Jâmblico* 
e à qual pertenceram o Imperador 
luliano* (chamado o Apóstata) e 
Hipatia; 3) a ateniense, na qual se 
destacou Proclo*. Para o neoplato
nismo, que exerceu uma profunda 
influência sobre o pensamento de 
Santo Agostinho*, todos os seres 
resultavam de sucessivas emana
ções a  partir do Um, divino e trans
cendente.

O neoplatonismo de Plotino foi uma das últimas formulações da filosofia 
grega. (Dedicatória a Lourenço de Médici de uma traduçAo de Plotino.)

VEJA TAM BEM : Alegoria; Ceti
cismo; Ecletismo; Epicurismo; Es
toicismo; Grécia; Helenismo.
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Helicóptero

O helicóptero, veículo sem asas, 
voa devido à sustentação fornecida 
por grandes hélices —  os rotores 
—  que giram no plano horizontal 
e lhe permitem pousar e decolar 
verticalmente, mover-se em todas 
as direções e ficar “parado” no ar.

O primeiro helicóptero de que se 
tem notícia nem saiu do papel — 
foi um projeto de Leonardo* da 
Vinci, que, por volta de 1480, dese
nhou uma máquina com grande su
perfície móvel, acionada por força 
muscular. Nos séculos XVIII e 
X IX  foram feitos outros projetos: 
Launoy e Bienvenue realizaram o 
seu em 1784, na França; fcm 1809 
Sir George Cayley (1773-1857) de
senvolveu uma variante do modelo 
francês. Mas, somente em 1907 o 
francês Paul Cornu realizou o pri
meiro e breve vôo vertical livre. O 
autogiro do espanhol Juan de la 
Cerva voou em 1923, contribuindo 
muito no desenvolvimento do heli
cóptero atual.

Mas o primeiro modelo a mos
trar resultados práticos foi o Foc- 
ke-Achgelis alemão, desenvolvido 
às vésperas da Segunda* Guerra. A 
partir de então, novos modelos, 
com progressivas inovações, foram 
construídos. É em 1939 que o russo 
Igor Ivan Sirkorsky (1889-1972) 
projeta e realiza o VS-300, de uma 
só hélice. Nascia assim o modelo 
básico do helicóptero. Durante a

Segunda Guerra Mundial, o apare
lho foi fabricado em série pela pri
meira vez e teve muitas aplicações: 
no salvamento e deslocamento rá
pido de soldados em áreas inacessí
veis, e em patrulhas, reconhecimen
tos e fiscalizações.

Terminada a guerra, o aparelho 
mostrou-se insubstituível em opera
ções de socorro, em desastres e ca
lamidades públicas, no transporte 
rápido de pessoas e cargas a peque
nas distâncias, na agricultura, poli
ciamento e controle do trânsito. A 
possibilidade de vôo vertical e a de 
parar no ar lhe permitem aterrar 
praticamente em qualquer terreno e 
fazem-no chegar a lugares inacessí
veis por outros meios.

F u n c io n am en to

Uma grande hélice ou rotor gira 
horizontalmente, impulsionando o 
aparelho para cima. No ar, a incli
nação do plano de giro do rotor 
cria uma tração que faz o helicóp
tero mover-se para a frente, para 
trás ou para os lados.

Nos primeiros modelos, o apare
lho precisava ser inclinado para 
que o rotor ficasse no ângulo neces
sário à produção de tração. Elimi
nou-se o problema com a introdu
ção do comando de passo cíclico, 
que modifica o passo das pás do 
rotor (ângulo em que elas se colo
cam em relação ao plano do rotor). 
A cada volta de uma pá, ela modi
fica seu passo  em determinado se
tor do circulo, conforme a direção 
dada pelo piloto. Assim, a função 
da j>á é semelhante à da asa do 
aviao: conforme varia sua inclina-

Algumas partes do helicóp
tero : 1) cabina de comando; 
2) entrada de ar para o ra
diador de óleo: 3) tubo para 
a entrada de ar na turbina: 
4) radiador de óleo; 5) com
pressor; 6) turbina; 7) caixa 
principal da transm issão; 81 
prato móvel; 9) cubo do 
rotor; 10) servocomando do 
rotor principal; 11) reserva
tório de óleo da caixa de 
transm issão; 12) eixo princi
pal da transm issão posterior;
13) pá do rotor posterior;
14) conjunto de comando do 
passo da hélice posterior;
15) cubo do rotor posterior;
16) caixa posterior de trans
m issão; 17) luz de navega
ção; 18) conjunto do servo
comando posterior; 19) plano 
horizontal fixo da cauda; 20) 
eixo secundário da transm is
são posteriqr; 21) porta da 
cabina; 22) trem  de aterra
gem principal: 23) rodas com 
freio a disco; 24) estribo; 
25) alavanca do passo  cole
tivo; 26) conjunto direcional 
de rodas; 27) farol de a ter
ragem retrátil: 28) antena; 
29) pá do rotor principal.

Com pouco peso e construção simples, chegando a locais inacessíveis a aviões e automóveis, os helicópteros tomaram-se um dos mais eficientes meios 
de transporte, podendo movimentar-se em todas as direções e " p a r a r "  e m  p la n o  a r. 5>âo p o r esse m o tiv o  utiliza d o a  p rin c ip a lm e n te  p ara  c a rg a s .
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ção (passo), variam as forças aero
dinâmicas que agem sobre ela e de
terminam a direção do vôo.

O piloto comanda o passo por 
meio de um mecanismo que muda 
as posições de um prato situado na 
base do rotor. Esse prato é formado 
de duas partes ligadas: uma delas, 
apenas inclinável, recebe o co
mando do piloto; a outra, acionada 
pela primeira, transmite o comando 
a pá (dando-lhe uma rotação em 
torno de seu eixo longitudinal, ou 
seja, variando-lhe o passo).

Num helicóptero em movimento, 
cada p á  encontra maior ou menor 
resistência do ar, conforme o setor 
que está transpondo em seu círculo 
de giro. Isso resulta em maior ou 
menor velocidade da pá: maior no 
semicírculo em que o ar ajuda a 
impulsioná-la, e menor no outro, 
em que ela tem de vencer a resistên
cia desse ar, “aumentada” pela ve 
locidade do aparelho. (No semi
círculo onde as pás avançam, so
mam-se a velocidade de rotação da 
pá e a do deslocamento do helicóp
tero; no outro semicírculo, onde a 
pá retrocede, essas velocidades 
subtraem-se.) Essas variações de 
velocidade causam mudanças de 
sustentação, _o que provocaria dis
túrbios mecânicos. O mecanismo 
da variação de passo equilibra es
sas oscilações. Se o helicóptero ti
vesse apenas um rotor e seu movi
mento não fosse compensado pelo 
de outro mecanismo, o rotor trans
mitiria ao aparelho um movimento 
igual, em sentido contrário, fazen 
do-o girar em torno de si. Isso não 
acontece porque acrescenta-se uma 
hélice antibinaria (na cauda) ou no Do franc&s "Com u" (em cima) ao norte-americano "Sikorsky", cinqüenta anos de técnica e aperfeiçoamentos.

outro rotor que gire em sentido 
contrário, para neutralizar o movi
mento do primeiro. A hélice da 
cauda chama-se antibinária porque 
neutraliza o binário que age sobre 
o helicóptero, isto é, a força que fa
ria com que ele girasse.

O pouso e a decolagem ba
seiam-se na relação entre o peso do 
aparelho e a força de sustentação 
fornecida pelo rotor. Quando am
bos se equilibram, o helicóptero 
fica “parado” no ar. Ele desce 
quando a força de sustentação fica 
menor que a força peso e sobe 
quando fica maior.

Há três tipos de rotores. Os arti
culados têm as pás das hélices com 
liberdade de movimento nos planos 
horizontal e vertical. Nos semi-rígi- 
dos, as pás movem-se em torno de 
um eixo perpendicular ao eixo de 
transmissao. Os rígidos não têm 
movimento em nenhum sentido. O 
rotor articulado é o modelo básico 
(os outros são variações em que um 
ou dois dos movimentos foram im
pedidos). Ele tem uma ligação em 
cardã que permite os movimentos; 
um a articulação com eixo horizon
tal, para que as pás fiquem na posi
ção desejada quando sob ação da 
força centrífuga (criada pelo movi
mento do rotor); e outra articula
ção de eixo vertical que permite os
cilações da  pá no eixo horizontal. 
A tração exercida pelo rotor é per
pendicular ao plano do disco, de 
modo que a inclinação deste for
nece a direção da  força que move 
o helicóptero.

__ Os helicópteros mono-rotores 
são os modelos mais usados. Suas 
vantagens sobre os outros são a  re
lativa simplicidade de construção, 
o peso reduzido e o custo menor. 
Isso compensa a desvantagem mais 
aparente: absorção de potência 
pela hélice antibinária (cerca de 
1 0 % da potcncia em vôo estacioná
rio e de 4% em vôo móvel).

O segundo tipo mais usado é o 
bi-rotor em tandem, cujas vanta
gens principais são a possibilidade 
de construir-se uma fuselagem com 
boa configuração aerodinâmica e a 
pequena sensibilidade às variações 
de distribuição de peso. Nesse tipo, 
um rotor compensa o movimento 
do outro (não precisa de hélice an
tibinária). Por dois rotores e todas 
as'peças correspondentes, esse heli
cóptero é mais caro e complicado.

O tipo com rotor coaxial só foi 
produzido em série na União So
viética. Pode ter tamanho reduzido, 
m as isso não compensa as desvan
tagens do maior peso e da comple
xidade de construção.

Os rotores flanqueados não pas
saram do protótipo, exceto um, 
pouco difundido, em que o maior 
problema —  transmissao —  foi ra
zoavelmente resolvido. Nesse tipo, 
os rotores são intercruzantes, apro- 
ximando-se da construção mono- 
rotor, e por isso é preciso haver sin
cronização entre às hélices.

V E J A  T A M B É M :  A v ia ç ã o .
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Helófitas

Para designar os vegetais que vi
vem em ambientes pantanosos, os 
botânicos criaram o termo “heló- 
fita” —  em grego heleiós significa 
“pântano” e phyton, “ planta” . A 
palavra é bastante genérica, pois 
aplica-se a todas as espécies que 
tem seu habitat em brejos.

As helófitas constituem um dos 
grupos das criptófitas, cuja carac
terística é manter a parte persis
tente completamente protegida sob 
o solo (geofitas), sob a lama (helófi
tas), ou sob a água (hidrófitas*).

Apesar de possuírem sistemas 
radiculares presos em solos enchar
cados, as helófitas têm partes aé
reas: folhas, frutos e flores. Os cau
les, às vezes imersos na lama, 
desenvolvem-se como rizomas, tu
bérculos ou bulbos.

A vida nos alagados

A vegetação helofitica é carac
terística de regiões planas com dre
nagem muito lenta das águas. As 
plantas não aparecem em corredei
ras, pois seriam facilmente arran- 
ca 4 as pela força das águas.

As vezes são encontradas nas 
margens alagadiças dos rios que 
abandonaram antigos leitos sinuo
sos e deixaram lagoas. Locali 
zam-se também às margens dos 
rios que alagam extensas planícies 
no período das cheias, como no 
pantanal matogrossense. no Brasil. 
Nessa região, e também numa 
grande parte da bacia amazônica, 
aparece grande número de espécies,

muitas delas bastante ornamentais.
Uma das especies de helófitas 

mais conhecida é a taboa (Tipha 
dominguensis), que às vezes do
mina extensos brejos, cobrindo-os 
inteiramente com suas folhas ver
des e eretas, em forma de espada. 
Os caules são rizomas bastante es
pessos e esbranquiçados, leves de
vido à grande quantidade de teci
dos esponjosos e providos de 
numerosas lacunas cheias de ar. 
Tais lacunas ligam-se com outras 
situadas no mesófito das folhas e 
com o ar exterior, através dos estô- 
matos das epidermes folheares.

_ Esse intenso sistema de ventila
ção dos tecidos é uma das carac
terísticas das helófitas, pois seus 
órgãos imersos na lama dificil
mente podem respirar. Graças a 
essa riqueza de aerênquima —  te
cido parenquimático rico em mea- 
tos ou lacunas cheias de ar — , a 
densidade dos órgãos é bem menor 
do que a das plantas terrestres. As 
taboas apresentam uma inflores- 
cência densa e de cor marrom-aver- 
melhada, na extremidade de uma 
longa haste. Muitas vezes essa 
parte da planta é utilizada como 
ornamento.

Outra planta muito comum nos 
brejos brasileiros é o aguapé (Ei- 
chornia crassipes), espécie que pos
sui vasto sistema radicular de cor

Rreta-azulada e de aspecto seme- 
íante ao de uma cabeleira. Suas 

folhas, em formato de rim, têm pe- 
cíolo bastante dilatado, semelhante 
a uma bolinha. O pecíolo é cheio 
de ar e auxilia a planta a flutuar na 
água. As flores reúnem-se em inflo- 
rescências que lembram pequenas 
orquídeas azuis.

Algumas vezes essa planta re- 
produz-se através de sementes, mas 
a forma mais freqüente de reprodu-

Entre as helófitas. destaca-se o cipreste calvo ('Taxodium  distichum").

U m a  M p é c ie  hnl(Sfitn d e c s n u o lu e -c a  n o la g o  d e  N © m i : " A ln u s  g lu t in o s a " .

ção é a que se processa através de 
estolões que formam filhotes. 
Quando o estolão morre, o filhote 
desliga-se e torna-se independente. 
Esta última forma de reprodução, 
vegetativa, é bastante rápida, e per
mite que a espécie domine extensas 
áreas. Introduzida nos Estados 
Unidos como planta ornamental, 
essa espécie logo se alastrou pelos 
brejos e pântanos, a ponto de criar 
sérios problemas (como o entupi
mento de canais).

Raízes que respiram

Para resolver o problema de 
falta de oxigenação do solo enchar
cado, algumas espécies desenvol
vem raízes especiais, denominadas 
“respiratórias , que reservam ar 
entre os seus tecidos corticais. Tais 
raízes, que podem ficar submersas 
ou flutuando, têm coloração es
branquiçada (devido ao ar que con-
t<êm). V á r ia s  c s p c c ic s  d e  J u s s ic u a

apresentam essas estruturas. As 
cavalinhas (Equisetum), as Pon- 
terida, Alisma, Xyris, Nymphaea 
são outras helófitas bastante co
nhecidas. A vitória-régia, muito co; 
mum nos brejos da Amazônia, é 
admirada mundialmente não só por 
suas grandes folhas, capazes de su
portar o peso de pequenos animais 
e aves, como tambem pela beleza 
de suas flores. Folhas e flores nas
cem do rizoma que permanece en
terrado na lama e cresce em dire
ção à tona por meio de longos pe
dúnculos e pecíolos. Ao encontrar 
o ar, pára de crescer e suporta as 
folhas e flores na superfície da 
água.
* Há espécies de helófitas usadas 

ornamentalmente em lagos artifi
ciais de jardins e praças públicas.

VEJA TAM BÉM : Hidrófitas; Hi-
g r ó f i t a s .
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Hemingway

Ernest Hemingway (1898-1961), 
o mais conhecido novelista norte- 
americano de sua geração, nasceu 
em 21 de junho de 1898, em Oak 
Park, no Estado de Illinois. Seu pai 
era um médico de pouco prestígio 
(que se suicidaria em 1928) e sua 
mãe, uma mulher apaixonada por 
música (que desejava fazer de Er
nest um violoncelista). Mas, desde 
a juventude, Hemingway mos
trou-se propenso à literatura, pro
duzindo seus primeiros contos já  
em 1916, influenciado pela téc
nica de Jack London* e usando as 
lembranças de Walloon Lake e Pe- 
toskey, regiões do norte do Michi- 
gan, onde sua família costumava 
caçar e pescar.

Nesses primeiros contos (O Jul-

f amento ae Manitou, Sepin Jingan, 
Ima Questão de Cor), demons

trou que sabia escrever uma estória 
de maneira envolvente, tendo por 
objeto narrativo o mundo de vio
lência e a natureza selvagem que 
apareceriam em quase toda sua 
obra, carregada de amargura e de
silusão.

Aos dezoito anos, Hemingway 
ligou-se seriamente ao jornalismo, 
lendo avidamente os artigos da im
prensa de Chicago, principalmente 
as crônicas de Ring Lardner na 
Tribuna, repletas de humor destru
tivo (na tradição de Mark Twain*), 
individualismo, sátira social e au
tocrítica. Esses traços também ca
racterizariam a obra de Heming
way, na qual se percebem ainda 
influências do estilo objetivo de 
Conrad* e Theodore Dreiser* e su
gestões do mundo interior de Joyce 
e Gertrude Stein*.

Em 1917, a preocupação de He
mingway era tornar-se jornalista 
do Kansas City Star, onde se escre
via com frases simples e diretas. 
Mais tarde, Hemingway diria: 
“Trabalhar num jornal jamais pre
judica um jovem escritor; poderá 
mesmo ajudá-lo, se ele se desligar 
dessa ocupação no momento dese
jad o ”. No Star, porta-voz do meio- 
oeste norte-americano, aprendeu a 
empregar frases curtas, parágrafos 
com inícios breves e um inglês vi
goroso, usando afirmações e evi
tando os adjetivos. Aprendeu ainda 
que o fato mais banal pode trazer 
em si um aspecto extraordinário e 
que o sensacional existe em cada 
esquina: o mundo se transforma em 
espetáculo quando se é testemunha 
dele. Assim, o Star exigiu-lhe estó
rias que retratassem a realidade 
crua, fotografias em movimento, 
que seriam os primeiros ensaios 
para seu livro N osso Tempo 
(1924), após a publicação de Três 
Estórias e D ez Poemas [1923), com 
o qual cham ara a atenção dos críti
cos. Em Nosso Tempo, Heming
way pretendeu mostrar um uni
verso de autenticidade, de soldados 
e toureiros, no qual a morte é assu
mida e não recusada.

O primeiro encontro real do au 
tor com a morte deu-se em 1918, 
quando centenas de estudantes, in
telectuais e escritores norte-ameri

canos (entre eles John dos* Passos 
e William Faulkner*) engajaram-se 
voluntariamente no Exercito, de
pois que os Estados Unidos decidi
ram entrar na Primeira* Guerra 
Mundial.

Desse modo, Hemingway che
gou às margens do rio Po, na Itália, 
onde desempenhou as funções de 
mensageiro, distribuindo cnocola- 
tes e cigarros aos soldados entrin
cheirados. Mas, depois de uma se
mana, um obus explodiu perto dele, 
o que lhe valeu uma condecoração 
do governo italiano e doze opera
ções cirúrgicas. As lembranças da 
guerra estao contidas em Adeus às 
Armas, escrito em 1929. Este livro, 
que vendeu 80 0 0 0  exemplares em 
quatro meses, é considerado um de 
seus melhores romances.

De volta a Oak Park, foi rece
bido como herói, mas em O Lar do 
Soldado, escrito em 1926 (quando 
também foi publicado Chuvas de 
Primavera), revelou ter passado 
por violenta crise interior e por 
uma total ruptura com o ambiente 
familiar e com as convenções so
ciais de sua terra.

Naquela ocasião, recolhera-se a 
Petoskey, onde decidiu, no inverno 
de 1919, sua carreira de escritor: 
além do jornalismo, dai em diante

fireservaria as horas livres para a 
iteratura.

Como vários escritores e artistas 
que haviam regressado das trin
cheiras, Hemingway sentira-se um 
estrangeiro em sua pátria, onde já  
se delineavam os primeiros mo
mentos da grande crise que atingi
ria seu clímax em 1929, com a que
bra da Bolsa de Nova York. A 
maioria dos escritores que haviam 
combatido na Europa voltara se
quiosa por um clima de justiça e 
paz — e não o encontrara. Assim, 
vários deles preferiram exilar-se vo
luntariamente em Paris, formando 
a “ geração perdida”, como os cha
mava Gertrude Stein, também emi
grada dos Estados Unidos.

Em Paris, Hemingway estabele- 
ceu-se em dezembro de 1921 Como 
correspondente estrangeiro do To
ronto Star, função que cumpriu até 
1924. Nesse ano, decidiu desli
gar-se do jornalismo, aconselhado 
por Gertrude Stein, para quem a li
teratura jam ais poderia estar no 
mesmo nível da reportagem. Logo 
depois o escritor partiu para a Es
panha, onde participou da famosa 
fiesta  de Pamplona, documentan- 
do-se sobre touradas, entrevistando 
espectadores, críticos e toureiros. 
Apaixonou-se pela luta entre o ho
mem e o animal, e voltou várias ve
zes à Espanha. Dessa experiência 
nasceriam dois livros: O Sol tam 
bém se Levanta (1926) e M orte na 
Tardef1932V

Quando voltou aos Estados Uni
dos, em 1929, sua fortuna permitiu- 
lhe viver longe de tudo e de todos, 
em Key West. Seus manuscritos 
eram disputados pelos editores e os

firodutores de Hollywood faziam- 
he vantajosas propostas em troca 

de seus argumçntos. Depois de uma 
expedição à África, escreveu dois 
novos livros (ambos baseados em 
episódios ocorridos nesse conti
nente): A s  Verdes Colinas da 
África, lançado em 1935 e a Hora 
Triunfal ao Sr. Macomber, do 
mesmo ano.

Fascinado pela luta homem-animal. o escritor fez-se amigo de toureiros.
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Suicidio em Ketchum: a coerência de úm homem revoltado contra a morte.

Nessa época, Hemingway já  ha
via tomado consciência dos limites 
do individualismo e, como outros 
autores americanos, descobrira em 
suas viagens a iminência de uma 
guerra, na qual o próprio indivíduo 
e suas mais altas razoes de vida es
tariam  comprometidos. Angustiado 
com o desenvolvimento do fas
cismo* e do nazismo*, não hesitou 
em alistar-se ao lado dos republica
nos quando, em 1936, estourou a 
Guerra Civil Espanhola*. Chegou 
a Barcelona em 1937, como corres
pondente de guerra da North Ame
rican Newspaper AUiance (Aliança 
de Jornais Norte-Americanos). Ali 
também participou como roteirista, 
narrador e figurante de Terra de 
Espanha, documentário de Joris 
Ivens (1898- ), que mostrava 
ao resto do mundo a verdadeira si
tuação espanhola e que levantou 
milhares de dólares para a causa 
republicana. A guerra civil seria 
depois retratada numa das suas 
mais célebres novelas, Por Quem  
os Sinos Dobram, editada em 
1940, ano em que o autor viajou 
para a China e para Cuba. Em Ha
vana, ofereceu seus serviços ao em
baixador americano e foi incorpo
rado ao Naval Intelligence. Seu iate 
“Pilar” foi transformado em navio 
de guerra: com nove homens, saiu 
à procura de submarinos alemães 
no Atlântico norte. Decepcionado 
por não encontrar nenhum, He
mingway resolveu ingressar na 
Força Aérea Britânica. E em 1944, 
trabalhando como correspondente 
de guerra em Paris, assiste à liber- 
taçao da cidade.

Depois de dez anos, Hemingway 
voltou a escrever romances: em 
1950 surgiram Do Outro Lado do 
Rio entre as Árvores e, em 1952, 
O Velho e o Mar, onde revelou to
tal amadurecimento literário. Esse 
livro é assinalado pela crítica como 
o melhor de seus trabalhos. Tra

ta-se de uma espécie de poema 
épico em prosa, onde se busca a 
conciliação do homem com a natu
reza e sua condição humana.

Logo depois, enquanto assistia a 
touradas na Espanha e participava 
de caçadas na Africa, o escritor era 
contemplado com alguns dos mais 
ambicionados prêmios literários, 
entre eles o Pulitzer, o Merit 
Award e o Nobel (1954).

Nos dois anos que precederam 
sua morte, Hemingway concluiu 
três livros: Verão Perigoso (1959), 
Paris É  uma Festa (1960) e Ilhas 
da Corrente (1961) (este ultimo foi 
editado em 1970 por sua quarta es
posa, Mary Welsh, com quem se 
casara em 1946). Hemingway fora 
casado com Hadley Richardson 
(1921), Pauline Pfeiffer (1927) e 
M artha Gellhorm (1940), e tivera 
dois filhos, John (1924) e Patrick 
(1928).

Como muitas vezes afirmara, 
três coisas na vida o interessavam: 
escrever, amar e caçar. Certa vez, 
declarou: “ Emprego um considerá
vel tempo em m atar animais e pei
xes para não ter de me matar. 
Quando um homem se revolta con
tra a morte —  e eu sou um homem 
revoltado contra a morte — , ele ex
perimenta prazer em fazer uso de 
um dos atributos divinos, precisa
mente aquele de poder dar a 
morte”.

Essa sua afirmação seria com
preendida pelo mundo mais tarde, 
em trágicas circunstâncias: no dia 
2 de julho de 1961, em sua casa de 
Ketchum (Idaho), Hemingway ma
tou-se com um tiro de fuzil.

Uma morte seca como seu estilo, 
que excluía qualquer recurso retó
rico, preferindo as palavras usuais, 
as frases curtas sem orações subor
dinadas, os diálogos que, sem pre
cisar recorrer à eloqüência, pu
nham em destaque sentimentos 
poderosos.

Hemípteros

Classificação

Reino: Animal 
Filo: Arthropoda 
Classe:Insecta 
Subclasse: Pterygota 
Ordem: Hemíptera 
Subordem: Gymnocerata 
Familias principais: Miridae, 

Pyrrhocoridae, Pentatomi- 
dae, Coreidae, Lygaeidae, Ci- 
micidae, Ploiaridae, Reduvii- 
dae

Subordem: Cryptocerata 
Familias principais: Notonec- 

tidae, Nepidae, Belostomati- 
dae

De hábitos terrestres, aquáticos 
ou semi-aquáticos, os hemípteros 
compreendem os insetos* popular
mente conhecidos como percevejo- 
da-cama, percevejo-do-mato, bar 
beiro, barata-d’agua, etc. As 
espécies terrestres — as mais abun
dantes —  dividem-se em três gru
pos, de acordo com o modo de nu
trição: hematófagos, que chupam o 
sangue dos vertebrados*; entomó- 
fagos, que sugam o líquido interno 
de outros insetos; e fítófagos, que 
se alimentam da seiva das plantas. 
Os hemípteros aquáticos e semi 
aquáticos — que, juntamente com 
os terrestres, perfazem um total de 
aproximadamente 40 000 espécies
—  vivem às custas de insetos ou 
mesmo de pequenos vertebrados.

O modo de alimentação dos 
hemípteros está diretamente rela
cionado com uma das principais 
características do grupo: o apare
lho bucal, do tipo pungitivo-suga- 
dor —  o lábio, ao se desenvolver, 
envolve as mandíbulas e maxilas, 
transformadas em longos estiletes. 
Também identifica o grupo a estru
tura do par de asas dianteiras — 
duras e coriáceas na parte anterior 
e móles e membranosas na região 
posterior.

As patas dos hemípteros, geral
mente robustas, exibem estruturas 
indicativas do modo de vida d a  es
pécie: diversas adaptações j>ar a as 
tarefas de escavação, nataçao, salto 
e captura de outros insetos. O tórax 
pode apresentar enormes projeções 
dorsais — em forma de espinho, de 
saco ou de disco. O abdome é com 
posto por onze segmentos, sendo o 
anal bastante reduzido.

O sistema respiratório dos 
hemípteros é geralmente formado 
por dez pares de espiráculos (orifí
cios por onde entra e sai o ar) cujas 
aberturas, os estigmas, estão late
ralmente situadas no tórax e no ab
dome. O aparelho circulatório 
apresenta um vaso dorsal muito re
duzido, com um coração também 
muito pequeno. A estrutura do sis
tema nervoso pode ser bastante 
simples, exceto nas espécies preda
tórias. O aparelho digestivo — 
cuja constituição varia de acordo 
com a dieta do animal —  possui 
um a faringe muito desenvolvida. 
As formas fitófagas costumam 
apresentar cecos gástricos e divertí- 
culos intestinais onde se localizam 
bactérias que vivem em simbiose 
com o animal. Essas bactérias 
atuam na produção de vitaminas 
do complexo B, necessárias ao 
inseto.

A maioria dos hemípteros tem 
glândulas odoríferas, cuja secreção, 
de cheiro nauseabundo, é conhe
cida pelo nome de “cheiro de perce
vejo’ . Isso justifica a designaçao de 
“maria-fedorenta”, dada a certos 
percevejos-do-mato. Algumas espé
cies de hemípteros são providas de 
um órgão estridulante, constituído 
por formações de vários lugares do 
corpo. Ao serem atritadas com as 
patas anteriores, produzem um som 
agudo e penetrante.

O tamanho dos hemípteros é va
riável: existem espécies cujos repre
sentantes têm apenas alguns milí
metros de comprimento, ao passo 
que outras englobam indivíduos 
com mais de 1 0  cm (é o caso, por 
exemplo, da barata-d’água).

Uma metamorfose incompleta 
caracteriza todas as formas de 
hemípteros: o ovo dá origem a uma 
larva ou ninfa, que difere da forma 
adulta pela ausência de asas, tam a
nho reduzido e aparelho reprodutor 
ainda incompleto. Com as sucessi-
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O "Capsodes llneolatus" é encontrado sobretudo na bacia mediterrânea.

vas mudanças de pele (cinco, em 
geral), o inseto vai assumindo a 
forma definitiva.

A grande maioria dos hemípte- 
ros representa um perigo para as 

lantas; alguns ameaçam o próprio 
omem. As formas fítófagas, além 

de sugarem a seiva das plantas, 
causam irritação ou mesmo intoxi
cação dos organismos vegetais por
que, em geral, a saliva do inseto 
está contaminada por toxinas ou 
agentes patogênicos. Além disso, 
as lesões provocadas pelas picadas 
facilitam a entrada de outros mi
crorganismos na planta.

Um dos principais atacantes do 
homem é o barbeiro, o mais fre
qüente vetor do protozoário causa
dor da doença de Chagas*. Mas 
também existem espécies zoófagas 
úteis: nutrem-se dos líquidos inter
nos de outros insetos nocivos, ou 
mesmo de seus ovos.

As famílias mais 
conhecidas

Os hemipteros classificam-se em 
duas grandes subordens: Gimnoce- 
ratídeos e Criptoceratídeos. A pri
meira subordem congrega os 
hemipteros de antenas longas, ter
restres ou semi-aquáticos, e divi- 
de-se em 31 famílias. As mais co
nhecidas e estudadas (encontradas 
no Brasil) são: Mirídeos, Pirrocorí- 
deos, Pentatomídeos, Coreídeos, 
Ligaeídeos, Cimicídeos, Ploiarí- 
deos e Reduviídeos.

MIRÍDEOS —  É a família que 
possui maior número de espécies, 
abrangendo insetos cujo compri
mento raramente ultrapassa 5 mm 
(apenas alguns elementos atingem 
14 mm); todos eles apresentam as 
asas anteriores dobradas para 
baixo na metade distai. São fitófa- 
gos, atacando plantas diversas. A 
‘bexiga do cacau”, por exemplo, é 

produzida pelo mirídeo Monalo- 
nion xanthophyllum; a praga do al
godão é provocada pelo Horcias 
nobilelus, popularmente chamado 
o “percevejo rajado” do algo
doeiro; as orquídeas são atacadas 
pelo Tenthecoris bicolor.

PIRRO CORlDEOS —  Re
presentam o grupo o Dysdercus ru- 
Jicolis e o Dysdercus honestus, 
hemipteros fitófagos cujas picadas 
inoculam no algodoeiro bactérias 
ou esporos de fungos daninhos. 
Atacam também outras plantas (la
ranjeiras, paineiras). Algumas es
pécies desta família assemelham-se 
as formigas.

PENTATOM ÍDEOS —  Os 
hemipteros que integram esta famí
lia caracterizam-se pelas grandes 
dimensões do escutelo —  placa 
triangular situada no dorso, entre o 
tórax e as asas; o prototórax é dis
tendido lateralmente. São os conhe
cidos “percevejos do m ato”, e é a 
família de hemipteros que apre
senta maior número de indivíduos. 
Exalam um odor desagradável e 
por isso são comumente chamados 
de “percevejo-fedorento” e “maria- 
fedida”. A maioria é fitófaga: a 
Edessa meditabunda ataca as dá
lias e laranjeiras. Responde por da
nos maiores a Solubea poecila, que 
danifica o arroz (popularmente é 
conhecida como “percevejo-do-ar- 
roz”).

COREÍDEOS —  Ao contrário 
dos pentatomídeos, os insetos desta 
família exibem escutelos pouco de
senvolvidos; às vezes, o torax apre
senta expansões laterais, e as patas 
traseirasj apêndices foliáceos. Um 
dos coreídeos mais comuns é o Pa- 
chylis pharaonis; é também muito 
abundante o Phthia picta  (também 
chamado “chupador ’ ou “perceve- 
jo-do-tomate”), que ataca os tom a
tes. Os abacateiros são picados por 
representantes da espécie Hypselo- 
notus fu lvus; a espécie Anasa tris- 
tis é nociva aos melões e o Diactor 
bilineatus, ao maracujá.

LIGAEÍDEOS —  Os ligaeídeos 
costumam investir contra cereais. 
Na América do Norte, o Blissus 
leucopterus, ou “ ching-bug”, é uma 
praga muito séria para o trigo, mi
lho, cevada e centeio. No norte do 
Brasil é comum uma espécie hema- 
tófaga, a Clerada apicicornis, que 
chega a atacar o homem.

Nos insetos do gftnero "Acanthosoma" são comuns atos de canibalismo. A maior parte dos hemipteros apresenta uma carapaça vivamente colorida.
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Hemípteros aquáticos e semi-aquâticos alimentam-se de outros insetos.

CIM ICÍDEOS —  Integram a 
família os percevejos-da-cama e al
gumas especies que atacam morce
gos e aves. O percevejo-da-cama 
(Cimex lectularius) apresenta asas 
rudimentares, que não usa devido 
ao tipo de vida: passa o dia em lu
gares escuros (orifícios nas paredes 
e nos móveis), saindo à noite à pro
cura de sangue. Os 75 a duzentos 
ovos que a femea põe durante toda 
a vida levam de quatro a dez dias 
para se desenvolver; depois de 
aproximadamente mais quarenta 
dias, aparece o inseto adulto. Na 
prática, ainda não se constatou a 
existência de alguma doença cau
sada pelo percevejo-da-cama; no 
entanto, experiências conduzidas 
em laboratório mostraram que esse 
hemíptero é capaz de transmitir, 
pelas fezes, bacilos da peste, proto
zoários da doença de Chagas e ou
tros germes patogênicos.

PLOIARÍDEOS — Terrestres e 
de hábitos predatórios, os ploiarí- 
deos são hemípteros “ inofensivos”, 
que se nutrem do líquido interno de 
outros insetos que capturam. Têm 
o corpo muito fino, e são encontra
dos em celeiros e sótãos ou ainda 
debaixo da casca solta das árvores 
e em folhagens.

REDUVIÍDEOS —  O aparelho 
bucal dos reduviídeos é constituído 
por três segmentos. A maioria deles 
e predadora: após capturar os inse
tos, paralisa-os,__ inoculando-lhes a 
saliva tóxica. São exemplos de re
duviídeos entomófagos o Arilus ca- 
rinatus e o Notocyrlus infjatus. In
tegram ainda a família dos 
Reduviidae espécies hematófagas, 
como o barbeiro ou chupança 
(Triatoma infestans). Os barbeiros 
vivem escondidos durante o dia, 
saindo à noite em busca de sangue. 
Sua picada é indolor, e a sucção 
dura de dez a quinze minutos; 
quando o inseto ja  está satisfeito, 
defeca, eliminando, junto com as 
fezes, os microrganismos causado 
res da doença de Chagas (Trypano- 
soma cruzQ. Além do Triatoma in
festans, são também poderosos 
veículos da moléstia de Chagas, o

Triatoma sórdida, o Panstrongylus 
megistus e o Rhodnius neglectus.

A subordem dos Criptoceratí- 
deos é caracterizada por indivíduos 
com antenas curtas, pouco visíveis, 
em geral escondidas sob a cabeça. 
É composta por nove famílias de 
insetos aquáticos, das quais se des
tacam tres: Notonectídeos, Nepí- 
deos e Belostomatídeos.

NOTONECTÍDEOS —  É for
mada por hemípteros aquáticos, 
que vivem na superfície das águas, 
nadando de costas, graças ao auxí
lio de suas patas traseiras munidas 
de pêlos. Os notonectídeos captu
ram insetos e, ocasionalmente, ata
cam girinos e pequenos peixes; São 
encontrados com maior freqüência 
em locais de águas tranqüilas.

NEPÍDEOS —  Aquáticos, os 
nepídeos têm na região posterior do 
abdome um conduto essencial para 
o ar. São zoófagos.

BELOSTOMATÍDEOS —  Vul
garmente conhecidos como “bara- 
tas-d’água”, os belostomatídeos 
são os maiores representantes da 
subordem dos Criptoceratídeos. 
Suas patas posteriores são adapta 
das à nataçao; as dianteiras, mais 
robustas, dispõem de recursos ade
quados à captura das presas —- às 
vezes pequenos peixes. Todos os 
belostomatídeos vivem em riachos 
de águas calmas, lagoas e charcos. 
As femeas de certas espécies dessa 
família colocam os ovos nas costas 
do macho, fixando-os com uma se
creção adesiva. Com isso, elas ob
têm a proteção da prole: impedem 
que o macho devore os ovos (em
bora, em alguns casos, ele chegue 
a comer os filhotes recém-nasci
dos). O Lethocerus maximus — o 
maior hemíptero conhecido (com 
mais de 1 0  centímetros de compri
mento) —  e o Belostoma bosci são 
típicos representantes da família.

VEJA TAM BÉM : Infecciosas, 
Doenças; Insetos.

Hemoglobina

A maioria dos organismos vivos 
é aeróbia — suas células usam o 
oxigênio do ar para realizar o me
tabolismo* e produzir energia. Até 
o nível dos invertebrados*, o oxigê
nio tem acesso à célula* por pro
cessos que não envolvem “trans
portadores” específicos. E nos 
vertebrados* que aparece o trans
portador de oxigênio: a hemoglo
bina — substância presente em 
cada hemácia (glóbulo vermelho), 
num a proporção de 31 a 37%.

A molécula de hemoglobina — 
um a das moléculas protéicas mais 
estudadas e conhecidas —  é for
m ada por quatro grupos hemo, a 
cada um dos quais se liga uma ca
deia protéica, a o u j ! .  Sua fórmula, 
pode ser traduzida por a2 P2. O 
grupo hemo (presente em outras 
moléculas, como mioglobina, cata- 
lase, peroxidase e citocromo oxi- 
dase) exibe quatro anéis pirrólicos 
rodeando um átomo de ferro. E 
essa estrutura eletrônica que con
fere à hemoglobina a cor vermelha 
intensa.

O oxigênio combina-se com a 
hemoglobina através de seu íon 
Fe++, mas todo o resto da molécula 
desempenha um papel importante 
no equilíbrio hemoglobina não-oxi- 
genada/hemoglobina oxigenada:

o2
Hb t  H b 0 2

À medida que a oxigenação se 
desenvolve, a molécula de hemo
globina aumenta sua capacidade de 
receber moléculas adicionais de

oxigênio. Isso porque ela possui 
quatro grupos hemo: quando o pri
meiro é oxigenado, sua cadeia 
peptídica é alterada na sua disposi
ção espacial, induzindo uma modi
ficação na cadeia vizinha: o grupo 
hemo desta última receberá com 
mais facilidade a molécula de oxi
gênio. Essa “feação em cadeia” 
tem grande importancia fisiológica: 
a hemoglobina, após combinar-se 
com o oxigênio nos pulmões (onde 
a pressão e elevada), pode liberá-lo 
nos tecidos —  nos quais o oxigênio 
assume pressões bem reduzidas.

Tanto o íon H+ quanto a molé
cula de gás carbônico (C 0 2) po
dem diminuir a capacidade de re
tenção do oxigênio pela he
moglobina: nos tecidos, há uma 
produção acentuada de C 0 2  (de
vido ao metabolismo), o que favo
rece a liberação do oxigênio neces- 
sário às células. Esse fenômeno é 
conhecido como efeito Bohr.

Muitas moléstias que afetam a 
hemoglobina humana têm caráter 
hereditário. A mais conhecida é a 
anemia falciforme: os glóbulos ver
melhos adquirem a forma de foice, 
devido à redução da solubilidade 
de sua hemoglobina (que forma um 
gel no interior da célula). A forma
ção desse gel pode causar anemia 
profunda, levando o paciente à 
morte. O motivo da anomalia é a 
troca de apenas um aminoácido — 
o ácido glutâmico — pela valina 
nas cadeias protéicas.

A anemia falciforme foi o pri
meiro caso de “doença molecular”
—  isto é, causada por alteração 
numa molécula biológica.

VEJA TAM BÉM : Circulação; 
Sangue.

A molécula de hemoglobina é formada por grupos hemo e cadeias protéicas.

heme

gjpbulos vermelhos
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Hepatite

Hepatite é um processo inflama
tório no fígado que se caracteriza 
por edemas, infiltração de células 
inflamatórias, destruição das célu
las sãs (necrose) e acentuado com
prometimento das funções do ór
gão. Quando a necrose celular não 
destrói lóbulos inteiros, há regene
ração completa das células lesadas. 
Raramente acontece necrose ma
ciça e fulminante do fígado.

As formas mais comuns de hepa
tite são infecciosas, causadas pelo 
vírus* IH Çou A) e SH (ou B). A 
hepatite A e chamada epidêmica ou 
infecciosa; a B, soro-homóloga. 
Ambas provocam as mesmas mani
festações clínicas e anatomopatoló
gicas, mas diferem na epidemiolo- 
gia.

O vírus IH costuma atingir 
crianças e adultos jovens que de
pois atingem imunidade perma
nente. A doença, no caso, é mais 
benigna. E raro o doente não apre
sentar sintomas. O vírus é transmi
tido predominantemente por via 
oral (embora haja transmissão pa
renteral), com período de incuba
ção de duas a seis semanas.

O vírus SH, que incide principal
mente em pessoas idosas, tem efei
tos mais graves e é transmitido por 
via parenteral (injeções ou transfu
sões de sangue). Ha portadores as- 
sintomáticos, que ficam com o 
vírus no sangue por mais de cinco 
anos, sem mostrar sintomas, e con
tribuem muito para a disseminação 
da doença. O período de incubação 
é de seis semanas a seis meses.

Não se sabe se o IH e o SH são 
vírus realmente diferentes, pois não 
foram identificados. Embora o 
exame do sangue de muitos doentes 
tenha revelado uma partícula cha
m ada “antígeno Austrália” (AU), 
que corresponderia ao vírus da he
patite, os vírus propriamente nunca 
foram isolados.

Sintomas e tratamento

As formas típicas da hepatite 
(IH  e SH) manifestam-se em três 
fases. Na pré-ictérica (que ocorre 
principalmente em caso de vírus 
IH) ha*uma febre* moderada, fra- 

ueza e perda de apetite, que po- 
gm ser acompanhadas de náuseas, 

vomitos e dores abdominais. Nessa 
fase pode haver aumento do fígado. 
Muitos doentes revelam aversao re
pentina por cigarros.

Na fase seguinte, desaparecem 
os sintomas anteriores, substituídos 
por icterícia, aumento acentuado 
do fígado, escurecimento da urina 
(pela presença de pigmentos bilia
res). No inicio da icterícia, as fezes 
podem ficar claras, durante poucos 
dias. A icterícia aumenta rapida
mente nessa fase, mas depois de 
oito a catorze dias vai regredindo 
de maneira lenta, num período de 
uma a seis semanas.

Com o desaparecimento da ic
terícia, o doente sente-se muito 
bem, mas a hepatite ainda não re
grediu totalmente (exames de labo
ratório revelam sinais dela). Traba-

lho e passeios, nessa fase, podem 
precipitar recaídas. Esse período de 
cura aparente dura em geral de 
duas a seis semanas, mas pode che
gar a quatro meses.

Em laboratório, o exame e con
tagem das células do sangue (he- 
mograma) do doente mostram di
minuição do número de glóbulos 
brancos e, ocasionalmente, revelam 
a presença de linfócitos atípicos, 
que sujjerem infecção virótica. No 
soro, ha aumento acentuado de pig
mentos de bílis. As proteínas ao 
soro, normais no início, podem 
m ostrar queda de albuminas e ele
vação de gamaglobulinas durante a 
evolução da doença. Na urina, au
menta o urobilinogêneo (substância 
formada por redução da bilirru- 
bina) e surgem pigmentos biliares, 
que desaparecem antes que a taxa 
de soro se normalize. Um dos exa
mes de laboratório mais importan
tes é a dosagem das transaminases 
(enzimas* cuja taxa sanguínea se 
eleva nos casos de lesões celulares) 
do soro (TGP e TGO), que apare
cem aumentadas e permitem um 
bom controle de cura.

O doente deve manter repouso 
até que desapareçam os sintomas 
clínicos, e os níveis de pigmentos 
biliares e transaminases no soro re
tornem ao normal. Só pode reini
ciar a atividade física lenta e grada- 
tivamente, e com rigoroso controle 
clínico e laboratorial, para consta
tar ou evitar a volta da doença.

A hepatite aguda anictérica tem 
todas as manifestações da forma 
típica, menos a elevação dos níveis 
de pigmentos biliares. Por isso, não 
apresenta icterícia e geralmente é 
mais benigna. A alta incidênci-a de 
imunidade ao vírus IH em pessoas 
sem história de hepatite sugere que 
esse tipo, pouco diagnosticável, é 
muito freqüente.

A hepatite fulm inante  apresenta 
os sintomas da forma típica de 
modo muito mais intenso e pode 
causar a morte num período de 
dois a dez dias. O primeiro indício 
da doença já  são os prenúncios do 
chamado coma* hepático.

A forma subaguda de hepatite 
começa como a típica, mas o 
doente piora lenta e progressiva
mente, e pode morrer dentro de um 
a seis meses. Além das hepatites in
fecciosas, causadas por vírus, há 
hepatites de outra natureza, como 
a lúpica e a medicamentosa.

A hepatite lúpica apresenta, 
além dos sintomas comuns, os si
nais de lupo eritematoso (manchas 
vermelhas de tendência atrófica, 
principalmente na face) dissemi
nado. Tem maior incidência em 
mulheres jovens.

Certos medicamentos podem 
produzir um quadro semelhante ao 
da hepatite a vírus, por dois meca
nismos independentes: ação tóxica 
da droga (caso de alguns vermici- 
das) sobre as células hepáticas; e 
reação anormal ou alérgica da pes
soa a essa droga, conduzindo a um 
dano hepático acentuado e à hepa
tite. Essa forma, chamada hepatite 
medicamentosa ou alérgica, regride 
rápida e totalmente depois da sus
pensão da droga.

VEJA TAM BÉM : Fígado.Seu tecido (no alto em estado normal) exibe várias células destruídas.

Na luta contra o virus, o fígado apresenta-se fortemente congestionado.



188 Heráclito

Heráclito

“ Este fnundo, que é o mesmo 
para todos, nenhum dos deuses ou 
dos homens o fez; mas foi sempre, 
é e será sempre um fogo eterna
mente vivo, que se acende com me
dida e se apaga com medida” — 
nesta frase muitos intérpretes vêem 
um a das chaves para a decifração 
do pensamento de Heráclito de 
Efeso, que já  na própria Antigui
dade tornou-se conhecido como “o 
Obscuro”.

De sua vida muito pouco se sabe 
com segurança. Nascido em Éfeso, 
colônia grega da Ásia Menor, teria 
“florescido’ (o que, parece, signifi
cava para os gregos chegar aos 
quarenta anos) por ocasião da 
69 .' Olimpíada (504/3-501 a.C.). 
Pertencia a família real de sua ci
dade e conta-se que teria renun
ciado à dignidade de se tornar rei, 
em favor de seu irmão. A obra que 
deixou está constituída por uma sé
rie de frases isoladas, durante 
muito tempo consideradas como 
fragmentos de um suposto texto 
original; posteriormente a crítica fi- 
losofica reconheceu que se tratava, 
na verdade, de aforismos. Moder
namente a seqüência desses aforis
mos é apresentada segundo duas 
numerações: ou a inglesa, devida a 
Bywater (1840-1914), ou a alemã, 
de Diels (1848-1922). As letras B 
e D junto ao número do aforismo 
indicam qual a seqüência que se 
está adotando. A própria apresen
tação aforismática de seu pensa
mento e seu estilo internacional
mente sibilino fazem de Heráclito 
um dos pensadores pré-socráticos* 
de mais difícil interpretação. N atu
ral, portanto, que a nistória da filo
sofia apresente várias versões de 
seu pensamento — mais do que em 
relação a qualquer outro filósofo 
antiço —  que dependem da pers
pectiva de exegese do intérprete, de 
suas próprias premissas filosóficas. 
Desse modo, Heráclito se converte 
num oráculo para o pensamento 
ocidental de todas as epocas: ten
tando traduzi-lo, o intérprete se tra
duz; pensá-lo torna-se uma ocasião 
privilegiada para se pensar. 
Compreende-se, pois, que em Herá
clito muitos pensadores tenham 
achado companhia e inspiração, 
como Hegel* e, já  no século XX, 
Heidegger*.

A harmonia das tensões

As discussões em torno do pen
samento de Heráclito dizem res
peito, de saída, a sua própria situa
ção em face das diversas correrttes 
filosóficas e religiosas de seu 
tempo. Várias hipóteses têm sido 
levantadas: seria apenas mais um 
dos chamados “ naturalistas mile- 
sianos” ? Estaria filiado ou ligado 
ao pitagorismo? Ou, antes, às reli-

tiões dos mistérios e ao orfismo? 
eria um seguidor de Xenófanes* 

de Colofonte? Ou posterior a Par- 
mênides* de Eléia?

Para a solução do “problema he- 
raclítico” dois pontos parecem ofe
recer bases mais seguras: 1 ) a aferi

ção de suas formulações com o seu 
contexto cultural — o que o pró
prio Heráclito parece indicar, na 
medida em que se apresenta como 
crítico implacável de idéias e perso
nalidades de sua época ou da tradi
ção grega; 2 ) o seu próprio estilo, 
o uso peculiar que faz da lingua
gem.

__ Se há aforismos de Heráclito que 
não revelam qualquer obscuridade 
são justamente os de cunho crítico. 
Aristocrata, Heráclito não apenas 
afirma que “um só é dez mil para 
mim, se o melhor” (D 49), como 
faz acerbas acusações à mentali
dade vulgar, a esses homens que 
“não sabem o que fazem quando 
estão despertos, do mesmo modo 
que esquecem o que fazem durante 
o sono ’ (D 1). A religiosidade po
pular é também vergastada: “ É em 
vão que eles se purificam sujan
do-se de sangue, como um homem 
que tivesse andado na lama e qui
sesse lavar os pés na lama . . . ”  (D 
6 8 , 5). Mas nem alguns dos nomes 
mais reverenciados pelos próprios 
gregos da época são poupados: “O 
Fato de aprender muitas coisas não 
instrui a inteligência; do contrário 
teria instruído Hesíodo* e Pitágo- 
ras*. do mesmo modo que Xenofa- 
nes* e Hecateu*” (D 40). Pitágo- 
ras, noutra passagem, é acusado de 
possuir uma polimatia  (conheci
mento de muitas coisas) que não 
passava de uma “ arte de maldade” 
(D 129), enquanto Hesíodo, “o 
mestre da maioria dos homens, os 
homens pensam que ele sabia mui
tas coisas, ele que não conhecia o 
dia ou a noite” (D 57). Nem Ho
mero* escapa: “ Homero errou em 
dizer: ‘Possa a discórdia se extin
guir entre os deuses e os hom ens!’ 
Ele não via que suplicava pela des
truição do universo; porque se sua 
prece fosse atendida, todas as coi
sas pereceriam. . (D 12 a 22). 
Em meio a  tantas críticas, Herá
clito abre uma exceção para a Si
bila, que “ atinge com sua voz para 
além de mil anos, graças ao deus 
que está nela” (D 92). Percebe-se, 
assim, que a adoção do estilo ora- 
cular é intencional em Heráclito e 
pretende ser a forma adequada 
para comunicar seu pensamento, 
por via indireta, sugestiva: “O mes
tre a que pertence o oráculo de Del- 
fos nao exprime nem oculta seu 
pensamento, mas o faz ver através 
de um sinal” (D 93). O exemplo do 
deus de Delfos e da Sibila parece 
m ostrar a Heráclito a diferença que 
separa as palavras e o pensamento 
(lògos), a mesma que distancia a 
inteligência privada — o “sono” 
em que está imersa a mentalidade 
vulgar —  da inteligência comum, a 
“vigília” daquele que se eleva 
acima dos muitos conhecim entose 
reconhece “que todas as coisas são 
Um” (D 50).

O que diz o Lógos, do qual He
ráclito se faz anunciador e isto: a 
unidade fundamental de todas as 
coisas. Essa é “a natureza que 
gosta de se ocultar” (D 123). Mas 
a noção de unidade fundamental, 
por trás da  multiplicidade aparente, 
estava defendida claramente desde 
Anaximandro* de Mileto. A novi
dade de Heráclito está em conside
rar aquela unidade como uma uni
dade de tensões opostas. Essa teria
sido sua grande descoberta: existe
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Heráclito (à esquerda) é freqüentemente representado em oposição a Demócrito: o pessimismo contraposto ao riso hedonista. (Obra de Brugghen.)

uma harmonia oculta das forças 
opostas, “como a do arco e da lira” 
(D 51). A Razão (Lógos) consisti
ria precisamente na unidade pro
funda que as oposições aparentes 
ocultam e sugerem: os contrários 
(em todos os níveis da realidade) 
seriam aspectos inerentes a essa 
unidade. Não se trata, pois, de opor 
o Um ao Múltiplo —  como Xenó- 
fanes e o eleatismo*: o Um penetra 
o Múltiplo e a multiplicidade é ape
nas uma forma da unidade, ou me
lhor, a própria unidade. Daí a insu
ficiência das palavras, pelo menos 
em seu uso comum: somente o ló
gos (razão-discurso) do filósofo 
consegue apreender e formular — 
não ao ouvido mas ao espírito, não 
diretamente mas por via de suges
tões, como a Pítia — aquela simul
taneidade do múltiplo (mostrado 
pelos sentidos) e a unidade funda
mental (descortinada pela inteligên
cia ‘“flesperta”).

‘E sábio escutar não a mim mas 
a meu verbo (lógos), e confessar 
que todas as coisas são Um” (D 
50) —  o Lógos seria, portanto, a 
unidade nas mudanças e nas ten
sões, que rege todos os planos da 
realidade: o físico, o biológico, o 
psicológico, o político, o m oral E 
a unidade nas transformações: 
“Deus 6  dia-noite, inverno-verão, 
guerra-paz, superabundância-fome; 
mas ele assume formas variadas, 
do mesmo modo que o fogo; 

uando misturado a arômatas, e 
enominado segundo os perfumes 

de cada um deles” (D 67). Por isso 
Homero errara em pedir que  « i -

sasse a discórdia entre os deuses e 
os homens: “O que varia está de 
acordo consigo mesmo” (D 51). A 
harmonia não é a que Pitágoras 
propunha, de supremacia do Um, 
nem a justiça verdadeira é aquela 
que Anaximandro havia concebido, 
a extinção dos conflitos e das ten
sões através da compensação dos 
excessos de cada ser em relação a 
seu oposto. A justiça não é apazi
guamento, ao contrário: “O con
flito é o pai de todas as coisas e o 
rei de todas as coisas: de alguns faz 
deuses; de alguns faz homens; de 
alguns, escravos; de alguns, ho
mens livres” (D 53). Mas ver a rea
lidade como fundamentalmente 
uma tensão de opostos não signi
fica necessariamente optar pela 
guerra, no plano político; “guerra” , 
neste último sentido, é apenas um 
dos pólos de uma tensão perma
nente.

Numa série de aforismos, Herá
clito enfatiza o caráter mutável da 
realidade, repetindo uma tese que 
já  surge formulada nos mitos arcai
cos e, com dimensão mais propria
mente filosófica, desde a escola de 
Mileto*. Mas em Heráclito a noção 
de fluxo universal torna-se um 
mote insistentemente glosado: “Tu 
não podes descer duas vezes no 
mesmo rio, porque novas águas 
correm sempre sobre ti” (D 12). O 
império do Lógos em sua feição 
física aparece como as transform a
ções do fogo que são “em primeiro 
lugar, mar; e a metade do m ar é 
terra e a outra metade vento turbi-
lhonante” (I> 31 a). O Lógos-Fogo

exerce uma função de racionaliza
ção nas trocas, análoga à que a 
moeda vinha desempenhando na 
Grécia, desde o século VII a.C.: 
“Todas as coisas são trocadas em 
fogo e o fogo se troca em todas as 
coisas, como as mercadorias se tro
cam por ouro e o ouro é trocado 
por mercadorias” (D 90). Todavia 
as transformações que integram o 
fluxo universal não significam des
governo e desordem; pelo contrá
rio, o Lógos-Fogo é também Ló- 
gos-Razão e, por isso, impõe 
medida ao fluxo: “ Este mundo 
(. . .)  foi sempre, é e será sempre 
um fogo eternamente vivo, que se 
acende com medida e se apaga com 
medida” (D 30). A regularidade e 
a medida são garantidas pela si
multaneidade dos dois caminhos de 
transformação: é ao mesmo tempo 

ue ocorre a troca do fogo em to
as as coisas e de todas as coisas 

em fogo, pois “ o caminho para o 
alto e o caminho para baixo são 
um e o mesmo”. Isso permite a afir
mativa, aparentemente estranha, 
contida no aforismo D 31: “ . . . e 
a metade do mar é terra, a metade 
vento turbilhonante”. O que ga
rante a tensão intrínseca às coisas 
é o mesmo que as sustenta: a me
dida imposta pelo Lógos, essa 
“harmonia oculta” que “vale mais 
que a harmonia aberta” (D 54).

Porque insiste no transformismo 
universal e porque afirma que “o 
fogo, em seu progresso, julgará e 
condenará todas as coisas”, Herá
clito foi interpretado por adeptos 
du estoicismo como o anunciador

de uma periódica “conflagração 
universal” , determinada pelo re
torno de tudo ao Fogo primordial. 
A tese estóica, porém, parece con
trariar a insistência com que o pró
prio Heráclito afirma a necessidade 
permanente da tensão, pois “ é o 
oposto que é bom para nós” (D 8 ).

Consciente da fugacidade das 
coisas, uma nota de pessimismo 
atravessa o pensamento de Herá
clito: “O homem é acendido e apa
gado como uma luz durante a 
noite” (D 26). Seu discurso (lógos),

Sue pretende ser a manifestação da 
.azao (Lógos) universal, expri

me-se como um solitário mono-ló- 
gos, acima dos homens comuns, 

esses loucos que quando ouvem 
são como surdos” (D 34). Muitas 
transformações terão de ocorrer no 
pensamento filosófico e na socie
dade dos gregos para que a verdade 
desça da aristocrática solidão do 
lógos heraclítico e venha conviver 
com os mortais, habitando no diá
logos, o lógos intercambiado pelas 
consciências.

Não é a distância temporal que 
dificulta o acesso ao pensamento 
de Heráclito; seu lógos preserva 
uma dimensão de transcendência e 
de mistério: “ Não encontrarás os 
limites da alma, qualquer que seja 
a direção em que viajes, tao pro
funda e a sua medida” (D 115).

VEJA TAM BÉM : Dialética; Estoi-
c ism o : G réc ia : M ile to . E sco la  de;
Pré-socráticos.
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Herbário

Plantas dos mais diferentes gêne
ros, famílias e espécies são colecio
nadas nos herbários, locais que as
sumem grande importância para os 
estudos de botânica*. Os exempla
res neles preservados constituem 
para o botânico sistemata verdadei
ros documentos, de muita utilidade 
nas pesquisas sobre a flora. As ve
zes, a exata classificação de uma 
planta resulta da comparação feita 
pelo sistemata entre o material vivo 
e o material herborizado.

Para ser incluída no herbário, a 
planta é identificada pelas suas ca
racterísticas morfológicas, estrutu
rais, ecológicas ou bioquímicas. 
Quando nenhuma das característi
cas encontra paralelo nas espécies 
já  descritas pela literatura especia
lizada, o sistemata estará diante de 
nova espécie, que será descrita e 
“ batizada” de acordo com nomen
clatura botânica. Assim, as plantas 
arquivadas num herbário são iden
tificadas e classificadas de acordo 
com sua família, ordem, classe, 
etc., além de ganhar um número 
que as particularize.

Ao receber material vivo ou pre
parado para identificação, o cura
dor do herbário o encaminha aos 
sistematas, para que o classifiquem 
e identifiquem por comparação 
com material do mesmo _genero já  
arquivado; por essa razao, existe 
nos herbários o maior número 
possível de espécies coletadas.

Periodicamente, equipes de botâ
nicos coletores excursionam por di
versas regiões para colher esse ma
terial, em diferentes épocas do ano, 
para que sejam encontradas espé
cies em flor (na identificação de 
plantas superiores fanerogâmicas, 
por exemplo, a flor é uma estrutura 
de grande importância, pois nela 
residem os principais caracteres 
sistemáticos). Já  no século XVIII, 
botânicos de renome, como Cari 
Friedrich Phillipp von Martius*, 
Johann Baptist von Spix (7-1827) e 
Friedrich Heinrich Alexander von 
Humboldt*, percorreram o Brasil a 
fim de coletar espécies da flora bra
sileira para os grandes herbários 
europeus.

A coleta de material nem sempre 
é tarefa simples. Em certos casos, 
é dificultada pela posiçãó dos ra
mos e flores, como no caso da su
maúma do Amazonas, que atinge 
freqüentemente alturas de mais de 
30 metros, o que impede que se 
descubram os ramos floridos. Ou
tra etapa trabalhosa é a preparação 
do material colhido, que aeve ser 
prensado entre jornal e folhas de 
papelão e depois posto a secar 
num a estufa improvisada no mato 
com o auxílio de um pequeno foga
reiro. Devidamente etiquetado, é le
vado para o herbário, onde será 
identificado e conservado em cai
xas e prateleiras, sempre protegido 
por inseticidas e raticidas.

Já no mato, durante o processo de coleta, os botânicos iniciam a preparação 
das plantas que serão posteriormente remetidas aos herbários.
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Herbicidas

O controle de ervas daninhas por 
meios químicos (herbicidas) é con
siderado mais eficaz, rápido e ba
rato que pelos sistemas tradicionais 
(capinas anuais, ceifas, culturas 
concorrentes, inundações, queima
das). Além disso, em culturas trata
das com herbicidas, as colheitas 
apresentam melhores resultados 
econômicos, em qualidade e quan
tidade. O uso de herbicidas evita 
também o revolvimento dos solos e 
sua conseqüente erosão. Por outro 
lado, permite utilizar menor quanti
dade de mão-de-obra, cada vez 
mais escassa nos meios rurais, o 
que torna seu uso vantajoso. O 
controle químico das ervas dani
nhas —  toda planta que cresce 
onde não é desejada — desenvol
veu-se muito no século XX, sobre
tudo após 1945, quando começou 
a fabricação do composto 2,4-D, a 
partir do qual novos produtos pas
saram a ser pesquisados.

As indesejáveis

Há vários argumentos para o 
combate às plantas indesejáveis: 
elas concorrem com as espécies 
cultivadas, disputam lhes espaço, 
sol e alimento; podem transmitir- 
lhes muitas doenças; e dificultam o 
trabalho de cultivo e de colheita. 
Alguns exemplos: o algodão infes
tado de carrapicho (Cenchrus sp) 
tem má qualidade; o trigo infestado 
por nabiça (Raphanus raphanis- 
trumj, quando colhido por meios 
mecânicos, sofre fermentações pre
judiciais pelo contato com as fo
lhas dessa erva; as máquinas colhe- 
doras de milho funcionam 
deficientemente quando a cultura 
está praguejada de ervas indesejá
veis.

Mas os danos podem ir além da 
agricultura: ervas daninhas aquáti
cas, por exemplo, diminuem a ca
pacidade de reservatórios de água 
onde proliferam, e chegam a obs
truir canais de irrigação.

As plantas daninhas podem ser 
anuais (seu período de vida é de um 
ano), bianuais (vegetam no pri
meiro ano e frutificam no segundo) 
ou perenes (vida ilimitada). As 
mais conhecidas culturas no Brasil 
são: tiririca (Cyperus rotundus e 
Scleria tenacissima), carrapicho, 
caruru (Amaranthus sp), beldroega 
(Portulaca oleracea), picão (Bidens 
pilosa), guaxima (Sida sp), capim- 
colchão (Digitaria sanguinalis), ca- 
pim-marmelada (Brachiaria planta- 
ginea), assa-peixe (Vernonia 
grandiflora), juá amarelo (Solanum  
ambrosiacum), jurubeba (Solenum  
painculatum), algodão bravo (Ipo 
mea Jistulosa), espinheiro (diversas 
da família M imoso idae), caraguatá 
(Tillandsia usneoides), chirca (Eu- 
patorium pinnatifildum) e mata- 
pasto (Cassia bicapsularis).

Tipos de herbicidas 
e aplicação

VEJA TAM BÉM : Botânica; Botâ- As plantes arquivadas em herbários são separadas de acordo com vários Os herbicidas chamados não-se-
nico, Jardim. critério». {Classificação de John Ray, botânico inglfts do sóculo X VII.) letivos (alguns Óleos minerais, cio-
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herbicida, enquanto a maior parte 
das espécies infectantes tem folhas 
largas, dispostas horizontalmente e 
com as zonas meristemáticas (de 
tecido embrionár jo) expostas. Tam- 
bém há uma espécie de seleção no 
caso de herbicidas hidrossolúveis 
aplicados ao solo: eles atingem as 
raízes das plantas daninhas e não 
as das cultivadas, que são mais 
profundas. Há casos ainda em que 
o próprio terreno é o ativador do 
herbicida: por exemplo, as bacté
rias do solo transformam o
2.4-DES, por hidrólise, em
2.4-ETN, que em seguida muda 
para 2,4-D por oxidação.

Os mecanismos bioquímicos 
através dos quais os herbicidas des- 
troem os vegetais indesejáveis 
ainda são pouco conhecidos. Al
guns agem por alteração de proces
sos de fotossíntese*, como os deri
vados feniluréicos (fenuron, 
monuron, diuron e neburon) e ami- 
dicos (propanil e solan); por inibi
ção da fotólise da água (algumas 
triazinas); sobre os cloroplastos, na 
fotossíntese (ATA); sobre os pro
cessos de crescimento e multiplica
ção do sistema radicular (IPC, um 
veneno mitótico). Já o 2,4-D altera 
os processos metabólicos essen
ciais, modificando o equilíbrio en
tre a síntese de carboidratos* e a 
queima e utilização de substâncias 
nutritivas, além de ativar ou redu
zir o processo respiratório e modi
ficar a permeabilidade da mem
brana celular; o C1PC altera o 
metabolismo dos açúcares e do clo
rato sódico, exaurindo as reservas 
naturais da planta daninha; o dini- 
trofenol inibe a fosforização oxida- 
tiva dos carboidratos; o delapon 
inibe a formação do ácido pantotê- 
nico (faz parte do complexo vitamí- 
nico B, desempenha papel impor
tante na divisão celular e estimula 
o crescimento de lévedos); e o TCA 
e o dinoseb precipitam proteínas 
protoplasmáticas.

Em geral, os herbicidas não cau
sam problemas de toxidez nos ani
mais de sangue quente. Mas acon
tece em alguns casos, como o dos 
compostos arsenito de sódio, arse- 
nito de potássio, DNOC, dinoseb, 
pentaclorofenol, acroleína e endo- 
thal: sua dose letal é de cercadelOO 
mg/kg para ratos. (Essa dose letal 
é a menor quantidade do herbicida 
capaz de matar 50% dos ratos de 
um lote em teste.) Todos os outros 
herbicidas em uso têm dose letal 
maior e portanto é preciso quanti
dade bem maior, para haver efeito 
mortífero equivalente.

Apesar das inúmeras vantagens 
do emprego de herbicidas no con
trole de ervas daninhas, levanta-se 
atualmente o problema da poluição 
de seu uso. Admite-se que a aplica
ção dos herbicidas seletivos, com 
efeito residual, podem afetar sensi
velmente a micro-flora e a micro- 
fauna do solo agrícola, prejudi
cando sua fertilidade natural. Por 
outro lado, coloca-se a questão da 
possível poluição das águas devido 
ao arrastamento dos herbicidas, 
como ocorre com os fertilizantes 
químicos e pesticidas em geral.

VEJA TAM BÉM : Agronomia; 
Ecologia; Inseticida.

Equipamentos como o atomizador são muito usados na aplicação de herbicidas na agricultura. O mecanismo de 
atuação dos seus agentes químicos é ainda objeto de estudos; mas esse fato não tem  impedido seu largo uso.

ratos, cloreto de sódio, sais ácidos 
compostos arsenicais) têm ação 
destrutiva completa sobre toda 
uma população vegetal. Já  os sele
tivos destroem apenas algumas es
pécies e não causam dano — ou 
causam pouco mal —  às que se 
querem preservar. O ácido dicloro- 
fenoxiacético, por exemplo, afeta 
dicotiledôneas* em geral mas não 
danifica plantações de cereais.

Conforme sua composição quí
mica, os herbicidas podem ser de 
contato (matam apenas os tecidos 
que tocam) ou translocadores (ab
sorvidos por uma parte da planta, 
eles são translocados para outras, 
ampliando seu efeito). Os que são 
colocados no solo podem ter ação 
direta sobre a semente, impedindo- 
lhe o crescimento, ou podem ser 
absorvidos pelas raízes da planta já  
crescida (por translocaçao). Os 
não-seletivos aplicados no solo 
(sulfetos de carbono, brometo de 
metila, tiocarbonatos, e vários com
postos de arsênio e de boro) são co
nhecidos como “ esterilizantes” : es
terilizam o terreno e exercem 
considerável ação sobre parasitas 
animais e vegetais. Os voláteis são 
também chamados “fumegantes”.

A forma de aplicação do herbi
cida —  diluído na água ou outro 
solvente, em pó ou em grânulos — 
e sua concentração proporcional 
influem no grau de eficácia e seleti
vidade. Como a maioria deles é do 
tipo seletivo, às vezes é preciso 
misturar vários na mesma formula, 
para ampliar sua ação.

Eles podem ser usados em três 
períodos do desenvolvimento da 
planta: pré-plantio (antes da se
meadura, para “ limpar” o solo), 
pré-emergência (após o plantio ou 
quando a semente desponta) e pós- 
emergência (fase mais avançada do 
desenvolvimento vegetal).

Os herbicidas tôm sido largamente utilizados no extermínio das ervas dani
nhas. Com isso. contribuem para incrementar a produtividade agrícola.

Ativamento e mecanismos

Os herbicidas seletivos podem 
ter sua ação destruidora inativada 
por substâncias da planta cultij 
vada: por exemplo, a simazina é 
tornada inócua pelo milho (que a 
transforma em 2 -hidróxi-simazina, 
sem poder herbicida), mas continua 
agindo sobre outras plantas que 
nao têm a mesma defesa natural. O 
mesmo acontece com o propanil, 
que é inativado pelo arroz.

Há outros herbicidas seletivos 
que, inócuos em_ si, são ativados 
por alguma substância dos vegetais 
que se pretende suprimir. Assim, os

fenoxibutíricos (2,4-DB e MC PB), 
sem efeito danoso sobre as legumi
nosas forrageiras* em geral, são 
ativados pelas dicotiledôneas dani
nhas que, pela oxidase, os transfor
mam em fitotoxinas (2,4-D e 
MCPA).

Há herbicidas de ação total que 
podem ser usados seletivamente. 
Por exemplo, aplicando-se uma 
dose que é tóxica jia ra  as espécies 
infectantes mas nao para as culti
vadas; ou aproveitando-se carac
terísticas morfológicas das plantas: 
cereais em geral tem folhas lanceo- 
ladas, verticais e porosas, menos 
propensas portanto a armazenar o
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Heresia

Numa perspectiva dogmática, 
heresia é qualquer doutrina que se 
oponha imediata e diretamente a 
um a afirmação religiosa definida 
pela Igreja como revelação de 
Deus. Para o direito canônico*, re
presenta um delito, uma contraven
ção da lei eclesiástica, com conse
qüências jurídicas: para a heresia 
formal e pública, está prevista a 
pena de excomunhão ipso facto , 
cuja absolvição só pode ser dada 
pelo papa. Finalmente, segundo a 
teologia moral, a heresia formal é 
um pecado grave: consiste na nega
ção consciente e voluntária, por 
parte de um batizado, de cjualquer 
verdade de fé da Igreja. (Ja a cha
m ada “heresia material” — erro 
objetivo em questão de fé, sem opo
sição consciente e proposital à re
velação ou ao dogma —  não é con
siderada pecado.)

Heresia e cisma

O termo “heresia” (hairesis, em 
grego) originariamente significava 

açao de tomar” , mas com o tempo A visão renascentista do herético.

foi assumindo outras conotações: 
“escolha” , “preferência” . Os escri
tores da Grecia antiga, por exem
plo, empregavam-no para designar 
uma doutrina particular, uma es
cola filosófica, literária ou política. 
O cristianismo* sempre usou essa 
palavra numa acepçao pejorativa, 
designando uma doutrina oposta à 
fé da Igreja, esta tida como “coluna 
e fundamento da verdade" (I Tim, 
3,15). Os Evangelhos não fazem re
ferência a qualquer heresia, mas o 
termo aparece com freqüência nos 
A tos dos Apóstolos, obra em que 
o cristianismo é visto pelos judeus 
como uma das tantas seitas parti
culares existentes na época —  sa- 
duceus, fariseus, nazarenos e essê- 
nios (A t 5, 17; 15, 5; 24, 5; 26, 5).

O apóstolo Paulo, ao enfrentar 
diversas facções nas comunidades 
cristãs, passou a usar a palavra 
para indicar comportamento “ mar
ginal” , conflitante com o espírito 
cristão. De fato, “heresia”  e 
“cisma*” eram termos empregados 
indistintamente para designar qual
quer cisão ameaçadora da unidade 
e da paz interior de uma comuni
dade (Gal, 5, 19-21; I Cor, 1, 
10-12; 11, 19). Hereges e cismáti
cos constituíam apenas grupos dis
sidentes, não se opondo radical
mente à fé. E esse sentido está bem 
explícito em R om  16, 17: “ Rogo-

vos, irmãos, que desconfieis daque
les que causam divisões e escânda
los, apartando-se da doutrina que 
tendes aprendido. Evitai-os!”

Advertências semelhantes são 
encontradas em outros escritos do 
Novo Testamento —  admoesta
ções contra a “perversão do Evan
gelho de Cristo” (Gal 1, 7) e os 
“falsos profetas” ou “falsos mes- 
tres’\  que se infiltram no universo 
cristão (II Pedro, 2; Apocalipse, 2). 
Paulo chega a prescrever penalida
des: na epistola a Tito, manda que, 
depois de advertido duas vezes, 
seja o herege punido com o afasta
mento da comunidade (Tito, 3, 10).

Na idade pós-apostólica, teólo
gos e escritores eclesiásticos ocupa- 
ram-se mais em combater os pró
prios heresiarcas (fundadores de 
seitas heréticas) e hereges que em 
precisar o sentido da palavra “here
sia” . Entendiam “heresia” como 
“corrupção da verdadeira dou
trina” . Esse conceito já  se apro
xima da definição estabelecida pelo 
Código de Direito Canônico: He
rege é todo o batizado que deseja 
conservar o nome de cristão, mas 
nega com contumácia uma verdade 
que deve ser aceita por fé divina e 
católica, ou dela duvida” (Cânon 1 
325, 2). O conceito de “heresia” 
passa então a distanciar-se do de 

cisma” : enquanto este conota ape-

psísf1; o w j i n -
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Representação religiosa medieval: os círculos centrais indicam a Trindade: as letras alfa e flmaga simbolizam D .u t , principio o fim dos coisas.
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A heresia ariana foi condenada pelo Concilio EcumAnico de Nicéia (325).

O  cru ia m o n to  Ho raça« do "Lym a n tria  diopar" dá anim ais intoraoAuadus.

nas uma ruptura da unidade ecle
siástica, a heresia representa a opo
sição de um batizado a uma ver
dade de fé.

Castigo, na terra e no céu

Até o final do século III, a here
sia era classificada como peâado, e 
o herege, ameaçado pelos castigos 
de Deus. Com o advento dos impe
radores cristãos, começou a rece
ber outro tratamento. A mudança 
iniciou-se com Constantino*, que 
pronunçiou a pena de expulsão 
contra Ario, o padre de Alexandria 
condenado como herege pelo con
cílio de Nicéia (325). O Estado, por 
motivos políticos ligados ao inte
resse da unidade do império, mos
trou-se protetor da ortodoxia, utili
zando métodos coercitivos contra 
os hereges. Honórío* I, Arcádio*, 
Teodósio* I e Justiniano* coloca
ram a heresia no rol dos crimes, 
promulgando contra ela numerosos 
editos — juntaram , às penas canó
nicas, sanções civis: multas, des
terro, flagelação e torturas, proibi
ção de acesso a cargos públicos e 
de acjuisição de propriedades. Essa 
“política de terror” causou certa re
pugnância em alguns padres da 
Igreja, como Santo Agostinho*. No 
entanto, os métodos repressivos 
continuaram sendo aplicados em 
larga escala e aumentaram sob as 
monarquias cristãs.

Na Idade Média, a heresia era 
castigada com a morte. O acusado 
que tivesse sido condenado como 
herege pelos juizes eclesiásticos, e 
persistisse no erro, era entregue aos 
juizes seculares. A estes cabia pro

ferir a pena capital. Esse esquema 
punitivo — a Inquisição* —  per
durou, com algumas modificaçoes, 
até 1532 (quando Carlos* V se viu 
obrigado a suprimir a imposição de 
castigos contra os hereges). E no 
século XIX , Leão* XIII declarou 
que “a Igreja costuma zelar para 
que ninguém seja obrigado a acei
tar a fe católica contra sua von
tade”. Em 1965, na declaração so
bre a liberdade reHgiosa, o concílio 
Vaticano II afirmou que “os ho
mens devem ser imunes de coação, 
por parte de pessoas particulares, 
de grupos sociais ou de qualquer 
poder humano, de tal modo que em 
assuntos religiosos, não se obrigue 
ninguém a agir contra a própria 
consciência” . O concílio reconhe
ceu ainda que “embora na vida do 
Povo de Deus, peregrinando atra
vés das vicissitudes da história hu
mana, por vezes se verifique um 
comportamento menos conforme e 
até contrário ao espírito evangé
lico, sempre se manteve na dou
trina da Igreja a política de não for
çar ninguém a crer”.

Hoje, muitos teólogos católicos 
consideram as heresias “perspecti
vas de verdade falsamente radicali
zadas e separadas, devendo ser en
caradas analogamente às escolas 
do catolicismo; elas têm na Igreja, 
e em sua teologia, um lugar e uma 
função permanente —  fermento 
não só intelectual, mas também es
piritual e cultural”.

VEJA TAM BÉM : Cisma; Inquisi
ção.

Hermafroditismo

A existência, em um mesmo in
divíduo, de produtos sexuais mas
culinos e femininos —  ou seja, de 
tecido gonadal de ambos os sexos
—  recebe o nome de “hermafrodi
tismo”. No grupo das angiosper- 
mas, o hermafroditismo é a regra: 
todas as flores dessas plantas supe
riores exibem, simultaneamente, es
tames (órgãos masculinos da flor) 
e pistilos (orgãos femininos) férteis. 
Na escala animal, predomina o 
unissexualismo.

O hermafroditismo natural tem 
inúmeros representantes. Existem 
classes inteiras de animais normal
mente hermafroditas: é o caso dos 
turbelários*, trematódeos*, cestó- 
deos*, oligoquetos*, hirudíneos, 
crustáceos* cirrípedes e alguns mo
luscos*. Na maior parte desses gru
pos não ocorre autofecundação, ou 
seja, a reprodução* depende do 
acasalamento de animais diferen
tes. Às vezes, os elementos mascu
linos e femininos encontram-se 
misturados em uma mesma glân
dula (ovotestis), mas as glândulas 
masculinas e femininas podem

também permanecer bem distintas.
0  hermafroditismo natural 

existe mesmo em alguns vertebra
dos. Os sapos machos possuem 
junto ao testículo um ovário rudi
mentar, conhecido como órgão de 
Bidder. Sob condições experimen
tais, que envolvem a extirpação dos 
testículos, esse órgão pode ser 
transformado em ovário. Em mui
tas aves fêmeas, a gônada direita 
não constitui propriamente um 
ovário, mas um rudimento de gô
nada masculina. Na galinha, por 
exemplo, após a retirada do ovario 
esquerdo, essa gônada pode ser 
convertida em testículo.

Natural ou acidental

É difícil estabelecer limites rígi
dos entre o hermafroditismo natu
ral e o acidental. Em certos grupos 
animais (entre eles, alguns crustá
ceos decapodes, certos anelídeos*, 
poliquetos* e peixes* ósseos), o 
hermafroditismo não é uma cons
tante. Só pode ser classificado 
como acidental quando surge, 
como rara exceção, em espécies 
normalmente unissexuadas. Em 
certas rãs, um testículo mais ou 
menos evoluído agrega-se a um ou 
aos dois ovários; ou ainda, um ová
rio rudimentar aparece junto ao 
testículo.
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O hermafroditismo natural conta com inúmeros representantes, como a san
guessuga. (1 —  boca; 2 —  faringe; 3 —  pênis; 4  —  glândula prostática; 
5 —  glândula do albume; 6 —  orificio feminino; 7 —  vaso ventral; 8  —  
ceco intestinal; 9 —  ventosa posterior; 10 —  finus; 11 —  reto; 12 —  intes
tino terminal; 13 —  cadeia nervosa ventral; 14 —  testículos; 15 —  estô
mago; 16 —  canal deferente; 17 —  ovário; 18 —  vesicula seminal; 19 —  
nefrideo; 20  —  orifício masculino; 21 —  cérebro; 22 —  ventosa anterior.)

Tanto ginecomastia como mens
truação podem conduzir a um diag
nóstico correto, sobretudo quando 
combinadas com virilização (apa
recimento de barba^ etc.). Com pa
rativamente, a funçao dos ovários 
desses pacientes parece mais nor
mal que a função dos testiculos. 
Cerca de 25% desses individuos 
apresentam ovulação, ao passo que 
a espermatogênese é rara.

O hermafroditismo humano é 
causado por um mosaicismo*: o in
divíduo apresenta, nas diversas re
giões do organismo, células com 
número variavel_ de cromossomos* 
sexuais, ou regiões com cromosso
mos sexuais femininos e outras 
com cromossomos sexuais mascu
linos.

Em condições experimentais, o 
hermafroditismo pode ser produ
zido nos vertebrados (anfíbios e 
mamíferos), pela criação de ovotes- 
tis (enxertando-se um fragmento 
testicular no ovário), ou pelo trans
plante de um ovário p ara  o macho. 
Este último método e o mais usual, 
pois o transplante testicular rara
mente tem êxito.

Anomalias paralelas

O hermafroditismo mantém se
melhança aparente com dois outros 
fenômenos: ginandromorfismo e in
tersexualidade. Ele comporta, às 
vezes, uma parte de ginandromor
fismo — justaposição, no mesmo 
indivíduo, de caracteres sexuais 
(externos) masculinos e femininos. 
A situaçao inversa, porém, jam ais 
se verifica: o ginandromorfismo

não  se faz acom panhar de herm a
froditism o. E ncontrado nos inverte
brados (nos insetos, por exem plo) e 
em alguns vertebrados (com o os 
pássaros), o ginandrom orfism o ca 
racteriza-se, em certos casos, pela 
divisão do  indivíduo (quanto aos 
traços externos) em duas partes —  
um a com traços de fêmea, outra 
de m acho. D iz-se, en tão , que o gi- 
nandrom orfo  é bipartido .

A_ intersexualidade envolve a 
existência de estados intermediá
rios entre macho e fêmea: dessa 
forma, o indivíduo tem seu desen
volvimento inicial condicionado 
pelas gônadas de seu sexo genético; 
mas, progressivamente, adquire os 
caracteres do outro sexo. Ao estu
dar a intersexualidade em uma bor
boleta (Lymantria dispar), o zoó
logo norte-americano Golaschmidt 
(1878-1958) constatou que, do cru
zamento entre fêmeas de raça euro
péia e machos de raça japonesa, 
nasciam fêmeas que adquiriam, ap 
longo de seu desenvolvimento, ca
racterísticas intersexuadas. E, 
ainda, que o acasalamento de ma
chos europeus com fêmeas japone
sas dava origem a fêmeas normais; 
produzia machos suscetíveis de 
evoluir para o tipo intersexuado.

Nos indivíduos intersexuados, os 
órgãos que normalmente adquirem 
mais cedo sua diferenciação sexual 
sofrem, por último, a reversão para 
o outro sexo.

VEJA TAM BÉM : Mosaicismo: 
Sexo.

Hermes e Afrodite: dois sexos que surgem simultaneamente no mesmo ser.

Entre os mamíferos, o fenômeno 
é bastante raro. Encontra-se, com 
alguma freqüência, em determina
das espécies, como o porco, que 
possui um testículo e um ovário. O 
homem também não escapa a essa 
anomalia: ovários e testículos po
dem ocorrer separadamente, ou 
reunidos em um ovotestis. Interna
mente, um útero se faz quase sem
pre presente. Em sua diferenciação 
externa, a maioria dos hermafrodi
tas apresenta aspecto masculino. 
Entretanto, algumas características 
“excepcionais podem alertar o clí

nico para a anomalia. Na infância, 
porém, esses traços são, não raro, 
pouco marcantes. Por ocasião da 
puberdade, 80% desses pacientes 
desenvolvem ginecomastia (cresci
mento dos seios), presumivelmente 
devido à produção de hormônio es- 
trógeno pelo ovário; cerca de 50% 
têm menstruação. No indivíduo de 
aparência masculina, o fluxo mens
trual se faz através da uretra (he
matúria cíclica), porque a região 
inferior da  vagina é uma estrutura 
genital externa, podendo inserir-se 
na uretra. E n tre  as  flo re s  6 c o m u m  a c o e x is tê n c ia  da ó rg ão s  m a s c u lin o s  e fe m in in o s .
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Heródoto

Heródoto nasceu por volta de 
490 a.C. em Halicarnasso, cidade 
que, embofa fundada pelos dóricos, 
era profundamente influenciada 
pela civilização jónica. Mas, à 
epoca em que esse historiador 
grego nasceu, sua cidade sofria os 
rigores do domínio persa. Trans
corriam as Guerras Médicas (a pri
meira de 499 a 490 a.C., e a se
gunda de 481 a 479 a.C.), 
motivadas pela expansão da Pérsia
—  em detrimento da hegemonia 
grega — na Ásia Menor.

Desde jovem, preparou-se para 
escrever: tomou contato com toda 
a literatura grega da época, espe
cialmente a Ilíada e a Odisséia, de 
Homero*. Essas leituras ajuda
ram-no a desenvolver o talento lite
rário que demonstraria na História.

Contudo, para recolher material 
para seu trabalho, Heródoto não 
achou suficiente consultar fontes 
secundárias (livros e documentos): 
dessa forma, empreendeu uma 
longa viagem através do mundo co
nhecido pelos gregos de sua época.
Visitou as ilhas mais importantes 
da Grécia (numa das quais — Sa- 
mos — moraria durante oito anos), 
a Ásia Menor, a Palestina e o 
Egito. Suas viagens, iniciadas 
quando tinha aproximadamente 2 0  

anos, se prolongariam até cerca de
455 a.C. Heródoto entrevista velhos magos: além de consultar livros, documentava-se também através de depoimentos.

Para melhor pesquisar a  história 
dos povos que conheceu, utilizou 
técnicas que prenunciavam muitos 
dos modernos métodos antropoló
gicos e jornalísticos. Como os an
tropólogos, Heródoto tentou re
constituir não só a cultura material 
como também os costumes das so
ciedades que visitou. Para melhor 
entender os povos, observou seus 
hábitos, sua forma de governo, a 
arte que criaram, sua religião.

E a fidelidade com que narrou o 
que viu e ouviu é uma das maiores 
demonstrações de seu talento. Al
guns autores criticam a excessiva 
credulidade de Heródoto: aceitava 
sem grandes restrições quase tudo 
que lhe contavam seus informantes.
Mas essa falha, se existe, é com
pensada com a objetividade de que 
dá mostras: contou sem comentá
rios nem interpretações morais ou 
psicológicas os acontecimentos que 
lhe pareciam a verdade histórica.

Quando retornou a Halicarnasso
— que então integrava a Confede
ração Ateniense (477/404 a.C.), 
uma aliança entre Atenas e as cida
des da Jonia contra o domínio 
persa — , demorou-se muito pouco.
Por razões políticas ou insucesso 
literário, foi obrigado a abandonar 
a cidade, por volta de 447 a.C. Par
tiu para Atenas, onde, em 445 a.C., 
seus méritos foram plenamente re
conhecidos. A parte de suas obras 
históricas que já  estava pronta foi 
tão apreciada que um decreto lhe 
concedeu a quantia considerável de 
10 talentos. Mas o sucesso não lhe 
outorgou a cidadania ateniense (en
tão muito dificultada) e os privilé
gios dela decorrentes. Por isso, jun- . 
tou-se aos colonizadores que o  choqua antm gragoa e p«r<Bgfoi um doa tonioa da obia de MeiOüuto. tUcino, entre UIT1 guârdâ e um conselheiro.)
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A heróica resistAncia de Leónidas: outro episódio narrado por Heródoto.

embarcaram para fundar a colônia 
de Túrio, na Ásia Menor, e tor
nou-se cidadão do novo núcleo. 
Depois disso, parece ter feito pou
cas viagens: uma a Crotona e outra 
a Metaponto. Acredita-se também 
que, em 430 a.C., tenha passado 
novamente por Atenas. Segundo o 
historiador romano Plínio , Heró
doto teria se dedicado, em Túrio, a 
retocar e terminar sua História. 
Outros afirmam que teria realizado 
um trabalho acerca da história da 
Assíria, citado por Aristóteles*.

E bem provável que tenha mor
rido em Túrio; por volta de 425 
a.C., pois na arvore dessa cidade 
foi encontrada uma lápide com a 
inscrição: “ Aqui se encontram as 
cinzas de Heródoto, filho de Lyxes, 
mestre da história jónica  antiga, 
que, nascido em pais dórico e fu
gindo da insuportável crítica de 
seus concidadaos, teve Túrio por 
pátria”.

Guerras e costumes da 
Antiguidade

A obra de Heródoto, durante 
muito tempo, foi encarada sob três 
aspectos: como uma história uni
versal, como levantamento das 
guerras entre gregos e bárbaros e 
como narração das lutas entre a 
Grécia e a Pérsia. Logo consta- 
tou-se, porém, que a primeira das 
denominações é imprópria, pois o 
escritor omite completamente a his
tória de três importantes países: 
Fenícia, Cartago e Etrúria. Além 
disso, a intenção de compor uma 
história universal pertence a épocas 
mais recentes. O segundo objetivo, 
registrar as guerras entre gregos e 
barbaros, também não parece ser 
verdadeiro, pois Heródoto não se 
refere a outras guerras relacionadas 
com a colonização jónica na Asia 
Menor. Tampouco lhe pode ser 
atribuído o objetivo de discorrer 
a c e r c a  d c  to d a s  a s  g u e r r a s  e n t r e  a

Pérsia e a Grécia; na verdade, sua 
ambição foi bem menor: quis ape
nas escrever a história das invasões 
persas que ocorreram durante as 
Guerras Médicas.

Contudo, aquelas classificações 
pretensiosas tinham sua razão de 
ser: na Introdução (dois terços da 
obra, que tem nove livros), a princi
pal intenção de Heródoto foi con
tar toda a história das duas nações 
envolvidas no conflito. Além disso, 
ele inclui dados de quase todos os 
povos conhecidos na época, descre
vendo pormenorizadamente a geo
grafia, os costumes e a evolução 
histórica dos países. Mas, ao 
mesmo tempo que a obra assume 
indiretamente um caráter universal, 
não perde a unidade, pois em pri
meiro plano está sempre a guerra 
entre a Pérsia e os gregos.

Ao mostrar a trajetória da Pérsia 
(de pequeno reino vassalo a grande 
império), Heródoto familiariza o 
leitor com a história da Lídia, da 
Média, da Assíria, da Babilônia, do 
Egito e da Trácia. Descreve os paí
ses e os habitantes, dando um pa
norama detalhado de suas condi
ções naturais e sociais. Por outro 
lado, quando aborda a história da 
Grécia, é levado a contar as várias 
migrações gregas e a descrever 
suas colônias, a arte, o comércio, 
a legislação e a religião de seu país 
e das regiões colonizadas.

Muito do que se considerou in
venção do historiador —■ como a 
existência de pigmeus na África — 
confirmou-se depois.

Pela importancia das informa
ções que transmitiu em sua obra 
(sem as quais a maior parte dos po
vos da Antiguidade seria pouco ou 
nada conhecida), Heródoto foi con
siderado o “Pai da História”.

VEJA TAM BÉM : Grécia Antiga; 
História.

Hesíodo

__ O complexo processo de forma
ção do povo e da  cultura grega de
terminou o aparecimento, dentro 
do mundo helenico, de áreas bas
tante diferenciadas, não só quanto 
às atividades econômicas e às insti
tuições políticas, mas também 
quanto à própria  mentalidade e 
suas manifestações^ na arte, reli
gião, pensamento. À Grécia conti
nental, mais presa às tradições da 
polis  (cidade-Estado) arcaica, de 
raiz micênica, contrapunham-se as 
colônias gregas da Ásia Menor e 
da Magna Grécia (sul da Itália e 
Sicília), zonas mais distantes dos 
focos da tradição e dinamizadas 
pelo intercâmbio comercial e cultu
ral com outros povos. Natural, por
tanto, que as primeiras expressões 
literárias a revelar o crescente pro
cesso de racionalização por que 
passava a cultura grega fossem fru
tos diretos da Jôm a (Ásia Menor): 
as epopéias homéricas (século X ao 
VIII a.C.). Mais tarde* no século VI

a.C., sairão da Jônia e da Magna 
Grécia as primeiras manifestações 
da ciência teórica e da  filosofia. 
Entre essas duas fases —  as epo
péias homéricas e as primeiras es
colas filosóficas —  situa-se a obra 
de Hesíodo, uma voz que parte da 
Grécia continental, conjugando as 
conquistas culturais e os avanços 
de mentalidade das colônias da 
Ásia Menor com os temas de sua 
terra e de sua gente, a Beócia.

Tudo que se sabe, com segu
rança, sobre a vida de Hesíodo, é 
narrado por ele prório em seus poe
mas. Seu pai habitava Cumes, na 
Eólia, onde possuía uma pequena 
empresa de navegação. Arruinado, 
atravessou o mar Egeu e retornou 
à Beócia, berço de sua raça. Aí, em 
Ascra, dedicou-se às atividades 
campesinas e aí nasceu, viveu e 
morreu Hesíodo (meados do século 
VIII a.C.). Ao morrer, o pai deixou 
a Hesíodo e a seu irmão Perses as 
terras que, devido ao clima rude 
da região, continuaram com es
forço a cultivar. Mas na partilha 
dos bens Hesíodo considerou-se le
sado por Perses, que teria com
prado os juizes. Essa polêmica com 
o irmão e tema de fundo para uma 
das duas grandes obras de He-

liesiuüo, o pastor da Beúcía que se tornou o poeta aa ürecla continental.
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siodo: Os Trabalhos e os Dias. 
Pois, além de cultivar seus campos 
e apascentar seus rebanhos, He
síodo tornou-se aedo (poeta popu
lar), sob a inspiração das M usas — 
como relata em sua outra grande 
obra, a Teogonia.

Com Hesíodo —  como m ostra o 
estudioso do helenismo Wemer 
Jaeger (1888-1961) — aparece o 
subjetivo na literatura. Na épica 
mais antiga, o poeta era o veículo 
das Musas; já  Hesíodo “assina” 
sua obra, usando Os Trabalhos e 
os Dias e o proêmio da Teogonia 
para fazer história pessoal.

O conteúdo da Teogonia é o re
lato da origem dos deuses. To
mando como ponto de partida ve
lhos mitos, Hesíodo, traça uma 
genealogia das divindades. Dele 
provém a idéia de que os seres indi
viduais que constituem o universo 
do divino estão vinculados por su
cessivas procriações. Nessa genea
logia sistemática percebe-se o es
boço de um pensamento racional 
sustentado pela exigência de causa
lidade*, a abrir caminho para as 
cosmogonias* filosóficas.

O drama teogônico tem início, 
em Hesíodo, com a apresentação 
das entidades primordiais: ado

tando o postulado de que tudo tem 
origem, Hesíodo m ostra que pri
meiro teve origem o Caos — 
abismo sem fundo —  e, em se
guida, a Terra e o Amor (Eros), 
“criador de toda a vida” . De Caos 
sairá,a sombra, sob a forma de um 
par: Erebo e Noite. Mas da sombra 
sai a luz sob a forma de outro par: 
Éter e Luz do Dia. ambos filhos da 
Noite. A Terra dará nascimento ao 
céu, depois às montanhas e ao mar. 
Segue-se a apresentação dos filhos 
da luz, dos filhos da sombra e da 
descendência da Terra — até o mo
mento do nascimento de Zeus e de 
seu triunfo sobre seu pai, Cronos. 
A Teogonia enumera três gerações 
de deuses: a de Céu, a de Cronos 
e a de Zeus (os “ olímpicos”). A in
terpolação dos episódios de Prome
teu e de Pandora na seqüência da 
Teogonia (depois retomados em Os 
Trabalhos e os Dias) serve a He
síodo para justificar a condição hu
m ana: Prometeu roubou o fogo de 
Zeus para dá-lo aos homens e 
atraiu a ira de Zeus, que o condena 
à tortura de ter o fígado permanen
temente devorado por uma águia. 
Aos mortais Zeus reservou não me
nor castigo: determina a criação de 
um ser à imagem das deusas imor-

" O *  T ra b a lh o s  e os D ia s " :  n a s  m â o s  de P a n d o ra , to d o s  o s  m a le s  d a  T e rra . A "Teogonia". trata da origem dos deuses. (Zeus. em tela de Ingres.)
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tais e como presente de todos os 
habitantes do Olimpo —  por isso 
chamando-o Pandora — , entrega-o 
a Epimeteu, irmão de Prometeu. 
Pandora —  a mulher —  levava em 
suas mãos uma ja rra  que, destam
pada, deixou escaparem e espalha
rem-se entre os mortais todos os 
males. Na jarra, prisioneira, ficou 
apenas a esperança. As duras con
dições de trabalho de sua gente su
gerem assim a Hesiodo uma visão 
pessimista da condição humana, 
perseguida pela animosidade dos 
deuses e castigada pela “raça mal
dita das mulheres” .

O mesmo pessimismo transpa
rece no mito das idades ou das ra- 

as, de Os Trabalhos e os Dias. A 
istória é aí vista como a perda de 

um a idade primeira, a da raça de 
ouro, que viveu livre de cuidados e 
sofrimentos e que se transformou 
nos gênios bons, guardiães dos 
mortais. Depois surgiu uma raça 
inferior, de prata, cujos indivíduos 
viviam uma longa infância de cem 
anos, mas crescendo recusaram-se 
“a oferecer culto aos Imortais” ;

Eor isso, “quando o solo os reco- 
riu, foram transformados em gê

nios inferiores, os chamados bem- 
aventurados. Zeus criou então uma 
“terceira raça de homens perecí
veis, raça de bronze, bem diferente 
da raça de prata” . Violentos e for
tes, os indivíduos dessa raça acaba
ram sucumbindo uns nas mãos dos 
outros e transportados para o Ha
des, “sem deixar nome sobre a 
Terra” . Em seguida veio a raça dos 
heróis, que combateram em Tebas 
e Tróia, e para os quais Zeus reser
vou uma morada na Ilha dos Bem- 
Aventurados, onde vivem felizes, 
distantes dos mortais. Finalmente 
adveio o duro tempo da raça de 
ferro — o tempo do próprio He- 
síodo: tempo de fadigas, misérias e 
angústias, mas quando “ ainda al
guns bens estão misturados aos 
males” . A essa raça aguardam dias 
terríveis: “ O pai não mais se asse
melhará ao filho nem o filho áo 
pai; o hóspede não será mais caro 
a seu hospedeiro, nem o amigo a seu 
amigo, nem o irmão a seu irmão”.

Do mesmo modo que o mito de 
Prometeu ilustra a idéia de traba
lho, o mito das idades ilustra a 
idéia de justiça: nenhum homem 
pode se furtar a lei do trabalho, as
sim como nenhuma raça pode evi
tar a justiça. Mas, na verdade, os 
dois temas se completam: o homem 
da idade de ferro está movido pelo 
instinto de luta (éris); se a luta se 
transforma em trabalho, torna-se 
emulação fecunda, justa e feliz; se 
se manifesta como violência, acaba 
sendo a perdição do próprio ho
mem. Essas admoestaçoes que 
lança a seu irmão Perses permitem 
a Hesiodo inaugurar, depois da 
ética cavalheiresca e aristocrática 
de Homero*, a outra grande cor
rente de pensamento moral que irá 
alimentar a meditação filosófica. 
Com Hesiodo surge a noção de que 
a virtude (aretê) e filha do esforço 
e a de que o trabalho é o funda
mento e a salvaguarda da justiça.

VEJA TAM BÉM : Cosmogonia; 
Grécia Antiga; Helenismo; Ho-
m e r o .

Heterose

Quando há um grande número 
de cruzamentos entre indivíduos 
(animais ou vegetais) de um mesmo 
grupo, diminui a variabilidade 
dessa população, pois ocorre o fe
nômeno chamado homozigose: os 
genes* vão se tornando os mesmos 
para cada característica. Os indiví
duos diferem pela ação que o am
biente neles produz, e a seleção* — 
natural ou artificial — passa a ter 
pouquíssima influência desde que o 
meio não sofra grandes modifica
ções. Um efeito importante dessa 
falta de variabilidade é o decrés
cimo de vigor.

A heterose é o processo inverso: 
aumento da heterogeneidade entre 
os indivíduos, pela hibridização, le
vando a um aumento de vigor.

O geneticista norte-americano 
G. H. ShuU (1874-1954), um dos 
pioneiros no estudo desse fenô
meno, foi quem propôs, em 1914, 
o termo “ heterose” (a partir de he- 
terozigose), para indicar o aumento 
em tamanho e vigor que se verifica 
nos produtos híbridos de cruza
mentos entre certas linhagens dife
rentes.

Considera-se híbrido o animal 
ou planta que resulta do cruzamento 
de indivíduos pertencentes a varie
dades, raças ou mesmo espécies di
ferentes. O híbrido pode ser gené
tico, quando resulta da  fusão de

dois gametas de diferentes consti
tuições genéticas ou é produzido 
por mutação* em um homozigoto; 
estrutural, quando produzido por 
gametas que diferem entre si por al
terações na estrutura cromossô- 
mica; ou numérico, quando prove
niente de gametas com diferentes 
números cromossômicos.

O termo “híbrido” também pode 
referir-se apenas a um ou alguns 
pares de genes desiguais num in
divíduo: quando, em um par de ge
nes, um alelo* é dominante e o ou
tro, recessivo, fala-se em 
mono - hibridismo e o indivíduo é um 
heterozigoto.

As prim eiras experiências cientí
ficas feitas com híbridos foram de 
Mendel*, que cruzou variedades de 
ervilhasj suas leis, enunciadas em 
1865, são consideradas básicas na 
genética*. A partir de então, o co
nhecimento das possíveis vanta
gens dos híbridos levou a pesquisas 
em que se procurava o melhora
mento de plantas e animais. Uma 
das primeiras tentativas de cruza
mento de espécies vegetais diferen
tes foi feita com o rabanete (Ra- 
phanus sativus) e a couve (Brassica 
oleracea). A idéia era de se obter 
um a planta que tivesse as raízes do 
rabanete e as folhas da couve, mas 
a p la n ta  obtida (Raphanobrassica) 
nao apresentou as qualidades eco
nômicas de nenhuma das duas. 
Ainda assim, a experiência foi um 
sucesso científico: mostrou que o 
fenômeno tanto pode acontecer na
turalmente —  ha evidências de que 
muitas espécies vegetais surgiram 
de cruzamentos casuais de espécies

diferentes — , quanto ser provo
cado, com o objetivo de conseguir 
híbridos superiores.

Seleção natural e hibridização

Um dos instrumentos da seleção 
natural é a hibridização natural. 
Assim, o grupo que contiver maior 
número de híbridos em relação a 
uma série de fatores genéticos terá 
maiores oportunidades de sobrevi
vência em um meio ambiente variá
vel.

Nos processos evolucionários e 
em simples cruzamentos desenvol- 
vem-se sempre certos tipos superio
res. Mas o critério natural de supe
rioridade não é o mesmo que numa 
fazenda ou em outro lugar contro
lado pelo homem, pois a ênfase da 
evolução* está no valor de sobrevi
vência, enquanto as metas do ho
mem são principalmente de ordem 
econômica.

Através de pesquisas baseadas 
na heterose, pode-se aumentar a 
produtividade de plantas e animais. 
Para o milho, por exemplo, usa-se 
endocruzamento e seleção em algu
mas linhagens que já  estejam bem 
adaptadas a determinada região. 
As linhagens A, B, C e D, por 
exemplo, são cruzadas entre si 
(AxB, CxD, BxC, etc.), para que se 
obtenha uma primeira geração 
híbrida mais vigorosa. Se as pri
meiras gerações forem cruzadas en
tre si, o produto também manifes
tará  o vigor híbrido, gue só 
continua por poucas gerações (daí 
o motivo de se estocarem as semen
tes da primeira). Esse processo já  
resultou em aumento de mais de 
30% na produção de grãos.

Um exemplo típico dos benefí
cios da heterose em animais é a 
mula, produto do cruzamento de 
égua com asno, ou de cavalo com 
asna. É muito útil como animal de 
carga, pois une a docilidade e a re
sistência do asno ao tamanho e à 
força do cavalo. Mas é estéril.

Freqüentemente, a incompatibi
lidade entre os genomas materno e 
paterno (no número de cromosso
mos* ou em sua natureza) dificulta 
o estabelecimento de um híbrido 
entre duas espécies: a meiose defi
ciente (por falta de pareamento en
tre os cromossomos) impede a for
mação de gametas viáveis, o que 
implica a esterilidade do híbrido. O 
problema deixa de existir e o indiví
duo se reproduz normalmente, 
quando há duplicação do genoma 
total (poliploidizaçao). Ainda as
sim, o processo é pouco viável para 
a maioria dos animais, por causa 
do desequilíbrio que ocorre na de
terminação do sexo dos poliplói- 
des*.

Em outros casos de cruzamento 
entre duas espécies diferentes, a 
compatibilidade dos dois genomas 
parentais manifesta-se no desenvol
vimento do indivíduo, que poderá 
apresentar malformações ou parar 
de se desenvolver numa determi
nada fase e morrer (inviabilidade 
do híbrido).

A vantagem seletiva da hibridi
zação varia, pois depende da totali
dade dos genes do indivíduo. Em 
uma experiência de cruzamento en
tre camundongos amarelos (híbri
dos) e pretos (puros), obtinham-se
s o m p rc  n in h a d a s  c m  p r o p o r ç õ e s  d i-M uito  úteis, os m ulos são um  oxom plo doo vantogons da hotorooo anim al.
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A partir de duas linhagens puras (A e C) pode-se obter tanto um híbrido perfeitamente normal (B) como um híbrido alotetraplóide (D), com genoma duplo.

A  h e te ro se  dá m a io r  p ro d u tiv id a d e  a o s  v e g e ta is . {C u lt iv o  d e  n e c ta rin a .)

ferentes das esperadas: dois amare
los para um preto, em vez de três 
para um. Descobriu-se depois que 
a pelagem amarela estava asso
ciada a um gene letal que impedia 
o desenvolvimento dos portadores 
do gene para cor amarela em dose 
dupla, e estes nçm chegavam a nas
cer. Isso explicou aquela propor
ção, que aparentemente contradizia 
o fenomeno do vigor híbrido: ape
nas nasciam os pretos que não 
eram portadores do gene letal e os 
amarelos que tinham esse gene na 
forma híbrida (um alelb normal e 
outro letal). No caso, os amarelos 
são chamados híbridos permanen
tes, desenvolvendo-se normal
mente.

Para explicar a heterose, alguns 
geneticistas usaram a teoria da 
overdominance: quando há alelos 
diferentes (a, e a2) para formar de
terminada característica, a combi
nação (ou soma) deles terá mais vi
gor que qualquer de suas 
combinações em homozigose (a, x 
a ,, aj x a^). A prova disso seria 
o grande numero de heterozigotos 
que apresentam efeitos fenotípicos 
(herança genética visível) mais ex
tremos do que os de ambos os ho- 
mozigotos.

Outros geneticistas afirmam que 
a heterose acontece simplesmente 
por causa da dominância comum 
de genes relativamente favoráveis 
para o vigor, e da correspondente 
recessividade (não manifestação) 
de genes desfavoráveis para o vi
gor. Assim, a heterose resultaria da 
interação de diferentes genes domi
nantes.

Como os organismos e as condi
ções ambientais variam, há uma 
enorme variedade de caminhos 
possíveis para a heterose se mani
festar. De um modo geral, essa ma
nifestação (conseqüência fenotí- 
pica) depende de quais são os 
s e to r e s  ( to e i)  g e n é t ic o s  e m  q u e  o s

pais têm diferentes alelos para uma 
determinada característica.

A heterose pode ser expressa por 
um aumento de estatura ou volume. 
Em certos híbridos de soja não au
mentou o tamanho, mas o número 
de vagens e sementes. Comumente, 
híbridos intercruzados de aves do
mésticas têm desenvolvimento mais 
rápido, embora na maturidade 
apresentem tamanho intermediário 
em relação aos pais. Alguns cruza
mentos entre linhagens diferentes 
de galinha aumentam as ninhadas. 
Na mosca Drosophila, o cruza
mento de linhagens diferentes au
mentou a fecundidade.

Outros efeitos heteróticos em di
versos organismos híbridos in
cluem maior resistência a enfermi
dades e maior tolerância a extre
mos ambientais —  de temperatura 
e umidade, por exemplo.

Ém muitos outros casos, não há 
nada que possa ser considerado vi
gor híbrido. Muitas vezes, os híbri
dos de primeira geração são inter
mediários entre seus pais em 
caracteres quantitativos, e às vezes 
seu valor é até menor que o dos as
cendentes diretos (em certas espé
cies de ervilhas intimamente rela
cionadas, os híbridos são bem 
menores que os pais).

Apesar dos problemas e de a hi- 
bridização ser um campo de traba
lho científico relativamente novo, 
já se obtiveram bons resultados no 
melhoramento* genético de muitas 
plantas (principalmente frutíferas e 
ornamentais) e também de animais. 
Da hibridização de várias raças de 
gado, feita no Brasil, resultaram ra
ças mais bem adaptadas às condi
ções climáticas do país.

VEJA TAM BÉM : Alelos; Evolu
ção; Genética; Melhoramento Ge- 
n é t ic o ;  M u ta ç ã o ;  S e le ç ã o .
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Hibernação

Sentindo a aproximação do in
verno, muitos animais procuram 
um abrigo para, em estado de tor
por parciaj ou total —  denominado 
‘hibernação’’- — , passar a estação 

fria.
A hibernação é um estado de so

nolência e inatividade: as funções 
vitais do organismo —  como o me
tabolismo*^ a temperatura corpo
ral, as funções viscerais e outras — 
são reduzidas ao mínimo necessá
rio à sobrevivência. A respiração 
quase cessa, o número de batimen
tos cardíacos diminui, cai a quanti
dade de a júcar no sangue, a pres
são sanguínea torna-se muito baixa 
e a quantidade de glóbulos verme
lhos decresce.

Sangue frio ou quente

Um meio ambiente pode apre
sentar grandes variações de tempe
ratura, tanto no decurso de um dia 
como em intervalos maiores (como 
as mudanças de estações). Para so
breviver a essas mudanças climáti
cas, os seres vivos desenvolveram 
uma série de mecanismos regulató- 
rios destinados a produzir, conser
var ou dissipar calor.

Entre os vertebrados distin- 
guem-se dois grupos: homotermos 
e poiquilotermos (cuja temperatura 
corporal varia com a temperatura 
ambiente). Para suportar tempera
turas muito baixas, os homotermos 
lançam mão de recursos adaptati- 
vos. As aves, de modo geral, mi
gram quando a temperatura cai ex
cessivamente. Mas, entre os 
mamíferos, poucos adotam esse ex
pediente, pois a dificuldade de lo
comoção e maior. Assim, surgiram 
outros artifícios para compensar as 
condições externas adversas. É o

caso, por exemplo, dos animais 
que, antes da chegada da estação 
fria, procuram um abrigo para ar
mazenar alimentos e passar o in
verno. Experiências com ratos de
monstraram que, quanto mais frio 
o ambiente, maior a quantidade de 
papel usada para a fabricação de 
seus ninhos.

O processo de hibernação —  ou
tro recurso adaptativo dos animais 
homotermos —  desenvolve-se em 
diferentes etapas. À medida que a 
temperatura baixa, o animal tor- 
na-se sonolento, pára de se alimen
tar, não dispondo de vontade nem 
de energia para tal.

Os animais em hibernação geral
mente não se alimentam: conso
mem a gordura armazenada du
rante o período de atividade. 
Assim, ao despertarem, na prima
vera, estão mais magros

Alguns animais em hibernação, 
como os hamsters (pequeno roedor 
semelhante à cobaia) e os esquilos 
terrestres, podem acordar por cur
tos espaços de tempo para alimen- 
tar-se e evacuar. Também os mor
cegos são facilmente despertáveis. 
Basta um pequeno aumento na 
temperatura ambiente para que 
saiam à procura de alimento (em 
geral mariposas); pouco tempo de
pois, retornam a seus esconderijos 
e à dormência.

Durante o sono diurno habitual, 
a temperatura dos morcegos asse- 
melha-se à do ambiente, mas o me
tabolismo diminui pela metade. Ao 
aproximar-se o inverno, procuram 
um esconderijo — uma caverna, 
um túmulo, um campanário, um 
tronco oco .—, onde se acomodam.

Baixando-se a temperatura a 
10° C, pode-se provocar o sono em 
morcegos que tem hábitos de hiber 
nação; pode-se mesmo conservar 
em geladeira por várias semanas 
um morcego desse tipo, sem que 
haja dano. Mas os de regiões tropi
cais não hibernam: pelo contrário, 
quando submetidos a temperaturas 
relativamente baixas, tornam-se 
mais ativos.

O arganaz é um roedor hiber- 
nante. Logo no início do outono, 
abandona sua casa e constrói um 
ninho. Ali passa todo o inverno, em 
narcose total, alheio à neve e ao 
frio que o rodeiam. Olhos fechados, 
encolhido, frio ao tato, o animal 
parece morto. A respiração fica 
lenta e calma e os batimentos car
díacos são quase imperceptíveis. 
Seu abrigo e a lentíssima combus
tão que se processa em seu orga
nismo impedem que ele morra. 
Com o início da primavera, ele des
perta e em pouco tempo recupera 
toda a agilidade; sua temperatura 
sobe rapidamente (em 42 minutos, 
pode aumentar 34° C).

Os animais têm diferentes sonos 
de hibernação: num extremo estão 
os que podem ser facilmente des
pertados por qualquer estímulo ex
terno; no outro, aqueles que têm 
sono profundo, do qual dificilmente 
podem ser tirados.

A marmota, pequeno roedor, hiberna estimulada pela falta de alimento.

Fome e frio: sono

Não há uma única causa que 
conduza à hibernação. No caso da 
marmota, por exemplo, o primeiro 
estímulo é a escassez de alimento.
P a r a  m u i to s  m a m ífe ro s ,  p o r é m , oEm estado de hibernação. O urso nào se alimenta: co nso m e  a oo rd u ra  acum u la da  d u ra n te  e pe rtode  de a tiv id a d e .
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A raposa voadora è  dos poucos mamíferos que migram durante o inverno. O ursinho lavador, exímio caçador de râs. hiberna em letargia total.

O  so ro  d o  o u riç o  h ib e rn a d o  c o n té m  d o s e s  e le v a d a s  d e  c lo re to  d e  m a g n ó a io .

fator desencadeante é a simples 
queda de temperatura. Não obs
tante, em alguns deles a hibernação 
pode ocorrer sem mudança de tem
peratura e, por outro lado, um frio 
muito intenso pode despertá-los.

Doses elevadas de magnésio são 
encontradas no soro do ouriço em 
hibernação. Esse estado pode ser 
induzido no animal se lhe for inje
tado cloreto de magnésio. Já  foi ob
servado também que a injeção de 
insulina pode conduzir um animal 
à hibernação, e a de glicose pôr fim 
a ela. Este último exemplo mostra 
que, em certos casos, é a falta de 
alimento, com conseqüente baixa 
do nível de glicose no sangue, o fa
tor que leva à hibernação. Algumas 
espécies hibernam logo após a ex
posição ao frio (é o caso do esquilo 
terrestre); outras —  como o hams
ter dourado —  ingerem grande 
quantidade de alimento na fase que 
precede a hibernação, armazenan
do-o sob forma de gordura, apro
veitada durante o sono.

Além dos fatores externos, ob
servou-se também, em certos ani
mais, uma ritmicidade endógena. 
Assim, quando os esquilos terres
tres são conservados em quartos 
aquecidos, com um regime de doze 
horas de luz, mantido artificial
mente, com alimento e água abun
dantes, hibernam de outubro a 
maio. Isso poderia ser decorrência 
de alterações glandulares rítmicas, 
como regressão da pituitária, ti 
reóide e glândulas adrenais, du
rante o inverno.

Quando um animal hiberna, a 
queda da temperatura de seu corpo 
pode ser muito rápida: a do esquilo 
terrestre cai até 5o C por hora. O 
ouriço, cuja temperatura corporal 
normal varia entre 33,5 e 35,5° C, 
hiberna se a temperatura cair 
abaixo de 14,5° C; a partir daí 
mantém sua temperatura um grau 
acima da do ambiente, até 6 o C . Se 
a temperatura ambiente descer 
mais, o animal conserva a sua 
n e s s e  n ív e l. E s s e  a n im a l ,  d u r a n t e  a

hibernação, não se tom a poiquilo- 
térmico: mantém certa regulação 
sobre sua temperatura. Geralmente 
a temperatura de um animal em hi
bernação varia muito, mas perma
nece um ou alguns graus acima da 
do ambiente.

Passado o inverno, quando se 
verifica um aumento gradativo da 
temperatura, os animais começam 
—  lentamente alguns, rapidamente 
outros —  a recuperar-se de seu 
sono hibernal. Suas temperaturas 
corporais aumentam até atingir o 
ótimo de cada espécie; o metabo
lismo volta ao normal, assim como 
o ritmo cardíaco e respiratório. 
Num andamento acelerado, o ani
mal se recupera, e logo começa a 
se alimentar para reparar a energia 
despendida durante o sono.

Foi constatado que alguns poi- 
quilotermos passam por um pe
ríodo de hibernação. As rãs, por 
exemplo, enterram-se no lodo 
quando a temperatura se torna 
muito baixa. Outros anfíbios, al
guns répteis e peixes também hiber
nam.

Entre os invertebrados, alguns 
insetos passam o inverno sob vá
rias formas e modos, muitos como 
ninfa ou pupa, num estado de des
canso. Outros (como alguns mos
quitos), na forma de ovos resisten
tes, larvas ou adultos.

O reino vegetal também sofre 
com as mudanças de temperatura: 
há plantas que morrem quando 
chega o inverno. Antes disso, po
rém, já  completaram seu ciclo bio
lógico, deixando sementes. Essas 
permanecem dormentes e protegi
das por seus envoltórios, enquanto 
as condições de temperatura não 
forem adequadas a seu desenvolvi
mento. Ao chegar a primavera, as 
sementes germinam, reiniciando 
seus ciclos de vida.

VEJA TAM BÉM : Homolermia e 
P o iq u ilo te rm ia ; M e ta b o lism o .

No inverno, o arganaz faz seu ninho e ali fica imóvel, parecendo morto.
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Os hicsos só incorporaram dos egípcios o culto a Seth. rival de Horus.

Hicsos

Os hicsos aparecem na história 
dentro de um amplo processo de 
deslocamento de povos orientais, 
que ocorreu no segundo milênio 
antes de Cristo. Pouco se sabe so
bre eles. Sua importância deve-se 
quase que unicamente ao domínio 
que exerceram no Egito durante 
quase um século. (O próprio termo 

hicso” não designa povo algum: é 
bem provável que a origem da pa
lavra esteja vinculada aos vocábu
los egípcios hikau e khasut, que 
significam apenas “governantes de 
terras estrangeiras” .)

Nos textos do sacerdote e histo
riador egípcio Manethon (início do 
século II a.C.), osjiicsos aparecem 
sob a denominação de “pastores” 
ou “reis pastores”. De alguns da
dos arqueológicos infere-se uma 
provável origem semita do povo, 
bem como a influência dos hurritas 
do norte da Mesopotâmia.

O grupo que chegou ao Egito, 
porém, provavelmente era formado 
por elementos de diversas regiões 
da Mesopotâmia, Síria, Palestina, 
Arábia e outras regiões afetadas 
pelas migrações dos indo-euro- 
peus* na Asia Menor.

Os hicsos entraram no Egito no 
fim do século XVIII a.C., e encon
traram  o país convulsionado por 
crises e guerras civis. A conquista 
foi fácil. Além de contarem com a 
fraqueza interna do Egito, os inva
sores tinham equipamento militar 
superior. Já conheciam o ferro e,

portanto, dispunham de espadas e 
adagas mais leves. Além disso, uti
lizavam cavalos e carroças de 
guerra, práticas totalmente desco
nhecidas pelos egípcios.

Seu estabelecimento proces- 
sou-se entre 1730 e 1705 a.C., 
aproximadamente. Inicialmente 
ergueram a capital em Avaris, na 
margem oriental do delta do Nilo. 
Dali, gradativamente, estenderam 
seu controle por todo o país, orga
nizando-se politicamente como 
uma aristocracia militar, sob a su- 
serania do rei de Avaris. Domina
ram o Egito indiretamente, obri
gando os naturais a pagarem um 
tributo regular. Continuaram a 
existir faraós em Tebas e, ao que 
parece, restabeleceu-se a unidade 
entre o Baixo e o Médio Egito.

Os hicsos praticamente não in
corporaram muitos traços da civili- 
zaçao egípcia —  adotaram apenas 
o culto ao deus Seth. Viviam em ci
dades fortificadas, separados da 
população local, e estabeleceram 
uma serie de guarnições e fortale
zas em várias partes do país.

Mas os egípcios absorveram o 
conhecimento dos hicsos sobre o 
ferro e a confecção de armas. E, 
com isso, os faraós tebanos da 
XVII dinastia puderam organizar 
uma reação nacional contra o ini
migo. Ahmés ou Amasis, fundador 
da XVIII dinastia, conseguiu ex
pulsar os hicsos, por volta do sé
culo XVI a.C. Estes dirigiram-se 
então para a região da Palestina e 
do sul da Síria.

VEJA TAM BÉM : Egito, História 
do.

Hidráulica 
Aplicada

Em seu sentido mais amplo, o 
termo “hidráulica” designa a parte 
da física que estuda as condições 
de equilíbrio e movimento dos flui
dos*. Na acepção mais estrita, in
dica o ramo da engenharia civil — 
também chamado “hidráulica apli
cada” —  que se ocupa das ques
tões relacionadas com o supri
mento de líquidos (entre estes, em 
especial, a água).

Para resolver os problemas prá
ticos da engenharia, a hidráulica 
aplicada utiliza três princípios bá
sicos da física — da continuidade, 
da quantidade de movimento e da 
conservação da energia* — , princí
pios da mecânica dos fluidos e Hi
dráulica, além de outras leis cientí
ficas, servindo-se de modelos em 
escala que reproduzem com perfei
ção cada detalhe do sistema de su
primento que se está projetando. 
Através da operação desses mode
los são previstas as características 
de funcionamento de sistemas hi
dráulicos similares e maiores.

Os projetos múltiplos

No mundo atual, os projetos de 
aproveitamento de águas, em sua 
maior parte, são preparados para 
atender a mais de uma finalidade. 
A água é comumente empregada 
com finalidades domésticas, indus
triais, agriculturais, fornecimento 
de energia, saneamento, navegação, 
controle de inundação, recreaçao e 
manutenção da vida animal. Por
tanto, em alguns casos, embora 
destinados a alcançar um propósito 
básico, os projetos são utilizáveis 
para outros objetivos. Isso se justi
fica economicamente, pois, sem um 
aumento considerável de custos, o 
uso conjunto pode incrmentar os 
benefícios.

Os projetos de múltiplas finali
dades são criados e operados para 
servir a mais de uma função. Não 
são considerados múltiplos os pla
nos cujos projetos e operação são 
controlados por uma função, ainda 
que outros benefícios possam advir 
como subproduto.

Compatibilidade

Os projetos múltiplos precisam 
ser muito bem estudados, uma vez 
que suas diferentes aplicações 
nunca são perfeitamente compatí
veis entre si; algumas são mesmo 
totalmente antagônicas. Desse 
modo, torna-se necessário um 
plano de utilização que permita 
operações razoavelmente eficientes 
para cada objetivo isolado. Basica
mente os projetos múltiplos são 
projetados e operados de modo que 
o uso combinado da água forneça 
benefícios maximizados para todas 
as funções envolvidas.

Pode-se verificar que o sucesso 
de um projeto depende da compati
bilidade dos objetivos visados. A 
água necessária à irrigação, por 
exemplo, varia de acordo com as 
estações, mas não se altera muito 
de ano para ano. Por isso, o projeto 
seria pouco compatível com o obje
tivo de utilizar o mesmo reservató
rio também para o abastecimento 
de uma cidade, pois neste caso a 
demanda pode variar de ano para 
ano com o crescimento da popula
ção. Já a produção de energia elé
trica não consome água, podendo 
ser compatível com outras finalida
des. Muitas vezes uma barragem 
para elevar o nível para navegação 
pode ser utilizada simultaneamente 
na produção de energia.

Nos projetos de aproveitamento 
múltiplo não se deve, contudo, 
atender apenas a requisitos de or
dem técnica ou economica. As de
cisões finais são influenciadas por 
aspectos sociais, políticos e admi
nistrativos.

VEJA TAM BÉM : Fluidos.
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Certos hidrocarbonetos em fase liquida podem ser usados como ponto de partida para a preparação do acetileno, desenvolvida em complexos industriais.

Hi drocarbonetos

Uma característica fundamen
tal de todos os compostos orgâni
cos é a presença de atomos de car
bono* ou das cadeias que eles 
formam, através de ligações cova- 
lentes, entre si. Quando as ligações 
não preenchidas pelo carbono são 
ocupadas exclusivamente por áto
mos de hidrogênio*, a substância 
orgânica recebe o nome de “hidro- 
carboneto” . Nos hidrocarbonetos, 
o carbono sempre tem o número de 
oxidação 4 e o hidrogênio, 1.

A estrutura da cadeia carbônica 
divide os hidrocarbonetos em dois 
grupos: acíclicos (de cadeia aberta) 
e cíclicos (de cadeia fechada). Este 
último abrange os hidrocarbonetos 
aromáticos e os alicíclicos —  ca
racterizados, respectivamente, pela 
presença ou não de um ou mais 
anéis benzênicos. A natureza das 
ligações entre os átomos, ao longo 
da cadeia carbônica, distribui-os 
por três séries homólogas: alcanos, 
alcenos e alcinos.

Alcanos: pouca reatividade

A série dos alcanos (com liga
ções simples) também recebe o

nome de “ parafínica”, pois engloba 
elementos pouco reativos. E ini
ciada pelo metano CH 4  —  o mais 
simples de todos os hidrocarbone
tos, com apenas um átomo de car
bono. Os termos seguintes são obti
dos pela adição teórica de um 
grupo CH 2  ao membro anterior da 
série: etano C2 H6, propano C 3 H,, 
butano C# H10, pentano C6 H .j, he- 
xano C6 H , 4  e assim por aiante 
Misturas desses hidrocarbonetos 
são encontradas no petróleo e em 
seus derivados, entre os quais a ga
solina.

À temperatura ordinária, os 
cinco primeiros membros da série 
parafínica são gases; os interme
diários, até o C 1 6 H ,4, apresen
tam-se no estado líquido; os restan
tes são substâncias sólidas. A 
densidade dos alcanos cresce com 
o aumento do número de átomos de 
carbono. De modo geral, também 
os pontos de fusão e ebulição au
mentam com o aumento do número 
de átomos de carbono, em uma ca
deia reta.

Nas condições normais de tem
peratura e pressão, os hidrocarbo
netos parafínicos não reagem à 
ação de oxidantes poderosos, como 
a mistura sulfocromica ou o per- 
manganato de potássio. Também 
não são atacados pelo àcido sulfú- 
rico, exceto a quente, quando pode 
ocorrer a formação de acidos sulfô- 
n ic o s .  P e r a n te  o  á c id o  nítrico, o Na molécula de etano, carbono e hidrogénio unem-se por ligações simples.
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O propeno apresenta dupla ligação entre átomos de carbono. Um anel de átomos de carbono caracteriza os hidrocarbonetos cíclicos.

AUC3 + 1 2 H jO — ► 3 C H 4 +
+  4A l(O H )3

Uma série insaturada

Os alcenos ou hidrocarbonetos 
olefínicos (“geradores de óleos”) 
possuem dois átomos de hidrogênio 
a menos que os alcanos correspon
dentes: enquanto a fórmula geral 

representa todos os hi
drocarbonetos saturados, Cn 
indica os alcenos (hidrocarbonetos 
insaturados, com dupla ligação). 
Pode-se considerar como primeiro 
termo da série o eteno ou etileno 
C jH 4, pois o metileno CH 2  não 
existe no estado livre. Seguem-se o 
propeno C ,H e, o buteno C4 H_, o 
penteno Ç 5 H ,0, etc. Na série olefí- 
nica, a isomeria* começa com o 
buteno.

A presença da dupla ligação en
tre os átomos de carbono confere 
às moléculas dos alcenos uma rea- 
tividade química mais acentuada 
que a dos alcanos. Produzem facil
mente compostos de adição. A mo
lécula de etileno, por exemplo, fixa 
dois átomos de bromo, dando ori
gem ao dibromoetano:

C 3H 4 4- B rj ♦  C ,H 4Br2

Na presença de níquel finamente 
dividido e à temperatura de 
150-200 graus Celsius, capta dois 
átomos de hidrogênio, produzindo 
o etano (reação de Sabatier):

C 2H , +  H , — ► C 2H 6
Outra propriedade característica 

dos alcenos e sua facilidade de oxi
dação. Por exemplo, o etileno, tra
tado com permanganato de potás
sio, KM 0 4, forma o etilenoglicol 
(CH jO H -C H jO H ), muito usado 
na fabricação de fibras sintéticas e 
também como anticongelante em 
países de clima frio.

As propriedades físicas dos alce
nos mantêm estreita semelhança 
com as dos alcanos. Assim, quanto 
ao estado físico, os alcenos con
tendo de dois a cinco átomos de 
carbono são gasosos; de seis a de
zoito, líquidos; e os demais, sóli
dos. A densidade dos hidrocarbo
netos olefínicos também cresce

A polimerizaçào do propeno gera 
macromolâculas de polipropileno.

comportamento é semelhante: so
mente a altas temperaturas, e sob 
pressões elevadas, tem lugar a ni- 
tração —  formação de nitroderiva- 
dos, como o nitrometano:

c h 4 + h o - n o 2 -----*•
----- ► CH3 —NOj + HoO

No entanto, todos os alcanos se 
combinam facilmente com os halo- 
gêneos*. O cloreto de metila 
(C H 3 CI), por exemplo, resulta da 
ação do cloro sobre o metano:
CH„ + C l» -----► HC1 + CH3CI
Sob a luz difusa, a reação prosse
gue : o cloreto de metila tem um de 
seus átomos de hidrogênio substi
tuído por um átomo de cloro, pro
duzindo assim o cloreto de meti
leno CH 2 C12; outra substituição dá 
origem ao clorofórmio CHC13  e 
mais uma forma, o tetracloreto de 
carbono CC14.

O butano e o primeiro termo da 
série parafínica que possui isôme- 
ros: butano normal (n-butano) e 
isobutano. A diversidade de pro
priedades das duas substâncias (de 
composição química idêntica) de
corre de diferenças na estrutura 
molecular — da maneira pela qual 
os átomos se ligam entre si. Nos hi
drocarbonetos superiores há mui
tos isômeros.

O metano, também conhecido 
como “gás dos pântanos”, foi des.- 
coberto por-Alexandre Volta*. É 
um gás incolor e inodoro, pouco 
solúvel na água (propriedade co
mum a todos os alcanos); queima 
com chama fraca, e forma com o 
ar uma mistura explosiva —  o 
grisu. Além de ocorrer nos pânta
nos —  como produto final da fer
mentação* anaeróbia da celulose, 
causada por certas bactérias — , o 
metano é encontrado nas minas de 
carvão. Pode ser obtido por combi
nação direta, a altas temperaturas, 
dos elementos que o integram.

O gás carbônico e o monóxido 
de carbono servem também como 
ponto de partida para a preparação 
do metano; o processo desenvol
ve-se na presença de um catalisa
dor, a temperaturas que variam de 
250 a 400° C:

Devido à tripla ligaçáo. o propino é 
bastante reativo.

CO + 3H, — CH,  +  H,0
CO, +  4H, -----* .  CH , +  2H,0
No laboratório, prepara-se o me

tano recorrendo-se à fusão alcalina 
do acetato de sódio:
CH3 — COONa +  NaO — H ----►

---- ► CH, + Na2C 0 3

A ação da água sobre o carbeto 
de alumínio constitui outro método 
de obtenção do “gás dos pânta
nos” :
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Embora suas moléculas possuam o mesmo número de átomos de carbono e hidrogênio, o pentano (no alto) e o 
isopentano exibem propriedades diferentes: são isâmeros, de cadeias linear e ramificada, respectivamente.

regularmente com a elevação do 
numero de átomos de carbono. A 
elevação dos pontos de fusão e de 
ebulição acompanha o aumento da 
massa molecular.

0  gás de coqueria e os gases re
sultantes do craqueamento do pe
tróleo constituem as principais fon
tes de obtenção industrial dos 
alcenos. A desidratação dos ál
coois* — catalítica ou provocada 
por desidratantes — é outro mé
todo de preparação dos hidrocar
bonetos olefinicos. A desidratação 
catalítica (método de Ipatiev) con
siste em fazer passar os vapores de 
álcool sobre catalisadores — em 
geral, alumina A12 0 3  ou sílica S i0 2  

— , a altas temperaturas:
H2Ç -C H 2 — ■> CH2  =  CH2 +  H,0 

etileno 
H OH
etanol

Os haletos de alquila, quando tra
tados com hidróxido de potássio 
dissolvido em álcool, produzem 
também alcenos. A reaçao proces
sa-se a temperaturas elevadas: 
H2C -C H 2 +  KOH ---- ► •

1 I -----► CH2 =  CH2  +  K I+ H 20
H I
iodeto de etila

Tripla ligação: reatividade 
acentuada

A série dos alcinos (C„H2n_2) 
inicia-se com o acetileno ou etino 
Cj H,. A partir dele, por substitui
ção dos átomos de hidrogénio por 
radicais alquila, obtêm-se os outros 
membros do grupo: metilacetileno 
ou propino, C H = C  —  CH3; etila- 
cetileno ou butino, C H =  C —  CH,
—  CH3, etc.

Do ponto de vista químico, os 
alcinos são mais reativos que os al- 
çenos, pois a tripla ligação é mais 
instável. Participam facilmente de 
reações de adição: podem captar 
quatro átomos de hidrogênio ou de 
halogêneo ou duas moléculas de 
haleto de hidrogênio. Na presença 
de um catalisador (sal de mercúrio 
divalente ou ácido sulfúrico), o ace
tileno reage com uma molécula de 
água, produzindo o aldeído acético. 
Essa reação, estudada pela pri
meira vez em 1881, por M. Kout- 
chérov (1850-1911), passou a ser 
largamente utilizada na preparação 
industrial do aldeído acético — 
que, por oxidação, forma o ácido 
acético. Nas mesmas condições, os 
homólogos do acetileno dão origem 
a cetonas.

O acetileno encontra também 
aplicação como combustível em 
maçaricos oxiacetilênicos, e como 
fonte de luz nos “ lampiões de aceti
leno”. A hidrólise cio carbeto de 
cálcio (carbureto) é um dos proces
sos de preparação do acetileno 
mais usados pela indústria:

: c H —
/ !  III

Ca +
III

| c H —

------- ► HC =  HC + Ca(OH) 2

A série aromática

Alcanos. alcenos e alcinos são 
todos eles hidrocarbonetos alifáti-

cos: em sua cadeia não existe o 
anel benzênico —  que caracteriza 
os hidrocarbonetos aromáticos; ou 
o anel de átomos de carbono — 
que sempre existe nos hidrocarbo
netos cíclicos, como o cicloexano 
C ,H i r

Alem do benzeno*, a série aro
m ática fnclui hidrocarbonetos que 
podem ser considerados como deri
vados do benzeno Dela a d iç ã o  He

cadeias laterais (tolueno, C7 H ,; xi- 
leno, C ,H ,0 ) ou pela fusão de 
um ou mais anéis de benzeno adi
cionais (naftaleno, C , 0  Ha ; os isô- 
meros antraceno e fenantreno,
C i J 1 io)- , ,

O naftaleno e uma substancia 
sólida, de odor característico, 
usada como protetor contra a traça 
(naftalina) e na manufatura de co-
ra n te s  e  o u tro s  « o m p o s to a . T a m *

bém o antraceno e o fenantreno en
contram aplicação na indústria de 
corantes; alguns de seus derivados 
assumem importância no campo 
biológico.

VEJA TAM BÉM : Benzeno; Car
bono; Isomeria; Ligações Quími
cas, rolímeros.
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gracioso e bizarro, encontram-se as 
dos gêneros Micrasterias, Amscot- 
tia, Ankistrodesmus, Selenastrum, 
etc. Todas elas podem ser aprecia
das em preparações microscópicas 
de material colhido no fundo de la- 
Çoas. O gênero Nitella, também de 
agua doce, é notãvel pelas enormes 
células internodais que formam seu 
talo pluricelular. Essas células me
dem as vezes mais de 2 0  cm.

No ambiente marinho, as algas 
vermelhas (Rodojíceas) são os 
mais belos exemplos de plantas 
aquáticas. O litoral rochoso do 
Brasil apresenta variadíssima flora 
ficológica: inúmeras espécies de al 
gas podem ser apreciadas, princi
palmente por ocasião das marés 
baixas. Muitas variedades são usa
das na alimentação e na indústria.

No ambiente lêntico de água 
doce, a flora aquática não constitui 
o clímax de uma vegetação, mas 
sim uma de suas etapas. Quando a 
lagoa fica entupida por detritos e 
sedimentos, essa flora tende a desa
parecer, cedendo lugar às plantas 
nelófitas* e à vegetação terrestre. 
Para que a flora hidrofítica desses 
locais atinja pleno desenvolvi
mento, é necessário que os detritos 
acumulados no fundo das lagoas 
sejam removidos periodicamente.

A "Nimphaga alba", típica de âguas paradas ou de curso lento, tem as folhas cobertas por uma camada de cera.
VEJA TAM BÉM : Algas; Halófi- 
tas; Helófitas.

Hidrófitas

As plantas que vivem em lagoas, 
lagos e rios, em geral totalmente 
submersas, são chamadas plantas 
hidrófitas (do prefixo grego: hidro, 
água; phytón, planta). Compõem 
um grupo das plantas criptófitas e 
a maioria das espécies cresce em 
ambiente lêntico (águas paradas). 
As algas* do mar, embora se dis
tingam por pertencerem a um am
biente salino (plantas halófitas*), 
são também hidrófitas, pois ficam 
recobertas pela água.

Uma das principais característi
cas das plantas hidrófitas é a ma
neira pela qual se fixam ao fundo. 
Certas algas, por exemplo, desen
volvem apreensórios (estruturas em 
forma de disco provido de inúme
ros rizóides que fixam firmemente 
a planta a um substrato). Tais 
apreensórios são bastante nítidos 
nas grandes algas marinhas do gê
nero Laminaria.

A movimentação da água, capaz 
de dilacerar ou arrancar a planta, 
é um sério problema à vida vegetal 
subaquática. Assim^ para adap
tar-se a essas condições, as plantas 
aquáticas desenvolvem tecidos flá
cidos, facilmente amoldáveis aos 
movimentos ondulatórios das 
águas ou a suas correntezas. Tais 
plantas são, portanto, moles, flexí
veis, de folhas freqüentemente es
treitas ou filamentosas, pois as fo
lhas amplas ou largas seriam 
facilmente rasgadas pelos movi
mentos bruscos das águas.

Essa falta de tecidos rijos, de 
função mecânica, cria para a 
planta uma séria dificuldade em se 
manter em pé. Por isso, as plantas 
aquáticas desenvolvem órgãos bas 
tante leves e cheios de lacunas re
pletas de gás (em geral O^), pro
duzido através da fotossintese*. 
Esses gases acumulados nos aerên- 
quimas servem à respiração das cé
lulas e para manter os orgãos ere
tos dentro da água. Certas algas do 
gênero Nereocystis possuem estru
turas que funcionam como peque
nas bóias flutuadoras. Já  nas plan
tas superiores aquáticas, os caules, 
cheios de gás, possuem enormes la
cunas que se estendem por todo ele. 
No gênero Myriophylum, o interior 
do caule é quase oco, subdividido 
por trabéculas e células.

A Elodea, planta aquática intro
duzida no Brasil, é muito comum 
nos aquários por seu grande efeito 
decorativo, assim como o M yrio
phylum , de folhas finamente subdi
vididas. São também muito disse
minados os gêneros Potamogeton e 
Vallisneria. Das samambaias aquá
ticas destacam-se os gêneros Cera- 
topteris (geralmente submerso), 
Salvinia e A zzolla  (flutuantes).

Segundo alguns autores, as plan
tas flutuantes não poderiam ser 
consideradas hidrófitas típicas por 
não apresentarem suas partes per
sistentes cobertas pela água. As
sim, preferem chamá-las de hidrófi
tas flutuantes.

Tanto em água doce quanto em 
ambiente marinho são encontrados 
gêneros e espécies de hidrófitas, 
desde formas unicelulares até enor
mes Laminarias, que podem medir 
vários metros. Dentre as algas uni
c e lu la r e s  d e  á g u a  d o c e ,  d e  f o r m a to A  f le x ib ilid a d e  d o s  te c id o s  p e rm ite  o e q u ilíb rio  d a s  p la n ta s  a q u á tic a s .
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Uma das aplicações que o hidrogênio pode ter em escala industrial é a preparação da amónia (N H 3), obtida através de um processo de síntese.

dos elementos constituintes pode 
produzir esses compostos; as rea
ções, que são freqüentemente len
tas, exigem grande energia de ativa
ção —  catalisadores e altas 
temperaturas são portanto necessá
rios.

Quando o hidrogênio se com
bina com átomos menos eletrone- 
gativos, produz hidretos, nos quais 
exibe o número de oxidação — 1 .

Em alguns compostos, um 
átomo de hidrogênio se apresenta 
aparentemente ligado a dois outros 
átomos. Por exemplo, no hidroge- 
nofluoreto de potássio K H F2, su- 
põe-se que o ânion HF2~ possua a 
estrutura (FH F)- , na qual o H 
constitui uma ponte entre os dois 
átomos de flúor. Essa “ ponte de hi
drogênio” resulta do compartilha
mento do próton H+ pelos elétrons 
dos átomos de flúor.

Comparando-se as propriedades 
de compostos semelhantes, que 
contêm hidrogênio, pode-se ter 
uma prova da existência de pontes 
de hidrogênio. Por exemplo, os 
pontos de ebulição de HF e HaO 
são muito altos, se eles forem com
parados aos outros membros das 
séries respectivas.

As pontes de hidrogênio assu
mem uma importância particular 
nos sistemas biológicos. Explicam, 
por exemplo, a estrutura e, conse
qüentemente, o comportamento e 
as propriedades das proteinas — 
nas quais podem ocorrer pontes de 
hidrogênio entre os grupos =  CO e 
— NHr  ligando o nitrogênio e o 
oxigênio.

À temperatura ambiente, o hí-

Hidrogênio

Um próton e um elétron são as 
partículas integrantes do menor 
dos átomos: o de hidrogênio (H ou
; h ).
Quando no núcleo, além do próton, 
existe um nêutron, o hidrogênio re
cebe o nome de deutério ou hidro
gênio pesado (D ou *H). Mais ra
ramente, o núcleo pode possuir 
dois nêutrons, ao lado do proton. O 
resultado é um elemento com forte 
tendência a desintegrar-se, reprodu
zindo o deutério. Esse terceiro isó- 
topo do hidrogênio, o menos abun
dante de todos (em virtude de sua 
instabilidade), foi denominado trí- 
tio (T ou ?H.).

A análise espectroscópica das 
ondas eletromagnéticas emitidas 
pelas estrelas indica que a grande 
maioria delas é formada predomi
nantemente por hidrogênio. Por 
exemplo, 90% da massa do Sol é 
constituída por hidrogênio. Na 
Terra, porém, o hidrogênio livre é 
bem mais raro: o estudo das auro
ras boreais permite concluir que há 
traços desse elemento nas camadas 
superiores da atmosfera; ocasional
mente, ele também está presente 
nos gases provenientes de erupções 
vulcanicas. Na forma de compos
tos, entretanto, o hidrogênio está 
amplamente d is t r ib u íd o  p e la  c r o s ta

terrestre. Na água, o hidrogénio 
perfaz 11,2% do peso total. Os hi- 
drocarbonetos*, encontrados no 
carvão de pedra e no petróleo, são 
combinações de hidrogênio e car
bono*; algumas rochas, como a ar
gila, contem apreciáveis quantida
des de hidrogênio geralmente sob a 
forma de compostos oxigenados; 
toda a matéria animal e vegetal é 
formada de compostos de hidrogê
nio com oxigênio*, carbono, nitro
gênio* (compostos orgânicos).

Em seus compostos, o hidrogê
nio pode ser encontrado em dois es
tados de oxidação H - 1 e — 1 . O nú
mero de oxidação + 1  ocorre 
sempre que o hidrogênio se com
bina com elementos mais eletrone- 
gativos como, por exemplo, o car
bono, o nitrogênio, o oxigênio, o 
flúor, etc., cedendo ou comparti
lhando seu único elétron. Forma 
assim o metano CH4, a amónia 
N H j, a água* H20  e o gás fluorí- 
drico HF. A síntese direta a partir

As pon tes  de h id ro g ê n io  lig a m  as m o lécu las  de  água na fo rm a ç ã o  do gelo .
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drogênio é um gás incolor e ino
doro cerca de catorze vezes mais 
leve que o ar. Essa baixa densidade 
do hidrogênio justificou, durante 
muito tempo, seu uso no enchi
mento dos dirigíveis. Hoje essa ta
refa é desempenhada pelo hélio, 
pelo fato de este último não ser in
flamável, como o hidrogênio. Sob 
pressão elevada, a temperaturas in
feriores a — 240° C, o hidrogênio 
passa ao estado líquido; do resfria
mento desse líquido resulta hidro
gênio sólido — pequenos cristais 
incolores que fundem à tempera
tura de — 259,4° C.

A água e os hidrocarbonetos 
constituem as principais fontes de 
obtenção de hidrogênio em escala 
industrial. Um processo econômico 
consiste em fazer passar vapor de 
água sobre carvão aquecido ao ru
bro:

C +  H2 0 ^  CO +  H2

Em geral, não se consegue pro
duzir hidrogênio puro utilizando-se 
esse método, pois é muito difícil 
separá-lo completamente do monó
xido de carbono. A mistura 
H2  — CO, que é denominada “ gás 
de água”, encontra aplicação como 
combustível.

Um hidrogênio mais puro, e de 
produção barata, pode ser conse
guido arrastando-se uma corrente 
de vapor de água sobre ferro aque
cido:

3 F e +  4H2 0 —> Fe3 0 4  +  4H , 
Pode-se recuperar o ferro redu
zindo o Fe3 0 4  com “gás de água”.

Somente a eletrólise da água as
segura a produção de hidrogênio 
com elevado grau de pureza 
(99,9%). Embora a matéria-prima 
seja muito abundante, o processo é 
altamente dispendioso, pois requer 
grande quantidade de energia* elé
trica. Em geral, eletrolisam-se solu
ções alcalinas, em celas com os elé- 
trodos (cátodo e ânodo) em 
compartimentos separados por 
um a tela de amianto. Evita-se, as
sim, a mistura dos gases libertados 
pela passagem de corrente elétrica, 
obtendo-se oxigênio no ânodo e hi
drogênio no cátodo:

Ânodo: 40H ~ —> O, +  2H20  +  
+ 4e-
Cátodo: 4e_ +  4H20  —> 2H , +  
+ 4 0 H -
Reação Global: 2 H ,0  —* 2H , +  
-i-O,
O hidrogênio eletrolítico participa 
da produção de gorduras e álcoois 
superiores (hidrogenação de óleos 
insaturados).

A preparação do cloro e da soda 
cáustica, por eletrólise de uma so
lução aquosa de cloreto de sódio, 
fornece como subproduto quanti,- 
dades apreciáveis de hidrogênio. É 
também como produto secundário 
que se obtém hidrogênio durante o 
craqueamento do petróleo*.

No laboratório, consegue-se hi
drogênio puro atacando zinco me
tálico com um ácido:

Zn +  2H+ —  Zn++ +  H2  

Em princípio, essa mesma reação 
deve ocorrer com qualquer outro 
metal cujo potencial de oxidação 
seja positivo. Mas, com alguns me
tais, entre eles o ferro, ela é extre
mamente lenta, não sendo aprovei
tada. No caso da àgua, cuja 
concentração em íons H+ é apenas 
1,0 x 10- ’ M (M = moles por li-

0  hidrogenador permite adicionar hidrogênio a hidrocarbonetos nào saturados, reação geralmente feita em presença 
de um catalisador à base de níquel, platina ou paládio. A margarina resulta de reação desse tipo.

tro), a redução por metais é mais 
difícil: para que haja libertação de 
H2, o metal deve ter um potencial 
de oxidação igual ou superior a 
0,41 v. Com o sódio (cujo potencial 
de oxidação é 2,71 v), tem-se a rea 
ção:
2N a +  2H20  —* H, +  2Na+ +  
+  2 0 H  -

Ainda no laboratório, o hidrogê
nio pode ser obtido fazendo-se rea
gir alumínio com uma solução bá
sica ou ácida, ou mediante a reação 
do hidreto de cálcio com água.

O hidrogênio pesado ou deutério tem um próton e um nêutron no núcleo. V E J A  T A M B É M :  Á g u a ;  Á to m o ;  
O  trítio . de d u ra ç ã o  b re v e , fo rm a -s e  pelo  a c ré s c im o  d e  m a is  u m  n ê u tro n . E le t r ó l i s e .
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Hierarquias
Religiosas

Todo grupo humano organizado 
é dotado de cargos ou funções que 
lhe asseguram a continuidade e a 
coordenação. Quanto mais com
plexo o grupo, tanto maior a multi
plicidade de tais órgãos de poder. 
Na medida em que as religiões dão 
origem a agrupamentos sociais 
(principalmente quando estes assu
mem a forma de Igrejas), começa 
sua hierarquização. (A palavra 
“hierarquia’ , que em uso corrente 
denota a idéia de ordem e subordi
nação de poderes, vem do grego 
hierós e arché = “governo sa
grado”.)

Nas sociedades pré-letradas nem 
sempre se distingue o poder sa
grado do profano: os chefes religio
sos são também chefes de guerra e 
de governo. A função do sacerdote, 
estabelecida ao lado do poder polí
tico, marca o começo de uma dife
renciação. O sacerdote, além de 
concorrer com os agentes políticos, 
se diferenciará -— pelo caráter ins
titucional de sua função — do feiti
ceiro e do j>rofeta. No sacerdócio, 
o poder não aparece, a todo mo
mento, e em toda jiarte , com a 
mesma intensidade. E o que dá ori
gem à hierarquia, que se reveste de 
caráter variado, conforme a reli
gião considerada.

O budismo* primitivo, por 
exemplo, constitui uma pura ordem 
monastica. Posteriormente, adquire 
certa organização, podendo-se fa
lar de várias Igrejas budistas. A 
formação mais característica é a do 
lamaísmo, que apresenta uma hie
rarquia eclesiástica muito sólida, 
chegando a dominar o governo do 
Estado e o conjunto da população. 
No topo dessa organização teocrá- 
tica estão o Dalai-Lama (chefe 
político) e o Pantchen-Lama (chefe 
eclesiástico). Os lamas dividem-se 
em dois cleros, um ordinário e ou
tro sagrado e as comunidades con
ventuais também se hierarquizam.

A forma ideal da sociedade mu
çulmana pode ser definida como 
uma teocracia leiga e igualitária. 
De fato, não há sacerdócio no isla- 
mismo*. O poder executivo per
tence somente a Deus e é exercido 
por um delegado seu. O primeiro 
foi o Profeta Maomé*, cujos “su
cessores” são os califas. Os califas 
se reservavam o poder central, 
exercido com o auxilio de um vizir 
e de secretários de Estado, dele
gando os demais poderes ao imame 
(dirigente da oração) e ao emir (co
mandante do Exército).

O judaísmo* pós-exílico também 
tomou organização semelhante à 
de uma Igreja. Ós sacerdotes e os 
levitas constituíam o pessoal espe
cializado do culto. Juntamente com 
os anciãos e os escribas (doutores 
da lei), os sacerdotes compunham 
o Sinédrio, espécie de cúria presi
dida por um destes, eleito periodi
camente. Após a destruição do 
templo, a autoridade religiosa ficou 
na mão dos rabinos, que decidem 
q u e s tõ e s  r i t u a is  e  le g a is ,  c e le b ra m

os casamentos e os funerais, e diri
gem certas preces no culto.

A hierarquia cristã

A forma mais elaborada de hie
rarquia religiosa encontra-se nas 
Igrejas cristas. O extenso uso da 
palavra “hierarquia” no cristia
nismo* provém dos escritos de 
Dionísio o Pseudo-Areopagita, 
tido durante a Idade Média, e 
mesmo posteriormente, como discí
pulo do apóstolo Paulo* (Atos, 17, 
34). Em suas obras Hierarquia Ce
leste e Hierarquia Eclesiástica, 
Dionísio descreve, em escala des
cendente, as nove ordens de espíri
tos celestes, subdivididas em três 
tríades e a hierarquia eclesiástica 
ou terrestre, que é o reflexo da pri
meira, e que também compreende 
três tríades. A primeira é a dos mis
térios sagrados que transmitem a 
graça* (batismo, comunhão e un: 
ção); a segunda, a dos órgãos que 
dão acesso aos mistérios’ (bispo, 
presbítero e diácono); a última en
globa todos os que são admitidos 
aos mistérios por intermédio desses 
órgãos (monges e eremitas, fiéis em 
geral, catecúmenos e penitentes).

Na realidade, Dionísio estava in
troduzindo num quadro teórico 
mais amplo a organização eclesiás
tica que se formou desde o século
I d.C. E a isso ele deu o nome de 
“hierarquia”. Inicialmente, a orga
nização da Igreja baseava-se na au
toridade dos apóstolos escolhidos 
pelo próprio Jesus. Nas primeiras 
décadas, a Igreja estruturou-se de 
uma maneira muito maleável, de 
acordo com as necessidades locais.

O líder ortodoxo Atenágoras (1886-1972), patriarca de Constantinopla. Os convertidos à doutrina pregada

O co n cilio  V a tic a n o  I I  c o n ceb eu  a Ig re ja  não só c o m o  h ie ra rq u ia , m as co m o  o Povo de D e u s , e p ro cu ro u  v a lo riza r  
a a u to r id a d e  dos b ispoe. (P a u lo  V I e 2 6  no vo s cu rd e a is , d u ra n te  u m a  c e le b ra ç ã o  e m  fe v e re iro  de 1 3 6 5 .)
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pelos apóstolos reuniam-se em co
munidades cjue se aglutinavam em 
torno de anciãos (presbíteros).

Os A t o s  d o s  A p ó s to lo s  e as 
E p ís to la s  do apóstolo Paulo teste
munham a existência de várias fun
ções nas comunidades: evangelis
tas, doutores, profetas, etc. Duas 
dessas funções estão na origem da 
organização atual da Igreja: os 
episcopos, membros do conselho 
dos anciãos, que supervisionavam e 
presidiam a comunidade, e os diá
conos, que se ocupavam do serviço 
da comunidade. Durante a vida dos 
apóstolos, todas essas funções per
maneciam submetidas à sua autori
dade. A fusão da autoridade apos
tólica com a função do epíscopo na 
Igreja local fez surgir o bispo.

Santo Inácio, de Antioquia (sé
culo I d.C.), é o primeiro autor cris
tão a enumerar os bispos, presbíte
ros e diáconos como os três graus 
do ministério cristão. Essa hierar
quia em três graus fixou-se na tra- 

. dição grega, da qual deriva a orga
nização da Igreja Ortodoxa*. De 
fato, os ortodoxos atribuem a auto
ridade máxima ao colégio dos bis
pos (e não ao papa), concedendo, 
portanto um destaque inegável aos 
patriarcas (titulares de certas sedes 
episcopais muito antigas — ligadas 
aos apóstolos — , como Antioquia 
e_ Alexandria, ou de especial impor
tância histórica, como Constanti
nopla). Nesse sentido, os ortodoxos 
reconhecem uma honra especial e 
mesmo uma primazia ao bispo de 
Roma, local onde morreu o após
tolo Pedro*.

Durante a Idade Média, o pri
mado papal firmou-se no Ocidente. 
Foi um longo processo histórico 
marcado pelos nomes de Leão 
Magno (papa de 440 a 461), Gre 
gório* Magno (de 590 a 604), Gre- 
gório* VII e Inocêncio III (de 1 198 
a 1216). Para os teólogos latinos 
do século XIII, o primado era 
ponto pacífico, mas havia duas tra
dições divergentes sobre os graus 
hierárquicos da Igreja: a grega, co
nhecida através de Dionísio, e a la
tina, baseada na autoridade de São 
Jerônimo (342-420) que fala de sete 
ordens (presbítero, diácono, sub- 
diácono, acólito, exorcista, leitor e 
ostiário ou porteiro). Tentando har
monizar as duas tradições, aqueles 
teólogos observaram que as duas 
listas têm dois graus que coinci
dem: presbítero e diácono. Explica
ram então as cinco ordens abaixo 
do diaconato como um desdobra
mento deste e, tomando o presbí
tero como o grau máximo na linha 
do secerdócio, atribuíram ao bispo 
o papel de um sacerdote com pode
res mais extensos sobre a comuni
dade dos fiéis.

A Reforma* irá criticar radical
mente essas elaborações. Lutero* 
nega o direito divino de um clero 
distinto do laicato. A ordem não é 
um sacramento e todos os cristãos 
são sacerdotes, por seu batismo. É 
verdade que na Igreja há funções, 
mas estas são simples especializa
ções, visando ao bom funciona
mento das comunidades. É nesse 
sentido que Lutero admite um epis
copado, pastores e ministros. Para 
Calvino*, há também funções dis
tintas na Igreja: ministros, douto
res, presbíteros e diáconos —  ele
a d m ite  u m a  h i e r a r q u ia  p r e s b i t e 

riana de origem divina. Na história 
da Igreja da Inglaterra encon- 
tram-se, de um lado, o anglica- 
nismo, guardando a hierarquia da 
Igreja Católica (excetuada a obe
diência ao papa), e, de outro, os 
quacres ( q u a k e r s :  Sociedade dos 
Amigos), que, no século XVII, ra
dicalizaram o igualitarismo de ori
gem luterana: os quacres não reco
nhecem nenhuma hierarquia e, nas 
reuniões de culto, qualquer fiel que 
se julgar inspirado pode falar e diri
gir a oração.

O concilio de Trento (1545/63) 
manifestou-se contra as críticas 
protestantes, reafirmando a dou
trina medieval. O D e c r e to  s o b r e  o  
S a c r a m e n to  d a  O r d e m  afirmou que 
havia sete graus nesse sacramento, 
e enumerou-os.

O concílio Vaticano I (1869/70) 
completaria a doutrina de Trento 
na C o n s t i tu iç ã o  P a s to r  E te rn o , de
finindo o primado do papa e sua 
conseqüente infalibilidade. Definiu, 
portanto, ao lado da hierarquia de 
ordem, uma hierarquia de jurisdi
ção.

O Código de Direito Canônico* 
(cânon 108) formula claramente o 
resultado final do longo processo 
pelo qual passou a concepção cató
lica da hierarquia eclesiástica: “ § 
I. Chamam-se clérigos aqueles que. 
ao menos pela primeira tonsura, fo
ram consagrados aos ministérios 
divinos; § 2. Eles não estão todos 
no mesmo grau, pois existe entre 
eles uma hierarquia sagrada na 
qual uns estão subordinados aos 
outros; § 3. Por instituição divina, 
a hierarquia sagrada, em razão da 
ordem, compoe-se de bispos, 
presbíteros e ministros; em razão 
da jurisdição, consta do supremo 
pontificado e do episcopado subor
dinado a ele: enfim, por instituição 
eclesiástica, outros graus se acres
centam a esses”.

O concílio Vaticano II (1962/65) 
não negou os pontos afirmados pe
los concílios de Trento e Vaticano 
I, mas colocou-os dentro da pers
pectiva de uma Igreja concebida 
primeiramente como Povo de 
Deus. De fato, os católicos, na po
lêmica antiprotestante, visualiza
ram a Igreja como constituída pela 
hierarquia (isto é particularmente 
nítido na eclesiologia do século 
XVII). Superando essa perspectiva 
de contra-reforma, o Vaticano II 
recolheu os resultados da vivência 
eclesial e dos estudos teológicos do 
século XX : valorizou o sacerdócio 
dos leigos; definiu a sacramentali- 
dade do episcopado; buscou equili
brar o primado do papa com a co- 
legialidade dos bispos; e restaurou 
o diaconato como ordem perma
nente.

Na Igreja Católica ocorrem 
ainda certos graus ou títulos de ins
tituição eclesiástica. Alguns como 
os de primaz, arcebispo, monse
nhor e cônego, são puramente ho
noríficos.

Outros, como os cardeais, in
cumbidos por decreto do Papa Ni- 
colau II (1058/61) de eleger os pa
pas, adquiriram uma grande 
importância jurídica.

V E J A  T A M B É M :  C a to l ic i s m o ;
J u d a í s m o ;  P r o t e s t a n t i s m o .

Neste altar esculpido em pedra, uma homenagem aos príncipes da Igreja.
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Higrófitas

As te n ra s  fo lh as  da ave n ca  m o s 
t ra m  a d e lic a d e za  das h ig ró fitas .

O termo “higrófita” foi criado 
pelo botânico alemão Andreas 
Franz Wilhelm Schimper (1856- 
1901), para designar as espécies 
vegetais tipicas de ambientes bas
tante úmidos, em oposição a “xe- 
rófita”, nome que ele propôs para 
as plantas de lugares secos.

_As higrófitas são adaptadas a re
giões onde o clima, de alta pluvio
sidade e com regular distribuição 
de chuvas durante o ano inteiro, de
termina intensa umidade do ar o 
tempo todo. Assim, no Brasil elas 
ocorrem principalmente em grande 
parte da floresta amazônica e das 
m atas costeiras de leste e sudeste.

Localizadas normalmente nos 
interiores sombrios das matas, po
dem apresentar-se sob a forma de 
árvores, arbustos, trepadeiras, epí- 
fitas* ou pequenas ervas terrestres, 
todas marcadas por uma aparência 
frágil.

A flora higrofítica oferece inú
meros exemplos de espécies orna
mentais, geralmente mais belas 
pela folhagem que pelas flores: 
como, no Brasil, muitas variedades 
de samambaias, avencas, fetos ar- 
borescentes, begônias, caládios, 
m arantas, filodendros e antúrios.

Características botânicas

Nos lugares muito úmidos, as 
camadas mais profundas do solo 
são geralmente encharcadas e po
bres em ar para a respiração de raí
zes. Por isso, os sistemas radicula- 
res das higrófitas são em regra 
pouco desenvolvidos e superficiais, 
crescendo nas camadas superiores 
do solo, onde o arejamento é me
lhor. Sapopembas, ou raízes tabu
lares, são aí, por vezes, muito co
muns, e nas bases dos troncos ou 
dos ramos mais grossos formam-se, 
com bastante freqüência, raízes ad
ventícias.

Normalmente pouco ramifica
dos, os caules são esguios e de cor
tiça pouco espessa. Os elementos 
do xilema, tecido responsável pela 
condução de água ao longo da 
planta, têm em geral largo lúmen.

Mas é nas folhas que ocorre o 
maior número de adaptações e ca
racterísticas do higrofítismo, já  que 
são elas os órgãos que maior con
tato mantêm com _a atmosfera 
úmida. Comumente têm grande ta
manho —  chegam, às vezes, a al
guns metros de comprimento — e 
seus limbos são grandemente ex
pandidos, lisos e quase sempre des
tituídos de pilosidades ou outras es
truturas de proteção contra a seca. 
Por terem aspecto mole — devido 
a sua pobreza em elementos mecâ
nicos, tais como fibras e escleritos 
— , sãcfchamadas “malacófilas” .

Em muitos casos, a epiderme das 
folhas é revestida por delicadíssima 
cam ada de cera, que impermeabi
liza sua superfície, tornando-a re
pelente à agua e impedindo que 
esta a molhe e a envolva completa
mente. (Esse fato é fácil de obser
var em algumas plantas de jardim :
q u a n d o  i r r ig a d a s ,  a  á g u a  n ã o  lh es Uma or^uídoa surge sobro dotritoo. S am am baia , planto ornam ental.

molha as folhas, escorrendo rá
pida.) Tal adaptação evita que a fo
lha fique molhada e impedida em 
seu contato com o ar, necessário 
para a respiração e a fotossíntese*. 
Facilitando o escoameno rápido da 
água das chuvas, muitas folhas 
apresentam as conhecidas “pontas- 
goteiras” (comuns em certas figuei
ras das matas úmidas).

A epiderme das folhas das higrõ 
fitas é em geral delicada e formada 
por células relativamente grandes. 
Em certas espécies, como muitas 
da família das Himenofiláceas (pe
quenas samambaias terrestres ou 
epifíticas do interior das matas tro
picais), a folha é praticamente des
tituída de epiderme: constitui-se de 
uma única camada de células ver
des, o que lhe confere grande trans
parência.

A cutícula epidérmica é em regra 
extremamente fina, quando não 
inexistente. Os estômatos, situados 
geralmente na página inferior do 
limbo, em muitos casos ocorrem 
em quantidade relativamente pe
quena.

A análise microscópica de cortes 
transversais das folhas mostra que 
sua espessura é em j>eral pequena. 
O mesófilo folhear e pouco desen
volvido e de aspecto bastante 
frouxo, enquanto o parênquima fk -  
liçádico é pouco evidente (quando 
existe, é constituído em geral por 
uma única camada de células).'

A nervação das folhas também é 
bastante frouxa, contrastando com 
a das folhas das xerófitas (que é 
densa e ramificada). Isso também 
demonstra a capacidade de adapta
ção das higrófitas aos ambientes 
umidos, onefe normalmente nao ha 
grande consumo de água por trans
piração das folhas.

Ao lado de todas essas carac
terísticas higromorfas — isto é, re
lativas à forma adaptada ao am
biente úmido — , podem ser 
apontadas ou pressupostas algu
mas características fisiológicas das 
higrófitas: entre elas, a adaptação 
às áreas geralmente sombrias das 
matas e sua grande resistência ao 
ataque de1 fungos e de outros mi
croorganismos.

V E JA  T A M B É M : H idrá fitaa .
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Hilbert

A influência exercida pelo ale
mão David Hilbert, sobretudo en
tre os jovens matemáticos, deve-se 
não so aos resultados obtidos em 
suas pesquisas, como também ao 
espírito com que os organizou, à 
sua criatividade e ao desapego que 
sempre demonstrou em relação à 
própria obra, centralizada na exi
gência de pureza e rigor máximos.

Foi esse espírito que forçou os 
matemáticos a reformularem sua 
estrutura de pensamento — a “ra
ciocinarem axiomaticamente, isto 
é, a procurarem reduzir cada teoria 
a seu esquema lógico mais estrito, 
desembaraçado da técnica contin
gente do cálculo” (Dieudonné). 
Com sua teoria axiomática e o con
ceito de estrutura* — que culmina
riam com os trabalhos unificadores 
de Bourbaki (pseudônimo coletivo 
de um grupo de matemáticos fran
ceses) — , Hilbert imprimiu à mate
mática* sua feição atual.

“Esgotando” uma teoria

Nascido a 23 de janeiro de 1862 
em Königsberg, David Hilbert rea
liza nessa cidade os estudos univer
sitários. Em 1886 torna-se privat- 
dozent, ocupando o cargo ate 1892. 
É durante esse período que realiza 
as primeiras pesquisas sobre a teo
ria dos inva ria n te S j a respeito da 

uai o matemático polonês P. Gor- 
an (1837-1912) exclamaria: “ Isto 

não é mais matemática, é teolo
gia !”

O estudo dos invariantes algébri
cos remonta ao século XVII, ligan
do-se ao nascimento da geometria 
analítica. Segundo a visao carte
siana, a um ponto qualquer do 
plano corresponde um par de nú
meros reais (suas coordenadas car
tesianas). Fundamentando-se nessa 
equivalência, é possível formalizar 
uma figura geométrica por uma 
equação* algébrica. Mudando-se a 
posição dessa figura em relação 
aos eixos cartesianos, certas carac
terísticas geométricas, como a 
forma ou tamanho, mantêm-se 
inalteradas — e as propriedades 
das equações algébricas que lhes 
correspondem permanecem inva
riantes.

São estas que exprimem as rela
ções internas a uma dadaconfigu- 
ração. Por exemplo, a distância en
tre um ponto e uma reta constitui 
o invariante de todo o desloca
mento a que esteja sujeito o sistema 
formado por um ponto e uma reta.

Com o desenvolvimento da geo
metria projetiva, o estudo dos inva
riantes das forma algébricas — 
campo em que foram pioneiros os 
matemáticos ingleses Arthur Cay- 
ley* e J. J. Sylvester (1814-1897) 
—  foi despertando interesse sempre 
crescente.

No entanto, quando Hilbert se 
dedicou ao problema, o conheci
mento a respeito reduzia-se a um 
amontoado de longos cálculos e in
formações particulares. Suspeita- 
va-se da existência de leis univer-
s a is ,  m a s  s u a  c o n f i r m a ç ã o  e m  C udU

caso particular exigia uma série ex
cessivamente longa de raciocínios. 
O trabalho que Hilbert apresentou 
ao mundo matemático de 1888 foi 
uma demonstração — feita com 
poucos recursos do cálculo —  dos 
teoremas gerais dessas leis de cará
ter universal.

As conclusões de Hilbert “esgo
taram o assunto” , a tal ponto que, 
segundo Dieudonné, a teoria dos 
invariantes se viu de repente quase 
inteiramente abandonada. As in
vestigações de Hilbert tiveram, no 
entanto, conseqüências fecundas: 
“ Lançaram as bases de um novo 
ramo da álgebra, a teoria dos 
‘ideais de polinómios’, que renova
riam, desde o início do século XX, 
a velha geometria algébrica, e for
mariam um dos pilares da álgebra 
moderna, edificada por E. Noether 
e E. Artin” (Dieudonné).

De 1893 a 1895, Hilbert exerceu 
o cargo de professor titular na Uni
versidade de Königsberg e penetrou 
no campo dos números algébricos, 
aberto por K. F. Gauss*. Os esfor
ços dos matemáticos do século 
X IX  orientavam-se no sentido de 
descobrir as leis da divisibilidade* 
dos números algébricos de um 
mesmo corpo. (Os algebristas defi
nem um corpo como sendo um 
conjunto abstrato sobre o qual es
tão definidas quatro operações sa
tisfazendo um certo número de 
axiomas; esses axiomas são exata
mente a versão abstrata das pro
priedades básicas das quatro ope
rações sobre os números reais. 
Assim, quando se fala em corpo, o 
modelo que se deve ter em mente 
é o conjunto dos números reais 
com suas quatro operações racio
nais.)

expressivo traeaino de pesquisa.

Hilbert se propôs a sistematizar os fundamentos lógicos da matemática.

E m  K ö n ig o b o iy . o p iim c iiu  c o n ta to  c o m  o  Miuriüu m a te in ã tlC O , O InICIO Ue UIÎ1
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No Instituto de Matemática de Gottingen, onde se instalou em 1895, a resposta à agressão intuicionista.

Os importantes trabalhos dos 
matemáticos Dirichlet (1805-1859), 
Julius Dedekind*, Kronecker*, 
Kummer (1810-1893) e Minkóvski 
(1864-1909) permitiram que se des
tacasse a posição fundamental do 
conceito de “ ideal” e apresentar, de 
forma generalizada, as proprieda
des de divisibilidade dos inteiros 
racionais. Faltava, porém, elucidar 
os fenômenos que ocorrem ao se 
passar de um corpo para seu “so- 
brecorpo” —  isto e, determinar 
como se decompõem, no sobre- 
corpo, os “ideais primeiros” do 
corpo inicial.

Antes de Hilbert, o problema foi 
solucionado apenas para casos par
ticulares. E, embora ele tenha con
seguido estabelecer as leis gerais, 
só verificou sua exatidão para si
tuações específicas. (Somente cerca 
de um quarto de século depois con- 
seguir-se-ia provar sua exatidão 
para qualquer caso.) Os métodos e 
ideais de Hilbert marcaram, desde 
a época em que foram expostos, os 
desenvolvimentos posteriores da 
teoria dos números* algébricos.

De 1895 em diante, Hilbert 
abandona a cátedra de Königsberg, 
tornando-se professor em G öttin
gen (onde permanecerá até a morte, 
em 1943).

No inicio do século XX, desen
volve o cálculo das variações, se
guindo o caminho posteriormente 
denominado “ método direto”. 
Aplicando-o ao problema de Diri
chlet (1805-1859), consegue tornar 
rigoroso o “método de mínimos”, 
esboçado há meio século por Rie- 
mann*.

As contribuições mais importan
tes de Hilbert, no campo da aná
lise, seriam dadas à teoria das 
equações integrais* —  cuja estru
turação estava sendo perseguida 
por matemáticos como Vito Vol- 
terra*, Henri Poincaré* e E. I. 
Fredholm (1866-1927). Reto
mando o conceito geral de “passa
gem do finito ao infinito” , já  usado 
por seus predecessores, Hilbert 
propõe-se estabelecer, em completa 
analogia com a álgebra linear e 
quadratica elementar (e sua tradu
ção em linguagem geométrica num 
espaço de número finito de dimen
sões), uma nova “álgebra funcio
nal”. Para isso introduz, pela pri
meira vez na matemática, um 
espaço de número infinito de di
mensões —  o “espaço de Hilbert” . 
Enquanto na geometria analítica os 
elementos em jogo são os pontos, 
na “álgebra funcional” as unidades 
básicas são funções*. Mediante o 
espaço de Hilbert, a expressão geo- 
metrica dos_. teoremas da álgebra 
elementar pôde ser transposta para 
a álgebra funcional —  que se cons
tituiria num dos mais importantes 
ramos da moderna análise funcio
nal.

De 1904 a 1910, Hilbert publica, 
numa série de memórias, o essen
cial de sua contribuição à álgebra 
funcional, o que completaria os tra
balhos de alguns de seus alunos, 
como Hermann Weyl (1885-1955) 
e E. Schmidt (1876-1959).

O pensamento axiomático

No período de 1890 a 1910 
ocorrem inúmeras tentativas de 
apresentar os axiomas de Euclides*

de várias formas. Nesse terreno, os 
resultados mais significativos, sem 
dúvida, foram alcançados por 
Peano* e, sobretudo, por Hilbert, 
que publica, em 1899, o Grundla- 
gen der Geometrie (Fundamentos 
da Geometria). Comentando essa 
obra, Bourbaki declara: “Pela luci
dez e profundidade da exposição, 
esse livro deveria tornar-se, com 
muita justeza, a carta da axiomá
tica moderna, fazendo mesmo es
quecer seus predecessores. Não sa
tisfeito em elaborar um sistema de 
axiomas para a geometria eucli
diana, Hilbert divide-os em agrupa
mentos de natureza diferente, e de
termina o alcance exato de cada 
um desses grupos —  desenvol
vendo não apenas as conseqüências 
lógicas de cada um deles isolada
mente, mas prevendo as diversas 
geometrias que poderiam ser obti
das suprimindo-se ou modifican- 
do-se alguns axiomas (geometrias 
das quais as de Lobatchevski* e de 
Riemann* aparecem apenas como 
casos particulares); em um domí
nio considerado até então como um 
dos mais próximos da realidade 
sensível, Hilbert destaca a liber
dade do matemático em escolher 
seus postulados”.

Revelar os fundamentos lógicos 
das demonstrações dos teoremas e 
conclusões da geometria, depuran
do-os de qualquer apelo à intui
ção*. era o desejo máximo dos ma
temáticos do final do século XIX. 
E Hilbert consegue concretizar esse 
objetivo. Seu alicerce básico: “ A 
natureza dos objetos matemáticos é 
secundária —  o essencial são as re
lações que eles mantêm entre si” . 
Já em 1891, Hilbert afirmava, com 
certo exagero irônico: “ Em geome
tria, as palavras ‘ponto’, 're ta ' e 
‘plano’ devem poder ser substituí
das, sem inconvenientes, por 
‘mesa’, ‘cadeira’, ‘copo de cer
veja' ”. E é justamente a uma idéia 
paralela que ele dá forma nas pri
meiras linhas do Grundlagen:

“ Pensemos em três sistemas de coi
sas, a que chamaremos de pontos, 
retas e planos (. . .)”.

O objeto de estudo dessa obra 
não são apenas os fundamentos da 
geometria euclidiana: Hilbert inicia 
também uma série de pesquisas re
lativas à independência mútua dos 
axiomas, e à delimitação, no con
texto da geometria*, das partes 
onde cada um deles desempenha 
papel essencial.

Numa conferência proferida em 
1917 (O Pensamento Axiomático), 
Hilbert analisa o problema dos fun
damentos da aritmética, e esboça 
varias questões relativas à consis
tência da teoria dos números e da 
teoria dos conjuntos*. Lança, as
sim, as bases da teoria das provas, 
uma metamatemática que se pro
põe demonstrar a consistência dos 
sistemas lógicos. Mas é já  no final 
de sua carreira que Hilbert se de
dica intensamente às questões fun
damentais da lógica matemática: 
investiga o problema de alcance 
máximo —  o dos fundamentos ló
gicos de todas as teorias matemáti
cas (da aritmética em particular) e 
o da não contradição dessas teo
rias.

Uma das razões que levaram 
Hilbert a concentrar-se em estudos 
desse tipo — aos quais, aliás, sua 
obra anterior o conduziria natural
mente — foi uma reação contra a 
tendência dos matemáticos intui- 
cionistas. Estes, a fim de evitar as 
dificuldades lógicas levantadas 
pelo surgimento de paradoxos na 
teoria dos conjuntos, assumiam 
uma posição radical: não hesita
vam em sacrificar o essencial da 
obra de G. Cantor (1845-1918) e 
grande parte da analise clássica. 
Hilbert reagiu à agressão intuicio
nista com toda a força de seu oti
mismo, de sua confiança no pensa
mento humano e na solidez de seus 
alicerces.

Já em 1900, numa conferência 
de congresso, ele havia defendido

que perante qualquer problema ma- 
tematico, apenas duas atitudes são 
válidas: ou o problema é resolvido, 
ou se mostra que não tem solução. 
Foi esse espírito que acompanhou 
Hilbert em seus trabalhos de lógica 
matemática, nos quais pretendeu 
mostrar que é possível, sem aban
donar etapas já  então percorridas, 
fundamentar em bases rigorosas o 
edifício matemático; e, ainda, esta
belecer que um raciocínio repou
sando nessas bases jam ais condu
zirá a uma contradição. Qualquer 
traço de ingenuidade ou pretensão 
num tal objetivo em nada reduz o 
alcance da contribuição de Hilbert 
ao problema da natureza do ra
ciocínio lógico e dos fundamentos 
da matemática.

Hilbert ocupou-se também com 
problemas topológicos. No curso 
de seus trabalhos ele havia sido 
conduzido a elaborar, desde 1902, 
uma primeira definição axiomática 
da “multiplicidade duas vezes es
tendida”, no sentido de Riemann. 
Segundo o próprio Hilbert, essa de
finição constituía o “fundamento 
de um tratamento axiomático rigo
roso da analysis situs". (Analysis  
situs é o nome antigo da topolo
gia*.)

A física teve tambem alguns de 
seus campos percorridos por Hil
bert. E ele que aplica, pela primeira 
vez, a teoria das equações integrais 
à teoria cinética dos gases e à teo
ria das radiações. No livro Funda
mentos da Física, publicado logo 
após o aparecimento da teoria da 
relatividade* generalizada, de Eins- 
tein*, Hilbert sugere a unificação 
das teorias gravitacionais e eletro- 
dinâmicas. O “espaço de Hilbert” 
é, por sua vez, usado na mecânica* 
quantica.

VEJA TAM BÉM : Aritmética; Es
truturas Matemáticas; Funções; 
G e o m e tr ia ;  In teg ra l.
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Hindemith

carreira do compositor ale
mão Paul Hindemith, que nasceu 
em Hanau a 16 de novembro de 
1895 e morreu em Frankfurt a 28 
de dezembro de 1963, assemelha-se 
pela sua formação musical à de 
inúmeros músicos tradicionais. No 
entanto, sua obra foi marcada pela 
pesquisa constante de novas for
mas de expressão musical.

Aos quinze anos, Hindemith já  
ganhava seu sustento como violi
nista em cafés-concerto e cinemas. 
Freqüentava o Conservatório de 
Frankfurt e dirigiu a orquestra da 
Opera dessa cidade, de 1915 a 
1923. Neste mesmo ano, passou a 
integrar como violinista o Quarteto 
Amar (liderado pelo violinista 
turco Licco Amar); o conjunto ga
nhou fama em toda a Europa, na 
década de 2 0 , por executar prefe
rencialmente música nova. Hinde
mith esteve ligado a esse quarteto 
até 1930, tendo também intensa 
atividade como solista de viola até 
cerca de 1940.

Como compositor, seu nome foi 
lançado internacionalmente em 
1921, no Festival de Donaueschin 
gen (Alemanha), quando sua Mú- 
•sica de Câmara n.° 1, para piano 
e pequena orquestra, foi recebida 
com vaias e aplausos. Na época, 
eram comuns os festivais modernis
tas por toda a Europa e grande nú
mero de composições de Hinde
mith (trios, quartetos, quintetos, 
grupos instrumentais de diferentes 
constituições, sonatas com solista e

piano, orquestra com e sem solista 
etc.) teve neles suas primeiras audi
ções. O ciclo de canções Das Ma- 
rienleben, para soprano e piano — 
uma de suas obras mais apreciadas 
— , estreou em Donaueschingen, 
em 1923.

Hindemith foi um dos composi
tores europeus que romperam com 
o legado harmônico-melódico tra
dicional. Tais compositores, 
quando não colocavam a melodia 
totalmente de lado, apresenta
vam-na distorcida por saltos ines
perados e constantes mudanças de 
compasso e de tonalidade. Práticas 
atonais e politonais, bem como 
combinações inusitadas de instru
mentos e uma rítmica livre (sem 
compasso), estavam na ordem do 
dia.

Hindemith tomou parte vigorosa 
nessa reformulação dos valores 
musicais. Chegou mesmo a interes
sar-se por outros veículos que não 
a sala de concertos, sugerindo a 
idéia, então pouco comum na Eu
ropa, de uma música aplicada (Ge 
brauchsmusik) — como, por exem
plo, a música para filmes, ou com 
finalidades didáticas ou, ainda, de 
pura diversão comunitária. Muitas 
de suas obras, entre 1921 e 1934, 
estão nessa linha: Das Nusch-Nus- 
chi (1926), ópera para marionetes; 
Lehrstück (Peça Didática, 1929), 
composta, em colaboração com 
Bertolt Brecht*, para uma represen
tação teatral com participação do 
público; IVir bauen eine Staal (Nós 
construímos uma cidade, 1930), 
também com Brecht, cantada e re
presentada por crianças. Compôs 
ainda música para cinema e teatro.

Em 1927, quando já  possuía am
plo prestígio internacional, Hinde
mith foi nomeado professor da Es
cola Superior de Música, em 
Berlim. Iniciou assim uma carreira 
didática muito profícua não só na 
Alemanha mas também, mais 
tarde, nos Estados Unidos. Como 
professor, demonstrou grande cora
gem durante a ascensão do na
zismo: em 1934, protestou por to
dos os meios a seu alcance contra 
os abusos do poder, denunciando 
desmandos e violências na área 
cultural. Em conseqüência, suas 
obras foram proibidas na Alema
nha e ele próprio impedido de exer
cer sua profissão. Banido, transfe- 
riu-se para a Turquia, depois para 
a Suíça e, em 1940, para os Esta
dos Unidos.

A partir de 1934, suas composi
ções apresentam radical transfor
mação de estilo. Seus biógrafos 
acham que nesse período Hinde
mith foi um típico compositor neo
clássico: repudiou abertamente a 
atonalidade*, voltando a se funda
mentar na melodia tonal como va
lor essencial da música. Caracte
rísticas importantes das suas 
composições, nesse período, foram 
o ressurgimento de técnicas contra- 
pontísticas clássicas (imitações, câ
nones, contraponto* inversível) e o 
retorno ao rigor da construção for
mal tradicional (temas, versifica
ção, variações, desenvolvimentos, 
etc.).

Qs especialistas acentuam, po
rém,.que essa tonalidade é diferente 
da habitual, uma vez que Hinde
mith superou duas das mais antigas
c s ig n i f i c a t iv a s  ü u a l iü a d c s  ü u  sis-»a do sua nova  h a rm o n ia . (C ená rio  üc H . Ju rycua .)
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Cenário de Harmonia do Mundo", uma das últimas criações de Hindemith.

Em muitas de suas obras, Hindemith lançou mão de recursos dramáticos. Na pedra do templo de Ajanta estão representadas as crenças hinduistas.

tema musical do Ocidente: as dis
tinções entre m a io r  e m e n o r  e entre 
d ia tó n ic o  (notas próprias do tom 
nominal) e c r o m á t ic o  (notas estra
nhas). Percebeu, também, que as 
c o r e s  da tonalidade não dependem 
necessariamente de acordes forma
dos por terças superpostas, como 
ditavam as antigas regras; a sonori
dade típica de suas obras é atri
buída, em grande parte, ao peculiar 
sistema harmônico proposto por 
ele a partir de 1934, no qual acor
des de quartas e quintas têrn papel 
importante. São desse período pe- 

as como a ópera M a tia s ,  o  P in to r  
1934/38), o balé N o b il í s s im a  V i

s io n e  (1938), as D a n ç a s  F ila r m ô n i
c a s  e ainda o C o n c e r to  F ila r m ô 
n ic o  (1939).

Nos Estados Unidos, entre 1939 
e 1940, Hindemith produziu grande 
número de sonatas para piano e 
quase todos os instrumentos mais 
usados. No L u d u s  T o n a lis  (1943), 
uma coleção de prelúdios e fugas 
para piano, sua tendência neoclás
sica é exposta com especial clareza.

Muito executadas são as M e ta m o r 
f o s e s  S in fô n ic a s  (1947), sobre um 
tema de Weber*, e a sinfonia H a r 
m o n ia  d o  M u n d o  (1952). Compôs 
também música de câmara e can
ções.

No livro F u n d a m e n to s  d a  C o m 
p o s iç ã o  M u s ic a l  (1938/44), Hinde
mith delineou a teoria de seu 
método de composição* rigo
rosamente melódico e tonal, pro
curando baseá-lo em leis acústi
cas naturais. Da série harmônica, 
Hindemith tentou extrair indica
ções acústicas que determinariam o 
grau de tensão melódica de cada 
intervalo da escala cromática e a 
função harmônica de cada aglome
rado, sempre em relação a um to
nal básico. Tais idéias têm tido 
aceitação maior entre compositores 
de música aplicada, principalmente 
no cinema.

V E JA  T A M B É M :  A  to n a lid a d e ;  
Harmonia; Politonalidade.

Hinduísmo

A partir de cultos primitivos, de
senvolveu-se na índia um conjunto 
de crenças, doutrinas e ritos que 
agregam traços animistas, totèmi- 
cos e politeístas a tendências mo- 
noteístas e a um ateísmo de tipo 
piedoso, ao lado de importantes 
realizações do pensamento metafí
sico. O conjunto dessas manifesta
ções religiosas, elaborado a pártir 
do início da era cristã, denomma-se 
“hinduísmo”, religião considerada 
como a continuação histórica do 
bramanismo*. Muitos autores^ to
mam os dois termos como idênti
cos ou consideram o hinduísmo 
como forma de neobramanismo.

O hinduísmo conserva os textos 
sagrados do bramanismo (V e d a s ,  
B r a m a n a s  e U p a n ish a d s ) , mas tem 
a devoção como ponto central de

sua doutrina. Para o hinduísmo, a 
salvação está no amor, e não mais 
no sacrifício (que caracteriza o pe
ríodo primitivo do bramanismo, 
conhecido pela denominação v e d a  
ou v e d is m o )  ou no conhecimento 
(traço fundamental da doutrina 
brâmane).

As leis da vida cíclica

O hinduísmo tem também, como 
literatura, os P u ra n a s , ou livro das 
lendas antigas; o M d h â b ã r a ta , cuja 
parte denominada B h a g a v a d -G itâ  
(O  C a n to  C e le s t ia l )  celebra o deus 
Krishna; e o R a m ah ian a-, com nar
rativas sobre a vida do deus Rama. 
Estes dois últimos textos, escritos 
nos séculos III e II a.C.. teriam sido 
muito modificados no início da era 
cristã.

A crença na reencarnação (re
gida pelo K a r m a )  integra a profu
são de práticas da religião hindu. A 
doutrina do ciclo do Karma afirma 
que todos os seres viventes estão 
envolvidos num processo eterno de
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nascimento, morte e reencarnação; 
a lei do Karma opera de tal forma 
que o novo nascimento de uma pes
soa será conseqüência moral de 
seus atos na vida anterior.

Durante seu desenvolvimento, a 
filosofia hinduísta incorpora o re
gime de castas*, criando para cada 
uma delas o seu dharma: soma to
tal das regras de comportamento 
para todos os aspectos da vida. Se
gundo o Bhagavad-Gitâ, é muito 
maior mérito cumprir pobremente 
o dharma de sua própria casta, do 
que cumprir bem o de uma outra. 
Juntamente com as noções de 
karma e casta, o dharma propor
cionou uma estrutura básica para a 
integração do hinduísmo tradicio
nal.

A partir do século XIX, refor
madores religiosos como Vinoba 
Bhave, Ramakrishna (1834-1886) 
e, mais recentemente, Gandhi* pro
curaram, através de proposições 
doutrinárias, promover o desenga- 
jam ento entre religião e sociedade. 
O impulso modernizante, introdu
zido pela dominação estrangeira e 
pelo contato com o Ocidente, enfa
tizou uma nova ética social de 
igualitarismo e abolição das castas, 
sendo o dharma cada vez mais di
vorciado das práticas de castas e 
dos tabus rituais. Mas, não obs
tante as tentativas de reinterpretar 
o conteúdo religioso e de alterar a 
organização social, o hinduísmo 
tradicional continua sendo a reli
gião m ajoritária na índia.

As múltiplas opções

O culto de inumeráveis deuses 
mostra-se compatível com o princí
pio filosófico hindu de que a reali
dade é única, mas há diferentes mo
dos de se falar dela. A realidade 
absoluta não tem nome, forma, per
sonalidade ou qualidades, mas o 
teísmo é necessário pela fraqueza 
dos homens e sua necessidade de 
adorarem deuses de amor e miseri
córdia.

No hinduísmo, o culto consiste 
na glorificação dos deuses, repeti
ção de fórmulas em seu louvor, 
ablução nos rios sagrados e pere
grinações aos santuarios mais ve
nerados, principalmente a Benares. 
Essa cidade — o “ Umbigo do 
Mundo” —  é considerada o centro 
mais importante da vida religiosa 
hindu, e comporta 2  0 0 0  templos e 
500 000 ídolos.

Shiva e Vishnu apresentam-se 
çomo os deuses mais populares da 
índia. Shiva — representado por 
um ser de muitos braços, com um 
crescente na cabeça e rodeado por 
serpentes, ou por um asceta nu ou 
vestido de cascas de árvores —  é 
o deus da destruição, que dissolve 
os seres e as coisas; associa-se a di
vindades sanguinárias como Kali, 
a deusa negra, e Durga. Vishnu, o 
Bem-Aventurado, preservador do 
mundo, liga-se a deuses do amor, 
da fertilidade e da  beleza, sendo re
presentado sob a forma de um ser 
de quatro braços. Para salvar o 
mundo teve muitas reencarnações 
(avatares), entre elas as dos deuses 
Rama e Krishna.

A história do popular deus 
Krishna conta que este, logo após 
seu íiascimento, foi levado a Gokul
p a r a  s a lv a r -s e  d e  seu t io ,  o  re i I lu s tra rã o  para o p isód io  do "F tc im a n ia na "; Flama, un ia  dãS eilCamaçÚCS dU d CUS V Í5 hnU, lUtâ CO UI UÍT1 dem O ílIO .
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Kam sa que, temendo as profecias a 
respeito do menino, resolvera ma
tá-lo.

Criado por vaqueiros, desde 
criança Krishna tornou-se famoso 
pelos milagres que praticava. Teve 
muitas amantes, e pregou a resig
nação, o desinteresse e a bondade.

Ao lado de Shiva e Vishnu há 
um terceiro deus. Brama, formando 
a trindade (Trimurti). O Brâhman 
impessoal se manifestaria, assim, 
em Brama (a criação), Shiva (a des
truição) e Vishnu (a çrovidência).

Há ainda no hinduísmo grande 
quantidade de outras divindades 
bem como animais sagrados, dos 
quais os mais importantes são a 
vaca, seguida pelo macaco e, em 
terceiro plano, a serpente. Há, tam 
bém, árvores e rios sagrados; des
tes, o principal é o Ganges, em 
cujas aguas os crentes buscam a 
purificação.

Esta diversidade de deuses e prá
ticas ditadas pelo dharma dificulta 
a organização eclesiástica e a uni
dade doutrinária. O culto organi- 
za-se em torno de um guia espiri
tual (guru ou swani), ou seja, 
alguém que atingiu alto grau de 
santidade. A doutrina da “divin
dade escolhida” (ishtadevota) con
vida o hindu à adoração do deus 
particular que melhor convém a 
suas necessidades espirituais, psi
cológicas e intelectuais.

VEJA TAM BÉM : Bramanismo; 
Castas: Gandhi; índia, História da. O "Ramaniana" ("A Viagem de Rama”), grande poema épico, é um dos livros fundamentais da religião hinduísta.

\

Vishnu. deus do amor, da fertilidade e da beleza, ocupa posição centrai na mitologia hinduísta. Para salvar o mundo, teve diversas encarnações.



218 Hipismo

Hipismo

Desenhos, esculturas, tapeçarias 
e pinturas de todos os séculos e ci
vilizações retratam cavaleiros e ca
valos. Isso significa que a destreza 
em montar e cavalgar sempre foi 
muito importante, tanto entre chi
neses e hindus, como entre japone
ses, egípcios, persas, assírios e ba
bilônios, decidindo mesmo dezenas 
de batalhas entre esses povos. A 
habilidade dos cavaleiros e o exato 
conhecimento da equitação chega
ram  até a motivar, em 400 a.C., o 
grego Xenofonte*, autor de M onta
ria e Direção dos Cavalos, cujas 
idéias sobre a maneira de montar 
e de tratar cavalos continuam 
sendo válidas.

Mas foi somente com o Império 
Bizantino* que surgiram as primei
ras escolas de equitação, onde se 
formavam escudeiros para o Circo 
Eqüestre de Bizâncio. Alguns deles, 
em 1134, transferiram-se para Ná
poles, onde seus conhecimentos fo- Para um salto perfeito é preciso que haja total sincronização entre os movimentos do cavalo e do cavaleiro, 
ram assimilados. Foi ali que, no sé
culo XV, surgia a mais famosa 
escola de equitação da época feu
dal. A justa e o torneio eram as 
principais competições de cavala
ria* da época, e, nelas, nobres e 
profissionais pagos pelos senhores 
feudais digladiavam-se. A justa era 
disputada por dois cavaleiros, pro
tegidos por pesadas armaduras e 
escudos. Empunhando lanças de 
madeira, arremetiam uns contra os 
outros, com a finalidade de des
m ontar o adversário. Foi num des
ses violentos choques, em- 1559, 
que o Rei Henrique* II, da França, 
perdeu um olho (e morreu dez dias 
depois).

França e Itália eram, no século 
XVI, os países onde o hipismo es
tava consagrado como verdadeira 
arte. Atribui se ao italiano Gio- 
vanni Battista Pignatelli os mais 
importantes ensinamentos sobre 
equitação aos nobres europeus do 
período. Um dos alunos — An- 
toine Pluvenil —  introduziu seus 
métodos na França.

“Derby”, “ sweepstake”

A primeira corrida de cavalos de 
que se tem noticia data de 1465.
Prestigiada pelo Papa Paulo II 
(1417-1471), essa disputa deu ao 
vencedor uma bandeira —  e esse 
costume permaneceu através dos 
anos, sobretudo na Inglaterra, país 
onde o hipismo transformou-se em 
tradição.

Já  no reinado de Henrique* II 
disputavam-se, na Inglaterra, vá
rias corridas. Tornaram-se famosas 
as competições de Stanford e Ches- 
ter, onde o prémio ao vencedor era 
uma campainha de prata, e as gran
des corridas clássicas do Jockey  
Club, fundado em 1750. A partir 
daí, os termos derby e sweepstake 
passaram a significar esporte, for
tuna, requinte e elegância.

Com a organização dessas gran
des corridas, estabeleceram-se tam 
bém as regras fundamentais do hi
pismo: determinação de idade e
peso dos cavalos concorrentes, dis- E sp o rte s  e m  q u e  p a rtic ip a m  e q u ip e s , c o m o  o p ó lo . e x ig e m  c a v a le iro s  h á b e is  e a n im a is  a lta m o n te  a d e stra d o s .

0
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tância de cada tipo de prova e um 
studbook, catálogo onde se assina
lam o nome e a genealogia dos ani
mais competidores.

Ao mesmo tempo, o esquema 
rígido da escola napolitana de Pig- 
natelli foi se tornando mais malea- 
vel. Federico Caprilli (1868-1907), 
capitão da cavalaria italiana, lan
çou a teoria de uma equitação na
tural, em que o cavalo se ajusta ao 
cavaleiro: “O novo sistema”, diz 
Caprilli, “ensina em pouco tempo 
o cavalo a responder as exigências 
do esporte. Por equitação natural 
entende-se a equitação que deixa o 
cavalo achar seu equilíbrio natural, 
com o peso do cavaleiro numa po
sição natural de pescoço e cabeça.
A base dessa equitaçao é conse
guir-se que o cavalo faça o que de
seja, livre para usar os meios neces
sários para isso”. Através dos 
ensinamentos de Caprilli, che
gou-se à conclusão de que o cavalo 
corre bem melhor quando tem li
berdade de movimentos, principal
mente para estender o pescoço, e 
quando carrega o peso do cavaleiro 
junto à cernelha (parte do corpo 
do animal onde se juntam  as espá
duas). Surgiu assim o chamado O "forward seat” —  o modo "avançado" de montar —  é utilizado em todos os tipos de competição hípica, 
modo “avançado” de montar (for
ward seat), utilizado em todas as 
competições hípicas.

T ro te  e galope

Todo cavalo pode ser treinado 
para andar a passo, a. trote e a ga
lope. Andar a passo é um tipo de 
deslocamento a quatro tempos, em 
que as patas do animal movem-se 
alternadamente: dianteira direita, 
traseira direita, dianteira esquerda, 
traseira esquerda. Já  o trote é um 
modo de andar em dois tempos': as 
patas se movem em pares diago
nais: dianteira direita e traseira es
querda; dianteira esquerda e tra
seira direita. O meio-galoçe, por 
outro lado, é marcha em três tem
pos, seguida por período de suspen
são, quando as quatro patas ficam 
no ar. No entanto, ao contrário do 
trote, as patas movem-se na se
guinte ordem: dianteira direita, 
dianteira esquerda e traseira direita 
simultaneamente. Só depois, mo
ve-se a traseira esquerda, seguida 
de um período de suspensão. O ga Segundo os princípios da equitação natural, criada por Federico Caprilli. o cavalo deve ter toda a liberdade.

O  tro te  e xig e  m e n o s  e sfo rço  do q u e  o g a lo p e . P o r esse m o tiv o , os a n im a is  p o d e m  se r utiliza d o s  n e ss a  m o d a lid a d e  e s p o rtiv a  d u ra n te  m u ito a  a nos .
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Hipnose

A "cross-country" é uma corrida de obstáculos praticada em campo aberto.

O estado (ou transe) hipnótico
—  um tipo de sono induzido por 
sugestão — é uma condição a que 
o organismo humano pode ser le
vado, mediante certas técnicas co
nhecidas genericamente pelo nome 
de “hipnose” (nome também em
pregado para definir o transe hip
nótico). Ele é caracterizado por 
uma série de fenômenos psicologi- 
cos e fisiológicos, cuja extensão de
pende do indjvíduo e do grau de 
aprofundamento do transe a que ele 
foi conduzido.

A sugestão é o condicionante do 
estado hipnótico. Através dela, os 
centros nervosos que comandam a 
vida vegetativa ficam subordinados 
aos centros que regem a vida psí
quica. Mas a medicina ainda não 
esclareceu perfeitamente a natureza 
e os mecanismos da sugestão. Sa- 
be-se ^penas que é o processo pelo 
qual o indivíduo aceita idéias pro
venientes de outras pessoas (hetero- 
sugestão) ou de si próprio (auto-su- 
gestão); contudo, não se possuem 
dados que expjiquem a fisiologia 
do fenômeno. É certo, porém, que 
existe uma relação entre as áreas 
do cérebro que governam as facul
dades psíquicas (principalmente as 
ligadas à emoção) com aquelas que 
regem fenômenos fisiologicos. O

hipotálamo, por exemplo, é um ór
gão que serve de intermediário en
tre os dois tipos de função cerebral.

Sempre se acreditou que o es
tado hipnótico dependesse da 
“ação dominante” de um indivíduo 
sobre outro. Esse erro é alimentado 
pela possibilidade que o indutor do 
transe tem de levar o paciente hip
notizado a obedecer ordens. Mas, 
na realidade, toda sugestão é basi
camente auto-su^gestão e todo es
tado hipnótico e auto-hipnose. O 
hipnotizador opera apenas como 
desencadeador desse processo.

A pessoa em transe hipnótico

Carece comportar-se como sonâm- 
ula. Mas, quando recebe ordens 

daquele que induziu o transe, res
ponde como se elas viessem de seus 
próprios centros cerebrais superio
res. Assim sendo, pode relutar em 
aceitar (ou mesmo recusar) ordens 
que entrem em flagrante conflito 
com seus preceitos morais.

De modo geral, a força da suges
tão é inferior à pressão exercida 
por um conjunto de padrões éticos. 
Quando, porém, o hipnotizador 
apresenta-se como um elemento 
condicionante eficiente, estabele
ce-se entre ele e o hipnotizado um 
estado de sintonia psicológica, tec
nicamente denominado rapport (re
lação). Conforme a intensidade 
desse rapport — que dépende não 
só das personalidades do hipnotiza
dor e do hipnotizado, como tam 
bém do número de sessões realiza
das — , a pessoa pode ser levada a 
diferentes estágios hipnóticos. O

Na Inglaterra, o turfe é esporte tradicional: o Jockey Club data de 1750.

lope é idêntico, mas acelerado.
Nas primeiras Olimpíadas (c. 

700 a.C.), o hipismo já  fora intro
duzido como uma das categorias 
competidoras. Mas, nos modernos 
Jogos Olímpicos, essa modalidade 
esportiva foi incluída somente a 
partir de 1900.

O hipismo é ainda representado 
pelas modalidades amadoras, em 
três provas: salto de obstáculos, 
concurso completo de equitação 
(dividido em prova de adestra
mento, competição de velocidade e 
saltos de obstáculo) e prova só de 
adestramento.

Provas de caráter profissional 
não constam das Olimpíadas, em
bora sejam praticadas em alguns 
países. Entre elas, inclui-se a cor
rida simples, a corrida de trote 
(com carro), a corrida de carrua
gens, o steeplé-chase (corrida de 
obstáculos em hipódromo) e cross
country (corrida de obstáculos em 
campo aberto).

Entre os esportes praticados a 
cavalo, destacam-se o pólo, ampla
mente praticado no mundo todo; a 
caça à raposa, tradicional passa
tempo de nobres ingleses, e o pato,

espécie de basquetebol a cavalo, jo 
gado com uma bola que possui ar
golas, muito praticado na Argen
tina. No Brasil, o hipismo adquiriu 
caráter esportivo a partir do seculo 
XIX. Surgiram entao as primeiras 
sociedades hípicas, onde cavaleiros 
ligados às grandes fazendas e mili
tares de unidades de cavalaria par
ticipavam de competições locais. O 
hipismo teve grande desenvolvi
mento sobretudo em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Pernambuco, Brasí
lia e Minas, com sociedades subor
dinadas à Confederação Brasileira 
de Hipismo, criada em 1943.

Em competições internacionais, 
o hipismo brasileiro tem conse
guido alguns destaques; em 1966, 
o país classificou-se em primeiro 
lugar no Campeonato Europeu de 
Saltos, realizado na Suíça; e, em 
1967, nos V Jogos Pan-America- 
nos, conquistou o Grande Prêmio 
das Nações.

VEJA TAM BÉM : Esporte; Olím
picos, Jogos. H ip n o s e : e sta d o  m e n ta l in d u z id o , s e m e lh a n te  a o  s o n o  (ilu s t. só c. X IX ) .
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primeiro é denominado superficial, 
hipnoidal ou leve; o segundo e o es
tágio profundo; e o terceiro, so- 
nambulico. Acredita-se que só 10% 
dos hipnotizados podem realmente 
atingir o nível de transe sonambú- 
lico.

Os fenômenos que ocorrem na 
etapa hipnoidal são unicamentÈ de 
ordem muscular: alterações no tô- 
nus, parajisia de grupos muscula
res, espasmos, contrações, tremo
res, movimentos automáticos.

Ós fenômenos sensitivos come
çam no início do segundo estágio: 
aumenta o grau de paralisação dos 
músculos e nervos, aparece a para
geusia (perversão do gosto), paros
mia (perversão do olfato), altera
ções no tato, anestesia e amnésia.

Na etapa profunda há uma dimi
nuição considerável das inibições, 
processo que é bastante acentuado 
durante a fase sonambúlica. Nessa 
última etapa, livre de grande parte 
de bloqueios, a memória do pa
ciente funciona excepcionalmente: 
ele pode ser levado a recordar epi
sódios que já  se consideravam es
quecidos.

Uma comissão formada pela As
sociação Médica Britânica afir
mou, em 1955. estar plenamente 
convencida de que a hipnose pode 
ser realmente útil no tratamento de 
problemas psicossomáticos. Reco
mendava ainda que seu ensino en
trasse no currículo de medicina, 
como área da cadeira de psiquia
tria. Desde a publicação desse pa
recer, aumentaram a divulgação e 
o uso da hipnose nas mais diversas 
especialidades médicas.

A cu ra  pela h ipnose

Periodicamente aparecem traba
lhos que relatam experiências bem 
sucedidas de aplicaçao da hipnose 
em odontologia, ginecologia e obs
tetrícia, gastrenterologia, dermato
logia, pneumologia, oftalmologia e 
psiquiatria.

Em obstetrícia, as sugestões pós- 
hipnóticas são utilizadas principal
mente durante as sessões de pre
paro pré-natal, para reduzir o 
medo, a tensão e a angústia, e no 
tratamento das náuseas e vômitos 
da gravidez, além de distúrbios ner
vosos da gestação, como sialorréia, 
depressão, palpitações, azia, insô
nia, irritabilidade, instabilidade 
emocional. Para curar algumas 
dermatoses como psoríase, molés
tia de Reynaud, herpes labial, ec
zema e prurido anal também se em
prega a hipnose.

As aplicações terapêuticas da 
hipnose relacionam-se diretamente 
com o grau de profundidade do es
tado hipnótico. Assim, em odonto
logia, a aplicação da hipnose em 
etapa média e profunda permite ali
viar a tensão nervosa do paciente 
e mesmo obter anestesia local, sem 
perda de consciência. A etapa pro
funda é particularmente indicada 
em psiquiatria, ainda que com res
trições, pois nesse estado o pa
ciente pode falar e responder às 
perguntas do médico sem abando
nar o transe.

V E JA  T A M B É M :  P s ic a n á l is e ;  P s i 
q u ia tr ia  e  P s ic o te r a p ia .

Jean Martin Charcot, o "pai da neurologia", estudou a hipnose e suas possíveis aplicações no campo médico.

E m  a lg u n s  se to re s da c lín ica  m é d ic a , a h ip n o s e  tem sid o  utiliza d a  com re s u lta d o s  sa tisfató rio s.
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Hipófise

A hipófise, por controlar os hormônios, tem um papel muito importante nas funções metabólicas do organismo.

A hipófise, também cham ada pi
tuitária, é uma pequena glândula 
(cerca de 1 cm de diâmetro) locali
zada sobre a sela túrsica, na base 
do crânio, e protegida em parte 
pela dura-máter. Fisiologicamente 
pode ser dividida em duas porções: 
adeno-hipófise e neuro-hipofise, 
também conhecidas respectiva
mente como hipófise anterior e hi 
pófise posterior. Entre as duas, há 
uma pequena zona intermediária, 
relativamente avascular (muito 
pouco desenvolvida na espécie hu
mana).

Acredita-se, no entanto, que essa 
região seja responsável pela produ
ção de uma substância hormonal, 
cham ada MSH por autores anglo- 
saxões, encontrada na urina das 
mulheres grávidas, dos hipertireói- 
deos e dos portadores de melano- 
sarcoma (tumor maligno de células 
pigmentadas).

Hipófise anterior

Os hormônios* da adeno-hipó
fise têm importante papel no con
trole de funções metabólicas em 
todo o organismo: o hormônio do 
crescimento, por exemplo, promove 
o desenvolvimento do organismo, 
atuando sobre várias funções meta
bólicas, especialmente a síntese de 
proteínas; a corticotrofina controla 
a secreção dos hormônios glicocor- 
ticóides das supra-renais; a tireo- 
trofina controla a secreção de tiro- 
xina pela tireóide*; e os hormônios 
folículo-estimulante, luteinizante e 
luteotrófico controlam o cresci
mento das gônadas, assim como a 
atividade reprodutora.

A adeno-hipófise é altamente 
vascularizada, rica em sinusóides, 
um tipo especial de capilares. Prati
camente todo o sangue que chega 
à adeno-hipófise passa antes por 
uma porjão  do hipotálamo e atinge 
os sinusóides.

Essa conexão é muito impor
tante, pois através dela chegam à 
adeno-hipófise os chamados fatores 
de liberação dos hormônios. A re- 
gulagem da secreção dos hormô
nios adeno-hipofisarios processa-se 
através dos próprios hormônios 
das diversas glândulas que foram 
estimuladas. Ao atingir o nível 
ótimo, a quantidade de determi
nado hormonio inibe a secreção do 
hormônio hipofisário correspon
dente à sua estimulação. O controle 
se dá, provavelmente, em nível hi- 
potalâmico.

A secreção anormal desse hor
mônio provoca algumas alterações 
na secreção de outros hormônios 
glandulares.

Assim, a secreção deficiente de 
hormônio do crescimento leva ao 
nanismo, em que o desenvolvi
mento do organismo se processa 
com velocidade muito lenta; a se
creção excessiva do mesmo hormô
nio, na infância, leva ao gigan
tismo; e, se isso ocorrer depois da 
adolescência, quando já  houve sol
dagem das epífises com as dáfises 
dos ossos longos, o indivíduo não

pode se tornar mais alto.
Mas os tecidos “moles” dos os

sos podem continuar a crescer, e 
isto leva a um espessamento desses 
ossos. Tal aumento de volume é es

pecialmente marcado nos pequenos 
ossos das mãos e dos pés e também 
nos ossos do crânio e da face, ca
racterizando, dessa forma, a acro
megalia.

Hipófise posterior

__ A neuro-hipófise, por outro lado, 
não segrega propriamente hormô
nios, mas serve apenas de repositó
rio. A ocitocina (que influencia a 
lactação e as contrações uterinas 
por ocasião do parto e que prova
velmente auxilia o processo de fer
tilização do óvulo pelo espermato
zóide) e o hormônio antidiurético 
(que controla a excreção de água 
pelo rim) são produzidos no hipo
tálamo e chegam à neuro-hipófise 
através dos nervos contidos no eixo 
hipofisário. Sua liberação para a 
corrente sanguínea se dá em res
posta a estímulos nervosos origina
dos do hipotálamo. No caso do 
hormônio antidiurético, a concen
tração ou a redução do volume dos 
líquidos orgânicos extracelulares 
provoca sua liberação, o que au
menta a permeabilidade de certas 
células do rim, possibilitando 
maior absorção de água na urina. 
A insuficiência desse hormônio faz 
com que o rim se torne pratica
mente incapaz de concentrar a 
urina e esse fato pode levar a uma 
série de distúrbios, conhecidos por 
diabetes insípido.

VEJA TAM BÉM : Endôcrinas, 
Glândulas; Hormônios; Nervoso, 
Sistema; Reprodução.V is ta  m ic ro s c ó p ic a  d a  h ip ó fis e , c o m  a s e p a ra ç ã o  d o s lo bo s b e m  a c e n tu a d a .
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Histologia

O termo “histologia” (do grego, 
histós = tecidos; logos =  estudo) 
só foi introduzido nos estudos bio
lógicos no início do século XIX, 
embora, já  na Antiguidade, Aristó
teles*, Hipocrates* e Galeno* tives
sem abordado o assunto.

A partir das investigações de 
Anton van Leeuwenhoek* e Swam
merdam (1637-1680), no século 
XVII, iniciaram-se estudos siste
máticos, desenvolvidos com resul
tados mais satisfatórios depois dos 
trabalhos de François Xavier Bi
chat (1771-1802), jovem anato
mista francês que empregou o 
termo “tecido” (em francês tissu = 
“tram a” ou “ textura”) para as di
versas camadas que observava a 
olho nu nas dissecações. Foi ele 
quem organizou a primeira classifi
cação dos tecidos de acordo com 
as várias texturas encontradas, re
cebendo por isso o título de pri
meiro “histologista”.

Anatomia microscópica, 
o grande avanço

O advento do microscópio colo
cou em uso o termo “anatomia mi
croscópica”, que significa o estudo 
das estruturas que somente podem 
ser observadas através dele, em 
contraposição à “ anatomia ma
croscópica que compreende a 
descrição das estruturas visíveis a 
olho nu. O estudo do organismo 
através do microscópio confirmou 
o conceito de Bichat, segundo o 
qual o corpo humano é composto 
de certos tecidos básicos (que, de 
acordo com a maioria dos histolo- 
gistas modernos, são quatro, cada 
um deles composto p o r subtipos).

De vital importancia ao estudo 
dos tecidos foi a teoria celular de 
Theodor Schwann*, cuja classifica
ção baseia-se nos tipos celulares 
existentes. E os progressivos suces
sos de Friedrich Gustav Jacob 
Henle (1809-1885), René Joachim 
Henri Dutrochet (1776-1847), 
Hugo von Mohl (1805-1872) e 
Matthias Jacob Schleiden 
(1804-1881) deram base à anato
mia microscópica, enriquecida com 
os métodos de observaçao de Louis 
Antoine Ranvier (1835-1922), Jo
hannes Evangelista Purkinje 
(1787-1869), Hermann Ludwig 
Ferdinand von Helmholtz* e Wi
lhelm Heinrich Erb (1840-1921).

Mais bem elucidada, a textura 
dos órgãos renovou as teorias fisio 
lógicas. Isso ocorreu com os traba
lhos de Santiago Ramón y Cajal*, 
Camillo Golgi (1843-1926) e Vla
dimir Mikhailovich Bechterev 
(1857-1927), entre outros. Os avan
ços da física, da bioquímica e da 
biologia experimental e o advento 
da microscopia eletrônica fizeram 
com que os estudos de histologia 
evoluíssem consideravelmente.

Tecidos animais: 
classificação

O organismo animal é formado 
por quatro tipos básicos de tecidos:

O termo "célula". indicativo da unidade básica dos tecidos, foi sugerido por Hooke, ao observar a cortiça.

C o rta transuereal do tocido ósseo. Oo pontoo nogroa são células.

os epiteliais, os conjuntivos, os 
musculares e o nervoso, que se 
combinam em proporções varia
das, formando órgãos e sistemas.

TECIDO EPITELIAL —  As 
células* do tecido epitelial origi- 
nam-se dos três folhetos germinati- 
vos do organismo: o ectoderma, o 
mesoderma e o endoderma. As cé
lulas da pele e de algumas cavida
des naturais (boca, anus e fossas 
nasais) são originárias do ecto
derma; as que revestem quase todo 
o tubo digestivo, a árvore respirató
ria, o pâncreas e o fígado tem ori
gem no endoderma. Todos os epité- 
lios restantes originam-se no 
mesoderma.

O tecido epitelial, especializadçi 
na proteção, absorção e secreção, é 
constituído por células que se unem 
de tal forma que chegam a dar as
pecto de membrana celular contí
nua às membranas epiteliais.

Essas células variam muito 
quanto às dimensões e formas, que

Rodem ser achatadas como ladri- 
íos ou altas como prismas, passan- 

Uu por vários tipos imermeiliârlos.
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No homem, o epitélio da mucosa nasal é monoestratificado, apresentando uma pequena orla em forma de escova 
(à esquerda). O estômago e o intestino são formados sobretudo por tecido epitelial de células prismáticas.

ga-se da secreção de muco para 
manter úmida a superfície, da pro
teção e do transporte de partículas 
estranhas para o exterior.

Os epitelios estratificados, muito 
resistentes a pressões e desgastes, 
são classificados de acordo com as 
características das células da ca
mada superficial.

O epitélio estratificado pode ser 
pavimentoso, prismático  ou de 
transição. O pavimentoso  é for
mado por células internas coluna
res, células poliédricas na camada 
intermediária e, na superfície, célu
las pavimentosas (achatadas). Re
veste superfícies que necessitam de 
proteção e pode ser ou não querati- 
nizado (tecido em cujas células há 
uma deposição de queratina, com 
espessamento e enrijecimento da 
membrana celular). A cavidade bu
cal, o esôfago, e partes da epiglote 
e da  vagina são revestidos por esse 
tipo de epitélio não queratinizado.

O epitélio estratificado prism á
tico é constiuído por células que, 
num corte transversal, apresentam 
a forma de um hexágono. (É pouco 
freqüente, no corpo humano; apa
rece, por exemplo, na conjuntiva do 
olho e em alguns canais glandula
res.)

Já  no epitélio estratificado de 
transição, o número de camadas fc 
a forma das células variam de 
acordo com a distensão ou não do 
órgão de que fazem parte. Reveste 
a bexiga e as vias urinárias.

O tecido epitelial glandular é 
constituído por células capacitadas

Normalmente são poliédricas, por 
se agruparem em massa ou em ca
madas celulares.

A forma dos núcleos das células 
epiteliais varia desde a esférica até 
a elíptica, acompanhando normal
mente a forma da célula. As cúbi
cas, por exemplo, possuem núcleos 
esféricos, e as prismáticas, núcleos 
elípticos (o eixo maior dos núcleos 
acompanha o eixo maior da cé
lula). Geralmente, é a forma do nú
cleo que dá idéia da forma das cé
lulas, indicando se elas se dispõem 
em uma ou mais camadas, ja  que 
os limites entre as células epiteliais 
são pouco nítidos. Ao contrário do 
que ocorre nos outros tecidos (nos 
quais há grande quantidade de 
substância interceluiar), entre as 
células há somente uma tênue ca
m ada de çlicoproteína, denomi
nada glicocalix. Admite-se que tal 
glicoproteína seja responsável pe
los processos celulares de jiinoci- 
tose, adesão das células, fenomenos 
imunológicos e outros processos vi
tais. Admite-se tambem que sua 
síntese seja feita pelas próprias cé
lulas epiteliais.

Em sua superfície de contato 
com o tecido conjuntivo, os epité
lio s apresentam uma estrutura cha
mada lâmina basal, formada por 
proteínas e glicoproteínas. Tal es
trutura é responsável pelo liga
mento dos tecidos epitelial e con 
juntivo, e pela nutrição (não sendo 
vascularizada, a camada epitelial 
necessita da permeabilidade da  lâ
mina basal para sua nutrição) e 
funcionamento dos primeiros. Os 
epitélios têm por funções básicas o 
revestimento das superfícies (epi-

derme e epitélio ovariano), revesti
mento e absorção (epitélio do intes
tino), secreção (várias glândulas) e 
ainda a função sensorial (neuro- 
epitélios).

Os epitélios podem ser de reves
timento ou glandulares. O tecido 
epitelial de revestimento classifi
ca-se de acordo com o número de 
camadas e a forma das células: 
simples, quando apresenta apenas 
uma camada de células, e estratifi
cado, quando ocorre mais de uma; 
quanto à forma das células, pode 
ser cúbico, prismático e de transi
ção.

O tecido epitelial simples pavi
mentoso é constituído por apenas 
uma camada de células achatadas, 
de limites irregulares, formando 
uma membrana contínua, não re; 
sistindo a desgastes e distensões. E 
ele que reveste as superfícies do sis
tema vascular sanguíneo e linfático 
e as cavidades serosas do corpo. 
Tem como função facilitar os mo
vimentos viscerais e o transporte 
ativo por pinocitose.

O tecido epitelial simples cúbico, 
por sua vez, apresenta uma camada 
de células cúbicas e é encontrado 
no revestimento ovariano. Já  o te
cido epitelial simples prismático  é 
formado por células bem altas que 
constituem o revestimento do intes
tino, apresentando microvilosida- 
des que proporcionam funções de 
proteção, lubrificação, digestão e 
absorção.

O tecido epitelial pseudo-estrati- 
ficado  possui uma camada celular 
com núcleos em várias alturas. 
Constitui o revestimento da tra-
q u ê ia  e  d o s  b r ô n q u io s  e  e n c a rre -

O folículo, integrante fundamental da tireóide, é constituído por vesículas 
choiQ 3 de u m  o o ló id e  ro s a d o , ro d e a d a s  p o r  u m a  c a m a d a  d e  c é lu la s .
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para a secreção de substâncias, 
quase sempre elaboradas pela pró
pria célula, depositadas no cito
plasma sob a forma de grânulos. 
Esse tecido é classificado de 
acordo com o número de células 
(unicelular ou pluricelular) ou de 
acordo com o tipo de secreção 
(exócrino, quando o material é se- 
cretado para uma superfície exte
rior através de um dueto, e endó- 
crino, quando o produto da 
secreção é depositado diretamente 
na corrente sanguínea).

Para que se forme uma glândula, 
as células da camada superficial do 
epitélio começam a se dividir, for
mando um tubo ou cordão epitelial 
que penetra no tecido conjuntivo 
subjacente, iniciando um processo 
de diferenciação da pa rte  mais in
terna para a secreção. Se a glân
dula formada for exócrina, persis
tem as células do cordão epitelial; 
se for endócrina, essas células desa
parecem e os produtos secretados 
pela porção mais interna caem di
retamente nos vasos capilares san
guíneos.

TECIDO CONJUNTIVO — 
Esse tipo de tecido sustenta, de
fende e nutre o organismo animal. 
Provém do mesênquima, que por 
sua vez deriva do mesoderma, e 
tem como característica básica 
uma grande quantidade de substân
cia intersticial entre suas células. 
Estas podem ser dos mais variados 
tipos e formam uma parte estrutu
ral microscópica definida (as fibras 
do conjuntivo), e outra parte não 
estruturada ou substância funda
mental amorfa.

O tecido conjuntivo apresenta 
três tipos de fibras: colágenas, elás
ticas e reticulares. E as células 
apresentam características morfo- 
fisiológicas bem diversas, dividin 
do-se assim em vários tipos: fibro- 
blasto, macrófago, célula mesen- 
quimatosa indiferenciada, mastó- 
cito, plasmócito, leucócito e célula 
adiposa, sendo esta última respon
sável pelo armazenamento de 
grande quantidade de substância 
gordurosa neutra.

A célula mais comum no tecido 
conjuntivo é o fibroblasto, respon 
sável pela formação das fibras e da 
maioria dos componentes amorfos 
da substância intercelular. O ma
crófago é, por sua vez, responsável 
por processos pinocitóticos e fago 
citóticos e pode ser fixo (histiocito) 
ou móvel. Atua como mecanismo 
de defesa, eliminando por fagoci- 
tose material intercelular alterado, 
restos de células, bactérias e diver
sos tipos de partículas inertes que 
penetram no organismo.

As células mesenquimatosas in
diferenciadas possuem capacidade 
de se diferenciar em qualquer tipo 
de células do tecido conjuntivo. Os 
mastócitos são células globosas, 
grandes, sem prolongamentos e que 
acumulam em seu citoplasma grâ
nulos basófilos que contêm hista- 
mina e heparina, responsáveis pela 
não-coagulação do sangue no inte
rior dos vasos.

Já os plasmócitos são bem 
pouco numerosos, a não ser em lo
cais onde há penetração de bacté
rias e proteínas estranhas, como 
áreas de inflamação crónica e tam 
bém na mucosa intestinal. São res-

O processo de ossificação desenvolve-se em trôs etapas: sobre a cartilagem hialina vão-se dispondo pilhas de células 
(cartilagem seriada). Forma-se em seguida a cartilagem hipertrófica, que deriva no tecido óasoo.

V is to  ao m ic ro s c ó p io  ó p tic o , o te c id o  c o n ju n tiv o  re tic u la r (q u e  re ce b e  esse 
n o m e p o r  a p re s e n ta r p re d o m in â n c ia  de fib ra s re tic u la re s ) re ve la  v a s o s  s a n 
g u ín e o s , b rô n q u io s  re s p ira tó rio s  e os a lv e ó lo s  p u lm o n a re s .

ponsáveis pela síntese de anticor
pos.

O leucócito ou glóbulo branco 
do sangue é encontrado freqüente
mente no tecido conjuntivo, sobre
tudo próximo a locais onde existam 
processos inflamatórios. Em sua 
quase totalidade, são formados 
pelo sangue*, porém muitos se ori
ginam no proprio tecido conjun
tivo, tendo capacidade de migrar 
para o sangue e vice-versa. Não 
exercem sua principal função na 
corrente sanguínea, que é usada 
apenas como meio de transporte. 
No tecido conjuntivo aparecem 
com maior freqüencia dois tipos de 
leucócitos, chamados neutrofilos e 
linfócitos.

A substância fundamental 
amorfa do tecido conjuntivo é 
transparente, incolor e homogénea, 
preenchendo os espaços entre as 
células e fibras.

O tecido conjuntivo pode ser 
frouxo  (quando não apresenta pre
dominância acentuada de qualquer 
um dos elementos constituintes) ou 
denso (quando constituído por fi
bras colagenas).

O tecido conjuntivo frouxo, que 
também é chamado areolar, preen
che os espaços entre fibras e feixes 
musculares, apóia epitélios e re
veste vasos linfáticos e sanguíneos; 
contém todos os elementos de um 
tecido conjuntivo (fibroblastos, ma- 
crófagos, células mesenquimatosas, 
etc.) e também fibras colágenas, 
elásticas e reticulares.

O tecido conjuntivo denso, por

tecido ósseo

hipertrófica 

cartilagem seriada 

cartilagem hialina
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Os músculos estriados, ou esqueléticos, são compostos por feixes de células longas, cilíndricas e multinucleadas, 
envolvidas pelo sarcolema. Externamente, o músculo é revestido por uma outta membrana, o epimísio.

cartilagens, os condrócitos são 
elípticos, com seu eixo maior para
lelo à superfície; os condrócitos in
ternos sao arredondados, em geral 
agrupados e responsáveis pelo cres
cimento intersticial. O crescimento 
por aposição é realizado pela ca
mada mais interna do tecido con
juntivo denso que envolve todas as 
peças das cartilagens hialinas, cha
madas pericôndrios. A função 
desse tipo conjuntivo é nutrir a car
tilagem e provocar o crescimento 
dos ossos em extensão, pois se lo
caliza justamente entre a diáfise e 
a epífise, no chamado disco epifisá- 
rio, cujos condrócitos acham-se 
dispostos em fileiras paralelas. 
Apesar de a cartilagem suportar 
grandes pressões, ela não e sufi
ciente para constituir o esqueleto 
de um indivíduo adulto. No pro
cesso de desenvolvimento do esque
leto ósseo, há um molde de cartila
gem hialina calcificada.

Bastante difícil em adultos, a re
generação do tecido cartilaginoso 
após uma lesão é comum em crian
ças; dá-se uma invasão de condro- 
blastos que originam um novo te
cido, preenchendo o espaço lesado. 
Quando o espaço é muito extenso, 
o pericôndrio forma um tecido con
juntivo denso para ocupá-lo.

No organismo humano existem 
outros dois tipos de tecido cartila
ginoso: as cartilagens elásticas e as 
cartilagens fibrosas. As primeiras 
sustentam o pavilhão auditivo, o 
conduto auditivo externo, a trompa 
de Eustáquio e a epiglote. Sua mor- 
fofisiologia é bastante semelhante à 
da cartilagem hialina, mas, além de 
fibras colagenas em sua substância 
intersticial, apresenta também um 
grande número de fibras elásticas, 
o que lhe confere maior plastici
dade.

A cartilagem fibrosa  ou fibrocar- 
tilagem, por outro lado, apresen
ta-se sempre associada ao tecido 
conjuntivo denso, do qual se ori
gina pela transformação de fibro- 
blastos em condrócitos. Não apre
senta pericôndrio e a quantidade de 
substância intersticial é pequena. É 
encontrada em alguns tendões e 
nos discos intervertebrais.

O tecido ósseo é responsável 
pela sustentação do corpo humano 
e surge a partir de um molde carti
laginoso calcificado, que é o esque
leto* dos indivíduos jovens. Sua 
formação é bastante semelhante à 
da cartilagem. Apresenta células 
que se situam no interior da matriz, 
chamadas osteócitos, e células que 
produzem a parte orgânica da ma
triz, os osteoblastos. O periósteo, 
uma membrana de tecido conjun
tivo, envolve o osso externamente; 
e o endósteo, internamente. O osso 
é formado por uma parte contínua, 
compacta, e outra com muitas ca
vidades intercomunicantes, espon
josa. Nos ossos longos, as extremi
dades são esponjosas, revestidas 
por fina camada compacta, a epí
fise; a parte cilíndrica, a diáfise, é 
quase totalmente compacta, apre
sentando em sua camada mais in
terna uma pequena quantidade de 
osso esponjoso, delimitando o ca
nal medular; nos ossos curtos 
existe uma camada externa de osso 
compacto envolvendo a parte in
terna esponjosa; os ossos chatos
a p re s e n ta m  u m a  c a m a d a  e s p o n jo s a

sua vez, apresenta predomínio de 
fibras colagenas, tèndo por isso 
bastante resistência a trações. O te
cido conjuntivo elástico é formado 
principalmente por fibras elásticas, 
o que lhe confere uma cor amare
lada e bastante elasticidade. No te
cido conjuntivo reticular há predo
minância de fibras reticulares.

Um tipo especial de tecido con
juntivo é o adiposo, onde predomi
nam células capazes de armazenar 
gorduras neutras.

Esse tecido é bastante impor
tante para reservar energia, mode
lar superfícies do corpo, proteger 
partes expostas a choques e pres
sões constantes, além de preencher 
cavidades entre outros tecidos e 
servir de apoio para certos órgãos. 
De acordo com a quantidade de 
gotículas de gordura existente em 
suas células, o tecido adiposo se di
vide em unilocular (quando existe 
apenas uma gotícula) ou multilocu- 
lar (quando apresenta numerosas).

O tecido cartilaginoso, chamado 
comumente de cartilagem, é um 
tipo especial de tecido conjuntivo 
denso. Devido à presença predomi
nante de fibras colágenas agrupa^ 
das compactamente, esse tecido é 
bastante especializado em resistir a 
pressões; em alguns casos, a pre
sença de fibras elásticas lhe dá re- 
sistencia a tensões, tirando-lhe a ri
gidez e _ tornando-o flexível e 
elástico. É destituído de vasos san
guíneos e linfáticos e também de 
nervos.

Existem três tipos de cartilagem: 
hialina, elástica e fibrosa. A pri
meira é a mais freqüente no orga
nismo humano. É chamada hialina 
por ser branca e translúcida. Con
siste de células (os condrócitos) e 
abundante material intercelular ou
m a tr iz .  N a  p a r te  e x te rn a  d essa s

A estrutura das fibras nervosas (mielínicas e amielínicas), e de suas bainhas.
só foi d e v id a m e n te  c o n h e c id a  a tra v é s  da m ic ro s c o p ia  e le trô n ica .
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História

No mundo vegetal, a epiderme, além de proteger a planta, estabelece sua 
comunicação com o ambiente externo, através das cavidades estomáticas.

Em sua acepção originária, “ his
tória” significa investigação, 
oposta a teoria* e a sistema*. Na 
concepção grega, aparece como o 
relato ou a descrição dos momen
tos de algo, em contraposição à de
finição* essencial que pretende 
apresentar cada coisa naquilo que 
ela teria de permanente e definitivo.

A história estaria ligada, assim, 
ao mutável e ao condicionado pelo 
tempo: seria, segundo a distinção 
feita por Platão*, do domínio da 
“opinião” (doxa), não da “ciência” 
(episteme), pois esta se voltaria 
para o universal e o permanente. A 
história, na medida em que narra a 
gênese e o processo de desenvolvi
mento, estaria na linha dos relatos 
míticos: a consciência histórica dos 
antigos gregos formulou-se pri
meiro sob a forma de teogonia (re
lato da origem dos deuses), como 
em J-Iesíodo*, antes de assumir a 
feição profana que lhe conferiu He- 
ró d o to , o “pai da história”.

No início da Idade Moderna, 
Francis Bacon* ainda concebe a 
história, seguindo a tradição helé
nica, como conhecimento do indi

vidual, aplicado a objetos determi
nados pelo espaço e pelo tempo, 
portanto como um saber sobre fa- 
tos,e não sobre essências.

É nesse sentido que Bacon dis
tingue uma história da  natureza, 
uma história do homem e uma his
tória sagrada.

Mais tarde, a noção de história 
se restringe, passando a ser apli
cada apenas aos acontecimentos 
humanos, desde que se fez a oposi
ção entre “progresso” histórico (no 
qual se reconhece uma finalidade) 
e processo evolutivo (tido como 
mera sucessão de estados). Essa 
distinção será bastante radicali
zada pela oposição, estabelecida 
pelo Romantismo*, entre espírito e 
natureza.

As discussões sobre o conceito 
de história levaram à diferenciação 
entre “história-realidade” (a pró
pria realidade histórica) e “histó- 
ria-conhecimento” (o relato expli
cativo daquela realidade). Algumas 
línguas permitem o uso de palavras 
diferentes para designar aquelas 
duas histórias: em alemão — Ges
chichte e Historie; em italiano (se
gundo a distinção feita por Croce)
— storia e storiografia. Todavia, 
alguns autores recusam a legitimi
dade da distinção, mostrando — 
como o faz Henri-Irénée Marrou
— que a “história-realidade” não 
pode nunca ser apreendida em es-

entre duas compactas. A vasculari
zação no interior do osso é feita 
através dos chamados canais de 
Havers.

TECID O MUSCULAR —  Ou
tro tipo fundamental de tecido é o 
muscular, que se caracteriza pela 
contratibilidade de suas células, do
tadas também de certo grau de con
dutibilidade. Essas células são de
nominadas fibras, possuem forma 
alongada e se originam no meso- 
derma, sendo responsáveis por três 
tipos de musculaturas: lisa, es
triada esquelética e estriada car
díaca.

O músculo liso (também cha
mado involuntário) é formado por 
células fusiformes, sem estrias 
transversais; o músculo estriado es
quelético, por outro lado, é for
mado por células longas, cilíndri
cas e multinucleadas, apresentando 
estrias transversais; tem contração 
rápida e vigorosa e está sujeito ao 
controle voluntário.

Já a musculatura cardíaca é bas
tante diferente dos outros dois ti
pos: suas fibras são de tal modo 
unidas que formam uma rede mul- 
tinucleada (o sincício).

TECIDO NERVOSO —  É for
mado por células que possuem lon
gos prolongamentos (os neurônios 
e vários outros tipos) encarregados 
de nutrir as células da gila e da 
neuróglia. Espalham-se por todo o 
organismo, formando uma rede de 
intercomunicação, denominada sis
tema nervoso*.

O neurônio é formado por um 
corpo celular que contém o núcleo 
e por dendritos, prolongamentos 
que trazem os impulsos nervosos 
até o corpo celular. Em contraposi
ção aos dendritos, há uma ramifi-

cação longa, o axônio. Os pontos 
de contato entre os neurônios e en
tre estes e a musculatura cha- 
mam-se sinapses.

As funções fundamentais do te
cido nervoso consistem em trans
formar em impulsos os estímulos 
do meio ambiente, conduzir esses 
impulsos até os centros nervosos, 
coordenar o funcionamento de di
versos órgãos e servir de substrato 
para a experiência consciente do 
indivíduo.

Tecido vegetal

Nas plantas organizadas, podem 
ser distinguidos dois tipos de teci
dos: os meristemáticos e os perma
nentes.

O tecido meristemático é respon
sável pela formação das células es
pecializadas do tecido permanente, 
conservando por longo tempo o ca
ráter embrionário. Suas células têm 
paredes finas e estão em constante 
divisão.

Nos pontos vegetativos das plan
tas podem ser observadas três ca
madas desse tecido: o pleroma, que 
formará o cilindro central; o der- 
matogênio, que dará origem à epi
derme; e o periblema, situado entre 
as outras duas camadas. Este úl- 
timo; na planta adulta, se transfor
m ará na casca.

Os tecidos permanentes, por sua 
vez, subdividem-se em parênquima, 
tecidos condutores, tecidos de sus
tentação e tecidos de revestimento:

VEJA TAM BÉM : Célula; Embrio
logia; Endócrinas, Glândulas; Hor
mônios; Musculatura; Nervoso, 
Sistema; Sangue; Tecidos, Cultura 
de. Tecidos Vegetais.

P ara  re c o n s tru ir  o p a s s a d o , o h is to ria d o r  re c o rre  a d o c u m e n to s  d iv e rs o s : 
inscrições, monumentos, etc. (Incisão no templo de Ptah, em Mênfis.)
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Heródoto: "pai da história".

tado puro, apenas sendo atingível 
já  sob a forma de “história-conhe- 
ci mento”.

A discussão a respeito daquelas 
duas designações pressupõe, na 
verdade, um grave problema: en
tendida como investigação refe
rente a acontecimentos humanos 
inevitavelmente imersos no tempo, 
a história, de algum modo, também 
diz respeito ao historiador que a 
realiza. Isso coloca e justifica o de 
bate —  desenvolvido sobretudo a 
partir do século XIX  —  sobre a 
objetividade dos conhecimentos 
históricos, servindo inclusive para 
questionar o sentido em que se 
pode atribuir à história o estatuto 
de ciência*.

Outra dimensão do problema 
transparece na relação estreita en
tre história e filosofia. Desde que o 
historiador sempre utiliza, explícita 
ou implicitamente, pressupostos fi
losóficos na execução de seu traba
lho (pressupostos metafísicos ou 
apenas epistemológicos e metodo- 
logicos), aquela relação está esta
belecida.

O caso talvez mais agudo dessa 
relação diz respeito à investigação 
histórica da própria filosofia: 
quando o objeto da história é a filo
sofia, duas filosofias se defrontam, 
a interpretante e a interpretada. A 
história da filosofia manifesta, as
sim, de modo extremo, uma situa
ção inerente, segundo muitos auto
res, à consciência historicizante e à 
pesquisa histórica em geral. Subje
tividade e objetividade no conheci
mento assumem aí situação pecu
liar e tensa, que necessariamente 
suscita a discussão sobre a própria 
natureza da história.

Metodologia da 
história

As investigações filosóficas so
bre a história desenvolvem-se em 
duas linhas inter-relacionadas: 
como análise crítica da historiogra
fia, ou seja, como exame do ponto 
de vista conceituai, lógico e episte- 
mológico do trabalho empreendido 
pelos historiadores; e como especu
lação sobre o sentido global do 
processo histórico.

O  p r o b le m a  b á s ic o  q u e  se le-

A história idealizada pela arte: a ambição de César, numa alegoria do pintor francês A. Yvon (século XIX).

vanta quando se aborda a questão 
do método da história é o do valor 
científico da história. É a história 
uma ciência? Seu método é compa
rável ao das outras disciplinas con
sideradas científicas?

O debate a esse respeito remonta 
ao fim do século XIX  e início do 
XX. Muitos historiadores dessa 
época consideraram a história 
como uma disciplina sui generis, 
nem ciência nem arte, dotada de 
métodos peculiares.

As principais objeções que têm 
sido levantadas à assimilação da 
história à ciência, enquanto esta é 
concebida nosjnoldes das ciências 
da natureza, são as seguintes: 1 ) a 
impossibilidade da observação; 2 ) 
a impossibilidade de eliminar a in
terferência da subjetividade (do his
toriador) na construção do conhe
cimento histórico; 3) a impos
sibilidade de praticar a experimen
tação, o que nao permitiria a formu 
lação de leis gerais e reduziria a 
história à mera descrição de even
tos particulares.

Desde que se adote a exigência 
positivista de que toda ciência deve 
partir da observação dz fa tos, en 
tão a história realmente parece es
capar aos padrões científicos. Na 
verdade, os acontecimentos estuda
dos pelo historiador são sempre 
“fatos” passados, que não podem 
ser observados diretamente. Aque
les eventos podem, todavia, ser re
construídos a partir de diversos ti
pos de documentos, que permitem 
ao historiador, a partir do presente, 
tentar recuperar, reconstruir e com 
preender o passado.

Há documentos constituídos por 
testemunhas e relatos deixados por 
contemporâneos do acontecimento 
em questão. Porem, tais documen-A  G o r v id õ o  fe ud al 6  d o s t i ita  e m  In ú m e ra s  m in ia tu ra s  da epoca medieval.
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tos não foram, em geral, redigidos 
com a preocupação de rigor e pre
cisão cientifica.

Ao historiador cabe recorrer a 
numerosas precauções, cujo con
junto constitui o trabalho de crítica 
histórica. Uma “critica externa” 
propõe-se, de saida, a restabelecer 
a autenticidade dos documentos. 
Como muitos documentos são, na 
verdade, cópias de cópias, foram 
ocorrendo alterações no texto, su
pressões, acréscimos, deturpações; 
pelo exame das diferenças de estilo 
e das contradições entre as idéias 
expressas, podem ser- situadas as 
interpolações dos copistas e, na 
medida do possível, o documento é 
restabelecido em sua forma origi
nária.

Já a “crítica interna” procura 
identificar, através da comparação 
com outros documentos, possíveis 
enganos e até mentiras do autor. A 
veracidade do documento susten- 
ta-se, assim, na não-contradição 
com outros testemunhos.

Outros tipos de documentos com 
os quais lida o historiador são lega
dos involuntariamente pelo pas 
sado: moedas, inscrições, monu
mentos, etc.

Esses documentos são estudados 
por diferentes disciplinas auxiliares 
da história, como a arqueologia* e 
a numismática*.

Mesmo admitindo-se que se dis
ponha de uma quantidade sufi
ciente de documentos para recons
tituir o passado, não se atinge o 
acontecimento histórico como um 
“fato” perfeitamente objetivo: há 
sempre a inevitável interferência da 
subjetividade do historiador, que o 
interpreta. O trabalho crítico e ne
cessário, mas não suficiente. Além 
do levantamento da documentação 
e do esforço para garantir sua vera
cidade, o historiador deve ainda 
apreender o real significado dos 
eventos.

É exatamente então que o histo
riador pertencente a determinada 
época, a um país, a uma classe so
cial, inevitavelmente projeta seus 
próprios valores e convicções sobre 
o passado, ao tentar compreen
dê-lo. Essa projeção da subjetivi
dade sobre o objeto da investigação
— que ocorre na história como nas 
outras ciências humanas e sociais
— parece contrariar o ideal de 
“objetividade” impassível do posi
tivismo.

A interferência da subjetividade 
surge desde que se pretende selecio
nar, dentre a multiplicidade de 
eventos passados, aquele que é im
portante devido às conseqüências 

ue teria gerado. O próprio critério 
e importância depende da valori

zação que, em última instância, é 
estabelecida pela subjetividade do 
historiador.

Dessa forma, para homens do 
século XX, os fatos importantes 
são sobretudo os econômicos; para 
homens da Idade Média, seriam os 
religiosos; para os da Antiguidade, 
os políticos. A procura de nexos 
causais que pretendam explicar os 
acontecimentos também se de
fronta com os juízos de valor que 
o historiador necessariamente for
mula.

A determinação das “causas” 
principais — já  que se tem de fazer 
u m a  s e le ç à o  d e n tr e  o s  in c o n tá v e is

aspectos e dados que compõem e 
condicionam um evento — é outra 
forma de interferência da subjetivi
dade do historiador.

Tais características da investiga
ção histórica justificam uma con
cepção dualista quanto à investiga
ção científica: para muitos autores, 
a explicação em história, como nas 
ciências sociais em geral, seria es
sencialmente diferente da explica
ção dos fenômenos físicos. Os par
tidários da posição dualista 
alegam: 1 ) a natureza humana não 
é fixa, mas nlodificável de acordo 
com a cultura em que vive; não po
deria haver, portanto, leis univer 
sais sobre seres humanos; 2 ) a ex
plicação através de antecedentes 
causais não cabe bem no campo da 
história, pois há que se levar em 
conta os motivos e propósitos que 
moveriam as ações humanas; 3) os 
historiadores interessam-se em in- 
terpretar não o que se repete de ma
neira idêntica —  como o movi
mento dos astros — , mas 
justamente o que ocorre apenas 
uma vez;- assim, se os eventos his
tóricos são únicos, como enquadrá- 
los em leis gerais?

Por outro lado, pensadores como 
Morris Raphael Cohen 
(1880-1947), Karl Raimund Pop- 
per (1902- ), Maurice Mandel- 
baum* e Cari Hempel (1905 ) 
têm afirmado que a explicação his
tórica é exatamente do mesmo tipo 
que a empregada para os fenôme
nos do mundo físico: através de leis 
gerais, deduzidas logicamente, de 
pressupostos que funcionam como 
modelos explicativos. Taia pensa
dores concordam que, geralmente, 
os historiadores nao aplicam leis 
gerais nas suas explicações dos 
eventos; isso, porém, apenas reve
laria o caráter incompleto daquelas 
explicações, que só se tornam satis
fatórias exatamente na medida em 
que realizam na prática os modelos 
conceituais. Os mesmos pensado
res insistem que não apenas a his
tória lida com eventos únicos — a 
própria física também o faz, o que 
não a impede de utilizar conceitos 
gerais.

A questão da interferência dos 
motivos e objetivos humanos nos 
eventos historicos está estreita
mente vinculada à  discussão sobre 
determinismo* e liberdade*. Al
guns autores aceitam a doutrina da 
“inevitabilidade histórica” , pois 
consideram que a transformação 
histórica depende de fatores impe- 
soais —  geográficos, econômicos, 
tecnológicos, etc. Outros autores, 
porém, negam a possibilidade do 
determinismo na história, argumen
tando que os homens são livres, 
responsáveis por suas decisões e, 
portanto, capazes de desviar o 
curso dos acontecimentos. As obje- 
ções ao determinismo histórico po 
dem ser classificadas em três gru
pos: a) as que afirmam que não 
existe lei necessária de desenvolvi
mento no plano dos fenômenos hu
manos (o que não impede, todavia, 

ue se admita a existência de con- 
ições necessárias para a ocorrên

cia dos acontecimentos); b) as que 
afirmam ser impossível fazer previ
sões no plano dos fenômenos hu
manos; c) as que afirmam que o de-
t e rm in is m o  n a  h is tó r ia  é
incompatível com o livre-arbítrio
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A tomada de Constantinopla foi um fator decisivo na história européia. A independência norte-americana foi conquistada nos campos de batalha.

do homem. Todavia, os partidários 
da aplicação à história da mesma 
metodologia empregada nas ciên
cias da natureza retrucam que não 
usar generalizações — e permane
cer no nivel da história descritiva 
-— seria condenar a história a um 
estágio pré-científico.

'A questão da interferência da 
subjetividade na explicação histó
rica, por sua vez, é bastante alte
rada quando se multiplicam as in
formações sobre os eventos, 
utilizando-se a contribuição de re
cursos interpretativos fornecidos 
por outras áreas de investigação, 
como a antropologia* e a econo
mia*. O historiador pode, assim, 
julgar os acontecimentos armado 
de instrumental mais diversificado 
e mais rigoroso, que tende a excluir 
de sua interpretação o subjeti- 
vismo.

Posição bastante original frente 
ao problema da metodologia da 
historia é assumida por Chaim Pe- 
relman (do Centro Nacional Belga 
de Pesquisas de Lógica) e os adep
tos da teoria da argumentação* ou 
nova retórica*. Defendem que, 
como em geral as ciências huma
nas, a historia não se constrói atra
vés da lógica dedutiva, de índole 
matemática, mas como argumenta
ções que se vão defrontando diante 
de um auditório de especialistas. A 
natureza do raciocínio do historia
dor estaria assim não na linha da 
demonstração matemática, mas na 
d a  a r g u m e n ta ç ã o  jurídica: cada

acontecimento histórico é “ju l
gado”, as várias interpretações se 
contrapondo como depoimentos 
diante de um tribunal.

O significado da 
história

Desde a Antiguidade, alguns 
pensadores têm procurado um sen
tido para o conjunto dos aconteci
mentos históricos, indagando qual 
a finalidade última que porventura 
existiria por trás da sucessão dos 
eventos, qual o plano oculto de 
toda a história. Elementos de uma 
filosofia especulativa sobre a histó
ria aparecem já  em Platão* e Aris
tóteles*. Mas foi sobretudo com o 
estoicismo* que, na filosofia grega, 
formulou-se uma justificativa mais 
consistente e completa da história, 
através da noção de “eterno re
torno” de todos os acontecimentos 
do Universo. A circularidade da 
história representaria uma forma 
de racionalização dos eventos: a re
petição periódica dos mesmos 
acontecimentos acabava por diluir 
a novidade e a singularidade dos 
acontecimentos, tornando-os su
bordinados a uma Razão Universal 
(Logos). A essa noção racional iza- 
dora de uma circularidade da histó
ria opor-se-á a filosofia da história 
forjada com os pressupostos teoló
gicos da tradição judaico-cristã. A 
noção de pecado original, de salva
ção e de juízo final conferem um 
sentido unidirecional aos eventos Com a queda da Bastilha, a burguesia, na França, derrotava a monarquia.
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históricos, que se desenvolvem  de 
acordo com  o plano —  nem sem 
pre explícito, mas soberano —  da 
providencia divina. Esse tipo de fi
losofia  da história é o que aparece 
exposto na Cidade de Deus, de 
Santo Agostinho*.

O Iluminismo* do século XVIII 
tem sido apontado como o respon
sável pelo aparecimento de uma fi
losofia da história desvinculada de 
pressupostos teológicos. Isso foi 
obra particularmente de Voltaire*
—  que empregou pela primeira vez 
a expressão “filosofia da história”
—  e de Condorcet*, que manifes
tou firme crença no contínuo pro
gresso da humanidade.

Profundamente original foi, na 
mesma época, a filosofia da histó
ria proposta pelo pensador italiano 
Giovanni Battista Vico*. Particu
larmente importante foi sua tese de 
que só a história pode ser verdadei
ramente conhecida e entendida pelo 
homem, desde que só_ se conhece 
aquilo que se taz e é o homem 
quem faz a história, embora essa 
história concreta e manifestada em 
histórias particulares sofra a inter 
venção da Providência.

Os pensadores idealistas no final 
do século XVIII e começo do XIX
— influenciados pelo Iluminismo 
tanto quanto pelo Romantismo* — 
foram -os responsáveis pela trans
mutação da providência divina em 
forças imanentes ao processo histó
rico. Nesse sentido destacam-se 
particularmente as obras de Johann 
Gottfried Herder*, Kant* e Hegel*. 
Herder ressaltou a unidade orgâ
nica das diferentes culturas e as 
contribuições que cada uma delas 
faz- para o desenvolvimento geral 
da humanidade. Kant, em sua Idéia 
de uma História Universal de um 
Ponto de Vista Cosmopolita, apre
senta o progresso histórico como 
decorrente de um “plano secreto” 
da natureza, que conduz ã constru
ção de uma ordem civil racional, 
quer no plano nacional, quer no in
ternacional. A mais ampla especu 
lação filosófica sobre o significado 
da história foi realizada por Hegel. 
Em suas Linhas Fundamentais da 
Filosofia do Direito (1821) e, mais 
pormenorizadamente, nas Lições 
sobre a Filosofia da História (obra 
publicada postumamente, em 
1837), apresentou a história como 
o autodesenvolvimento, no tempo, 
de um Espírito Absoluto, cuja es
sência é a liberdade.

Hegel foi contemporâneo das 
primeiras tentativas para a realiza
ção de estudos históricos baseados 
em métodos críticos, não especula
tivos. Mas os esforços de historia
dores como Carsten, Niebuhr 

1733-1815) e Leopold von Ranke 
1795-1886) foram por ele critica

dos e recusados em nome de seu in
tento de construir uma história filo
sófica e sistemática.

Durante o século X IX  — século 
que representa enorme avanço nas 
investigações históricas —  surgem, 
no campo filosófico, interpretações 
da historia que pretendem se apoiar 
em postulados científicos. Augusto 
Comte*, no Curso de Filosofia Po
sitiva (seis volumes, publicados en
tre 1830 e 1842), procura justificar 
o desenvolvimento^ histórico atra
vés da “lei dos três estados”, que 
presidiria a evolução das mentali-

dades e das sociedades: ao primi
tivo estágio teológico sucederia o 
estágio metafísico e, finalmente, o 
estágio científico ou “positivo” . A 
perspectiva positivista marcou pro
fundamente a metodologia da his
tória, através da  valorização dos 
dados empíricos —  os documen
tos, em seus vários sentidos — 
como recurso fundamental para a 
explicação dos fa tos  históricos. 
Como Comte, John Stuart Mill*, 
em seu Sistema de Lógica (1843), 
defendeu a unidade básica de todas 
as formas de investigação, conside
rando que as ciências sociais —  in
cluindo a história — deveriam ado
tar procedimentos já  estabilizados 
e consagrados nas ciências natu
rais.

Herbert Spencer* (1820-1903) 
aplicou à história a lei univesal da 
evolução, que impulsionaria todo o 
Universo a passar do indefinido e 
incoerentemente homogêneo para o 
definido e coerentemente heterogê
neo. Porém a mais importante con
tribuição à compreensão das trans
formações históricas foi trazida, no

século XIX, por Karl Marx*. Sua 
concepção materialista da história
— a história explicada fundamen
talmente por fatores econômicos
—  exerceu e exerce decisiva in
fluência sobre os estudos históri
cos, representando uma renovação 
de temas e métodos.

A corrente idealista em história 
opõe-se à unificação dos conheci
mentos, com base nas ciências na 
turais, feita pelo positivismo*. Na 
Alemanha do século X IX  — onde 
tiveram início os estudos históricos 
críticos — a distinção idealista en 
tre espírito e natureza transparece 
nas obras de Wilhelm Windelband 

1848-1915), Heinrich Rickert 
1863-1936) e Wilhelm Dilthey*. 

No início do século XX, pressu
postos idealistas ressurgem na filo
sofia da história de Benedetto 
Croce* e R. G. Collingwood 
(1889-1943). Em ambos a recons
trução histórica é vista como uma 
recriação do passado na mente do 
historiador. Para eles toda história 
torna-se, no fundo, uma história do 
pensamento.

Para Marx. a história baseia-se so
bretudo em fatores econômicos.

Hegel : o Absoluto faz-se história.

No século XX, esforços de com
preensão global da história estão 
contidos nas obras de Oswald 
Spengler (1880-1936) e Arnold 
Toynbee (1889- ). A Decadên
cia do Ocidente, do primeiro, apre
senta a história como uma série de 
organismos culturais que se suce
dem, cada qual conhecendo o nas
cimento, a maturidade, o envelheci
mento e, afinal, a exaustão de suas 
possibilidades e características. Já 
Toynbee vê na história um pro
gresso espiritual resultante das res
postas dadas pelos homens ao de
safio dos colapsos e da 
desintegração de sucessivas civili
zações.

O século XX tem assistido, tam 
bém, ao ressurgimento de tentati
vas de compreensão do significado 
da história com uma fundamenta
ção teológica. É o que se encontra 
nas obras de pensadores como Paul 
Tillich*. Christopher Dawson e 
Herbert Butterfiel (1900- ). Já 
os pensadores filiados à filosofia* 
analítica, tanto na Inglaterra como 
nos Estados Unidos, têm manifes-
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tado crescente interesse pela filoso
fia crítica da história: ao invés de 
especular sobre o significado glo
bal da história, procuram sobre
tudo esclarecer o arcabouço con
ceituai que sustentaria ou deveria 
sustentar as explicações propostas 
pelos historiadores, ou seja, a estru
tura metodológica do pensmento 
histórico. Nesse sentido, são parti
cularmente importantes os traba
lhos de Maurice Mandelbaum e de 
Cari Hempel.

As diferentes formulações da  fi
losofia especulativa da história pa
recem utilizar três modos básicos 
de compreensão: o linear, o cíclico 
e o caótico.

O linear —  progressivo ou re
gressivo — supoe que os aconteci
mentos históricos se sucedem numa 
determinada direção, com sentido 
ascendente ou descendente; o 
cíclico baseia-se na idéia de que, de 
alguma forma ou outra, a história 
sempre se repete; o caótico nega 
qualquer direção definida para o 
conjunto dos eventos.
__ Na verdade, esses modelos não 

são encontrados puros na maioria 
das especulações a respeito do sig
nificado da história. Mais comum 
é se apresentarem conjugados — 
como em Vico, para quem o desen
volvimento cíclico combina-se ao 
linear, compondo uma linha de 
“evolução” histórica em forma de 
espiral.

VEJA TAM BÉM : Ciência; Conhe
cimento; Epistemologia; Explica
ção; Filosofia; Método Científico. A fome e a opressão marcam as revoltas na Europa, no século XIX; na Itália o povo resiste aos austríacos.

Com Lènin. analisa-se e aplica-se. pela primeira vez. a teoria marxista. In te re sse s  e c o n ô m ic o s  d e to rm in a ra m  ae g u e rra a  o c o rrid a s  n o  aóoulo  X X .
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Hititas

Os hititas deixaram grandes relevos em pedra, como este, de Karkemish.

Foram as pesquisas arqueológi
cas realizadas no século XIX , na 
Ásia Menor e na Síria, que desper
taram  os historiadores para a re
constituição da civilização hitita, 
até então apenas uma referência 
bíblica. A mais importante dessas 
pesquisas arqueológicas foi a do 
francês Charles Texier, em 1834, 
na Anatólia, cujo relato foi anali
sado em 1880 por A. H. Sayce. So
mente nessa época é que os restos 
de construção e as pedras gravadas 
encontradas por Texier foram con
siderados hititas. No entanto foi so
mente em 1915 —  data de publica
ção da gramática hitita pelo tcheco 
B. Hrozny —  que o povo foi consi
derado como de origem indo-euro- 
péia, procedente da Trácia.

No terceiro milênio antes de 
Cristo seria iniciado um processo 
de invasão na Ásia Menor. Esses 
grupos — mais tarde denominados 
“hititas” — subjugaram os hatis, 
fundando um centro administrativo 
em Cussar. Mais tarde, a capital foi 
transferida para Hatusas, lugar da 
atual Bogazkoeui. Entre os anos de 
1640 e 1380 a.C, o chamado An 
tigo Império Hitita já  era bastante 
poderoso, expandindo-se pela Síria 
e Babilônia. E a época do neto de 
Labarna (fundador do Império), 
Mursil I (1610-1580 a.C.), respon 
sável pelo saque da Babilônia.

Organização social e política

Os hititas eram governados por 
uma monarquia feudal de sucessão 
hereditária. Abaixo do monarca 
havia uma camada de nobres e sa
cerdotes. Os nobres exerciam car
gos oficiais e constituíam também 
a camada de guerreiros encarre
gada da guerra. Os sacerdotes, por 
sua vez, controlavam os grandes 
centros religiosos e o Grande Sa
cerdote podia também ser um go
vernador civil.

O resto da população era consti
tuído de camponeses, artesãos, pe- 

uenos mercadores e escravos, to- 
os obrigados a reservar períodos 

anuais para o trabalho em obras 
públicas.

Essa organização era montada 
sobre uma estrutura predominante
mente agrária, em que havia tam 
bém setores como o pastoreio de 
carneiros, criação de cavalos, e 
uma metalurgia de cobre, bronze e 
ferro. Em todas as atividades havia 
sinais de sua preocupação militar, 
fator decisivo nas disputas com 
egípcios e babilônios.

Anarquia e Novo Império

O Antigo Império começa a de- 
teriorar-se a partir de 1580 a.C., 
quando se tornam violentas as lu
tas pelo poder. Trata-se da “idade 
das trevas” dos hititas, época de 
anarquia e de grandes perdas terri
toriais e de riquezas.

Entre os anos de 1380 e 1347 
a.C.. porém, o império renasceria 
com Suliluliuma, o mais impor 
tante rei hitita, que inaugurou o

Novo Império, submeteu alguns 
principados na Síria, o reino de 
kadesh, chegou próximo a Da 
masco, tomou Alepo, Atchana e 
Karschewish.

De 1380 a 1200 a.C., os hititas 
seriam uma fabulosa potência do 
Oriente, respeitada por_ egípcios, 
assírios* e babilônios. É a epoca 
que corresponde às lutas pelo

domínio dos mitanianos e das re
giões sirias de Ugarit, Alepo e Kar
kemish, que foram incluídas entre 
as províncias hititas. Ao contrário 
de outros povos do Oriente, não 
pagavam impostos aos egípcios — 
chegavam mesmo a forçar a en
trada nas áreas de influencia dos 
faraós. (Esse choque de interesses 
chegou mesmo a provocar uma

guerra com o Egito, batido na bata
lha de Quadesh, em 1290 a.C.)

A desintegração

Já  por volta de 1275 a.C., os hi
titas começaram a ter dificuldades 
em suas relações com outros po
vos: freqüentemente encontravam 
diante de si os “povos do m ar”, 
vindos da Frigia, responsáveis por 
sua destruição (em 1200 a.C.)

Mesmo com as derrotas sofridas, 
sobreviveram por mais cinco sécu
los as províncias de sudeste (de 
Malaty até as fronteiras da Pales
tina), que mantiveram parte da cul
tura hitita; o processo de desenvol
vimento desses reinos, entretanto, 
não pôde ser reconstruído por falta 
de material. Nesses quinhentos 
anos —  chamados “período sírio- 
hitita” ou “neo-hitita” —  assis
tiu-se à desintegração dos hititas 
como povo, cujo fim é determinado 
pela dominação assíria.

As artes

Sem a perfeição técnica dos 
egípcios, os hititas deixaram gran
des esculturas e relevos em pedra, 
além de inúmeras inscrições cunei- 
formes de traçado bastante estra
nho. Também sem o sentido obser
vado na arte egípcia, essas obras 
“desordenadas” trataram  das rela
ções entre deuses e homens, que 
aparecem maiores que os deuses.

VEJA TAM BÉM : Frígios; Indo- 
Europeus; Imperialismo; Lídios.
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Hitler

“ Representei a última possibili
dade para a Europa. A Europa não 
podia resolver-se à reforma deci
dida voluntariamente. Não era 
possível conquistá-la por meio de 
afagos e pela persuasao. Era pre
ciso violentá-la para possuí-la.

“ O partido nacional-socialista 
não se interessa senão pela felici
dade alemã. Busca tão somente a 
felicidade do homem alemão.

“ O mal de que acusam o nacio- 
nal-socialismo é ter permitido a 
exaltação das qualidades do povo 
alemão. ( . . . )  A esse ódio mortal 
que nos submerge, somente pode
mos responder com a guerra total.

“ Se ganhar esta guerra, ponho 
fim ao poderio judaico no mundo, 
a ferro e a fogo. ( . . . )  O mundo in
teiro nos ficará eternamente agra
decido.”

Assim pensava Adolf Hitler, um 
homem que se julgava capaz de de
cidir os destinos do mundo, a pre
texto da superioridade racial que 
via em seu povo. Mas a força des
sas expressões (e de todo o Testa
mento Político de Hitler) não en
contrava eco na realidade: o livro 
foi escrito no início de 1945, pouco 
antes da derrota final.

Um artista miserável

Nascido a 20 de abril de 1889, 
em Brauunau-am-Inn, pequena ci
dade da fronteira austro-alemã,
Adolf Hitler faz o curso secundário 
em Linz, mas dedica-se pouco ao 
estudo. Espera com isso que o pai, 
empregado subalterno do serviço 
aduaneiro austríaco, deixe de insis
tir para que ele se torne também 
um funcionário público. Adolf quer 
ser pintor.

Com a morte do pai, em 1903, 
vai, com a irmã e a mãe, morar 
num subúrbio de Linz. Em 1905,
Adolf tem uma doença pulmonar e 
abandona a escola por um ano. De
pois da cura, volta a estudar. Mas 
por pouco tempo: decide trocar a 
provinciana Linz por Viena, a capi
tal do Império Austro-Húngaro, 
onde poderia cursar a Academia de 
Bei as-Artes. Reprovado duas vezes 
no exame de admissão, passa a vi
ver da pintura de cartões postais e 
aquarelas. Isso rende muito pouco 
e Adolf vê-se obrigado muitas ve
zes a dormir faminto em asilos no
turnos. Mas não procura emprego: 
prefere trabalhar por conta própria, 
mesmo ocasionalmente, a “escorre
gar" para as fileiras do proleta 
riado, segundo diria mais tarde.

Acompanha os debates do Parla
mento, em Viena, como admirador 
do Partido Nacionalista Germâ 
nico, cujos postulados —  que mais 
tarde os nazistas adotarão em boa 
parte —  são o anti-semitismo, o 
anti-socialismo e a supremacia ger
mânica no império multinacional 
da Áustria-Hungria (formado por 
austríacos, húngaros e vários povos 
eslavos, como tchecos, eslovacos, 
sérvios, croatas), com a  união desse 
império ao alemão.

Observando Karl Lueger " E r a  p re c iso  v io le n tá -la  para  p o s s u í-la "  a firm o u  A d o lf  H it le r . re fe rin d o -s e  à E u ro p a  q u e  ele  pueera  e m  g u e rra .
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(1844-1910), burgomestre de Viena 
e chefe do Partido Social Cristão, 
Adolf descobre a importância da 
propaganda entre as massas para a 
conquista de adeptos. E um dos 
pontos básicos da propaganda 
desse brilhante orador e também o 
anti-semitismo. Essa vivência em 
Viena delineia na mente do frus
trado artista os princípios de sua 
“filosofia” política. Em 1913, ele 
deixa o Império Austro-Húngaro: 
“Repelia-me aquela mistura de 
tchecos, polacos, húngaros, rutenia- 
nos, sérvios, croatas e, por toda 
parte, esse cogumelo da humani
dade. . . judeus e mais judeus”.

Vai para a Alemanha, instala-se 
em Munique, onde continua a viver 
sem trabalho regular. Passa a fre
qüentar círculos anti-semitas.

Em agosto de 1914, pouco mais 
de um mês depois do início da Pri
meira* Guerra Mundial, Adolf en
tra como voluntário num regimento 
da Baviera. Luta durante os quatro 
anos do conflito, é promovido a 
cabo e condecorado duas vezes 
com a Cruz de Ferro em 1914 e em 
1918.

Terminada a guerra, ele está hos
pitalizado, curando-se da cegueira 
tem porária causada por um gás 
lançado pelos britânicos na última 
batalha de Ypres. É no hospital que 
fica sabendo da derrota, e engrossa 
a corrente de opinião segundo a 
qual o Exército alemão não fora 
vencido no campo de batalha, mas 
“apunhalado pelas costas” pelos 
políticos.

D o E xército  à po lítica

A derrota enfraquece o governo 
imperial. No dia 3 de outubro de 
1918, os marinheiros iniciam em 
Kiel uma revolta que se estende ra
pidamente. Em toda a Alemanha, 
formam-se “conselhos de operários 
e soldados”, seguindo o modelo 
dos sovietes da revolução comu
nista russa do ano anterior. A 9 de 
novembro, o Kaiser Guilherme* II 
abdica e o social-democrata Phi- 
lipp Scheidemann (1865-1939) pro
clama a República de Weimar em 
Berlim.

A mudança de regime salienta as 
divergências entre os grupos políti
cos e aumenta a disputa pelo poder. 
Os social-democratas, favoraveis a 
um combate gradual ao capita
lismo*, entram em aliança com o 
Exército, contra a extrema es
querda (representada pelos “espar- 
taquistas”). Hitler é encarregado 
pelo Exército de dar cursos de ci
vismo para as tropas, combatendo 
o comunismo*.

Em 11 de janeiro de 1919, co
meça em Berlim uma greve geral, 
reprimida pelo Exército em dias 
que ficaram conhecidos como a 

semana sangrenta” e durante os 
quais são mortos dois importantes 
lideres comunistas: Karl Liebk- 
necht* e Rosa Luxemburgo*.

Enquanto na conferência de Ver
salhes os vitoriosos da guerra dis
cutem o futuro alemão, uma assem
bléia nacional constituinte réúne-se 
em Weimar. A 3 de julho, a assem
bléia vota a Constituição de Wei
mar, que estabelece um regime fe
deral e parlamentar, com eleição 
direta para a presidência da Repú
blica.

Mas, um mês antes de votar a 
Constituição, a assembléia apro
vara o tratado de Versalhes, que se
parava a Prússia Oriental do resto 
da Alemanha, pelo corredor de 
Dantzig, e obrigava que se entre
gassem às nações vitoriosas prati
camente todos os navios mercan
tes, equipamentos industriais e

materiais ferroviários alemães, 
além de estabelecer um efetivo má
ximo para o Exército (100 000 ho
mens).

Com a aceitação do tratado de 
Versalhes, a agitação nacionalista 
contra o governo aumenta bas
tante. Hitler identifica-se com as 
idéias fortemente nacionalistas de

Anton Drexler, líder do Partido dos 
Trabalhadores Alemães, de Muni
que. Aceita o convite para entrar 
nesse grupo, em 1920; é encarre
gado do setor de propaganda, e re
vela-se um eficiente orador.

A 24 de fevereiro de 1920, os 
chefes do partido promovem uma 
reunião de massa e expõem um 
programa de 25 pontos, que inclui: 
negação do tratado de Versalhes, 
união de todos os alemães numa 
“grande Alemanha”, eliminação da 
cidadania dos judeus, proibição da 
participação de judeus em cargos 
públicos, expulsão de todos os ju 
deus que tivessem entrado no país 
depois de 1914. Outros pontos ex
pressam as reivindicações da fac
ção de esquerda do partido (que, 
afinal, se apóia nos trabalhadores): 
abolição de toda renda que não 
seja ganha pelo trabalho, nacionali
zação dos trustes, participação es
tatal no lucro das grandes indús
trias, socialização dos grandes 
estabelecimentos comerciais e seu 
arrendamento por preço baixo a 
pequenos comerciantes. A 1.° de 
abril, o partido recebe um novo 
nome: Partido Nacional Socialista 
Alemão dos Trabalhadores (Nazi, 
na abreviatura alemã).

Em um ano, Hitler ganha o con
trole do partido, afasta Drexler e, 
em 29 de julho de 1921, torna-se o 
presidente. Em agosto, participa da 
organização da SA (Sturm Àblei- 
lung =  Grupo de Assalto), organi- 
zaçao paramilitar cuja tarefa origi
nal é manter a ordem em comícios 
e concentrações nazistas. A partir
d a í.  o  m o v im e n t o  se e x p a n d e  p e lo

Com oportunismo e eficientes métodos de propaganda e organização, ele criou uma liderança de tipo emocional.

O c u p a ç ã o  do R u h r pela  F ra n ç a : u m  p re te x to  para H it le r  te n ta r  u m  oo lp e.
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sul do país e conquista adeptos im
portantes como Herman Goering*, 
Ernst Rohem* e Otto Strasser 
(1897- ), que farão parte do go
verno nazista. Em 1923, Hitler já  
detém uma liderança que, além de 
emocional, baseia-se na capacidade 
de organização, numa utilização 
racional dos meios de comunicação 
de massa, em seus dons oratórios 
e no fascínio que consegue exercer 
sobre seus liderados. Mas ainda é 
o começo.

O terreno favorável

As más conseqüências da guerra 
criam uma insatisfação que se 
agrava em 1923, com a ocupação 
do Ruhr pelos franceses, em ja 
neiro, e a desastrosa desvaloriza
ção da moeda nacional. Hitler acha 
que é o momento adequado para 
um golpe de Estado e, inspirado na 
“marcha sobre Roma” de Musso- 
lini* (outubro de 1922), tenta to
mar Munique para depois marchar 
sobre Berlim ( 8  a 9 de novembro 
de 1923). Mas o governo esmaga a 
manifestação de rua e, em abril de 
1924, Hitler é condenado a cinco 
anos de prisão.

Na cadeia, ele estuda o fracasso 
recente e conclui que o melhor ca
minho é a conquista legal do poder, 
com base na propaganda. Apro
veita os meses de prisão para ditar 
a seu secretário parte da obra que 
se tornará um manual do movi
mento nazista: Mein K a m p f (Mi
nha Luta, 1925-27).

Consegue ser libertado em de
zembro do mesmo ano e vai conti
nuar o livro na região sul-oriental 
da Baviera. Nessa época, apaixo- 
na-se por sua jovem sobrinha Geli 
Raubal, com quem mantém uma li
gação acentuadamente neurótica. 
(Em 1931, depois de violenta dis
cussão do casal. Geli pratica o 
suicídio).

Paralelamente, Hitler trata de 
rearticular o partido, que fora dis
solvido depois do frustrado golpe. 
C ria a SS (Schutzstaffel), uma polí
cia interna da organização, e, em 
1926, a Juventude Hitlerista(W;7/er 

Jugend). Mas, com o afluxo de ca
pitais americanos e a estabilização 
do marco, devido ao plano elabo
rado pelo banqueiro e político nor
te-americano Charles G. Dawes 
(1865-1951), e aplicado em. agosto 
de 1924, a Alemanha se recupera 
economicamente. E o nazismo en
tra em recesso.

A crise* econômica de 1929 for
nece aos nazistas nova oportuni
dade de ascensão. Os capitais nor- 
te-americanos se retiram, as 
exportações caem, a inflação é 
imensa, há milhões de desemprega
dos e pequenos burgueses arruina
dos, que voltam sua simpatia para 
Hitler.

No mesmo ano, o partido au
menta sua força aproximando-se de 
grandes industriais, que passam a 
contar com as milícias da organi
zação para reprimir os comunistas. 
O partido, que em 1928 tinha doze 
representantes no Reichstag (Parla 
mento), passa a ter 107 com as elei
ções de 1930.

No ano seguinte, Hitler se natu
raliza alemão e tenta a presidência. 
Perde para o Marechal Paul von 
Beneckendorff und von Hinden-

burg*, que chefiara o Exército na 
Primeira Guerra Mundial 
(13 400 000 votos contra 
19 300 000). Nas eleições de 1932, 
os nazistas elegem 230 deputados 
e se tornam a maior força parla
mentar. Mas o Reichstag é dissol
vido, pois os nazistas negam-se a 
aceitar qualquer Gabinete que não 
seja chefiado por Hitler, e os comu
nistas recusam-se a colaborar com 
os social-democratas. Na nova elei
ção, os nazistas conseguem 196 de- 
putados^ e o dilema persiste. Para 
não enfrentar a ameaça de um 
golpe de Estado articulado pelos 
chefes políticos, dos Gabinetes an
teriores, Hindenburg concorda em 
designar Hitler como chanceler 
(primeiro-ministro) em janeiro de
1933. E a chegada legal ao poder.

Ditadura e militarismo
Hitler age com grande rapidez e 

em seis meses consolida seu go
verno ditatorial. Explora o incên
dio do Reichstag. atribuindo-o aos 
comunistas, para obter de Hinden
burg um decreto suspendendo as li
berdades fundamentais. Há outra 
dissolução do Reichstag e as elei
ções conseqüentes (5 de março de 
1933) fazem-se num clima de vio
lência incentivado pelas SA. Os na
zistas conseguem 44% dos votos e 
Hitler obtém do Parlamento plenos 
poderes por quatro anos. Dissolve 
todos os outros partidos e acaba 
cojn o particularismo político ale
mão, designando governadores 
para cada Estado. Faz uma depu
ração política e racial nos cargos 
administrativos, promove o boicote 
aos comerciantes judeus e ainda em 
março abre os primeiros campos de 
concentração (que no ano seguinte 
serão dirigidos pela SS). Em abril, 
cria a Gestapo (Geheime Staatspo- 
lizei — Política Secreta do Estado).

As SA, tropas de assalto do par
tido, criam problemas com o Exér
cito, pois pretendem tornar-se o 
Exército Popular Alemão, e com 
prometem a aliança de Hitler com 
os grandes industriais, pois repre
sentam o setor esquerdista do par
tido. Na noite de 30 de julho de
1934, Hitler promove o expurgo 
sangrento das SA, eliminando Ro
hem (comandante dessas forças 
desde 1930) e outros chefes.

Hindenburg morre a 19 de 
agosto de 1934 e Hitler acumula as 
funções de presidente e chanceler, 
depois de um plebiscito em que ob
tém 8 8 % dos votos. O Estado hitle- 
rista se centraliza cada vez mais, 
embora seja constituído da união, 
em torno do Fiihrer (guia), de vá
rios chefes com grande liberdade 
em sua esfera de ação. Mas a liga
ção pessoal de todos com Hitler ga
rante a unidade.

As realizações econômicas" do 
governo asseguram o apoio popu
lar: quando, em 1933, a indústria 
está quase paralisada e há 6  mi
lhões de desempregados, Hitler 
concede crédito aos investidores e 
estimula a indústria armamentista. 
Em 1938, o problema do desem
prego está praticamente superado. 
A economia passa do índice 100 
em 1932 a 225 em 1939. E o desen
volvimento da indústria de guerra 
prepara a concretização dos princi-
p a is  p la n o s  d e  p o l í t i c a  e x te rn a  tra
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çados em Mein Kampf: anulação 
do tratado de Versalhes, reunião 
das populações germânicas num só 
país através da conquista do “es
paço vital" nas terras da Europa do 
leste. Polônia, Ucrânia e Rússia.

Em 1935, Hitler restabelece o 
serviço militar obrigatório. A 17 de 
março de 1936, o Exército ocupa 
a Renânia e, em setembro de 1938 
(com Hitler como comandante su
premo das Forças Armadas), a 
Áustria.

A conferência de Munique (29 e 
30 de setembro de 1938), da qual 
participam França, Grã-Bretanha, 
Itália e Alemanha, permite que Hi
tler anexe um quarto do território 
da Tchecoslovaquia, onde vivem 
alemães. Em àbril de 1939, anexa 
a Boêmia, a Morávia e Memel. 
Nesse mês, reivindica territórios 
alemães da Polônia. Depois de re
forçar a aliança com a Itália de 
Mussolini (feita em 1936) e assinar 
um pacto de neutralidade com Sta- 
lin* (23 de agosto de 1939), Hitler 
sente-se seguro para invadir a Polô
nia, certo de que as potências mun
diais, mais uma vez, nada farão 
ante um fato consumado. Mas, 
com a invasão da Polônia, a 1.“ de 
setembro de 1939. Hitler desenca
deia a Segunda* Guerra Mundial. 
E o começo do fim.

O fim da aventura

As forças hitleristas dominam a 
França a partir de junho de 1940 
e atacam a Inglaterra, esperando 
forçá-la a um acordo de paz. Na 
Rússia, o ditador, dominado pela 
própria imagem propagandística, 
recusa-se a ordenar em tempo a re
tirada (“ O Exército alemão jam ais 
recua”) e perde a decisiva batalha 
de Stalingrado (2 de fevereiro de 
1943). Também enfrenta adversá
rios internos, que, a 2 0  de julho de 
1944, colocam uma bomba numa 
sala de conferências. O Führer é 
apenas ligeiramente ferido e faz um 
expurgo no alto comando, na admi
nistração e também nos meios di
plomáticos.

Em novembro de 1944, com o 
avanço dos aliados, Hitler dirige, 
de um subterrâneo em Berlim, os 
últimos combates. Vendo-se per
dido, ordena destruições maciças 
no próprio pais. No fim, tem a seu 
lado apenas Joseph Paul Goeb- 
bels*. Martin Borman (1900- 
1945?) e a companheira Eva Braun 
(1912-1945).

Entre uma ordem e outra, dita a 
Borman algumas notas, que seriam 
publicadas mais tarde sob o nome 
de Testamento Político de Hitler. É 
uma tentativa de explicar a derrota 
iminente, acompanhada de um in
centivo à retomada futura da luta 
pelos alemães. Nessas notas, ele diz 
que não esperava enfrentar os Esta
dos Unidos nem a Inglaterra, e atri
bui esse confronto com os dois 
países aos judeus:

“ O acaso da história quis que. 
enquanto eu tomava o poder na 
Alemanha, Roosevelt, escolhido 
pelos judeus, assumisse o governo 
dos Estados Unidos.

“ Em princípio de 1941, a Grã- 
Bretanha teria podido ( . . . )  reti
rar-se da luta e celebrar a paz 
branca com a Alemanha. ( . . . )  
Quando th u rch ill se negou a cele

brar comigo um entendimento, ar
rastou o país (dele) à política de 
suicídio. ( . . . )  Eu tinha estimado 
muito mal o poderio da dominação 
dos judeus sobre os ingleses de 
Churchíll. ( . . . )  A Inglaterra tradi
cional teria ajustado a paz. ( . . . )  A 
Alemanha, por fim, com a reta
guarda bem garantida, poderia lan- 
çar-se à realização de sua principal 
tarefa, a meta da minha vida e a ra
zão de ser do nacional-socialismo: 
o aniquilamento do bolchevismo. 
Dai resultaria, como conseqüência, 
a conquista de grandes espaços a 
leste, que deveriam assegurar o fu
turo do povo alemão^5.

Seu ódio aos judeus servia tam 
bém de argumentação para expli
car o marxismo*: “O judeu mardo- 
queu Marx, como bom judeu, 
esperava o Messias. Transpôs o 
Messias para o materialismo histó
rico. ( . . . )  Com um truque desses 
dominam-se os hom ens!”

Os franceses o desorientavam: 
“A França é velha rameira que não 
deixou nunca de nos enganar, de 
fazer-nos burlas e chantagens” . Os 
italianos o decepcionavam: “O 
maior serviço que a Itália poderia 
ter-nos prestado seria manter-se 
afastada do conflito”. E conclui: 
“Penso que esta guerra estabeleceu 
pelo menos a decadência irreme
diável dos países latinos” .

Nos últimos momentos, já  via a 
derrota mais perto: “ A vida não 
perdoa nunca a fraqueza. ( . . . )  Se 
tivermos de ser vencidos nesta 
guerra, não será possível conside
rar para nós senao derrota total. 
( . . . )  Quanto mais sofrermos, mais 
resplandescente será a ressureição 
da Alemanha eterna. ( . . . )  Toda
via, eu, pessoalmente, não suporta 
rei viver nessa Alemanha de transi
ção que sucederá ao nosso Terceiro 
Reich vencido”. A 30 de abril de 
1945, com as tropas dos aliados já 
em Berlim, Hitler teria praticado o 
suicídio. Junto com seu marido 
(haviam se casado um dia antes) 
morre Eva Braun.

Uma de suas últimas notas re
vela, junto aos ódios irracionais de 
uma mente doentia, e ao fanatismo 
que usara como arma e pelo qual 
terminara envolvido, uma inteligên
cia que raramente lhe foi negada e 
que lhe permitiu fazer previsões em 
parte acertadas sobre o futuro do 
mundo: “Caso o Reich seja derro
tado, enquanto se espera a elevação 
dos nacionalismos asiático, afri
cano e, quem sabe, sul-americano, 
somente ficariam no mundo duas 
potências capazes de se confronta
rem eficazmente: os Estados Uni
dos e a Rússia Soviética. As leis da 
história condenam estas duas po
tências a se medirem, ou em plano 
militar ou então simplesmente em 
plano ideológico". Na conclusão 
reafirma o mito da raça superior: 
“Uma e outra (as potências cita
das) tenderão necessariamente para 
o desejo de conseguir, em prazo 
mais ou menos curto, o apoio do 
único grande povo europeu que 
subsistirá depois da guerra: o povo 
alemão".

VEJA TAM BÉM : Alemanha 
(RD A); Fascismo; Nazismo; Se
g u n d a  G uerra  M im d ia t.

Ele queria "construir” a Europa. ("O Estado Hitleriano", Magnus Zeller.)

U m  p a ra n ó ic o  e se u a n ti-s e m itis m o  e m  " C u lt u r a  N a z is ta " , de D ie g o  R ivera



238 Hobbes

FhnM- S

v  f fM jU M J m v fiY

M j m L À
- I ' i ' f h  )*>/#

Hobbes

Thomas Hobbes nasceu na ci
dade de Westport, Inglaterra, em 5 
de abril de 1588. Seu pai, um vigá
rio inculto e violento, tinha tantos 
atritos com o filho que um tio re
solveu encarregar-se da educação 
do menino. Com esse tio, Thomas 
estudou os clássicos; e já  aos ca
torze anos traduziu Medéia, de 
Eurípides*. Quando estava com 
quinze anos ingressou na Universi
dade de Oxford, onde aprendeu ló
gica escolástica e filosofia (vindo a 
adquirir muito interesse por Aristó
teles*).

Formado em Oxford, Hobbes 
tornou-se, como a maioria dos ho
mens cultos da época, preceptor de 
jovens nobres. Com Lorde Hard- 
wick, um de seus alunos, fez longa 
viagem pela França (onde, de 1629 
a 1631, estudou as obras de Eucli- 
des*, Galileu* e Kepler*) e pela 
Itália.

Em 1637, de volta a sua pátria, 
encontrou a organização política 
debatida por parlamentares purita
nos e presbiterianos (os “cabeças 
redondas”) e partidários do rei (os 
“cavaleiros”).

Hobbes — que não podia imagi
nar que essa rivalidade culminaria 
com a deposição do Rei Carlos* I
—  colocou-se abertamente ao lado 
dos “cavaleiros”. Assim, quando o 
arcebispo William Laud* e o conde 
de Stratford* — principais auxilia
res do rei — foram levados à torre 
de Londres, acusados de conspira
ção, Hobbes retirou-se para a 
França (1640). Temia que seu De 
Corpore Politico, livro favorável à 
monarquia*, que circulava clandes
tinamente, também o levasse à pri
são.

Durante esse exílio voluntário, 
que durou onze anos, ensinou ma
temática ao futuro rei da Ingla
terra, Carlos II (1630-1685). Mas 
isso era uma pequena parcela de 
suas atividades — Hobbes, que já 
publicara De Cive (Do Cidadão) 
em 1642, dedicava-se açora inten
samente a sua obra maxima, Le- 
viatã.

A estada em Paris representou 
uma experiência intelectual muito 
importante para Hobbes. Na capi
tal francesa, ele entrou em contato 
com idéias filosóficas e científicas 
decisivas para sua formação. Sua 
preocupaçao com problemas políti
cos e sociais ganhou novo enfoque 
com a influência dos filósofos me- 
canicistas (que afirmavam que to
dos os fenômenos tinham origem 
no movimento da matéria).

A publicação do Leviatã em 
Londres, três anos após a queda de 
Carlos I, desagradou profunda
mente a Igreja Católica e o governo 
francês. Assim, ainda em 1651, 
Hobbes resolveu voltar para sua 
terra, declarando submissão ao go
verno de Cromwell*.

Em 1660, com a restauração dos 
Stuart, sua situação melhorou. Pas
sou a receber uma pensão do Rei 
Carlos II, o que lhe possibilitou in
tensa atividade intelectual. Dessa 
forma, Hobbes lançou-se a debates

Hobbes, um dos grandes teóricos 
do absolutismo no século XVII.

fenômeno básico, não só da natu
reza, como também da vida social 
do homem. Considerava que toda 
explicação deveria partir de movi
mentos primários para que se pu
desse atingir os mais complexos. 
Esse modelo de análise está pre
sente em todas as suas obras.

Para Hobbes todo conhecimento 
parte dos sentidos, que apreendem 
os fenômenos. Mas esse seu empi
rismo* está associado ao raciona- 
lismo*, que o leva a aspirar à cons
tituição de uma ciência j>eral das 
conseqüências (ligações lógicas en
tre diferentes afirmações sobre fa
tos percebidos). Por outro lado, se
guindo a tradição nominalista de 
Guilherme de Occam*, Hobbes 
considera que os universais (idéias 
gerais como “a mesa”, “ o homem”) 
são apenas signos convencionais 
que nao designam nada de real
mente existente, já  que só existem 
os objetos singulares e corpóreos. 
Assim, ao fenomenismo* Hobbes 
sobrepõe um nível de conhecimento 
abstrato 'que se converte num cál
culo de signos convencionais.

Mas Hobbes tornou-se impor
tante para o pensamento ocidental 
principalmente por suas idéias polí
ticas, pelo apoio que sua teoria 
dava ao absolutismo*. Concebeu a 
política como uma ciência que pre
cisa ser fundamentada em noções 
exatas.

O título de sua maior obra repor- 
ta-se a um monstro marinho citado 
na Bíblia. Mas, no frontispício da 
primeira edição do livro, o leviatã 
e representado como um gigante 
coroado. O corpo da figura está 
formado por milhares de homenzi
nhos. Com a mão direita, o gigante 
segura uma espada (simbolizando 
o poder temporal) sobre um campo 
e uma cidade; na esquerda, ostenta 
um báculo episcopal (símbolo do 
poder espiritual). Na introdução da 
obra ele explicou que “ ( . . . )  esse 
grande Leviatã, que se denomina 
coisa pública ou Estado ( . . . )  não 
é mais do que um homem artificial 
embora de estatura muito elevada 
e de força muito maior do que_o 
homem natural, para cuja proteção
e  d e f e s a  f o i  i m a g i n a d o ” .Toda força ao Estado, em prol da segurança. (Frontispício de "Leviatã” .)

sobre os mais diversos assuntos: re
ligião, filosofia, política e matemá
tica.

Mas ficou pouco tempo na posi
ção privilegiada de favorecido pela 
Coroa. O primeiro-ministro de 
Carlos II, Lorde Clarendon 
(1609-1674), mostrou-se escandali
zado com os favores concedidos a 
um homem suspeito de ateísmo, e 
o Parlamento tomou a mesma ati
tude de crítica.

A peste (1665) e o grande incên
dio (1666) que atingiram Londres 
despertando temores supersticiosos 
no povo, pioraram a situação do 
escritor. A Câm ara dos Comuns 
designou uma comissão para inves
tigar escritos ateus, e Hobbes foi 
especialmente mencionado. Depois 
disso, não conseguiu permissão 
para publicar qualquer obra sobre 
questões que fossem objeto de con
trovérsia.

Por essa razão, dedicou os últi
mos anos de sua vida à versão, 
para o latim, das epopéias do poeta 
grego Homero*: Ilíada e Odisséia; 
ainda da mesma época é sua A u to 
biografia, que foi escrita em versos 
latinos. Morreu em 4 de setembro 
de 1679.

O g igante co roado

O sistema filosófico concebido 
por Hobbes compunha-se de três 
partes. Na primeira, tratou dos cor
pos materiais no mundo, o que in
cluía estudos de mecânica (ou, mo
dernamente, física) e geometria; na 
segunda, estudou fisiologia e psico
logia; e, na terceira parte, investi
gou o mais complexo de todos os 
corpos, o corpo “artificial”, tam 
bém denominado sociedade ou Es
tado*.

Para Hobbes, o movimento é o
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No decorrer do livro, Hobbes 
constrói uma estrutura da génese 
do poder, pelo qual o homem an
siaria durante toda a vida.

Assim, no “estado de natureza” 
— situação hipotética em que os 
homens viveriam se não existissem 
a sociedade e o Estado —  cada ho
mem procuraria satisfazer suas as
pirações: os outros são concorren
tes que precisam ser eliminados ou 
subjugados.

Não existiria propriedade nem 
lei, mas a guerra constante que essa 
situação provoca não só impede 
qualquer desenvolvimento (agrí
cola, industrial e científico), como 
também provoca temor constante 
da morte, o que compele o homem 
a sair desse caos político.

A razão sugere-lhe os meios de 
manter um entendimento recíproco, 
de conviver. Comandados pela ra
zão, todos concordam em renun
ciar ao direito ilimitado (durante o 
estado de natureza) sobre todas as 
coisas. Contudo, o acordo não é 
suficiente para garantir a tranqüili
dade: é preciso um poder irresistí
vel, com força de repressão, capaz 
de atemorizar os homens e fazê-los 
seguir suas determinações. Esse po
der, constituído graças a um pacto 
voluntário dos homens, é o Estado. 
Segundo Hobbes, o Estado que re
presenta todos os homens “( . . . )  é 
detentor por isso mesmo de tanto 
poder e torça que se torna capaz,

graças ao terror que inspira, de di
rigir as vontades de todos”. O po
der do Estado é absoluto e indivisí
vel. Nem mesmo a Igreja pode 
opor-se a ele. Assim, o soberano — 
autoridade máxima do Estado — 
detém todo o poder político e espi
ritual.

Para Hobbes, somente essa 
concentração da autoridade ga
rante a unidade e a paz social. 
Mesmo a propriedade e uma con
cessão do soberano: se não exis
tisse o Estado, ninguém poderia go
zar com segurança de qualquer 
propriedade, pois todos teriam di
reito natural sobre todas as coisas.

Ainda que sua teoria sobre a ori
gem e a manutenção do poder justi
ficassem o absolutismo, no Leviatã  
Hobbes também explicita as condi
ções de dissolução de um Estado. 
A estrutura política dissolve-se 
quando desaparece a autoridade 
absoluta, e isso, por sua vez, ocorre 
quando o soberano não propor
ciona mais proteção a seus súditos. 
Sempre que um Estado não dá se
gurança aos cidadãos, estes encon
tram-se desligados de qualquer 
obrigação que deveriam ter para 
com a autoridade.

VEJA TAM BÉM : Absolutismo;
A u to r id a d e ;  E m p ir i s m o ; E s ta d o ;  
M o n a r q u ia ;  N o m in a lis m o .

Holanda

SUM ÁRIO

Localização: nordeste da Europa 
Limites: mar do Norte (N e 0): Bél

gica (S); República Federal da Ale
manha (L)

Superfície: 40 844 km 2 
População: 11 461 964 hab. 
Cidades principais:

Amsterdam (cap. - 799 756 hab.): 
Rotterdam (662 042 hab.): 
Utrecht (272 248 hab.): Gronin
gen (1 7 0 9 4 4  hab.)

Idioma: holandês
Religião: protestantismo (41% da 

população): catolicismo (40%); 
18% não têm religião; 1% (outros 
credos)

Portos principais: Rotterdam e Ams
terdam

Aeroporto principal: Schiphol 
Rodovias: 82 488 km 
Ferrovias: 3 148 km 
Unidade monetária: florim (gulden, 

ou ainda, guilder)

Koninkrijk der Nederlanden (li
teralmente, Reino das Terras Bai
xas) é o nome oficial da Holanda, 
palavra que significa quase a 
mesma coisa: “terra côncava” . A 
designação tem toda razão de ser,

pois a quase totalidade do território 
desse pequeno país europeu está 
abaixo do nível do mar, ou pouco 
acima dele.

O processo de abaixamento co
meçou logo depois do fim da Era 
Primária; posteriormente, foram se 
acumulando sedimentos diversos.

Na segunda metade da Era Ter
ciária, uma vasta planície foi for
mada pelos rios Reno e Mosela, 
como resultado do levantamento 
das Ardenas e do maciço xistoso 
da Renânia.

_Na Era Quaternária, as glacia- 
ções escandinavas invadiram a 
parte setentrional da atual Holanda 
e, ao se retirarem, deixaram vastas 
depressões onde se desenvolveram 
planícies de turfas. Restos das gla- 
ciações permanecem até os dias de 
hoje: terrenos argilosos cheios de 
pedras, blocos erráticos e sobre
tudo morainas, cujas principais 
acumulações formam as cadeias de 
colinas que vão de Veluwe a Nij- 
megen.

Até o segundo milênio antes de 
Cristo, a região foi invadida pelas 
águas do mar, ficando emersos 
apenas os mais altos terraços flu
viais, os picos morâinicos e as du
nas produzidas por correntes marí
timas e ventos.

Depois do segundo milênio uma 
ligeira regressão das águas favore
ceu o aparecimento de outra série 
de planícies turfosas. No entanto, 
nova elevação do nível do mar pe
netrou na pa rte  ocidental onde sur
giram golfos imensos desde a Zee- 
lândia ao sul, até o Waddenzee e 
o golfo de Dollart. Finalmente, o 
surgimento do Zuiderzee, ao norte, 
constituiu a última fase da invasão 
processada pelas águas do mar.

Todos esses fenômenos resulta-

Moinho de vento, ainda um símbolo do próspero Reino dos Países-Baixos.



Holanda

Amsterdam —  a "Veneza do Norte" —  é toda construída sobre a água. A cidade é sulcada de canais concêntricos.

ram num relevo em que se distin
guem três regiões principais. A pri
meira, a norte e nordeste, 
corresponde à zona das glaciações, 
responsáveis pelos pântanos natu
rais, posteriormente substituídos 
pelos campos de agricultura. A se
gunda, ao sul, é formada pelos pla
naltos calcários de Limburgo, pro
fundamente sulcados por vales. A 
terceira, a oeste, forma uma paisa
gem anfíbia: arquipélago zeelan- 
dês, braços e afluentes dos rios Mo- 
sela e Reno, pântanos e as terras 
recuperadas às águas; são os pol- 
ders.

O clima da Holanda é tipica
mente temperado oceânico. Os ve
rões e os invernos, apesar de bas
tante distintos, não chegam a 
apresentar os rigores contrastantes 
das porções mais interiores da Eu
ropa. As’ chuvas (700-800 milíme
tros anuais) distribuem-se no correr 
de todo o ano, associadas aos ven
tos oceânicos de oeste, no verão, e 
às penetrações das frentes polares, 
no inverno.

O intenso uso do solo pela ativi
dade agrícola (que ocupa mais de 
dois terços do território) substitui 
quase que totalmente a cobertura 
vegetal natural, representada por 
pobres formações rasteiras, cam 
pos e pequenas florestas.

O  povo

O responsável pela profunda 
transformação das condiçoes natu

rais do pais e um povo cujas ori
gens mais antigas encontram-se no 
período pós-glaciário do Paleolí
tico Superior, por volta de 10000 
a.C. Eram caçadores de renas, pes
cadores e coletores de vegetais.

O povoamento extensivo, no en
tanto, só foi feito com os frísios, 
povos germânicos* ali instalados 
antes da era cristã. A eles vieram 
juntar-se os romanos, em pequena 
escala, e sobretudo os saxoes e 
francos*, vindos com as invasões 
germânicas do século IV d.C. Pos
teriormente, minorias alóctones, 
que hoje não passam de 2 % da po
pulação total, deram sua contribui
ção; mas o conjunto da população 
continuou a ser predominante
mente germânico.

Essa população tem crescido es
petacularmente desde o séçulo 
XIX. Em 1830 eram 2 600 000 in
divíduos, cifra duplicada em 1900 
e quadruplicada sessenta anos de
pois. As razões para isso são a 
altíssima taxa de natalidade 
(14,5/1 000) e a baixa mortalidade 
(8 , 2 / 1  0 0 0 ), do que resulta a mais 
alta densidade demográfica do con
tinente europeu (329 habitan
tes/km 2.

O  m ar, áspero  am igo

O imenso esforço despendido 
para dominar a natureza (mais exa
tamente, o mar) começou por volta 
do primeiro século depois de 
Cristo. Nessa época, os habitantes 
do extremo norte foram obrigados 
a elevar colinas artificiais para 
conter a fúria das águas.

Sete ou oito séculos depois, ao 
que tudo indica, foram construídos 
os primeiros diques mais reforça
dos e, no século XIII, diversas re
giões costeiras estavam protegidas.

^  luta, contudo, não estava ter
minada. Por diversas vezes o mar 
voltou a inundar as terras e novos 
diques foram construídos. No de
correr dessa disputa, muita coisa 
aconteceu, como a devastação da 
área sudeste de Roterdam no sé
culo XIV e primeira metade do sé
culo XV. Foi importante, então, o 
aparecimento dos moinhos, com a 
função de drenagem das águas.

Assim foram sendo formados e 
reformados inúmeros e extensos 
polders, áreas recuperadas à inva
são das águas e continuamente en
xugadas, pois permanecem em 
nível abaixo da preamar. A mais 
extensa recuperação efetuada foi a 
do Zuiderzee, começada pouco de
pois de 1920. Ela levou à criação 
de vários polders, transformando o 
vasto golfo num mar de água doce, 
o Ijsselmeer. Até 1942 ficaram 
prontos dois polders num total de 
60 0 0 0  hectares, transformados em 
campos de lavoura. Mais tarde, fe
charam-se os de Flevoland Este, 
Flevoland Sul e Markerwaard, e 
com isso foram obtidos 2 0 0  0 0 0  

hectares, quase 6 % de todo o terri
tório atual do país.

Mas uma catástrofe só compará- 
vel à que destruiu a região de Ro
terdam no século XV pôs a perder 
boa parte desse esforço: no ano de 
1953, uma grande maré, acompa
nhada por violentas tempestades, 
atacou os diques, arrancou os talu
des internos e abriu 67 brechas. Em 
conseqüência disso, 5,7% das ter-
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Todos os habitantes da cidade de Hoom estão na praça: é dia de mercado. Diques: cada pedaço de terra é duramente disputado com o mar.

ras cultivadas foram devastadas e 
3 750 habitações, destruídas. Mor
reram l 794 pessoas.

Nasceu então o Projeto Delta, 
com uma duração prevista de 25 
anos. Foi estabelecido como obje
tivo recuperar 170 000 hectares de 
terras inundadas e criar um imenso 
reservatório de água doce. Para 
isso seria necessário fechar quatro 
braços de mar, construir três barra
gens sobre o Reno, além de nume
rosos diques ao longo da costa 
marítima e dos rios.

Mas o mar não é apenas inimigo. 
Além de sua importancia histórica 
no desenvolvimento comercial e 
político da Holanda, o mar do 
Norte continua sendo uma fonte de 
lucros para toda a população lito
rânea, dedicada à pesca. Além da 
coleta dos peixes encontrados nas 
proximidades das costas, as embar
cações pesqueiras movimentam-se 
pelo mar do Norte, buscando prin
cipalmente os cardumes de aren
ques. As unidades mais bem apare
lhadas para o alto-mar estão 
situadas em Ijmuiden; as do litoral, 
dedicadas sobretudo às anchovas e 
aos moluscos, estacionam em inú
meros petjuenos portos localizados 
nos estuários da Zeelândia e do 
Waddenzee.

Agricultura, indústria 
e comércio

As terras recuperadas têm ser
vido a uma agricultura extrema

mente rica, fazendo da Holanda o 
único país europeu com excedentes 
agrícolas.

O agricultor holandês é conside
rado um dos melhores do mundo. 
Os rendimentos são altíssimos: 
cada hectare chega a fornecer 4 to
neladas de trigo ou 42 toneladas de 
beterraba açucareira ou ainda 27 
toneladas de batatas; cada vaca lei
teira é capaz de fornecer 4 000 li
tros de leite por ano.

Uma das principais razões dessa 
alta produtividade é a posse da 
terra, quase sempre, pelo próprio 
camponês; a propriedade media 
gira em torno dos 10 hectares. A 
mão-de-obra é abundante e as téc
nicas extremamente desenvolvidas.

Produzem-se cereais em metade 
da superfície cultivada do país. O 
trigo predomina nas zonas argilo
sas; centeio, nas terras de areia; a 
batata, nas turfeiras de Groningen, 
onde alimenta importante indústria 
de fécula; a aveia é cultivada em 
toda parte. Existem ainda grandes 
plantações de legumes, uma das 
principais fontes de divisas exter
nas. Cuida-se também do linho e 
da beterraba nos terrenos argilosos 
das planícies marítimas.

A criação de animais é praticada 
com grande intensidade, especial
mente na Frísia, e faz da indústria 
leiteira a mais importante de todas 
as congêneres agrícolas. A Ho
landa e o quarto exportador de 
manteiga do mundo. Exporta ainda 
queijo, carne de porco e ovos.

A diferença da quase totalidade 
dos países desenvolvidos, a ativi
dade industrial holandesa não tem 
como fundamento a extração de 
minerais, praticamente inexistente 
no seu território, nem a exploração 
de fontes de energia, tardiamente 
desenvolvida. Funda-se antes numa 
sábia aplicação de capital acumu
lado e no aproveitamento de mão- 
de-obra excedente. Esta é resultado 
do alto crescimento demográfico e 
das moderníssimas técnicas agríco
las empregadas.

Excetuadas algumas atividades 
tradicionais, como a cerâmica de 
Delft, os veludos de Utrecht e os 
diamantes de Amsterdam, a indús
tria holandesa é muito jovem e seu 
desenvolvimento data de 1945 (fim 
da Segunda Guerra Mundial). Do 
ponto de vista do montante global 
das exportações, as empresas ali
mentícias sao as mais significati
vas. Os estaleiros situados em 
Amsterdam, Roterdam e, sobre
tudo, Hessingue constroem grandes 
embarcações vendidas para todos 
os países. A indústria metalúrgica 
caracteriza-se pela grande diversi
dade de seus produtos, englobando 
atividades de base e artigos semi
acabados. Altos fornos, fundições e 
laminações situados em Weben 
abastecem o merçado interno. A 
petroquímica teve espetacular ex
pansão quando se criaram as refi
narias, depois da  Segunda Guerra 
Mundial. Cobre uma extensa gama 
de produtos: desde as pílulas anti

concepcionais, cosméticos, desinfe
tantes, detergentes, perfumes, até fi
bras artificiais, medicamentos e 
explosivos.

O setor têxtil, por outro lado, é 
menos desenvolvido; trabalha-se a 
lã_ no Brabant setentrional, e algo
dão em Enschede, Overrijssel e 
Gelderland oriental. A construção 
de aviões é outra atividade alta
mente desenvolvida e no ramo elé- 
trico-eletrônico é famosa a empresa 
Philips.

Todas essas atividades agrícolas 
e industriais somam-se ao comér
cio internacional para fazer da Ho
landa um país economicamente 
próspero. Funcionando como porta 
de entrada para a Europa, por si
tuar-se na embocadura do rio 
Reno, desde muito cedo projetou-se 
pelo mundo todo, formando um 
rico império colonial. Seus frutos 
estão na base do poderio de que 
atualmente a Holanda desfruta, 
muito embora tenha perdido as 
possessões depois da Segunda 
Guerra Mundial.

Outros fatores também são res
ponsáveis, além do passado histó
rico de potência colonial. Ser um 
país sooretudo marítimo, com 
larga faixa litorânea a oferecer ex
celentes aberturas portuárias, é um 
deles. Outro é a superfície plana, 
permitindo contato entre as bacias 
hidrográficas. Um terceiro é a forte 
densidade demográfica, que encon
tra nas atividades comerciais exce
lente desaguadouro para absorção
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Antuérpia e Gante é o mais ativo 
do globo.

O Randstad Holland

Traço característico da Holanda 
é o fenômeno da urbanização. Até 
mesmo as atividades agricolas inse
rem-se nesse tipo de cenário, de
vido sobretudo ao surto comercial 
que se iniciou na Idade Média, com 
o estabelecimento de feiras e lojas 
de mercadorias, junto às praças, 
abadias e palácios. Dessa maneira, 
o país foi desde os seus inícios mar
cado por uma civilização “ bur
guesa”. Um segundo fator reside na 
recuperação das terras agrícolas, li
gando as atividades rurais a um 
permanente esforço coletivo. E, en
fim, o desenvolvimento industrial 
veio dar a fisionomia atual, de ur
banização quase completa.

Toda a parte ocidental chega a 
ser um único conjunto urbano. É o 
Randstad Holland, composto por 
Amsterdam, Haarlem, Leiden, 
Haia, Delft, Roterdam, Utrecht, 
Dordrecht e Hilversum.

H istó ria

Muito antes da formação dessas 
cidades e sua aglomeração numa 
imensa conurbaçao, o território foi 
habitado por povos pré-históricos e 
posteriormente pelos frísios e ou
tros povos germânicos. O período 
propriamente histórico começa 
com a dominação romana em 57 
a.C., e continua com a formação 
dos feudos medievais. Nos fins da 
Idade Média eles foram sendo ane
xados pelo Sacro* Império e, no sé
culo XVI, os Países-Baixos, in
cluindo Bélgica, Luxemburgo e 
Holanda, estavam sob o domínio 
de Carlos* V.

Nessa época já  formavam um 
poderoso conjunto de cidades, enri
quecidas pelo comércio, e no qual 
se sobressaía a classe social dos 
burgueses, ávidos de participação 
no poder político. Adotaram a re
forma calvinista (por ser a doutrina 
mais ajustável a sua ética religiosa 
e aos seus interesses econômicos) e 
pressionaram no sentido da criação 
dos Estados Gerais, assembléias le
gislativas formadas pelos represen
tantes da nobreza, do clero e da 
burguesia*.

Em 1555, Carlos V transferiu o 
direito sobre as províncias ao seu 
filho Filipe. No ano seguinte, pas- 
sou-lhe também a Espanha, cujo 
trono o novo rei assumiria com o 
nome de Filipe II. Católico fervo
roso, logo criou três focos explosi
vos: pesada tributação, atrofia do 
comércio em benefício dos merca
dos espanhóis e perseguição aos 
calvinistas. Foi um reinado de san
gue, conduzido pelo m andatário de 
Filipe II, o duque de Alba, e pelo 
Tribunal da Inquisição*. A revolta 
não tardou e foi dirigida pelo herói 
Guilherme* de Orange, o Taci
turno. Dezessete províncias i»ni- 
ram-se pela declaração de Gent em 
1576, mas a união durou apenas 
três anos, porque as províncias do 
sul, católicas, curvaram-se diante 
de Filipe II, constituindo os Países- 
Baixos Espanhóis. As do norte 
(Holanda, Zeelândia, Utrecht, Gro- 
n in g e n , G e ld e r l a n d ,  F r í s i a  e O v e- 
rijssel) renovaram sua unidade pela

As embarcações fabricadas em Rotterdam constituem-se num dos principais produtos de exportação da Holanda.

de mão-de-obra. Finalmente, todos 
esses fatores reunidos acabaram 
por criar um complexo sistema fi
nanceiro, espalhado por várias par
tes do mundo e centralizado em 
Amsterdam.

Benelux

Além da Holanda, o conceito 
histórico de Países-Baixos abarca a 
Bélgica* e o pequeno Luxem
burgo*. Na atualidade, os três for
mam uma unidade econômica co
nhecida como Benelux. Constituem 
importante bloco, com mais de 2 2  

milhões de habitantes. O núcleo da 
união está na fixação de uma polí
tica alfandegária comum para a 
importação de produtos oriundos 
de outros países, enquanto estão 
isentas de taxas as trocas entre os 
três.

Apesar da diversidade das res
pectivas estruturas econômicas, a 
concorrência recíproca manifes- 
ta-se em alguns setores, sobretudo 
na indnstria alimentar e de tecidos. 
Ao lado disso, a disparidade de sa
lários (mais altos na Bélgica que na 
Holanda) coloca em situação difícil 
as empresas belgas. A esses fatores 
negativos juntam-se a rivalidade 
entre os portos de Antuérpia 
(belga) e Amsterdam (holandês) e o 
problema da modernização das 
vias navegáveis entre os dois paí
ses, cuja solução definitiva não foi 
encontrada.

A despeito desses problemas, o 
Benelux forma uma autêntica po
tência econômica, ocupando o 
quarto lugar do mundo no que diz 
respeito ao comércio; e o conjunto 
dc portos Roterdam, Amsterdam, Industrialização de leite e derivados, importante atividade econômica.
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Aliado à Inquisição, o Duque de Alba perseguiu os calvinistas da Holanda. A revolta contra o Duque de Alba foi liderada por Guilherme de Orange.

D u ra n te  o s é cu lo  X V II ,  A m s te r d a m  era u m  d o s g ra n d e s  c e n tro s  c o m e rc ia is  e f in a n ce iro s  d o  c o n tin e n te  e u ro p e u .

união de Utrecht. O resultado foi a 
constituição de um Estado federa- 
lista que recebeu o nome de Repú
blica das Províncias Unidas, atual 
Holanda.

Mais do que uma República, as 
Províncias Unidas eram um aglo
merado de pequenos Estados, cada 
qual formado por uma confedera
ção de cidades autônomas. Estas 
elegiam seu próprio governador, 
chamado stadhouder, e seus depu
tados, os pensionários, para funcio
narem como representantes nos Es
tados Gerais, presididos por dois 
chefes: o Grande Pensionário e o 
Stadhouder Geral. O primeiro era 
eleito entre os candidatos da Ho
landa, a mais dinâmica das provín
cias, e tinha poderes plenos em ma
téria de relações exteriores. O 
Stadhouder Geral, por outro lado, 
deveria ser sempre escolhido entre 
os membros da casa de Orange, e 
detinha o poder militar (o cargo 
acabou se tornando hereditário).

Ao redor desses mandatários, 
formaram-se dois partidos, cons
tantemente em disputas. O dos 
orangistas defendia o fortaleci
mento do poder central, através da 
criação de uma monarquia encabe
çada pelo chefe da casa de Orange.
O partido dos republicanos pre
gava a conservaçao dos Estados 
Gerais e do poder do Grande Pen
sionário; este, em última análise, 
era o instrumento dos comerciantes 
poderosos para a manutenção da 
autonomia das províncias.

Ao lado das disputas internas e 
dos conflitos com a Espanha, o co
mércio continuou a prosperar. Nos 
sessenta anos de domínio espanhol 
sobre Portugal, os comerciantes
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Uma assembléia dos Estados Gerais, sob bandeiras tomadas aos espanhóis.

holandeses projetaram-se para fora 
dos limites da Europa. A principal 
razão para isso foi o fechamento do 
porto de Lisboa, que os incitou a 
substituir os comerciantes portu
gueses. Assim foi formada a Com 
panhia Geral das índias Orientais. 
Ela arrebataria aos portugueses o 
Ceilão, a ilha de Java e o Cabo. 
Logo depois foi formada outra 
companhia, a das índias Ociden
tais (que, entre outros feitos, ocu
pou o nordeste brasileiro).

A expansão colonial trouxe ri
quezas imensas, e o século XVII 
marca o momento culminante da 
história da Holanda.

Rica e livre, atraía os protestan
tes perseguidos nos paises católi
cos. A Universidade de Leiden era 
considerada a melhor da Europa. 
Hugo Grotius (1583-1645) lançava 
as bases do direito internacional. 
Baruch Spinoza* desenvolvia o ra- 
cionalismo* de Descartes*. A pin
tura barroca encontrava seu maior 
representante em Rembrandt*. Jan 
van der Meervan Delft Vermeer* 
criava uma visão pictórica tipica
mente holandesa. Técnicos inventa
ram novos métodos de impressão* 
e transformaram o jornalismo* em 
atuante força política.

O século XVIII é de decadência, 
principalmente por causa da supre
macia britânica dos mares, a que se 
acrescentaram as lutas internas, 
culminando com as invasões napo- 
leônicas e a transformação da Re
pública no reino da Holanda. Luís 
Bonaparte. irmão de Napoleão*, 
foi feito soberano. Com a derrota 
de Bonaparte em Leipzig, em 1813, 
os holandeses revoltaram-se e cha
maram Guilherme de Orange para 
assumir o poder como Guilherme*
I do Reino Unido dos Países-Bai
xos. O Congresso de Viena, em 
1815, anexou a Bélgica, mas 
quinze anos depois os belgas conse
guiram apoio de franceses e ingle
ses e assim conseguiram sua inde
pendência.

Guilherme I, no entanto, conse
guiu fazer com que o país recom- 
quistasse a posição de potência 
marítima e comercial e de metró-

pole coloiiial. Antilhas*, Guiana 
Holandesa, Sumatra, Java, parte de 
Bornéu, Celebes e Nova Guiné 
Ocidental eram as colônias da Ho
landa.

O período compreendido entre 
1840 e a Primeira Guerra Mundial 
(1914/1918) foi marcado por 
grande desenvolvimento e raciona
lização da vida econômica, tanto 
no plano interno quanto com rela
ção às colônias. Quando eclodiu o 
conflito europeu de 1914, a Ho
landa conseguiu que fosse respei
tada sua neutralidade, mantendo-a 
como modelo para todas as nações 
até a invasão hitlerista, em 1940.

Entre as duas guerras, o país foi 
abalado por numerosas crises polí
ticas e movimentos proletários. 
Não obstante, sua economia cres
ceu. As exportações progrediram 
consideravelmente, as cooperativas 
agrícolas e leiteiras multiplica
ram-se e grandes trustes internacio
nais (como a Phillips e a Shell) fo
ram estabelecidos.

Invadida pelo Exército alemão 
em 1940, só conseguiu libertar-se 
em 1945. Tarefas gigantescas espe
ravam os holandeses, por causa das 
devastações da guerra. A essas difi
culdades vieram acrescentar-se os 
problemas decorrentes do movi
mento de libertação das índias 
Orientais.

Essas colônias conseguiram in
dependência em 1949, passando a 
constituir a República da Indoné
sia*. Em 1962, foi a vez da Nova 
Guiné Holandesa, hoje província 
indonésia do Iriâ Qcidental, ou Iriã 
Barat. O Suriname tornou-se inde
pendente em 25 de novembro de 
1975, enquanto a Holanda m anti
nha ainda sob seu domínio as Anti
lhas Holandesas.
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Holandês, 
Domínio

No século XVI, os holandeses
— que desde a Idade Média exer
ciam a função de intermediários 
comerciais — compravam especia
rias nos portos portugueses e as re
cendiam pelo resto da Europa. Mas 
esse comercio ficou seriamente pre
judicado em 1556, quando a Espa
nha*, então a maior potência mun
dial, já  com vastos domínios na 
Ásia e na América, passou a domi
nar os Paises-Baixos (que incluíam 
a Holanda* atual).

Liderados por Guilherme de 
Orange, os holandeses rebelam-se 
contra a dominação espanhola. De
claram-se independentes em 1579, 
instalando uma República com o 
nome de Províncias Unidas do 
Norte (1579), dirigida por um chefe 
civil e outro militar, além de uma 
assembléia. E passam então a com
bater os espanhóis, atacando seus

navios comerciais e pilhando os 
carregamentos.

Mas em 1580 a Espanha au
menta seu poderio ao anexar Portu
gal (e. por extensão, o Brasil), o que 
interrompe definitivamente a ativi
dade de intermediários comerciais 
dos holandeses: os fortalecidos es
panhóis passam, por sua vez, a ata
car os navios flamengos e a confis
car suas mercadorias.

Os holandeses não desistem: já  
que não podem mais ser interme
diários, resolvem substituir os por
tugueses no comércio direto. Çm 
1602, fundam a Companhia das ín
dias Orientais, que vai buscar na 
Ásia os produtos a que os europeus 
já  se haviam acostumado. A Com 
panhia teve grande êxito e o lucro 
foi enorme.

Em plena expansão, os holande
ses interessaram-se pelo Novo 
Mundo. Os primeiros navios che
garam à costa brasileira em 1599, 
e já  em 1609, os flamengos contra
bandeavam açúcar do Brasil para 
as refinarias dos Países-Baixos, 
contando com a cumplicidade de 
autoridades portuguesas.

O novo interesse comercial se 
formaliza em 1621, quando se cria

Para consolidar o domínio holandês no Brasil, a Companhia das Índias Oci
dentais enviou o Príncipe João Maurício de Nassau-Siegen. (F. Post.)
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na Holanda a Companhia das ín
dias Ocidentais, em moldes seme- 
lhantes à anterior (Orientais). A 
grande empresa atribui-se o mono
pólio comercial por 24 anos “ para 
a costa ocidental da África, desde 
o trópico de Câncer até o cabo da 
Boa Esperança, para a América do 
Norte e Sul, e igualmente para o 
oceano Pacífico, a leste de Nova 
Guiné”, conforme o documento de 
fundação.

A primeira expedição holandesa 
visa a Bahia, e sai em março de 
1624. No Brasil sabia-se disso, e o 
governador geral Diogo de Men 
donça Furtado manda preparar a 
defesa. Mas há um conflito entre o 
governador e os moradores de Sal
vador, que — apoiados pelo bispo 
Dom Marcos Teixeira — recu- 
sam-se a obedecer-lhe. Quando os 
holandeses chegam, em maio, a re
sistência só dura dois dias. Eles en
tram em Salvador, aprisionam o 
governador e mandam-no para a 
Holanda.

Logo nos primeiros dias, os fla
mengos saqueiam armazéns e fa
zendas e mandam navios carrega
dos para seu país. Com isso atraem 
o ódio dos moradores. Boa parte da 
população refugia-se nas matas vi
zinhas e na aldeia Espírito Santo 
(atual Abrantes, ao norte de Salva
dor) é designado Matias de Albu
querque* governador geral. O 
bispo Dom Marcos toma a inicia
tiva da resistência e ordena o cerco 
de Salvador. Uma grande frota lu- 
so-espanhola chega em 1625 e 
completa o cerco pelo mar. Os ho
landeses desistem e fogem.

Apesar do primeiro fracasso, os 
holandeses preparam um plano 
mais ambicioso: estabelecer-se em 
Pernambuco, a capitania mais pro 
dutiva da época (a cultura da cana 
estava no apogeu). Uma frota bem 
armada sai em junho de 1629 sob 
o comando de Johnkeer Diederik 
van Weerdenburgh e Hendrik Cor
nei iszoon Loncq.

Matias de AlbuqueMue tenta 
preparar uma rápida defesa, mas 
em 16 de fevereico de 1630 os ho
landeses tomam Olinda, cujos de
fensores fogem, levando todo o ma
terial de guerra. Antes que os 
invasores se apoderem do Recife, 
em março de 1630, Matias de Al 
buquerque queima grande parte do 
arraial.

Os pernambucanos iniciam en 
tão uma guerra de guerrilhas, a 
partir do acampamento que Albu
querque estabelece a 1 milha do 
Recife: o Arraiai do Bom Jesus. Os 
holandeses ocupam apenas o po’rto, 
que só pode ser abastecido por 
mar, pois Albuquerque os mantém 
cercados, fustigados por freqüentes 
ataques, e impede trocas e entendi
mentos dos invasores com a popu
lação local e com os índios. Para 
isso conta com a ajuda do índio 
cristianizado Felipe Camarão*, o 
Poti e os potiguares por ele chefia
dos.

Os holandeses, que até então ha
viam visado ao controle da costa, 
mudam de estratégia. Voltam-se 
agora para o interior, fonte perma
nente de abastecimento das praças- 
fortes brasileiras: engenhos e la
vouras passam a ser atacados, em 
incursões que desbaratam os recur
sos do inimigo. Com essas opera

Em Porto Calvo, no sul de Pernambuco. Nassau conseguiu uma vitória decisiva sobre as tropas brasileiras. Depois 
do sucesso militar, o príncipe fez de tudo para estabelecer boa3 relações com os habitantes da região.

O governador geral e o superior dos jesuítas, presos na Bahia, em 1624.
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ções, em que foi importante o auxí
lio do brasileiro Domingos 
Fernandes Calabar (1600-1635), os 
holandeses forçam os brasileiros a 
recuar. Calabar é premiado com o 
posto de major do Exército holan
dês, mas, em 1635, seus ex-compa- 
nheiros de luta conseguem aprisio- 
ná-lo em Porto Calvo, para onde 
haviam recuado, e ele é enforcado. 
A essa altura, os invasores guiados 
por Calabar já  tém assegurado o 
domínio de importantes posições 
(Igaraçu, Itamaracá, Rio Grande 
do Norte, Santo Agostinho e Pa
raíba) no nordeste da colônia.

A vitória holandesa preocupa a 
corte espanhola, que manda forças 
para restabelecer sua autoridade, 
sem muito êxito.

Embora os holandeses vençam, a 
resistência brasileira não lhes per
mite estabelecer-se com tranqüili
dade bastante para explorar econo
micamente a região, o que é seu 
grande objetivo. Precisam de uma 
personalidade de qualidades políti
cas —  e não apenas militares — 
e com capacidade de negociação. 
No dia 27 de janeiro de 1637, 
chega a Pernambuco o Príncipe 
João Maurício de Nassau*-Siegen,

*
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pal mercado de escravos, à procura 
de lucros ainda maiores.

A administração de Nassau faz 
tudo para estabelecer e preservar o 
entendimento com os pernam buca
nos. Melhora as condições de con
forto nas cidades e nos engenhos, 
urbanizando o Recife e introdu
zindo outros elementos da cultura 
holandesa. O entendimento chega 
ao ponto de a Igreja colaborar com 
Nassau e dele receber territórios 
para a instalação de conventos. 
Não é raro o casamento de flamen
gos com filhas de senhores de enge
nho.

Os lucros aumentaram rapida
mente; a Companhia se expandia e 
consolidava seu domínio. Contudo, 
a crise financeira que atinge a Eu
ropa entre 1638 e 1645 refletiu-se 
na empresa, afetada pela queda no 
preço do açúcar. A Holanda exigia 
o retorno do capital empregado na 
recuperação da lavoura açucareira, 
e a Companhia passou à cobrança

. das dívidas dos senhores de enge-
Matias de Albuquerque, Vidal de Negreiros e Fernandes Vieira, os três grandes líderes da resistência brasileira. nho, vendendo ou confiscando os

mandado pela Companhia das ín
dias Ocidentais para governar o 
Brasil Holandês.

Em fevereiro, as tropas de Nas
sau vencem os espanhóis em Ala
goas e os perseguem até o rio São 
Francisco, onde estabelecem um 
forte com o nome de Maurício.
Poucos meses depois, conquistam 
também Fortaleza. Com isto, o 
Brasil Holandês vai da margem sul 
do rio Ceará à margem norte do rio 
São Francisco.

Os custos da guerra prolongada 
haviam arruinado os senhores de 
engenho. A companhia ofereceu- 
lhes a paz, prometendo respeitar a 
propriedade dos senhores que se 
submetessem voluntariamente. Foi 
prometida também a liberdade de 
culto (os holandeses eram protes
tantes, e os brasileiros, católicos).
Permite-se o comércio com os Pa! 
ses-Baixos e os impostos são a me
tade do que cobrava a Espanha, 
país que enfrenta dificuldades para 
combater seus inimigos na própria 
Europa e pouco pode fazer por seus 
domínios no Brasil.

Aos senhores de terra interessa 
mais manter seus privilégios e sua 
posição econômica do que defender 
uma ou outra metrópole colonial.
Assim, pouco a pouco eles abando
nam a resistência: voltam a seus 
engenhos, entrando em acordo com 
os holandeses, com os quais pas
sam a dividir os lucros.

Mas a maior parte das culturas 
sofrera muito com a guerra, alguns 
engenhos foram completamente 
destruídos. Os senhores da terra 
precisam de capital e de homens 
para reconstruir_ e replantar. A 
Companhia das índias Ocidentais 
empresta-lhes grandes somas de di
nheiro, envia colonos e vende es
cravos. Os escravos continuam 
sendo trazi,dos das colônias portu
guesas da África e revendidos pelos 
holandeses com grande lucro (cus
tavam de 12 a 75 florins na Guiné 
e de 38 a 55 florins em Angola, e 
a Companhia os vendia no Brasil 
por 200 a 300 florins cada um). A 
conselho de Nassau, a Holanda
chega a conquistar Angola, princi- A matriz de Olinda, caoital do Pornambueo. foi ino.ndíada poios holondosoo o f.oou om ™.nw. (Fra.it F-ost.l
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seus bens. Esses métodos pro.voca- 
ram revolta na aristocracia rural 
que se mostrou novamente disposta 
a aderir à luta contra os invasores 
para reaver os bens confiscados e 
recuperar o poder político, que fora 
perdido para os comerciantes fla
mengos.

O reinicio da luta é difícil, por 
falta de apoio externo: em 1640, 
Portugal recuperara a independên
cia, e, no ano seguinte, firmara uma 
trégua de dez anos com a Holanda. 
Nassau havia proposto uma fór
mula conciliatória que segundo ele 
poderia evitar a luta: em seu Testa
mento Político, reafirma a habili
dade com a qual consolidara o 
domínio holandês:

“ Em relação aos senhores de en
genho, convém proceder com mais 
brandura, examinando-lhes os fru
tos no começo das safras e concor
dando com eles sobre a parte que 
hão de entregar; no que se usará de 
moderação, de modo que eles não 
fiquem inteiramente privados dos 
meios necessários para porem a 
moer os engenhos no ano se
guinte” .

A população livre também sc 
m ostra revoltada contra os altos 
impostos cobrados pela Com pa
nhia. Nassau recomenda, no 
mesmo documento: “ Devem V. Sas 
abster-se de lançar novos impostos 
ou tributos, pois tributos geram in
disposições no povo. O povo é um 
rebanho de carneiros que se tos
quia, mas quando a tosquia vai até 
a carne, produz infalivelmente a 
dor e, como esses carneiros racioci
nam, por isso mesmo se convertem 
muitas vezes em terríveis alimá
rias” .

Os conselhos de Nassau não são 
ouvidos. Em divergência com o 
parlamento holandês e a Com pa
nhia, ele pede demissão em 1643. 
Depois de uma última tentativa de 
obter um acordo, com o Testa
mento Político, ele volta à Holanda 
em 1644. Seguem-se vários anos de 
agitação no território dominado pe
los holandeses.

A Companhia não cede em suas 
exigências e o número de devedores 
cresce. Senhores de engenho e la
vradores pobres organizam alian
ças. Quando a companhia sabe 
disso, manda desarmar toda a po
pulação rural, mas a rebelião já 
está em preparo.

O primeiro núcleo dos rebeldes 
se forma no Maranhão, em torno 
de André Vidal de Negreiros, que 
reúne os antigos guerrilheiros de 
Matias de Albuquerque. O grupo 
cresce com a adesão de antigos 
aliados dos holandeses, entre eles 
João Fernandes Vieira, amigo de 
Nassau, que se torna o segundo 
líder da revolta. Os rebeldes conse
guem reunir secretamente armas e 
munições e fazem propaganda 
junto ao povo.

Em junho de 1645, guerrilheiros 
índios e negros atravessam o rio 
São Francisco, perto do forte 
Maurício. Em 3 de agosto do 
mesmo ano, enfrentam e vencem as 
tropas holandesas, e erguem outro 
acampamento, o Arraial Novo do 
Bom Jesus. Desse acampamento 
saem os guerrilheiros, que prepa
ram emboscadas aos holandeses, 
incendeiam culturas e destroem en
genhos. A situação dos flamengos

então vai piorando, a ponto de lhes 
faltarem alimentos.

A 15 de junho de 1646, João 
Fernandes Vieira escreve uma 
carta a Dermont, comandante ho
landês de Itam aracá: “ Sem dúvida 
V. S. está a par da decisão em que 
se acham os habitantes deste país, 
de recobrar a sua liberdade. Para 
isso não lhes faltam meios, nem 
força. Desejando, porém, o povo 
conseguir seu objetivo sem euisão 
de sangue, achamos conveniente in- 
formá-lo que estamos prontos para 
atacar nesta ilha, com todas as nos
sas forças, a menos que V. S. pre
fira chegar a um entendimento” .

Os holandeses não querem 
acordo, mas, mesmo conseguindo 
reforços de seu país, não conse
guem vencer os pequenos grupos de 
rebeldes. Estes também recebem 
ajuda: contam com armas e ali
mentos vindos da  Inglaterra, cujos 
navios fortemente armados os ho
landeses do Brasil não se atrevem 
a atacar. A situação dos invasores 
é crítica, pois sua metrópole, em

guerra com os ingleses, vai dei
xando de enviar-lhes ajuda. Muitos 
colonos holandeses, temendo o ser
viço militar, voltam à Europa, o 
que contribui para enfraquecer 
mais ainda a defesa na colônia. E 
os ataques dos rebeldes prosse
guem.

Os flamengos tentam em vão 
romper o cerco do Recife, que é es
treitado com a vitória dos rebeldes 
na primeira batalha dos Guarara- 
pes, a 19 de abril de 1648. A 19 
de fevereiro do ano seguinte, nova 
vitória, na segunda batalha de 
Guararapes. As fortificações fla
mengas vão caindo em poder das 
forças brasileiras.

Portugal, a exemplo da Holanda, 
fundara a Companhia Geral de Co
mércio, que monopolizava o co
mércio do bacalhau, da farinha de 
trigo, do azeite e do vinho com as 
colônias. Em dezembro de 1653, 
essa Companhia envia uma frota 
para ajudar os brasileiros.

Cercado por mar e por terra, o 
Recife holandês rende-se em 26 de

janeiro de 1654. Os invasores assi
nam então o armistício de C am 
pina da Taborda, que marca o fim 
de seu domínio. Mas as disputas 
entre Portugal e Holanda somente 
se encerram em 1662, com um 
acordo entre os dois países em que 
a Holanda reconhecia a posse por
tuguesa em troca de uma vultosa 
indenização.

Portugal substitui a Holanda no 
controle da colônia, monopoli
zando o comércio. Mas o senti
mento nativista formado durante as 
lutas contra os holandeses conti
nuava presente. “ Sob a pressão ex
terna”, diz o historiador Capis
trano de Abreu, “operou-se uma 
solda entre os diversos elementos 
étnicos. Vencendo os flamengos, os 
pernambucanos sentiam-se um 
po vo ."
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Holbein

Tanto retratando comerciantes 
ou cientistas e humanistas ou aris
tocratas, como compondo alego 
rias ou cenas piedosas, Hans Hol
bein, o Moço, é considerado o 
pintor alemão que mais assimilou 
os ideais da Renascença*. E não 
poderia ser de outro modo, pois, 
além de artista, Holbein foi um ho
mem de seu tempo: formou-se 
junto aos meios culturais que revi
viam em grande estilo a arte clás
sica greco-romana e conviveu com 
os maiores sábios, políticos e bur
gueses de sua época.

Holbein nasceu em Augsburgo 
(c. 1497), cidade que se tornara um 
dos importantes núcleos comerciais 
da Europa central desde que a 
família Függer ali instalara sua 
forte casa bancária, e onde o inter
câmbio comercial com a Itália so
mava-se ao cultural. De seu pai,
Holbein, o Velho (1465-1524),
Hans recebeu as primeiras lições de 
pintura, inspiradas nos grandes 
mestres italianos.

Entre artistas e mecenas

Em 1515, Hans Holbein vai es
tudar na Universidade de Basiléia, 
sede do humanismo* internacional, 
onde se estabelecera Erasmo* de 
Roterdam.

A intensa vida cultural da cidade 
permite a Holbein trabalhar como 
gravador em numerosas tipografias 
e receber encomendas para decorar 
fachadas de residências burguesas, 
além de pintar os retratos de seus 
proprietários. A burguesia, para 
consolidar-se socialmente, precisa 
de respeitabilidade e prestígio, que 
procurará conquistar patrocinando 
as artes.

Holbein conquista prestígio com 
seus trabalhos e ganha o incentivo 
de três importantes figuras: o hu
manista Erasmo, o alcaide de Basi
léia, Jakob Meyer, e o aristocrata 
Bonifácio Amerbach. Seu primeiro 
trabalho importante é o retrato do 
Burgomestre M eyer e sua mulher 
(15 16). No ano seguinte, sai de Lu- 
cerna, onde havia decorado a fa
chada da casa Hertenstein. Em 
1519, os artistas formalizam seu 
reconhecimento ao valor de Hol
bein e aceitam-no na corporação de 
pintores de Basiléia. Em 1520, ca
sa-se com uma viúva rica e adquire 
o direito à cidadania.

A partir daí, Holbein recebe uma 
série de encomendas importantes.
Faz retratos da aristocracia local e 
decora a sala do Grande Conselho 
da Prefeitura.

Prestigiado pelos gráficos da 
cidade, importantes difusores da 
cultura humanística, desenha cen
tenas de modelos para xilogravu
ras, inclusive, em 1515, as vinhetas 
laterais para o famoso Elogio da 
Loucura, de seu amigo Erasmo.
Produz, como é moda na época, 
várias alegorias macabras, com ele
mentos de crítica social. Uma delas 
jun ta  poderosos e homens do povo 
num mesmo carrossel, que gira ao
redor de um esqueleto. D e ta lh e s  e s m iu ç a d o s  e s ím b o lo s  d «  e o m ó rc io  e r iq u e za  n o  "R e tra to  do G e o rg  G io z o " . A b a ix o , " C r is t o  M o rto  .
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Holbein foi à Inglaterra e ficou rico em dois anos. Ao regressar, retratou a tristeza da mulher e dos filhos.

Pinta o aristocrata Amerbach 
(em 1519), entusiasta de sua obra; 
logo depois torna-se conhecido o 
retrato de Erasmo (de perfil, escre
vendo, feito em 1526). Amerbach e 
o pintor levam o quadro à França, 
onde está Erasmo. Ao voltarem, o 
alcaide Meyer pede a Holbein que 
desenhe sua família. Todos rezando 
aos pés da Virgem (Madona do 
Burgomestre Meyer, 1526), pois a 
Europa está numa fase de lutas reli
giosas entre os seguidores de Lu- 
tero e os católicos, e o alcaide quer 
deixar bem clara sua fidelidade ao 
papa. Nota-se pelo quadro, que o 
maior interesse de Holbein era re
tratar as pessoas, minuciosamente.

Essa sua fase de pinturas religio
sas inclui a decoração de igrejas 
(pouco se conhece dessas obras, 
além do retábulo de uma capela de 
Friburgo, feito em 1520, e um pe
queno altar com cenas da Paixao, 
preservado no museu da Basiléia); 
o Cristo Morto (1521), quadro de 
surpreendente minúcia anatômica, 
que teve por modelo o cadáver de 
um afogado no Reno; e Nossa Se
nhora com o Menino Jesus e Dois 
Santos (1522).

A parte mais importante de sua 
obra são os retratos. Neles Holbein 
procura, além da precisão dos deta
lhes, explorar os traços mais reve
ladores do caráter do ser humano, 
“ indiscrição” que fez dele um dos 
maiores mestres do gênero.

Bonifácio Amerbach colecionou 
tudo o que pôde da produção do 
pintor: esboços para livros, minia
turas, vitrais, afrescos, estudos 
para trajes, molduras de espelhos, 
engastes de jóias. Deve-se a ele a 
preservação de grande parte do que 
se conhece da produção de Holbein 
realizada na Basiléia, embora inú 
meras obras (principalmente afres
cos nas paredes das casas) se te- 
nh am perdido.

Pintor do rei protestante

Em 1526, o pintor vai para a In
glaterra, recomendado por Erasmo 
junto à corte de Henrique* VIII. 
Confirma sua reputação em Lon
dres retratando a família do chan
celer e humanista Thomas Mo- 
rus*, num quadro em que aparecem 
dez personagens. Revê o astrô
nomo amigo Nicolas Kratzer e o 
retrata (Nicolas Kratzer, 1528) 
num ambiente cheio de instrumen
tos científicos.

Volta a Basiléia em 1528. En
contra a mulher doente e saudosa, 
e a retrata com os dois filhos meno
res. Adquire propriedades e retoma 
contato com impressores, ourives e 
literatos. Mas as lutas religiosas 
que envolvem a Alemanha reduzem 
as possibilidades de trabalho, e ele 
viaja de novo para Londres, em 
1532.

A crise político-religiosa tam 
bém atingira a Inglaterra. Os anti
gos amigos do artista estavam mor
tos ou na prisão. O divórcio de 
Henrique VIII e sua decisão de su
bordinar o clero ao poder real, 
criando uma Igreja nacional, cria
ram sérios conflitos. Thomas Mo- 
rus já  havia pedido demissão de seu 
posto de chanceler (e, dois anos de
pois, seria decapitado por não reco
nhecer como legítimo o novo casa
mento do rei).

Mas Holbein assegura seu prestí
gio na Inglaterra ao conseguir ser 
patrocinado pela Steelyard, pode
rosa companhia anglo-germánica 
ligada à Liga Hanseatica*. Decora 
as salas do palácio da empresa e re
trata  seus dirigentes, como Georg 
Gisze (1532). Nesse quadro, o pin
tor realça detalhes do cenário que 
provocam associações simbólicas 
com a vida do modelo.

Em 1533, torna-se pintor oficial 
da corte inglesa. As primeiras en
comendas sao os retratos de Henri
que VIII (1537), de sua terceira es
posa (1536) — Jane Seymour 
(1509-1537) —  e do conselheiro 
Richard Southwell (1536).

Uma de suas mais famosas 
obras da época é o retrato Embai
xadores Franceses, feito, como o de 
Georg Gisze, com profusão de de
talhes. Mostra dois embaixadores 
e, entre eles, uma mesa com instru
mentos de astronomia e m atemá
tica, livros, papéis e um alaúde — 
símbolos da ciência* e da arte* que 
a intensa comunicação da Renas
cença tornava internacionais (pois 
os artistas e homens das ciências 
humanas e exatas, que percorriam 
vários países, eram os verdadeiros 
embaixadores dessa época de 
grande difusão cultural).

Jane Seymour morre em 1537 e 
Holbein é e n v ia d o  a M ilã o  p a r a  r e 

tratar a Princesa Cristina da Dina
marca (1538), com quem, em vão, 
Henrique VIII quis se casar. Dois 
anos depois, o fato se repete com 
a Princesa Anna de Cléves 
1515-1557), no castelo de Duren 
desta vez o casamento se concre

tiza).
Uma das últimas obras de Hol

bein é o Retrato do Príncipe de Ga
les. Em 1543, esse grande represen
tante do renascentismo alemão 
estava entre as milhares de vítimas 
da peste, em Londres.

V E JA  7.1 .M B É .\í : R en a scen ç a .



250 Hölderlin

Hölderlin

Considerado por alguns críticos 
“um autêntico grego antigo nascido 
por engano na rom ântica Alema
nha do século XVIII”, Johann 
Christian Friedrich Hölderlin 
(Lauffen-sobre-o-Neckar, 20 de 
março de 1770 - Tübingen, 7 de ju 
lho de 1843) passou a adolescência 
nos austeros internatos da Suábia e 
a metade final de sua vida numa 
torre às margens do rio Neckar, to
mado de mansa loucura que só lhe 
permitia rarissimos momentos de 
lucidez. E, entre essas duas prisões, 
escreveu alguns dos melhores livros 
da época. Sua obra, geralmente si
tuada na confluência do Roman
tismo* com o Neoclassicismo, in
clui o romance Hypérion (em dois 
volumes, escrito entre 1797 e 
1799), a tragédia A  M orte de Em 
pédocles (1798/1800) e muitos poe 
m as e hinos. Mas, durante toda a 
sua existência, o poeta foi quase in
teiramente ignorado por seus con
temporâneos, alcançando prestígio 
somente a partir de 1826 (com a 
edição incompleta de suas poesias).

Aos dezoito anos, seguindo a 
vontade da mãe, Hölderlin ingres
sou no seminário de Tübingen a 
fim de estudar teologia. Ali teve 
por colegas Hegel* e Schelling*, 
mas a maior influência viria de 
Schiller*, com quem travou ami
zade em 1793, em Stuttgart, depois 
de ter recusado a carreira eclesiás
tica. Schiller tomou-o sob proteção 
e publicou, em sua revista Nova 
Thalia, trechos do Hypérion, que 
Hölderlin estava apenas iniciando. 
Além disso, indicou-o para precep
tor na casa de Charlotte von Kalb 
(1761-1843), em Waltershausen. O 
poeta, no entanto, transferiu-se 
para Weimar, onde procurou rea- 
proximar-se dos antigos compa
nheiros de seminário, então ex
poentes do círculo literário da 
cidade (no qual pontificava afigura 
de Goethe*, que não dava a Höl
derlin o menor crédito como escri
tor). Resolveu então partir para 
Iena, onde, durante alguns meses, 
seguiu um curso de Fichte*.

Em 1795, Hölderlin aceitou uma 
sugestão de Hegel: ser preceptor da 
família de Jakob Gontard, ban
queiro de Frankfurt-sobre-o-Meno. 
Desse período data o início do 
drama A  M orte de Empédocles 
(uma tragédia em que o suicídio de 
Empédocles* —  que se jogou na 
cratera do vulcão Etna —  simboli
zaria o caráter nobre e divino da 
morte). Mas a paixão do poeta por 
Susette Gontard, mãe de seus dois 
alunos, levou-o a retomar o apenas 
iniciado Hypérion, onde retratou 
sua amada (como Diotima, a he
roína). A lembrança de Susette 
preencheria também grande parte 
da obra lírica de Hölderlin, como 
por exemplo em A  Diotima, O 
Deus e M enon Chora Diotima.

Assim, termina em 1799 o ro
mance que começara a escrever 
seis anos antes. Trata se de obra 
em duas partes; uma delas, seme
lhante ao Werther, de Goethe, tem 

■ forma epistolar e cunho eminente

mente lírico; a outra é uma narra
tiva sobre o culto do autor ao hele 
nismo* e à beleza.

Tudo indica que Hölderlin acre
ditava piamente nos deuses gregos, 
adaptando para seu uso pessoal a 
Grécia dionisíaca, que exaltava to
das as emoções e todos os instintos 
humanos. Chegou a traduzir, numa 
linguagem hermética e ridiculari
zada por Schiller, as tragédias de 
Sófocles* e os hinos de Píndaro*. 
O fanatismo com que admirava os 
gregos e sua oposição ao tipo de 
helenismo estético desenvolvido pe- 
b s  componentes do círculo literá
rio de Weimar muito contribuíram 
para que ele fosse olhado com re
servas pelos intelectuais contempo
râneos.

O apelo ao patriotismo e a invo
cação da natureza, duas das princi
pais características do Roman
tismo, são traços constantes na 
obra poética de Hölderlin. Em 
nome do amor à pátria, denunciava 
as imperfeições do povo alemão, 
tão distanciado do ideal grego. 
Seus versos patrióticos —  últimas 
palavras dos estudantes voluntários 
do Exército alemão, na batalha de 
Langemarck, em 1914 —  celebra
vam o suicídio heróico como uma 
“volta aos deuses” e “o caminho 
mais curto para voltar ao Uni
verso”. Seu patriotismo era refor
çado pelos grandes acontecimentos 
da época, entre eles as guerras eu
ropéias e a Revolução Francesa*, 
sob cujo clima escreveu seus famo
sos Hinos (1790/92) de exaltação à 
liberdade, à amizade e à juventude. 
Além disso, influenciado por Schil
ler, escreveu vários hinos aos ideais 
então proclamados: Liberdade, 
Verdade, Harmonia, Humanidade, 
Gênio da Juventude, Gênio da A u 
dácia. Também seus últimos hinos 
do período da lucidez (O Reno, 
Germãnia, Os Titãs) são marcados 
por essa vocação mística, que o te
ria levado a se considerar mensa
geiro dos deuses e a própria voz de 
seu povo.

Hölderlin procurou uma comu
nhão total com o éter (espaço), o 
sol, o oceano, a terra, a luz e os 
rios, tratando-os como elementos 
sagrados e criando algumas das 
mais profundas pQesias líricas ale
mãs: A o Éter, A s  Parcas. Pôr do 
Sol, Canção do Destino (colocada 
em música por Brahms*), Voz do 
Povo e Curso da Vida, todas elas 
compostas antes de irromper a lou
cura, cujos primeiros sinais se ma
nifestaram em 1802, numa absurda 
viagem a pé pela França, para onde 
havia se transferido em dezembro 
de 1801 a fim de trabalhar como 
preceptor na casa do cônsul ale
mão em Bordéus. Permaneceu dois 
anos em Hürtingen, onde vivia sua 
mãe, e, de 1804 a 1806, conseguiu 
trabalhar como bibliotecário em 
Hamburgo, sob responsabilidade 
do amigo Isaac von Sinclair.

Em 1806, após um período 
numa clínica de Tübingen, foi 
transportado para as margens do 
rio Neckar, onde passou o resto da 
vida sob a vigilância de um marce
neiro especialmente pago para cui
dar do louco solitário.

V E JA  T A M B É M : Romantism o.

A nostalgia pela Grécia antiga marca toda a obra poética de Hölderlin.
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T rech o  m a n u s crito  do ro m a n c e  " H y p é r io n "  (B ib lio te c a  E s tad u al de B e rlim ).
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Hollywood

Simples subúrbio de Los Ange
les no começo do século XX, Hol
lywood haveria de tornar-se em 
pouco tempo sinônimo de cinema* 
norte-americano e de poderosa fá
brica de ficção a alimentar a imagi
nação do mundo todo.

Essa metamorfose começaria 
por volta de 1915, quando a indús
tria cinematográfica dos Estados 
Unidos foi definitivamente transfe
rida da costa do Atlântico para a 
do Pacífico, cuja paisagem variada 
e cujo clima seco, com chuvas, 
atraíram alguns dos primeiros pro
dutores e diretores americanos. 
Mas o distante local na Califórnia, 
facilitando o acesso à fronteira me
xicana, já  era há alguns anos explo
rado pelos chamados produtores 
independentes —  Adolph Zukor 
(1873- ), Cari Laemmle 
(1867-1939), William Fox 
(1879-1952), os irmãos Warner, 
Samuel Goldwyn (1882- ), fun
dadores da Paramount, Universal, 
Fox, Warner Bros e Metro-Gold- 
wyn-Mayer. Era um recurso para 
escapar da Motion Pictures Patents 
Company, truste nova-iorquino 
fundado por Thomas Edison* em 
1908, com a finalidade de agrupar 
oito das principais companhias ci
nematográficas da época, entre elas 
a Biograph, a Vitagraph e a Essa- 
nay, além das firmas francesas de 
Charles Pathé* e Georges Méliès*. 
Quem não pagasse as taxas exigi
das pela MPPC (produtor: meio 
centavo por pé de película im
pressa; distribuidor: 5 000 dólares 
pela licença anual; exibidor: 2  0 0 0  

dólares semanais) não tinha direito 
de usar as patentes; portanto, não 
podia concorrer em nenhum dos 
níveis da indústria e do comércio 
cinematográficos. Instaurou-se en
tão verdadeiro regime gangsterista, 
em que se chegou ao uso de armas 
para resolver impossíveis entendi
mentos. Os independentes, consi.de- Na origem do sistema. Mary Pickford: US$ 10 000 semanais (1916).

rados “fora da lei” , não aceitavam 
a situação —  procuravam destruir 
o truste para sobreviver. E uma das 
maneiras de solapar o poder da 
MPPC era trabalhar longe de Nova 
York. Hollywood apresentou-se, 
desse modo, como um dos lugares 
de onde seria mais fácil escapar 
dos fiscais de Edison.

Nessa guerra, os donos da 
MPPC apelaram até mesmo para o 
anti-semitismo (quase todos os in
dependentes eram judeus emigra
dos da Europa central). Na ver
dade, tudo não passava de uma 
briga entre empresários, da qual se 
originou uma produção que esca
pou cada vez mais ao controle da 
MPPC, enfraquecida pela não ade
são de George Eastman 
(1854-1932), fabricante de filme 
virgem e a quem só interessava 
vender a maior quantidade possível 
de película, não importava se ao 
truste ou aos “fora da lei” . Além 
disso, a MPPC, bastante debili
tada, já  não conseguia abastecer a 
rede cada vez mais extensa da exi
bição. Nem evitar que, em 1913, 
William Fox a denunciasse por in
fringir a Lei Sherman (a “lei anti- 
truste”).

Foi por essa época que Adolph 
Zukor lançou as bases de um novo 
sistema, que alimentaria por déca
das o cjnema americano: a estrela 
e o galã, valorizados, dariam esta
bilidade à produção e às relações 
entre o filme e o exibidor, e entre 
o filme e o espectador. Esse star 
system  teve papel fundamental 
para o desenvolvimento de Holly
wood.

A empresa de Thomas Edison, 
mesmo no apogeu, jam ais valori
zou seus atores, cujos nomes nem 
apareciam nos filmes. Zukor e, 
atrás dele, seus companheiros e ri
vais iriam basear toda a produção 
nos atores. O pilar de todo o sis
tema de produção, distribuição e 
exibição seria o monev making 
star. Neste aspecto, a carreira de 
Mary Pickford (1893- ) é sinto
mática: quando trabalhou na Bio
graph, era uma artista anônima que 
recebia apenas 1 0  dólares diários; 
em 1910, Laemmle contratou-a por

No jogo da concorrência. Charles Chaplin proporcionaria risos e lucros. N o  u n ive rs o  de " c o w b o v s "  e h o m e n s  fo rte s , o ga lã  p e rtu rb a d o r: V alon tin©
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175 dólares semanais (Edison per
seguiu Laemmle até Cuba, pelo 
“roubo”); em 1912, Zukor a con
tratou por 1 0 0 0  dólares semanais 
e, em 1916, pagava a ela 10 000 
dólares por semana, oferecendo lhe 
ainda uma série de vantagens (50% 
sobre a renda dos filmes, direito de 
intervir nos roteiros e de escolher 
diretores). A “noivinha da Amé
rica” , nome carinhoso que os fãs 
deram a Mary, foi a primeira star 
digna desse nome na indústria ame
ricana, que formou depois um ver
dadeiro exército de astros e estre
las, entre ingênuas (a própria Mary 
Pickford), vamps —  como Theda 
Bara*, “a mulher mais perversa do 
mundo” — , cowboys (Tom Mix*), 
rapagões saudáveis, dos quais 
Douglas Fairbanks (1883-1939) foi 
o mais famoso, e homens perturba
dores (como Rodolfo Valentino*, o 
latin lover).

Sobre o star system  foi elabo
rado o block-booking ou blind-boo- 
king: o exibidor tinha um contrato 
que o vinculava a uma produtora, 
exibindo os filmes sem exame pré
vio, aceitando-os em blocos e às ce
gas, baseado apenas no sucesso da 
star. A First National chegou a 
controlar 12 000 salas. Em 1929, a 
Paramount possuía 1 250 salas e 
controlava outras mil: por um 
acordo firmado em 1920, exigia a 
projeção de seus filmes em pri
meiro lugar, depois os da Metro 
(em cujo circuito essa ordem se in
vertia) e, em último lugar, os filmes 
de outra procedência. O historiador 
Jean Mitry escreve que o êxito da 
indústria cinematográfica norte 
americana derivou justamente do 
domínio dos circuitos pelas produ 
toras, que abasteciam as salas, nas 
quais a exibição era a principal 
fonte de receitas de todo o com
plexo comercial e industrial do ci
nema. Theda Bara. modelo de uma tradição cinematográfica: a "vamp".

Greta Garbo, estréia européia que Hollywood importou para conferir-lhe magnitude de mito. na década da 1930

Essa estruturação e todas as 
grandes mudanças ocorridas na 
produção (como, por exemplo, o 
lançamento da longa metragem na 
produção regular) e na exibição (a 
compra e a edificação de salas lu
xuosas pelas produtoras) não te
riam sido possíveis se os grandes 
empresários não tivessem vislum
brado a possibilidade de lucros 
compensadores. Desse modo, os 
poderosos investidores, sobretudo 
os grupos bancários Roçkefeller e 
Morgan, entraram decididamente 
no ramo cinematográfico.

Para todos os gostos
O fortalecimento do sistema co

mercial e industrial de Hollywood 
corresponde à estruturação de uma 
temática e de uma linguagem que 
levaram à cristalização dos diver
sos gêneros: o western*, o policial*, 
a comédia* e o musical*, envol
vendo o espectador na estória nar
rada. Por esse motivo, certos histo
riadores falam num “funcionalismo 
expressivo” ou “estilo invisível” 
(que não é percebido pelo especta
dor, pois a linguagem desaparece 
atrás da estória).

Essas características marcaram 
o classicismo cinematográfico nor
te-americano, iniciado com os tra
balhos de Griffith* e Thomas Ince: 
linguagem visual concisa, câm ara à 
altura dos olhos, movimentos de 
câm ara para seguir personagens, 
economia narrativa, plano ameri 
cano (ator cortado à altura do joe
lho) como o enquadramento mais 
eficiente para expor a ação, e total 
ausência de elementos de estilo que 
pudessem perturbar a relação em
pática entre personagens e especta
dor. E os problemas abordados 
deveriam ser suficientemente ge- 
neralizantes para atingir a maior 
parte possivel do publico. Tal fato 
acirrou ainda mais a concorrência 
entre as produtoras, que procura
vam, cada uma a seu modo, atrair 
para si mais público. Num jogo de 
rivalidades dessa ordem, Zukor 
lançara o star system, e a quase fa 
lida Warner lançaria o cinema so
noro em 1927, logo seguida pela 
Fox. (Inicialmente a sonorização se 
fazia por meio de discos, o cha
mado sistema Vitafone” ; depois, o 
som era incluído na própria pelí
cula — o Movietone.)

O lançamento do som e o apare
cimento de astros como Maurice 
Chevalier (1888-1972) e Jeannette 
M acDonald (1907-1965) num novo 
gênero cinematográfico, a opereta, 
possibilitaram às grandes produto
ras superar a crise econômica de 
1929, cujos reflexos Hollywood 
sentiria de maneira ainda drástica 
em 1932, quando atingiu o ponto 
economicamente mais baixo de 
toda sua história. Mas, a partir de 
1934, entrou numa curva ascen 
dente, atingindo em 1946/47 suas 
maiores rendas. A partir de então, 
entrou novamente em decadência: 
de 4 680 milhões de espectadores 
em 1947 para 2 470 milhões em 
1956; de 404 filmes realizados em 
1947 para 232 em 1954.

Reação à TV

A década de 1950 e o início dos
a n o s  6 0  fo r a m  m a r c a d o s  p e la  lu ta
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Marilyn Monroe: o apelo do sexo, numa Hollywood que temia a decadência. James Dean: a rebeldia sem causa explorada áté as últimas conseqüências.

de Hollywood contra a televisão, 
num tremendo esforço para reter o 
público. Dessa maneira, generali
zou-se o filme a cores, implanta
ram-se o cinemascope e outras ex
periências, .como a “terceira 
dimensão”. A diminuição da pro
dução respondeu-se com filmes lu
xuosos de elevado custo, lançados 
em road-show (muitos meses em 
cartaz, num único cinema, para 
concentrar o público). Foi o caso, 
por exemplo, de Os Dez M anda
mentos (The Ten Commandments, 
1957), de Cecil B. de Mille 
(1881-1957), orçado em 135 mi
lhões de dólares, e de Ben Hur (Ben 
Hur, 1959), de William Wyler 
(1902- ). No entanto, esse sis
tema nem sempre deu certo: Cleó- 
patra (Cleopatra, 1963), de Joseph 
L. Mankiewicz (1909 ), foi to
talmente deficitário. Pouco mais 
tarde, Hollywood passaria a reagir 
por meio de musicais como Amor, 
Sublime A m or (W est Side Story,
1961), Minha Querida Dama (Mv 
Fair Lady, 1963) e Uma Garota 
Genial (Funny Girl, 1968).

Outra maneira encontrada por 
Hollywood para responder à terrí
vel ameaça da televisão a seu impé
rio foram os temas polêmicos, que 
dificilmente o vídeo apresentaria. 
Daí o sucesso do produtor Stanley

Kramer (1913- ) com filmes 
que abordavam o racismo, o perigo 
atômico e o nazismo, em Acorren
tados (The Defiant Ones, 1958), A 
Hora Final (Ón the Beach, 1959) e 
Julgamento em Nuremberg (Judge
ment at Nuremberg, 1961), respec
tivamente. Daí originou-se também 
o gênero conhecido por “ficção 
política”, que teria como um de 
seus antecedentes o filme The 
Young Mr. Lincoln (1939), de John 
Ford , e que se fortaleceu e tor
nou-se polemico com Stanley Ku
brick (1928- ) — Glória Feita 
de Sangue (Paths o f  Glory, 1957), 
Spartacus (Spartacus, 1960) e Dr. 
Fantástico (Dr. Strangelove, 1964) 
— , Otto Preminger (1906- ) —  
Tempestade sobre Washington 
(Advise and Consent, 1962) — e 
outros diretores, como John Fran- 
kenheimer (1930- ) —  Sob o 
Domínio do M al (The Manchurian 
Candidate, 1962) — e Franklin 
Shaeffer — Sete Dias de Maio (Se
ven Days in May, 1963), filme que 
abordava a possibilidade de um 
golpe de Estado nos Estados Uni
dos.

Outra ameaça ao cinema norte- 
americano foram os filmes france
ses, italianos e suecos, que entra
vam no mercado sem passarem 
p e la  c e n s u r a  da M o tio n  P ic tu r e s

Producers Association, que contro
lava apenas a produção americana. 
O público achava os filmes euro
peus mais eróticos —  apresenta
vam estrelas como Brigitte Bardot 
(1934- ) —  ou mais adultos — 
com diretores como lngmar Berg- 
man* ou Federico Fellini 
(1920- ). Somente após o lan
çamento de Ingênua até Certo 
Ponto (The M oon is Blue, 1953), de 
Otto Preminger, exibido sem o 
visto da Associação, teve início 
uma produção abordando proble
mas de sexo e de drogas, com adap
tações de romances e peças de Ten- 
nessee Williams (1914- ), 
William Faulkner* e Erskine Cald- 
well (1903- ), entre outros au
tores considerados “fortes” . São 
exemplos disso os filmes Boneca de 
Carne (Baby D o11, 1956), de Elia 
Kazan (1909- ) e Gata em Teto 
de Zinco Quente (Cat on a Hot Tin 
Roof, 1958) e Doce Pássaro da Ju
ventude (Sweet Bird o f  Youth,
1962), de Richard Brooks 
(1912- ).

Ao mesmo tempo, os produtores 
de Hollywood esboçaram um outro 
tipo de reação à TV: o filme com 
estilo influenciado pela própria TV, 
isto é, a produção de baixo custo, 
focalizando de preferência o lado
c in z e n to  d o  a m e r ie a n  w a p  o f  l i je .

como por exemplo Marty (Marty, 
1955), de Delbert Mann 
(19 20- ), Despedida de Solteiro 
(Bachelor's Party, 1957), também 
de Delbert Mann, e Doze Homens 
e uma Sentença (Twelve A ngry 
Men, 1957), de Martin Ritt 
(1920- ).

Paralelamente, desenvolvia-se o 
movimento independente conhe
cido por “ Escola de Nova York”, 
caracterizado por filmes baratos, 
próximos do documentário*, dés- 
mitificando Hollywood (que se tor
nara uma espetaculosa “ fábrica de 
sonhos”) e apresentando o avesso 
da Grande América.

O Pequeno Fugitivo (The Little 
Fugitive, 1953), de Morris Engel 
(1918- ), foi um dos primeiros 
passos desse movimento que se de
senvolveu com o trabalho dos ir
mãos Mekas e filmes como On the 
Bowerv (1956), de Lionel Rogosin 
1925- ), Come Back Africa  
1959) e Shadows (1961), de John 

Cassavetes (1929- ), este úl
timo orçado em apenas 15 0 0 0  dó
lares.

Teria sido essa a origem do pos
terior cinema underground, que en
globa filmes experimentais, tanto 
na linguagem (camara focalizando 
durante várias horas um homem
d o r m in d o )  q u a n to  n a  to m  á t ic a



254 Hollywood

(drogas, masturbação, etc.), lide
rado por diretores como Kenneth 
Anger e Andy Warhol. O under- 
ground, totalmente isolado dos sis
temas de exibição, constitui ver
dadeiro gueto cultural, que, 
ocasionalmente, consegue comer
cializar seus produtos, mas de 
modo muito restrito. Todavia, essa 
marginalização implica certa liber
dade que torna a corrente impor
tante não apenas como movimento 
de contracultura. O underground é 
significativo também por estimular 
a renovação de Hollywood, favore
cendo a afirmação do diretor-autor, 
como Arthur Penn (1922- ) — 
M ickey One (M ickey One, 1965), 
Uma Rajada de Balas (Bonnye and 
Clyde, 1968) —  e Sam Peckinpah
— Meu Ódio Será Tua Herança 
(The Wild Bunch, 1969), Sob o 
Domínio do Medo (Straw Dogs). 
Favoreceu ainda a afirmação de 
uma temática crítica do american 
Way o f  life, em filmes como, por 
exemplo, Perdidos na Noite (Mid- 
night Cowboy), realizado em 1969 
por John Schlesinger (1926- ), 
Sem Destino (Easy Rider), feito em 
1970 por Dennis Hope, e Zabriskie 
Point, de 1969, pelo italiano Mi- 
chelangelo Antonioni (1912- ). 
Essa crítica é muitas vezes conve
nientemente financiada por Holly
wood, pois agrada a um grande pú
blico, composto principalmente por 
jovens e universitários que ainda 
são capazes de lotar as salas de exi 
bição cinematográfica (ao contrá
rio de seus pais, que preferem a te
levisão no conforto doméstico). 
Assim, o filme de maior prestígio 
produzido pelo cinema norte-ame- 
ricano no final da década de 60 foi, 
até certo ponto, contestatório.

Na primeira metade da década 
de 1970, Hollywood tenta recon
quistar as grandes platéias, com 
enormes investimentos na produ
ção’ e na publicidade de filmes 
como Love Story, O Grande 
Gatsby e O Exorcista. Em seguida, 
o cinema norte-americano volta-se 
para os chamados filmes-catástro- 
tes, igualmente rendosos: Terre
moto, Inferno na Torre e Tubarão. 
Ao mesmo tempo, os produtores 
investem no talento de alguns dire
tores, como Francis Ford Coppola, 
Mike Nichols (1931- ), John 
Boorman, Roman Polanski 
(1933- ), Peter Bogdanovich, 
Mel Brooks e Woody Allen.

Tais filmes pouco ocupam os es
túdios, mais dedicados à produção 
destinada à TV. Isso significa que 
uma linha de prestígio cultural se 
afirmou e que houve reorganização 
de capitais: grande parte do movi
mento financeiro dos produtores e 
exibidores americanos passou a de- 
dicar-se à distribuição de filmes eu
ropeus (dublados em inglês) e à 
produção de filmes em países como 
Itália, Espanha e Inglaterra. Assim, 
muitos consideram Hollywood ul
trapassada, o que não significa que 
o produtor americano se_tenha en
fraquecido. Ao contrário, seu 
campo de ação é atualmente muito 
maior.

VEJA TAM BÉM : Chaplin; Ci
nema; Ford, John; Japonês, Ci
nema: Welles. Orson.

"Cleópatra" e "Sem Destino": o fracasso da superprodução e o êxito do cinema sob influência do "underground"

" A  N o ite  d o s D e s e s p e ra d o s "  e " U m a  R aja da  d o  B a la s " : c rít ic a  à v id a  a m e ric a n a ; a firm a ç ã o  do n o v o  d ire to r -a u to r .

A mó'*. Sublime; Amor e Acorrentados": comédia musical e tema polêmico para reconquistar o público perdido.



Homem 255

Homem

Classificação

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 
Classe: Mammalia 
Ordem: Primata 
Subordem: Anthropoidea 
Superfamilia: Hominoidea 
Família: Hominidae 
Gênero: Homo 
Espécie: Homo sapiens

O homem é um animal da classe 
dos mamíferos*, que se distingue 
dos demais principalmente pela pa
lavra ou linguagem articulada, isto 
é, pela capacidade de manipular 
símbolos. Presume-se que sua apa
rição na Terra se tenha dado no fim 
do período Terciário, há cerca de 
1,5 ou 2 milhões de anos.

A estrutura anatômica do ho
mem apresenta grandes semelhan
ças com a de outros animais que 
são, como ele, mamíferos superio
res. Algumas dessas semelhanças 
fundamentais evidenciam a mesma 
procedência no processo evolutivo, 
ou seja, uma verdadeira relação de 
parentesco.

O homem, assim como os de
mais mamíferos, apresenta como 
características centrais a homoter- 
mia*, a pele revestida de pêlos 
(ainda que de forma não tã? abun
dante como outros mamíferos), a 
estrutura dos dentes* e maxilares, 
o tipo de aparelho respiratório e o 
modo de reprodução*.

Como caracteres especiais, o ho
mem apresenta a posição vertical, 
as grandes dimensões do crânio e, 
conseqüentemente, o maior peso do 
cérebro. As mãos estão no prolon
gamento dos braços e os pés for
mam ângulos retos com as pernas. 
Além disso, devido ao hábito de ca
minhar e manter-se de pé, tem bas
tante desenvolvidos os músculos 
gêmeos da perna e também os da 
região glútea.

O corpo humano pode dividir-se 
em duas regiões fundamentais: a 
cabeça e o tronco, que, por sua vez, 
compreende o tórax e o abdome. 
Os membros, apêndices do tronco, 
subdividem-se em torácicos ou su
periores (braços) e abdominais ou 
inferiores (pernas). Embora a estru
tura anatômica seja idêntica, a es
tatura do homem é variável. En
quanto em certos grupos humanos, 
como os pigmeus, os indivíduos di
ficilmente alcançam 1,40 m de al
tura, há outros grupos em que a 
média ultrapassa os 1,75 m.

Os indivíduos humanos também 
variam quanto a caracteres secun
dários, como a cor da pele, o for
mato dos ohos, a maior ou menor 
pilosidade, o tipo de pêlos, etc.

Classificação zoológica

O homem inclui-se na ordem dos 
pri matas*, constituída por uma co

leção de tipos bem diferentes, resul
tantes de ramificações de um 
tronco ancestral comum.

De maneira geral, a ordem dos 
primatas pode ser definida como 
um grupo natural de mamíferos, 
que pode distinguir-se pelas‘seguin- 
tes tendências evolutivas dominan
tes: 1 ) preservação da estrutura 
generalizada dos membros des
tacando-se a conservação dos 
cinco dedos, tal como nos répteis*) 
e de determinados elementos do es
queleto* (como a clavícula), que 
tendem a se reduzir ou desaparecer 
em outros mamíferos; 2 ) aumento 
da livre mobilidade dos dedos, es
pecialmente do polegar e do grande 
artelho, utilizados para preensão; 
3) substituição de garras aguçadas 
e estreitas por unhas achatadas e 
desenvolvimento de almofadas tá- 
teis, altamente sensíveis, na parte 
interna dos dedos; 4) progressiva 
redução do focinho; 5) aperfeiçoa
mento do aparelho visual^ com de
senvolvimento, em graus diversos, 
da visão binocular; 6 ) redução do 
aparelho olfativo: 7) perda ae cer
tos elementos do padrão de denti
ção dos mamíferos e preservação 
de um padrão simples das cúspides 
dos molares; 8 ) progressiva expan
são e complexidade do cérebro; 9) 
paulatino desenvolvimento dos 
processos de gestação, quanto à 
alimentação do feto.

Essas tendências evolutivas, as
sociadas com uma relativa falta de 
especialização estrutural e funcio
na^ estão associadas à vida sobre 
as árvores.

O modo de vida arbóreo esti
mula as funções preênseis dos 
membros, favorece a acuidade vi
sual e a coordenação precisa da ati
vidade muscular — o que exige um 
cérebro bem desenvolvido. No ho
mem, algumas dessas tendências 
(especialmente o aumento do cére
bro) mostraram-se muito mais for
tes que nos outros primatas. Além 
disso, tendo abandonado a vida ar
bórea, ele desenvolveu uma espe
cialização original nos membros 
inferiores _ para sustentar o corpo 
em posição ereta, enquanto dimi
nuiu consideravelmente a mobili
dade.

Na ordem dos primatas encon
tram-se as subordens dos Prossí- 
mios e dos Antropóideos, que com
preendem três famílias — 
Cebóideos, Cercopitecóideos e Ho- 
minóideos.

A superfamilia dos Hominóideos 
compreende as famílias dos Pongí- 
deos e dos Hominídeos.

A primeira encontrá-se subdivi
dida em quatro gêneros: orango
tango (Pongo), gibão (Hylobates), 
gorila (Gorilla) e chimpanzé (Pan). 
Esses primatas não possuem 
cauda, apresentam uma constitui
ção relativamente grande em graus 
diferentes, revelam algum desenvol
vimento da inteligência.

A família dos Hominídeos com- 
põe-se atualmente de um único gê
nero, Homo, e de uma única espé
cie, Homo sapiens.

Ao que parece, os prossímios de
ram origem aos demais grupos que, 
por sua vez, se desenvolveram 
como ramificações divergentes de 
um jru p o  comum.

A arte rupestre da gruta de Lascaux, na França, apresenta as impressões E m  s u a  e s t r u t u r a  a n a tô m i c a  a s
mais significativas do homem pré-histórico sobre o mundo que o rodeava famílias dos Pongideos e dos Ho-
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minídeos revelam afinidades muito 
mais pronunciadas entre si do que 
em relação aos demais grupos pri- 
matas, sendo por isso reunidas na 
mesma superfamília (dos Hominói- 
deos). E nessa classificação acha-se 
implícita a idéia de que os hominí- 
deos e os pongídeos surgiram como 
linhas divergentes de um mesmo 
ramo ancestral. Embora haja- 
acordo unânime sobre essa tese, as 
opiniões dos especialistas divergem 
quanto ao período geológico em 
que a separação se iniciou. Parece 
mais provável que hominídeos e 
pongídeos tenham se segregado, 
como tendências evolutivas inde
pendentes, durante o Mioceno (há 
30 milhões de anos) ou, no má
ximo, no começo do Plioceno (há 
15 milhões de anos). Existem hipó
teses que pretendem situar a sepa
ração no Oligoceno ou no Eoceno 
(ha cerca de 40 a 50 milhões de 
anosX mas é provável que essas su
posições decorram de uma análise 
superficial dos contrastes entre as 
duas famílias: quando se compara 
o Homo sapiens direta e exclusiva
mente com os gorilas, as diferenças 
são acentuadas, principajmente 
quanto ao tamanho do cérebro, de
senvolvimento dos maxilares e den
tes (maiores incisivos e caninos nos 
gorilas) e dimensões relativas dos 
membros. Entretanto, comparan
do-se hominídeos primitivos já  ex
tintos (com cérebros pequenos, ma
xilares maciços e dentes grandes e 
poderosos) com pongídeos dos pri
meiros períodos (de dentição me
nos especializada e membros que 
ainda não revelam as despropor
ções extremas de seus atuais suces
sores), as diferenças entre as duas 
famílias parecem menos pronuncia
das.

O gênero Homo, produto de 
longa seqüência evolutiva, surge 
por volta dos fins do Pleistoceno 
Médio. Foi só quando esse gênero 
emergiu que o cérebro começou a 
tomar as proporções que caracteri
zam o homem atual, pois fósseis 
hominídeos mais antigos apresen
tam capacidade craniana bem me
nor. Na espécie Homo erectus da

Crânios de chimpanzé e de um homem contemporâneo, superpostos de 
acordo com as linhas baso-nasais e reconstituídos no mesmo sentido.

primeira metade do médio Pleisto
ceno, a capacidade craniana era 
consideravelmente menor que a do 
Hom o sapiens, e o Australopithe
cus, bem anterior, não possuía ca
pacidade craniana muito superior à 
dos gorilas de hoje.

Comparando-se os tipos conhe
cidos de hominídeos e pongideos 
(atuais e extintos) de ambas as 
famílias, as principais diferenças 
anatómicas referem-se aos detalhes 
morfológicos da dentição e às 
adaptações estruturais que, num 
grupo, se firmaram na braquiação 
arbórea e, no outro, no bipedismo 
ereto. As modificações dos mem
bros, tronco e crânio para a adap
tação ao bipedismo ereto, acompa
nhadas por acelerada expansão do 
cérebro, conduziram à formaçâfc 
do homem. A redução que ocorre 
nos caninos grandes e poderosos, 
característicos dos pongideos (utili
zados fundamentalmente como ar
mas de ataque e defesa, tanto na 
caça como nos embates com outros 
animais ou grupos de animais), está 
intimamente relacionada com o de
senvolvimento da cultura. Gradual 
mente o homem aprendeu a va
ler-se do fogo (que amacia os 
alimentos) e de pedras, cacetes e 
um grande número de armas, pas
sando a usar cada vez menos a 
mandíbula e os dentes.

Tendências da evolução

O mais antigo hominídeo conhe
cido é o Australopithecus, gênero 
que viveu no Pleistoceno Inferior e 
que ocupou áreas de clima árido no 
sul da África. Uma das caracterís
ticas mais notáveis apresentadas 
pelos indivíduos desse gênero é o 
pequeno tamanho de seu cérebro: 
entre 450 e 550 cm 3  (no Homo sa
piens é de 1 200 a 1 500 cm3) e, no 
chimpanzé, vai de 350 a 450 cm 3). 
Essa característica chegou, no 
princípio, a levantar ampla contes
tação quanto a sua inclusão entre 
os hominídeos. No entanto, as ca
racterísticas morfológicas de sua 
dentição são fundamentalmente do 
tipo hominídeo: o complexo canino

Perfis de cabeças de um homem de Neanderthal e de um homem de hoje. 
Nesta, 6 notável a redução do tórus supra-orbital e das arcadas dentárias.

E s q u e le to  d e u m  h a .n o ...  d e  Neandenhal, comparado com o de um homem contemporâneo. A direita, crflnios de um australopiteco e de um pitecantropo.
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Armas em sflex (1/3 do tamanho-natural) dos períodos Paleolítico Inferior (á esquerda) e Médio. O uso de instrumentos de caça provavelmente estimulou 
o desenvolvimento do cérebro do "Homo sapiens" e a redução de mandíbulas e dentes (até então usados para ataque e defesa).

pré-molar encontra-se reduzido e 
comparável à condição humana 
típica, embora os molares sejam 
grandes e primitivos. Além disso, a 
cintura pélvica demonstra que o 
Australopithecus já  se adaptara ao 
andar bípede ereto, característico 
dos hominídeos.

A fase do Homo erectus esten
deu-se pelos 200 000 ou 300 000 
anos seguintes.

Fósseis de Homo erectus (antigo 
Pithecanthropus) foram encontra
dos no Extremo Oriente (Homo 
erectus, na ilha de Java, e Homo 
pekinensis, na China) e, como os 
do Australopithecus, caracteriza
vam-se por possuírem maxilares 
maciços e dentes grandes, embora 
menos pronunciados. Neles, con
tudo, o cérebro já  havia aumentado 
consideravelmente de yolume e os 
membros encontravam-se mais 
bem adaptados à postura e ao an
dar ereto.

No fim do Fleistoceno Médio 
surgiram os hominídeos da espécie 
Homo sapiens. Revelavam alguma

semelhança com o Homo erectus, 
no que se refere às arcadas supra- 
orbitais fortemente desenvolvidas e 
aos maxilares maciços. M as a 
forma do crânio e da dentição era 
muito menos primitiva. A região 
frontal mostrava-se mais desenvol
vida e a capacidade craniana situa- 
va-se perfeitamente dentro da am
plitude de. variações do Homo 
sapiens sapiens, embora um pouco 
abaixo de sua média.

Os primeiros representantes do 
gênero Homo na Europa (homo sa
piens presapiens) estão geralmente 
associados ao desenvolvimento de 
uma das culturas paleolíticas —  a 
musteriense — , que aparece pelos 
fins da última glaciaçao, há cerca 
de 250 000 anos. Nas primeiras fa
ses do período musteriense, a popu
lação apresentava grande variabili
dade nos caracteres cranianos. De 
um modo geral, as arcadas supra- 
orbitais eram ainda fortemente pro
nunciadas; no entanto, enquanto 
alguns indivíduos possuíam a 
fronte bem arredondada, as maxi-

las moderadas e o queixo pronun
ciado, outros tinham a testa pouco 
desenvolvida e o queixo fugidio.

Essa população parece ter dado 
origem a dois tipos divergentes, 
constituindo um a bifurcaçao na 
evolução dos hominídeos. Um de
les ficou conhecido como Homo 
sapiens Neanderthalensis (homem 
de Neanderthal), caracterizado 
pelo exagerado desenvolvimento 
das arcadas supra-orbitais, testa fu
gidia, maxilares maciços e quase 
ausência de queixo, bem como pela 
região occipital angulosa, que dá 
ao crânio uma forma alongada 
típica. Esses caracteres primitivos 
associavam-se a um crânio de ca
pacidade bastante elevada. As par
ticularidades cranianas do homem 
de Neanderthal são de tal modo de
finidas que, em gerai, ele é classifi
cado como representante de uma 
subespécie distinta. Esse tipo pa
rece ter-se extinguido há cerca de 
50 000 anos. O outro tipo derivado 
da população musteriense já  era 
um homem de características per

feitamente atuais e foi classificado 
como Homo sapiens sapiens.

É evidente a ligação morfoló
gica gradativa do Australopithe
cus, através do Homo erectus, com 
o Homo sapiens. Mas as fases evo
lutivas anteriores ao Australopithe
cus são ainda desconhecidas.

A locomoção bípede libertou os 
membros superiores e as mãos, e 
por isso tornou possível o uso e a 
manufatura de instrumentos. Os 
mais antigos bípedes hominídeos 
conhecidos capazes de manufatu
rar instrumentos de pedra são os 
australopitecíneos (do gênero A u s
tralopithecus). O Homo erectus fa
bricava utensílios de pedra e utili
zava o fogo para fins domésticos.

Os fósseis* do gênero Homo, 
correspondentes às primeiras fases 
do Pleistoceno Médio, surgiram as
sociados a implementos e armas de 
pedra bem planejados e manufatu
rados de acordo com tradições 
complexas. Mas o aparecimento do 
Homo sapiens ampliou as inova
ções culturais. Desenvolveu-se o
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Homeopatia

_ A homeopatia é o sistema tera 
pêutico criado pelo médico alemão 
Samuel Hahnemann*, no final do 
século XVIII. Seu primeiro traba
lho foi publicado em 1796, com o 
título Ensaio para Descobrir as 
Virtudes Curativas das Substâncias 
Medicinais, Seguido de Alguns Co
mentários sobre os Princípios A d 
mitidos até Nossos Dias. Os resul
tados expostos nesse tratado 
seriam ampliados em livros poste 
riores, entre os quais o principal é 
o Organon da A rte  de Curar, publi
cado em 1810.

O sistema de Hahnemann funda
menta-se em três princípios: o da 
similitude, o da potenciação e o da 
individualização.

O princípio da similitude afirma

3ue “os sintomas da enfermidade 
evem ser combatidos com drogas 

que produzam efeitos semelhantes 
aos sintomas da doença, quando 
administradas em indivíduos sãos”.

Esse princípio terapêutico já  ha
via sido instituído na Antiguidade 
por Hipocrates*. Foi também men
cionado na Renascença por Para 
celso*, sobretudo no que se refere 
aos venenos: pequenas e freqüentes 
doses tornariam o indivíduo imune 
a quantidades anteriormente mor
tais. Como o princípio realmente 
funciona para os venenos imuni- 
zantes, Hahnemann o generalizou 
para outras substâncias.

O princípio da potenciação esta
belece que “ a ação das drogas po- 
tencia-se pela diluição” . Este se
gundo princípio foi elaborado 
como resposta aos excessos na 
aplicação do princípio da simili
tude, que, generalizado para subs
tâncias como o arsênio e o diclo- 
reto de mercúrio, revelou-se fatal. 
Hahnemann estabeleceu então o 
princípio da potenciação, segundo 
o qual a substância deve ser diluída 
em água. Em alguns casos, o grau 
de diluição chega a uma parte da 
substância para 1 0 6 0  partes do sol
vente. Finalmente, de acordo com 
o princípio da individualização do 
doente, não existem propriamente 
doenças, mas doentes. Dessa ma
neira, todos os sintomas de uma 
doença seriam importantes, pois 
correspondem à reação individual 
do doente. Através deles, a doença 
expressa seus caracteres. Da 
mesma forma, em sentido contrá
rio, o medicamento exprim,e seus 
caracteres pelos sintomas que pro
voca no homem sadio. Em outras 
palavras, à imagem da doença cor
responde uma contra-imagem do 
medicamento.

Dois sistemas opostos

A homeopatia surgiu como rea
ção à alopatia, sistema terapêutico 
criado pelo médico inglês Gregory, 
no século XVIII. A alopatia con
sistia em aplicar um tratamento ca
paz de desencadear, no paciente, 
sintomas graves, antagônicos aos 
de sua doença. Com esse objetivo, 
os alopatas recorriam a purgativos,
v ô m i to s  c n c rg io o s ,  s a n g r ia s .

Durante o Paleolítico Superior aperfeiçoa-se a técnica de fabricação de ar
mas e utensílios de sílex. (Reproduções em metade do tamanho normal.)

mente da capacidade de criação e 
manipulação de símbolos, relacio
nam-se com a estrutura e função do 
cérebro, e identificam o homem.

A transformação do cérebro do 
antropóide proto-homínida não se 
processou de maneira uniforme nas 
diferentes partes. A árèa cortical 
relacionada com a mão e o polegar, 
por exemplo, cresceu mais do que 
as áreas motoras e sensoriais. Alem 
disso, é notável no homem a exten
são do córtex associativo, em com
paração com regiões de projeção 
sensorial e motora. Áreas corticais 
associadas com a motivação, me
mória, previsão e imaginação — 
capacidades indispensáveis à vida 
social complexa —  são extraordi
nariamente desenvolvidas no cére
bro humano. Há muitos indícios de 
gue a complexidade da vida social 
e capaz de gerar modificações no 
cérebro.

VEJA TAM BEM : Europa; Evolu
ção; Fóssil; Mamíferos; Neolítico; 
Paleolítico; Paleontologia.

Ecee p e río d o  m a rc a  o o p a ro o im o n to  do " H o m o , v o lta d o  paro caça.

equipamento especializado para a 
caça* O homem revelava grande 
capacidade de criação, e surgiram 
a arte* rupestre, a escultura, a de
coração pessoal. Essa criatividade 
estava relacionada com o aumento 
da capacidade craniana. E prová
vel que o uso de instrumentos, in
troduzido pelos hominídeos mais 
antigos, tenha estimulado o desen
volvimento cerebral. O volume do 
cérebro triplicou depois que o Aus- 
tralopithecus começou a usar e ma
nufaturar instrumentos. A área do 
córtex cerebral do chimpanzé é um 
quarto da do homem, embora apre
sente circunvoluções bem nítidas, 
disposição semelhante e constitui
ção cjuase idêntica à humana. Mas 
não e apenas o tamanho do cérebro 
que torna possível as característi
cas particulares da vida do homem. 
Este tem um padrão peculiar de de
senvolvimento cortical. Não só as 
habilidades motoras, mas a lingua
gem, a memória, a capacidade de

grever acontecimentos futuros com 
ase em exemplos memorizados, a 

organização social complexa e a 
arte, que dependem fundamental-

Pesquisascom drogas levaram Hah
nemann à criação da homeopatia.

As duas posições antagônicas 
conduziram ao estabelecimento, 
em meados do século XIX, de um 
verdadeiro nihilismo terapêutico. O 
clínico Joseph Skoda (1805-1881), 
por exemplo, chegou a propor a 
não utilização de drogas no trata 
mento de qualquer doença: “exce
tuando o ópio, que já  nos foi indi
cado pelo Criador, e alguns outros 
princípios que conhecemos, todo o 
resto da ‘matéria médica’ poderá 
ser atirado ao oceano, para benefí
cio da humanidade e grande pre
juízo dos peixes”.

O impasse criado pelos dois sis
temas conflitantes somente seria 
solucionado no final do século
XIX. Com o aparecimento da far
macologia* foi possível a criação 
de uma terapêutica equidistante 
dos dois extremos.

Na atualidade, alguns autores 
homeopatas acreditam mesmo que 
esteja havendo uma aproximação 
entre a homeopatia e a medicina 
moderna. Assim, a vacinação, as 
curas realizadas com princípios ex
traídos das próprias manifestações 
patogênicas, os antibióticos (em 
homeopatia substituídos pelos no- 
sódios e bioterápicos, simples ou 
complexos), os tratamentos de aler
gias considerando as especialida
des individuais, são muito pareci
dos com o princípio da similitude 
de Hahnemann. Da mesma forma, 
a moderna medicina psicossomá 
tica e a psicoterapia viriam confir 
m ar o princípio homeopático da in
dividualização do paciente ao 
atribuir influência de fatores psico
lógicos e biográficos sobre o orga
nismo. A moderna preventiva, a in
fluência de fatores ecológicos e de 
regras de conduta e, finalmente, 
modernos conhecimentos sobre nu
trição viriam confirmar a impor
tância do regime alimentar, já  enfa 
tizada pela homeopatia.

VEJA TAM BÉM : Drogas; Farma- 
cologiaç T era p êu tica .
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Homeostasia

No final do século XIX , Claude 
Bernard* enriquecia o campo da fi
siologia* animal com um conceito 
básico. Propondo que “todos os 
mecanismos vitais têm por objetivo 
conservar constantes as condições 
de vida no ambiente interno” e, 
ainda, que “a estabilidade do meio 
interno é a condição primordial da 
vida livre” , precisava a noção de 
“meio interior". Com ela ressaltava 
o fato de que cada porção do corpo 
é cercada por seu meio, e que esse 
meio pode ser tão importante para 
seu funcionamento adequado 
quanto para sua própria integri
dade. Assim, um músculo só pode 
ser “normal” (agir fisiologica- 
mente) se for “ normal”  o sangue 
que o supre de alimento e oxigênio.

Em 1939, Walter B. Cannon 
(1871-1945) ampliava o conceito 
de “meio interior” com a noção de 
homeostasia (do grego hómoios =  
semelhante; e stasis = situação): 
cada parte do organismo funciona 
normalmente em equilíbrio.

Todos os seres vivos — desde os 
mais simples unicelulares até aves 
e mamíferos —  precisam manter 
certa estabilidade* interna. Sempre 
que uma de suas partes “sai do 
equilíbrio”, um mecanismo é acio
nado a fim de que se restaure a nor
malidade. Por exemplo, embora os 
glóbulos sanguíneos (brancos e ver
melhos) sofram um processo de 
destruição constante, seu número 
permanece invariável, porque eles 
são continuamente substituídos por 
outros. Também a composição quí
mica de um organismo se mantém 
relativamente inalterada, apesar da 
grande variedade de elementos in
geridos: estes são transformados 
em sua própria substância — que 
é, em geral, muito específica, sobre
tudo no que se refere às proteínas.

A tendência à manutenção de 
um equilíbrio interno manifesta-se 
em todos os níveis da atividade or
gânica: constância da pressão os- 
mótica, do equilíbrio ácido-base, 
da temperatura (nos seres homotér- 
micos), etc. Em condições normais, 
são constantes a freqüência car
díaca, a pressão arterial e o meta
bolismo*. Também o meio interno 
líquido que banha as células dos 
organismos superiores apresenta 
notável estabilidade em sua compo
sição, independentemente de possí
veis variações que possam ocorrer 
no meio exterior.

O organismo serve-se dos mais 
variados recursos (mecanismos ho- 
meostáticos) para anular o efeito de 
qualquer fator estranho que 
ameace seu equilíbrio. Tratando-se 
de uma substancia indesejável — 
porque ocorre em excesso ou é in 
trinsecamente estranha — , ele po
derá eliminá-la, transformá-la em 
outra ou mesmo destruí-la. Para 
isso, combina-a com outras subs
tâncias, expulsando-a em seguida; 
ou cria mecanismos especiais de 
defesa, os anticorpos, que atacam o 
elemento estranho, causando sua 
morte.

Seja qual for o seu estágio evo-

A tendência à manutenção de um equilíbrio intemo, alheio às variações do meio extemo. manifesta-se em todos 
os níveis da escala animal —  dos simples unicelulares, como as amebas, aos mamíferos, entre eles os marsupiais.

ESQ UEM A H O M EO STATICO  

(regulação da temperatura do corpo humano)
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Para reduzir ou anular os efeitos de qualquer fator estranho que perturbe 
seu equilíbrio, o organismo pode criar mecanismos de defesa: os anticorpos.

lutivo, todo organismo apresenta 
mecanismos de regulação que lhe 
permitem manter seu ambiente in
terno alheio às variações que ocor
rem no ambiente externo. No de
correr da evolução*, esses 
mecanismos sofreram aperfeiçoa
mentos crescentes, permitindo uma 
independência cada vez maior dos 
seres vivos em relação ao seu habi
tat. Já  entre os unicelulares se en
contram mecanismos reguladores 
da entrada e saída da água (vacúo- 
los pulmonares): sistemas homeos- 
táticos rudimentares que garantem 
o nível adequado desse líquido. 
Nos organismos mais complexos
— aquaticos ou terrestres — , es
truturas mais elaboradas (nefrí- 
deos, tubos de Malpighi e rins) 
encarregam-se de eliminar as 
substâncias desnecessárias e inde
sejáveis ao organismo: ácidos ou 
bases em excesso, resíduos nitroge- 
nados e sulfurados.

Muitas são, portanto, as funções 
que intervêm na manutenção do 
equilíbrio interno de um indivíduo. 
Nos seres mais evoluídos, essas 
funções são orientadas pelo sistema 
nervoso e pelos hormônios produ
zidos pelo sistema endócrino.

As possibilidades evolutivas dos 
seres vivos são condicionadas pela 
eficiência de seus sistemas regula
dores. De modo geral, os organis
mos mais simples são grandemente 
afetados pelas variações do meio 
externo; entretanto, nos seres 
superiores, aperfeiçoados m ecanis
mos de controle asseguram menor 
interdependência.

Comunicação: base do 
equilíbrio

A homeostasia assume impor
tância considerável nos sistemas e 
organismos estudados pela ciberné
tica*. Este ramo da ciência sustenta 
que todas as organizações são se
melhantes em relação a certas ca
racterísticas fundamentais. E que 
toda organização se mantém inte
grada pela comunicação. Processo 
diferente do transporte físico de 
m atéria ou da transmissão de ener
gia, a comunicação não carrega to
neladas de carga ou quilowatts de 
potência: transmite^ mensagens e, 
com elas, informações. E e justa 
mente essa capacidade de transmi
tir mensagens e de reagir a elas que 
produz organizações —  no nível da 
célula, de um computador eletrô
nico ou de um grupo social.

A cibernética sugere que o es
tudo do controle, nas máquinas au
togovernadas, nos organismos bio
lógicos, na mente humana ou na 
sociedade, aumentará a compreen
são dos fenômenos que costumam 
ocorrer em cada um desses cam 
pos. A homeostasia é a capacidade 
que tem o sistema de manter certas 
variáveis dentro de limites — 
mesmo quando os estímulos do 
meio forçam essas variáveis a assu
mir valores que ultrapassam os li
mites considerados “normais”.

A homeostasia é conseguida me
diante dispositivos de retroação* 
(feedback), também chamados de 
servomecanismos. São sistemas de 
comunicação que reagem ativa
mente a uma entrada de informa
ção. O resultado dessa ação-res- 
posta transforma-se. em seguida,

em nova informação, que modifica 
seu comportamento subseqüente. 
Para que o sistema de retroação 
funcione eficientemente, precisa re
ceber informações concernentes à 
posição de seu objetivo e à distân
cia deste em relação a ele; exige 
ainda dados quanto às alterações 
dessa distância, produzidas por sua 
própria ação; deve também poder 
responder a qualquer informação 
por meio de ulteriores mudanças 
em relação a sua própria posição.

Um sistema de retroação contém 
dispositivos capazes de reagir a um 
evento externo (um alvo, por exem
plo) de modo específico (dirigindo 
os tiros de um canhão em sua dire
ção), até que um estado particular 
seja atingido (os tiros alcancem o 
alvo). Se a ação não consegue o ob
jetivo previsto, impõe-se uma cor
reção para atenuar a diferença; se 
o alvo é ultrapassado, exige-se uma 
reversão. Estando o mecanismo de 
retroação bem projetado, o resul
tado é uma série de erros cada vez 
menores, até uma convergência, 
rumo à homeostasia. Quando esse 
mecanismo não for adequado a sua 
finalidade, os erros podem crescer 
e_as respostas incorretas se sucede
rão ciclicamente, ou em violenta 
oscilação, terminando por danifi
car o mecanismo.

As falhas de um servomeca- 
nismo ao restabelecer a homeosta
sia encontram paralelo na patolo
gia do sitema nervoso e, num 
sentido mais amplo, talvez mesmo 
no comportamento dos animais ou
d a s  c o m u n id a d e s -

Um sistema em equilíbrio ho- 
meostático implica uma série de 
condições específicas. Por exem
plo: o sistema assumirá um estado 
particular quando “perturbado” 
por um agente exterior; retomará o 
estado de equilíbrio com uma força 
de intensidade proporcional à per
turbação; e, finalmente, nenhuma 
catástrofe poderá ocorrer dentro 
dos limites do sistema, mas, uma 
vez excedidos esses extremos, nada 
se poderá prever quanto ao seu 
futuro.

Pode-se avaliar a eficiência de 
um sistema em manter sua homeos
tasia em relação a uma ou mais va
riáveis pelo número e pela gran
deza de seus erros, isto é, pelas sub 
ou supercorreções que faz quando 

retende restabelecer seu equilí- 
rio. Se o número de erros tende a 

aumentar, ao invés de diminuir, o 
objetivo jam ais será atingido: o sis
tema entrará em oscilação e poderá 
ser destruído. Seu futuro dependerá 
da relação mútua entre quatro fato
res: o “atraso” (lag), o “ganho” 
(gain), a “ carga” (loaã) e a “guia” 
(lead). O “ atraso” é o tempo decor
rido entre o momento em que a per
turbação tira o sistema de seu es
tado de equilíbrio e o momento em 
que a ação corretiva tem início. A 
quantidade de correção exercida 
pelo mecanismo de retroação dá-se 
o nome de “ganho”. Por exemplo, 
um motorista de reflexos lentos, 
que responde tardiamente à infor
mação visual de que seu carro se 
dirige demasiadamente para a di- 
r e i t a ,  te m  g ra n d e  “ a t r a s o  . Q u a n d o

reage, poderá girar violentamente o 
volante para a esquerda e, nesse 
caso, seu “ganho” será desmesu
rado: o carro cam inhará para a es
querda. Percebendo isso, o m oto
rista corrige novamente seu curso. 
Conhecendo-se as três grandezas
—  a velocidade do veículo, a exten
são dos “atrasos” e a dos “ganhos” 
— , é possível prever o resultado 
desse percurso bamboleante.

Lentidão na recepção, na trans
missão, no processamento das in
formações ou na resposta do sis
tema ao executar a correção são, 
portanto, fatores que influenciam o 
‘atraso”. Por sua vez, um “ganho” 

demasiado ou escasso implica uma 
ação corretora subseqüente. A ex
tensão e velocidade das mudanças 
que deverão ocorrer para restaurar 
o equilíbrio são denominadas 
“carga”. A “guia” mede a distância 
entre a posição ou situação pre
vista e a posição ou situação real.

Pode-se considerar a homeosta
sia um equilíbrio sincrónico que 
ocorre quando o organismo ou sis
tema dispõe de mecanismos de re
troação capazes de restaurar o 
equilíbrio perturbado por estímulos 
externos.

De um modo geral, a eficácia 
desses mecanismos só se manifesta 
dentro de certos limites. Existem, 
no entanto, os chamados sistemas 
abertos ou adaptativos, que podem 
buscar o equilíbrio, nessas ocasiões 
de desvio externo, em uma nova 
sincronia —  num outro plano, com 
outros parâmetros, que definem ou
tra homeostasia. Essa variação dia- 
crônica é denominada “homeo- 
rese”. Ela envolve uma reor
ganização interna do sistema 
sempre que a organização existente 
se torna incapaz de absorver as 
perturbações do meio exterior. No 
nível individual, esse fenômeno está 
ligado ao aprendizado ou matura- 
çao; no plano coletivo, à evolução 
ou revolução. Pressupõe a existên
cia de alguns recursos não integra
dos ao programa do sistema ou 
organismo considerado. Esses re
cursos podem adquirir a forma 
de um dispositivo regador de sinais 
aleatórios (“ruídos” em relação a 
códigos predeterminados). É o 
caso, por exemplo, das mutações* 
na evolução biológica.

O cibernético Ross Ashby 
(1903- ) construiu um aparelho 
mecânico que, além de manter a 
homeostasia de um sistema em re
lação a determinadas variáveis, 
busca novos parâmetros, para os 
quais é possível uma homeorese, 
isto é, o salto diacrônico entre uma 
homeostasia e outra.

Alguns estudos recentes têm 
mostrado a importância dos ruídos 
aleatórios como possíveis gerado
res do remanejamento interno dos 
sistemas. Para maior autonomia 
dos sistemas, esses ruídos ou sinais 
podem ser produzidos em seu inte
rior, no momento em que os meca
nismos usuais de retroação se mos
tram  incapazes de manter a 
homeostasia em um determinado 
plano.

VEJA TAM BÉM : Automação; Ci
bernética; Estabilidade; Evolução; 
R e tro a ç ã o .
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Homero

As primeiras manifestações lite
rárias do Ocidente foram as epo
péias gregas. Resultantes de lendas 
eólias e jónicas, elas incorporaram 
relatos fabulosos sobre expedições 
marítimas e elementos provenientes 
do contato do mundo helénico, em 
sua fase de formação, com culturas 
orientais. A língua desses primeiros 
poemas épicos era uma mistura dos 
dialetos eólio e jónico, na qual o úl
timo^ predominava. Unindo cons
truções imaginárias a fatos históri
cos — particularmente os relativos 
à derrocada da sociedade mice- 
niana, após a chegada dos dórios, 
e às migrações que fizeram surgir 
as colônias gregas da Ásia Menor 
— , aparecem cantos e sagas que os 
aedos (poetas e declamadores am
bulantes) foram enriquecendo. 
Constituídos por seqüências de epi- 
sódios relativos a um mesmo acon
tecimento ou a um mesmo herói, 
surgiram “ciclos” que cantaram 
particularmente as duas guerras de 
Tebas e a Guerra de Tróia. Desses 
poemas, apenas dois se conserva
ram: a Ilíada e a Odisséia, de Ho
mero, escritos entre o século X e o 
VIII a.C.

Da vida de Homero pratica
mente nada se conhece com segu
rança, embora dados semilendários 
fossem transmitidos desde a Anti
guidade. Sete cidades gregas reivin
dicam a honra de ter sido sua terra 
natal. Considera-se provável que 
tenha nascido em Esmirna, ou na 
ilha de Quio. Homero é freqüente
mente descrito como velho e cego, 
perambulando de cidade em ci
dade, a declamar seus versos. Che
gou-se mesmo a duvidar de sua 
existência e de que a Ilíada e a 
Odisséia fossem obra de uma só 
pessoa. Poderiam ser coletâneas de 
cantos populares de antigos aedos 
e, mesmo que tenha existido um 
poeta chamado Homero que reali
zou a ordenação desse material e o 
enriqueceu com contribuições pró
prias, o certo é que essas obras 
contêm passagens procedentes de 
épocas diversas.

Além de informar sobre ã orga
nização da pólis (cidade-Estado) 
grega em sua feiçao arcaica, as 
epopéias homéricas documentam o 
modo de pensar e de conceber o 
mundo que serviu de ponto de par
tida para as posteriores formula
ções científicas e filosóficas dos 
gregos. A Homero os gregos anti
gos voltarão sempre, não apenas 
para procurar modelos poéticos: 
seus temas e personagens serão 
buscados por pensadores como 
exemplos ou recursos argumentati- 
vos. As aventuras e o périplo de 
Ulisses, a personagem central da 
Odisséia, serão usados com fre
qüência — sobretudo a partir do 
socratismo dos cínicos —  como 
símbolos dos esforços que a alma 
humana desenvolve para retornar à 
sua situação originária. Interpreta
das alegoricamente, situações è 
personagens homéricas alimenta
rão a meditação dos gregos e serão 
legadas à tradição ocidental.

Numa alegoria de Rafael, o velho e cego Homero aparece entre Virgílio e 
Oante. Abaixo, Ulisses e Penélope, símbolos da força e da fidelidade.

A Ilíada e a Odisséia apresen- 
tam-se marcadas pela presença de 
poderes superiores que interferem 
na luta entre gregos e troianos 
(tema da Ilíada) e nas aventuras de 
Ulisses ou Odisseu (tema da Odis
séia). Na medida em que essa inter
ferência de poderes superiores per
manece incerta ou obscura, ela é 
designada por palavras vagas, 
como “teós’ , “Zeus” e “daímon”. 
Na Ilíada, o próprio Zeus está su
jeito às imposiçoes de uma força 
abstrata e superior, que pode até 
contrariá-lo. Mas, nas epopéias ho
méricas, essas formas populares de 
designação das potências superio
res e misteriosas tendem a assumir 
forma definida, abrindo caminho, 
assim, à compreensão da divindade 
e, conseqüentemente, alijando do 
plano divino o caráter de inescruta- 
bilidade e de misteriosa ameaça. 
Mesmo quando representam forças 
da natureza, os deuses homéricos 
assumem forma humana —  e esse 
antropomorfismo lhes atribui um 
aspecto familiar e até certo ponto 
inteligível, que afasta os terrores re
lativos a forças obscuras e incon- 
troláveis. Homero —  sobrepon
do-se a arcaicas formas de 
religiosidade — exclui do Olimpo 
o mundo dos deuses, as formas 
monstruosas, da mesma maneira 
que exclui do culto as práticas má
gicas. Certamente a religiosidade 

exterior” e altamente racionali 
zada que propõe é a que mais con 
vém ao público a que se dirige: à
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pólis aristocrática. Essa religiosi
dade “ apolínea” permanecerá 
como uma das linhas da religiãof 
grega: justamente a de sentido polí
tico, ja  que servirá para justificar 
as tradições e instituições das pólis. 
Os deuses homéricos são, funda
mentalmente, deuses da luz (de díos 
provém tanto deus quanto dia) e 
seu antropomorfismo não diz res; 
peito apenas à forma exterior seme
lhante a dos mortais: os deuses são 
também animados por sentimentos 
e paixões humanas. Essa humani
zação do divino aproxima-o da 
compreensão humana, mas, por ou
tro lado, deixa o universo todo — 
em cujo desenvolvimento os deuses 
podem interferir —  suspenso a 
comportamentos passionais e a um 
arbítrio capaz de alterar seu curso 
normal. Isso impede que a visão de 
mundo nas epopéias homéricas 
atinja o índice de racionalidade ca
paz de permitir uma formulação 
teórica, filosófica ou científica, pois 
esta se sustenta numa “ lei univer
sal” , exercida impessoal e logica
mente, sem a qual não se pode 
constituir uma çosmologia plena
mente racional. E bem verdade, to
davia, que a suserania de Zeus in
troduz na família divina un* 
princípio de ordem, que tende a 
unificar e a neutralizar as preferên
cias divergentes dos vários deuses. 
Sobretudo do ponto de vista ético 
essa suserania estabelece uma dife
rença marcante entre a Ilíada (obra 
mais antiga) e a Odisséia: nesta, a 
premissa de fidelidade de Penélope 
e da resistência e do esforço de 
Ulisses, que permite o happy end, 
mostra um universo de valores mo
rais hierarquizado sob o controle, 
em última instância, de Zeus. À 
imagem da organização da socie
dade miceniana, familiar e feudal, 
Zeus fundamenta na força sua 
preeminência e organiza o Olimpo 
como pai poderoso. Eis por que o 
politeísmo homérico não exclui a 
idéia de uma ação ordenada dos 
deuses, admitindo uma certa uni
dade nà ação divina.

E por oposição aos homens que 
os deuses homéricos se definem: ao 
contrário dos humanos, os deuses 
são princípios celestes; escapam à 
velhice e à morte. Mas, se escapam 
à morte, as divindades não são 
eternas nem estão fora do tempo: 
em princípio pode-se saber de 
quem cada divindade é filho ou fi
lha. A imortalidade, esta sim, está 
indissoluvelmente ligada aos deu
ses que, por oposição aos humanos 
mortais, são freqüentemente desig
nados de “os imortais” e consti
tuem, na sua organização e em seu 
comportamento, uma sociedade 
imortal de nobres celestes.

Em Homero a noção da virtude 
(aretê), ainda não atenuada pelo 
seu uso posterior e puramente mo
ral, representava o mais alto ideal 
cavalheiresco aliado a uma con
duta cortesã e ao heroísmo guer
reiro. Identificada a atributos da 
nobreza, a aretê, era usada para de
signar a excelência humana e a su
perioridade de seres não-humanos 
— como a força dos deuses e a ra
pidez dos cavalos nobres. Só algu
mas vezes, nos livros finais das 
epopéias, é que Homero identifica 
aretê com qualidades morais ou es
pirituais. Em geral, significa forca

e destreza dos guerreiros ou dos lu
tadores, valor heróico intimamente 
vinculado à força física. A virtude 
em Homero é atributo dos nobres, 
os áristoi. Estreitamente associada 
às noções de honra e de dever, a 
virtude na concepção homérica re
presenta um atributo que o indiví
duo possui a partir de seu nasci
mento, como descendente de 
antepassados ilustres. Os heróis, 
quando se apresentam, fazem ques
tão de revelar sua ascendência ge
nealógica, que garante seu valor. 
Os áristoi, os possuidores de aretê, 
são uma minoria que se eleva 
acima da multidão de homens co
muns; se são dotados da virtude 
que seus ancestrais lhes legaram, 
por outro lado precisam dar teste
munho de sua excelência, manifes
tando as mesmas qualidades de 
seus_ antepassados. Essa demons
tração de valor ocorria nos comba
tes singulares, nas justas cavalhei
rescas (as “aristéias”) dos grandes 
heróis épicos. O pensamento ético 
e pedagogico de Platão* e Aristóte
les* estará fundamentado, em 
grande parte, na ética aristocrática 
dessa Grécia arcaica expressa nas 
epopéias homéricas. Só que naque
les pensadores a aristocracia de 
sangue será substituída pela “ aris
tocracia do espírito”, baseada no 
cultivo da filosofia e da ciência.

Homero parece participar da 
crença de que o homem vivo abriga 
em si um “duplo”, um outro eu. A 
existência desse “ duplo” seria ates
tada pelos sonhos, quando o outro 
eu parece sair e realizar peripécias 
que inclusive envolvem outros “ du
plos” . A essa concepção de uma 
dupla existência do homem — 
como corporeidade perceptível e 
como imagem que se manifesta nos 
sonhos —  está ligada a concepção 
homérica de morte e de alma (psi
que). A morte não representa um 
nada p a ra  o homem homérico: a 
psique  ou “duplo” desprende-se 
pela boca ou ferida do agonizante, 
descendo às sombras subterrâneas 
do Erebo. Desligada definitiva
mente do corpo (que se decompõe), 
a psiquê  passa a mtegrar o cortejo 
sombrio de seres que povoam o 
reino de Hades. Permanece como 
uma imagem ou “ ídolo”, seme
lhante ao corpo da pessoa em que 
esteve abrigada, mas carece de 
consciência própria, pois nem se
quer conserva as qualidades espiri
tuais (sensibilidade, inteligência, 
etc.). Impotentes, as sombras do 
Hades nao interferem na vida dos 
mortais e, por isso, não há por que 
lhes render culto ou buscar seus fa
vores. Humanizando os deuses e 
afastando o temor dos mortos, Ho
mero descreve um mundo luminoso 
onde os valores da vida presente 
são exaltados. Se isso corresponde 
aos ideais aristocráticos do seu 
tempo, representa o avanço de um 
processo de racionalização da cul
tura que conduzirá à visão filosó
fica e científica de um universo go
vernado pela razão: em Heráclito* 
de Efeso, Zeus será um dos nomes 
do Lógos, a razão universal.

VEJA TAM BÉM : Épica; Grécia; 
Hesíodo; Mileto, Escola de; M ito
log ia ; P ré -so crá tico  s.

A literatura ocidental começou com epopéias gregas, como as de Homero.

O desembarque dos argonautas de Ulisses ("Odisséia"), em uma miniatura.

Os deuses podem inspirar loucura ou sabedoria, assinala o poeta. ("Circe", 
de D osso  D o ssi : 0 " V è n u s  e M a rte  L ig a d o s  p olo  A m o r " ,  do V e ro n o s e .)
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Homomorfismo

Um motor a explosão interna 
pode ser decomposto em partes 
identificadas por suas posições e 
funções, isto e, suas relações com 
outras partes ou subconjuntos de 
partes do motor. Entre esse motor 
e um outro saído da mesma linha 
de fabricação e montagem haverá 
uma correspondência biunívoca 
(um a um), não só entre as peças 
equivalentes, mas também entre as 
respectivas funções: se o primeiro 
motor funcionar, o segundo tam 
bém deverá funcionar. Essa opera
ção de comparação, que envolve 
uma correspondência biunívoca en
tre os elementos de dois conjuntos, 
e preserva ao mesmo tempo as ca
racterísticas funcionais e operacio
nais, é denominada isomorfismo 
(mesma forma).

Se a correspondência entre os 
elementos de dois grupos é mul- 
tiunívoca (muitos a um), mas con
serva como invariantes certas rela
ções funcionais ou operacionais, 
recebe o nome de homomorfismo 
(forma semelhante).

Uma lei científica que seja tradu
zida por uma expressão matemá
tica é um modelo homomórfico de 
algum aspecto da realidade. Por 
exemplo, a fórmula da lei da gravi
tação* universal (F = G  m, m2 /d 2:

matéria atrai matéria na razão di
reta do produto das massas e na ra
zão inversa do quadrado das dis
tâncias) representa e abstrai do 
mundo físico um único aspecto: a 
relação entre as massas, força de 
atração e distância entre os corpos. 
Também um mapa é homomórfico 
da região ou do país que retrata: 
apesar de haver redução das distân
cias, certas relações significativas 
são conservadas. Um modelo ho
momórfico, embora apresentando 
uma equivalência multiunívoca 
com certos aspectos do universo 
real, conserva invariáveis algumas 
relações existentes nesse universo.

A estruturação de modelos ho
momórficos revelou-se de grande 
utilidade no campo da cibernética*. 
Esse setor interdisciplinar mos- 
trou-se muito fecundo a partir do 
momento em que se constatou que 
modelos homomórficos de discipli
nas distintas eram isomorfos entre 
si. O desenrolar de processos intei
ramente desvinculados pode obede
cer ao mesmo modelo científico. 
Exemplificando: o comportamento 
de um rato que aprende seu cam i
nho num labirinto ou a atuação de 
um dispositivo mecânico que se 
prepara para executar um jogo têm 
como modelos homomórficos cur
vas idênticas à que traduz o pe
ríodo de “ aprendizado” de uma fá
brica —  período durante o qual ela 
é “ ajustada” aos padrões ideais ini
cialmente projetados. Verifica-se, 
portanto, um isomorfismo entre os 
três modelos (ver figura abaixo).

O escritor Oscar W ilde foi condenado por homossexualismo em 1895

O desenrolar de processos inteiramente desvinculados pode obedecer a um 
mesmo modelo científico, expresso por uma só curva de aprendizado

Homossexualismo

Homossexualismo é o fenômeno 
que ocorre com pessoas cujo inte
resse sexual se volta para indiví
duos do mesmo sexo. A prática ho
mossexual entre mulheres é 
chamada lesbianismo; entre ho
mens, pederastia.

O homossexualismo era fre
qüente e até mesmo cultivado em 
certas civilizações antigas, como a 
da Grécia. Atualmente, há povos
—  como os habitantes da ilha Lu
zon nas Filipinas e os chukchi das 
proximidades do mar de Béring —  
que aceitam e respeitam o homos
sexual. Todavia ele é freqüente
mente condenado e visto como um 
problema. A atitude mais comum 
nas sociedades atuais tem sido a de 
considerar o homossexual um ser 
inferior e pressioná-lo com maior 
ou menor intensidade, desde a sim
ples ridicularização até as mais se
veras sanções. Assim, num país de 
alto desenvolvimento como a Grã- 
Bretanha, só em 1967 o Parla
mento revogou as leis que puniam 
o homossexualismo como crime 
passível de prisão.

O assunto tem sido muito anali 
sado e debatido no século XX. Há 
quem admita que, principalmente 
nos países ocidentais, o numero de 
homossexuais tem aumentado nos 
últimos tempos. Mas alguns scxó-

logos põem em dúvida essa afirma
ção, salientando que ela pode ser 
apenas uma constatação do que 
sempre houve, com a diferença de

3ue em outras épocas as menores 
ensidades demográficas e a defi

ciência dos meios de comunicação 
não permitiam que o fenômeno 
fosse observado em suas reais di
mensões.

Para a maior parte das escolas 
psicanalíticas, as investigações até 
agora realizadas sobre o homosse
xualismo indicam que ele surge em 
função da presença de certas condi
ções sociais e psicológicas, e não 
de fatores biológicos. O máximo 
que se pode afirmar sobre isso é 
que em toda pessoa, seja homem ou 
mulher, há um potencial homosse
xual que pode ou não ser liberado 
em determinadas condições.

Há tantas teorias psicológicas 
sobre a origem do homossexua
lismo quantas são as escolas de psi- 
coterapia. As interpretações de 
Freud e seus seguidores, que ser
vem de base a várias outras teorias, 
iipontam como possíveis causas do 
homossexualismo â  identificação 
da criança com a mãe, por falta de 
um pai com quem se possa identifi
car, ou vice vcrsa;,a formação de 
um complexo de Édipo invertido, 
èm que a criança tem maior ligação 
com o progenitor do próprio sexo 
e odeia o outro. No caso mascu
lino, atribuem ainda qualidades de 
causa aos temores de castração :_a 
proibição sexual em relação a mãe 
poderia criar uma repressão exces
siva em relação ao outro sexo,

desempenho
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0  homossexualismo era comum na Grécia. ("Apoio e Jacinto", de Cellini.)

acentuada por sentimentos de mis
tério e temor em relação ao órgão 
sexual feminino. Nesse caso, as ne
cessidades sexuais seriam dirigidas 
para o próprio sexo, mais conhe
cido e por isso visto sem perigos 
(um temor semelhante em relação 
ao órgão masculino é considerado 
uma das causas do lesbianismo).

Além disso, apesar da aversão 
que os pais costumam manifestar 
contra o homossexualismo, muitos 
deles preferem que os filhos e filhas 
tenham preferencialmente compa
nhias do mesmo sexo. A intenção 
de, com isso, adaptar melhor a 
criança ao próprio sexo, pode, ao 
contrario, contribuir para a homos
sexualidade.

Entre os fatores psicológicos li
gados à estrutura familiar, outros 
sexólogos citam como exemplos 
(referentes ao homossexualismo 
masculino mas que podem ser in
vertidos para o caso do feminino): 
mães muito absorventes ou “ inva
soras” da vida do filho, que se gra
vam na mente dele de maneira glo
bal e profunda, de modo que ele 
passa a pensar, sentir e compor- 
tar-se dejnaneira considerada femi
nina; mães violentas ou tirânicas, 
cujo comportamento leva o filho a 
odiar as mulheres e refugiar-se 
junto aos homens; pais e mães bru
tais, despóticos ou de alguma 
forma intimidantes, que tornam o 
comportamento dos filhos muito 
submisso e passivo; pais distantes 
ou frios, que não contribuem para 
que o menino aprenda o comporta
mento considerado adequado a um 
homem.

Para as escolas constitucion alis
tas, não só a estrutura corporal e 
as funções fisiológicas, mas tam 
bém os modos de ser psicológicos 
são geneticamente determinados. 
Assim, explicam o homossexua
lismo como resultado de uma con
tradição entre o temperamento (que 
seria herdado, “constitucional” ) e o 
ambiente, no qual há modelos de 
masculinidade e de feminilidade 
que o indivíduo seria incapaz de se
guir. Um menino sensível e de ma
neiras e sentimentos delicados fa
cilmente se tornaria homossexual 
num ambiente em que se espera 
dele uma elevada capacidade de 
competir, dureza de maneiras e 
certa insensibilidade. O mesmo se 
aplicaria a uma mulher de natureza 
rude, enérgica e decidida: ela teria 
mais probabilidades de se tornar 
homossexual, por não corresponder 
ao ideal tradicional de mulher e 
mãe (amável, dedicada e submissa) 
da sociedade atual.

As escolas culturalistas também 
explicam o homossexualismo com 
base numa contradição, mas em 
termos dos papéis sociais constitu
tivos de uma determinada socie
dade. Assim, os papéis que os ho
mens e mulheres “devem” 
desempenhar já  estão delineados 
em cada sociedade e espera-se que 
cada indivíduo se comporte dentro 
dos padrões estabelecidos para seu 
sexo pela sociedade em que vive.

Os estudiosos da antropologia 
mostram que muitas combinaçoes 
de papéis sociais homem-mulher 
podem ser encontradas, cada uma 
em algum lugar no mundo ou 
época histórica: grupos humanos 
onde tanto homens quanto mulhe

res são duros, desconfiados e 
cruéis; onde ambos os sexos são 
dóceis, benevolentes e pacíficos; 
onde o homem é vaidoso, poeta, 
ator e bailarino, enquanto a mulher 
é trabalhadora, forte, administra
dora e política. Essa variação de 
papéis leva a crer que a “definição” 
de homem e mulher mais adotada 
atualmente não é “natural” nem a 
única possível, mas apenas uma ca
racterística de um tipo de civiliza
ção ou cultura. Em outras pala

vras, cada sociedade tem os 
homens e as mulheres que escolhe.

As origens dessa escola e dessa 
determinação dos papéis ligados a 
cada sexo estão, segundo alguns 
autores, na necessidade de dividir o 
trabalho. A distinção natural dos 
sexos já  sugere que o trabalho seja 
dividido entre homens de um lado 
e mulheres do outro; e as implica 
ções de maternidade (gestação, 
amamentação, etc.) inspiram geral
mente o caráter sedentário do tra

balho reservado à mulher. O grupo 
social dos índios Nhambikwara, da 
Amazônia, exemplifica essa liga
ção do comportamento sexual à di
visão do trabalho: para garantir a 
alimentação do grupo, os homens 
caçam com arco e flecha e as mu
lheres colhem alimentos com ces
tos; os pederastas não caçam com 
arco e flecha e assumem o trabalho 
de coleta com o cesto, entre as mu
lheres.

Assumindo o papel feminino, os 
homossexuais deixam de ter as 
prerrogativas dos homens, vivendo, 
entretanto, perfeitamente integra
dos ao grupo Nhambikwara.

As duas teorias —  constitucio- 
nalista e culturalista —  podem 
completar se: o homossexualismo 
decorre freqüentemente da contra
dição entre os papéis socialmente 
definidos para cada sexo e o com
portamento que o indivíduo assume 
(devido a fatores como, por exem
plo, temperamento e formação fa
miliar inadequada).

Do segredo ao “gay power”

Num grupo social, quem não de
sempenha adequadamente seu pa
pel, ou faz o oposto, tende a ser ex
cluído. Em termos de objetivos 
sexuais, todos os indivíduos de um 
sexo são competidores em poten
cial. Ao afastar-se do papel reser
vado ao seu sexo, o homossexual 
contraria as expectativas, deixa os 
outros “sem açao”. Supondo-se que 
não há expectativas de comporta
mento homossexual, também não 
há mais um papel reservado a ele 
no grupo. Ele é “ diferente” e os ou
tros, em defesa da própria condição 
heterossexual, tendem a enfatizar 
essa diferença. Acentuam-se assim 
a solidão e o isolamento do homos
sexual em relação aos grupos so
cialmente aceitos.

Os homossexuais fogem a esse 
isolamento formando grupos entre 
si. Nos grupos, eles podem sentir-se 
livres das pressões sociais e com- 
portar-se até ostensivamente se
gundo suas inclinações ao invés de 
fazer segredo delas. (E esse é mais 
um dos fatores do aparente au
mento da população homossexual.) 
Assim reunidos, chegam a formar 
organizações para defender-se da 
marginalização em que são coloca
dos. Nos Estados Unidos, à seme
lhança dos negros, criaram um rçio- 
vimento (gay power) protestando 
contra as discriminações e lutando

fior uma sociedade onde haja maior 
iberdade em relação ao sexo. Num 

âmbito mais amplo, esses movi
mentos fazem parte, como os femi
nistas e os divorcistas, de uma cor
rente que pretende a revisão de 
conceitos tradicionais de família, 
de sexo e dos papéis reservados ao 
homem e à mulher.

A natureza humana em questão

A adequada análise do homosse
xualismo não pode dispensar a 
apreciação de certas noçoes elabo
radas no campo filosófico. A noção 
de “natureza humana” —  modali
dade particularizante do conceito 
de “substância” — 1 aparece, implí
cita ou explicitamente, nas inter
pretações correntes sobre a homos
sexualidade. Durante séculos, a no-
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Sexólogos consideram inadequada a visão de comportamentos sexuais minoritários como desvios patológicos.

ção de “ natureza humana" serviu 
para dar fundamento metafísico a 
uma realidade supostamente cons
tituída por “essencias” estáveis, 
bem definíveis. Essa perspectiva a 
filosofia ocidental herdou do aris- 
totelismo, uma filosofia baseada 
num certo tipo de indução*: a par
tir de alguns casos particulares, pri- 
vilegiadamente tidos como os sufi
cientes, pretende-se construir uma 
lei geral, em qualquer que seja o 
terreno do conhecimento.

Tal concepção da indução só 
será rebatida, muitos séculos de
pois de Aristóteles*, por Francis 
Bacon*, que inaugura o método 
das ciências modernas justamente 
na medida em que mostra a neces
sidade de se levar em conta os 
eventos aparentemente discrepan
tes (as “ ausências” e as “varia
ções”) como condição para se in
duzir corretamente uma lei 
explicativa de determinado tipo de 
fenômeno.

Mas se o caminho proposto por 
Bacon ficou adstrito ao âmbito das 
ciências físicas, por outro lado, na 
apreciação de fenômenos humanos, 
persistiu o resquício metafísico a 
estabelecer nítidas distinções entre 
o essencial (e, portanto, natural e 
normal) e o inessencial (e, conse
qüentemente, inatural ou desnatu
rado e patológico).

A própria terminologia empre
gada para falar destes últimos ca-
SOS deixa  perceber um latente ju íz o

de valor e a interferência de deter
minado tipo de moralismo. E isso 
é compreensível já  que aquele 
mesmo tipo de visão metafísica ser
viu para sustentação de um uni
verso de valores pretensamente uni
versais, que tendiam a padronizar 
a conduta humana, de acordo com 
arquétipos abstratos (na verdade, 
abstraídos de comportamentos so
cialmente majoritários porque con
sentidos).^ Essa ética universal e 
abstrata é fortemente rejeitada pelo 
existencialismo*.

Ciências humanas como a antro
pologia conseguem relativizar o 
julgamento a respeito de comporta
mentos, como o homossexualismo, 
simplesmente constatando e descre
vendo a variedade de desempenhos 
sexuais em diferentes sociedades; 
outras ciências porém parecem 
ainda trabalhar sobre pressupostos 
de cunho metafísico ou mesmo teo
lógico.

O sexólogo sueco Lars Ullers- 
mann, em sua obra A s Minorias 
Eróticas, mostra que, nesse sentido, 
a própria psicanálise representa 
uma reformulação —  escamoteada 
em linguagem aparentemente 
científica — de velhos argumentos 
judaico-cristãos (e justificáveis ape
nas em termos da importância que 
teve para a cultura judaica o as
pecto procriador da vida sexual). 
Para as ciências físico químicas do 
século XX  as noções de substân
cias e de natureza tornaram-se des
necessárias e, na verdade, impró
prias. Mesmo assim, com 
freqüência, em nome do espírito 
científico, aqueles conceitos ressur
gem no campo das ciências huma
nas, particularmente na psicologia 
e na psicanálise.

A própria busca de causas para 
o homossexualismo trai, no fundo, 
o obsoleto esquema metafísico: 
pergunta-se geralmente pela causa 
daquilo que não parece natural 
apenas porque é menos freqüente. 
A identificação do minoritário com 
o inferior ou o anômalo (e por isso 
mesmo a exigir a descoberta de 
causas que encaminhem à sua su
pressão ou ao seu “tratam ento”) 
tem servido de argumento, ao 
longo da história, para perseguição 
de minorias étnicas e religiosas. E 
é um pressuposto que certos sexó
logos rejeitam, na medida em que 
defendem a legítima pluralidade de 
perfis eróticos, aos quais não cabe
ria aplicar juízos de valor.

Esses juízos — que encobririam 
preconceitos variáveis de acordo 
com a época e com as diferentes 
culturas —  é que, no plano sexual, 
justificam as formas de repressão: 
auto-repressão ou coação social. A 
questão do homossexualismo, se
gundo alguns modernos sexólogos, 
só pode ser, portanto, adequada
mente examinada quando desvin
culada dos preconceitos que, com 
freqüência, ainda interferem na sua 
apreciação. E a própria indagação 
sobre as causas da homossexuali
dade só tem sentido na medida em 
que é justo indagar sobre as causas 
de qualquer tipo de comportamento 
humano.

VEJA TAM BÉM : Psicanálise; 
Sexo.
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Os seres desprovidos de meca
nismos especiais de controle in
terno do calor não ficam totais 
mente à mercê das mudanças 
ambientais.; Submetidos a testes 
de laboratório, os poiquilotermos 
têm sua temperatura condicionada 
pela temperatura externa; no en
tanto, quando em seu habitat* na
tural, na maioria dos casos, procu
ram lugares mais aquecidos, e 
conseguem manter sua própria 
temperatura muitos graus acima da 
ambiental: o exercício muscular, 
decorrente da simples movimenta
ção, provoca uma elevação de tem
peratura, que, por sua vez, acelera 
o metabolismo. As abelhas* forne
cem um exemplo desse comporta
mento: quando faz calor, ventilam 
a colônia com as asas; se a tempe- 
ratura desce até cerca de 13° C, 
elas tornam-se muito ativas, fa
zendo com que, pelo desprendi
mento de calor de seus corpos, a 
temperatura da colmeia alcance os 
25° C. Assim, embora os poiquilo
termos não disponham de mecanis
mos orgânicos de regulação termal, 
há uma série de casos em que o 
controle da temperatura é conse
guido por comportamentos especí
ficos. Esses recursos são alternati
vas também dos homotermos: 
alguns mamíferos hibernam; a 
maioria das aves —  também no in
verno — realiza longas migrações.

Dissipar, aumentar ou conservar 
a quantidade de calor proveniente 
das oxidações celulares são os re
cursos explorados pelos homoter
mos para manter seu equilíbrio ter
mal. A quantidade de calor 
produzida depende da intensidade 
ou velocidade do metabolismo (o 
exercício muscular pode elevar o 
metabolismo até cinco vezes o va
lor do organismo em repouso). A 
temperatura final resulta do equilí
brio entre produção e perda de ca
lor. Quando faz frio, o organismo 
reage no sentido de dissipar a me
nor quantidade possível de calor: 
há constrição dos vasos sanguíneos 
superficiais e cessa a produção de 
suor. As células tendem a produzir 
mais calor: os músculos ficam ten
sos, podendo ocorrer calafrios 
acompanhados de tremores. Esses 
calafrios são de grande eficiência 
no aumento da temperatura, pois 
implicam grande consumo de oxi
gênio e libertação de calor. Além 
disso, aumentam a atividade car
díaca e a secreção de substâncias 
que aceleram o metabolismo. 
Quando faz calor, o organismo 
procura reduzir sua temperatura: 
os vasos sanguíneos superficiais di
latam-se, há formação de suor, per- 
dendo-se calor por evaporação. A 
musculatura relaxa-se.

O sistema de regulação da tem
peratura corporal depende da estru
tura do sistema nervoso. Homoter
mos recém-nascidos têm uma 
capacidade de controle menos efi
ciente que os adultos: seu sistema 
nervoso está ainda em fase de de
senvolvimento. Sua temperatura 
varia, portanto, com muita facili
dade. Para equilibrá-la, são neces
sários banhos quentes ou frios.

VEJA TAM BÉM : Adaptação: Hi
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Homotermia e 
Poiquilotermia

Aves e mamíferos têm a capaci
dade de manter constante a tempe
ratura de seus corpos, independen
temente das variações térmicas 
ambientais. São, por isso, classifi
cados como homotermos (do grego 
hómoios =  semelhante ou igual; e 
thermós = calor). Os demais verte
brados (répteis, anfíbios e peixes) e 
os invertebrados integram o grupo 
dos poiquilotermos: a temperatura 
de seus corpos acompanha as mu
danças de temperatura do meio em 
que vivem.

Os homotermos são também 
chamados animais de “sangue 
quente” em oposição aos poiquilo
termos, que seriam de “sangue 
frio” . Essa designação, no entanto, 
é incorreta: na verdade, os poiqui
lotermos nem sempre são de “ san
gue frio” — dependendo da tempe
ratura ambiente, podem atingir 
temperaturas superiores às de um 
animal de “sangue quente”.

A vida só e possível dentro de 
certos intervalos de temperatura, 
em faixas de variação térmica que 
favorecem as reações metabólicas. 
Os organismos homotermos desen
volvem uma atividade metabólica 
constante; já  os poiquilotermos têm 
seu metabolismo enfraquecido 
quando a temperattira ambiental se 
reduz. Conseqüentemente, caso a 
temperatura atinja valores muito 
baixos, podem entrar numa fase de 
total inatividade.

O nível “ ideal” de temperatura 
varia de espécie para espécie. Nas 
aves, por exemplo, ele oscila em 
torno de 40-42° C; no homem é, em 
média, entre 36,5 e 37° C; no cão 
e no gato, de 38,5 a 39° C; no ca
valo, de 38° C. Variações muito 
bruscas da temperatura ambiental 
podem mesmo ocasionar a morte 
de grande número de indivíduos, 
homo ou poiquilotermos.

O ambiente terrestre é o que 
apresenta as maiores amplitudes de 
variações térmicas, notadamente 
nas zonas temperadas. Isso talvez 
explique por que a capacidade de 
auto-regulação da temperatura cor
poral se tenha desenvolvido mais 
justamente nesse ambiente.

Seres homotermos, como as aves, desenvolvem metabolismo constante.

Essa particularidade estende-se também a outro grupo, os mamíferos.
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Honduras

SUM ÁRIO

Localização: América Central 
Limites: mar das Caraibas (N); Nica

rágua (SE); oceano Pacífico e El 
Salvador (S); Guatemala (O) 

Superfície: 112 088 km 2 
População: 2 781 400 hab. (1973) 
Cidades principais:

Tegucigalpa (cap. - 274 850 hab.); 
San Pedro Sula (133 730 hab.) - 
1973 

Idioma: espanhol 
Religião : católica romana 
Portos principais: Puerto Cortez;

Tela; La Ceiba; Amapala 
Aeroportos principais: Tegucigalpa;

San Pedro Sula 
Rodovias: 5 764 km 
Ferrovias : 1 059 km 
Unidade monetária: lempira

Muitos escritores e cronistas 
políticos usam um termo pejorativo
— “república-banana” —  para re
ferir-se a algumas nações latino- 
americanas dominadas por uma 
economia agrária monocultora (ge
ralmente banana), controlada por 
uma grande empresa norte-ameri
cana, e caracterizadas pela instabi
lidade politica.

Honduras tem como principal 
produto de exportação a banana, 
que representa cerca da metade de 
suas vendas ao exterior e ocupa 
83% de sua população ativa. Toda 
a produção e comercialização do 
produto tem o controle da United 
Fruit Company (norte-americana) 
através de duas subsidiárias, a 
Standard Fruit e a Tela Railroad. 
Contudo, a economia hondurenha 
vem se diversificando com a explo
ração de uma indústria extrativa de 
vegetal (pinho, mogno e cedro), da 
mineraçao (prata, ouro, cobre, anti- 
mônio, ferro, chumbo, zinco), da 
pecuária e de uma agricultura de 
subsistência (milho, fumo, café, ca- 
na-de-açúcar, arroz e batata). E, a 
partir de 1965, o jogo político ga
nhou alguma estabilidade com a 
elaboraçao de uma Constituição 
que prevê o voto universal e livre 
para a escolha do presidente.

Partidos e empresas

O território de Honduras só foi 
conquistado 2 1  anos depois da che
gada de Colombo*, por um lugar- 
tenente de Fernando Cortez*. Pe
dro Alvarado, em 1523. Ainda 
como colônia da Espanha foi trans
formada em Intendência da Capita- 
nia-Geral da Guatemala* (1790). A 
Guatem ala seguiu o exemplo mexi
cano de 1821, libertando-se do jugo 
espanhol e, após se desligarem da 
metrópole, as nações que compu
nham a capitania transform a
ram-se numa Federação Centro-

Tegucigalpa, a capital de Honduras, localiza-se no Núcleo Central, região de origem vulcânica rica em minérios.

Americana que se dissolveu na 
década de 1830, formando os 
atuais Estados da América Central. 
A partir disso, criaram-se intermi
náveis disputas de fronteiras, mes
cladas a conflitos econômicos e so
ciais, que se manifestavam ainda 
em 1969, quando os hondurenhos 
quiseram expulsar os 300 000 imi
grantes salvadorenhos que viviam 
em seu país (a “guerra do futebol”).

Logo após a independência 
(1838), Honduras já  estava divi
dida em duas facções políticas ri
vais; os conservadores de Fran
cisco Ferrera —  no poder de 1838 
a 1870 — , que restabeleceram os 
antigos privilégios da Igreja, e os li
berais de Justo Rubino Barrios, que 
defendiam a formação de uma Fe
deração Centro-Americana, com a 
Guatemala. Essa proposta acabou 
por derrubá-los do poder.

As divergências foram cuidado
samente exploradas pelas empresas 
de bananas que lutavam pelo mo
nopólio da produção e comerciali
zação do produto. Assim, a Cuya- 
mel apoiava seus defensores, os 
liberais (“vermelhos”), enquanto a 
United Fruit ficava com os conser
vadores. No fim, as duas empresas 
entraram em acordo, mas as fac
ções continuaram se enfrentando 
em guerras civis, que conduziram o 
país a uma sucessão de ditaduras.

Em duas ocasiões, 1911 e 1933, 
os Estados Unidos ocuparam o 
país em socorro da empresa amea
çada pelas guerras. Após um breve
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As zonas rurais pobres ainda dependem de precários meios de transporte.

período democrático, com a presi
dência de Ramon Villeda Morales, 
Honduras viu-se às voltas com um 
novo golpe militar (1963), que le
vou o Coronel Osvaldo López 
Arellano ao poder; mas em 1965, 
os próprios promotores do movi
mento aceitaram a elaboração de 
uma Constituição, com voto direto 
e livre na escolha dos poderes Exe
cutivo e Legislativo. Apesar disso, 
em 1972, Lopez Arellano, já  gene
ral, depôs o presidente eleito, Ra
mon Ernesto Cruz, num golpe sem 
derramamento de sangue. A situação 
voltou a mudar em 1975, quando 
as Forças Armadas destituíram 
Arellano e nomearam Juan Melgar 
Castro presidente da República.

Riquezas inexploradas

País montanhoso e pouco po
voado, Honduras possui grandes 
extensões de terras cultiváveis 
ainda não exploradas e ricas reser
vas minerais pouco trabalhadas.

Seu território é dividido fisica- 
mente em quatro zonas:

NÚCLEO CENTRAL — De 
origem vulcânica, é constituído por 
um maciço que se estende na dire
ção leste —  oeste, dividindo o país 
em dois por uma depressão.

ZONA DO PA CÍFICO — Pro
dutora de cereais, essa zona é a 
mais densamente povoada (34 
hab./km 2). Nela se situa o porto de 
Amapala, no golfo da Fonseca.

VERTENTE ATLÂNTICA — 
As grandes plantações de banana 
da United Fruit encontam-se nessa 
zona pouco povoada ( 1  hab./km 2), 
rica em florestas e minerais. Si- 
tua-se nela, também, o mais ex
tenso rio nacional, o Coco ou Sego
via (4 725 km). Produz, além da 
banana, cereais, tabaco e café.

A quarta zona é composta de 
ilhas e arquipélagos.

O clima de Honduras varia de 
acordo com a topografia: quente 
nas costas (3 Io C), temperado nas 
planícies e vales, fresco nas maio
res altitudes (23° C).

O povo hondurenho

A população de Honduras é 
composta de 91% de mestiços (es
panhóis e índios), 6 % de índios e 
3% de negros. Mais de 50% dos ha
bitantes são analfabetos. Há ape 
nas uma universidade, com capaci
dade para 2  0 0 0  estudantes. O 
índice de mortalidade, por sua vez, 
é alto.

Não raras vezes, os governos 
hondurenhos têm enfrentado con
vulsões sociais, mas nenhuma foi 
tão explosiva quanto a greve dos 
trabalhadores da banana, que, em 
1954, conseguiram melhoria sala
rial, livre sindicalização e legisla
ção social. Só não conseguiram a 
nacionalização da United Fruit.

Apenas um décimo dos 5 764 
km de estradas é pavimentado. Há, 
entretanto, 1 059 km de estradas de 
ferro para o transporte de banana 
aos portos do país.

VEJA TAM BÉM : América; Gua
Na capital, a praça e sua igreja. te m a la .  O porto livre de Hong Kong é dos mais importantes entrepostos do Oriente.

Hong Kong

A colônia britânica de Hong 
Kong ocupa uma área de I 045 
km 2  a sudeste da China. É consti
tuída da ilha de Hong Kong, da 
península de Kowloon, das ilhas 
Stonecutters e dos chamados No
vos Territórios (a ilha de Lantão e 
outros menores, correspondendo a 
889 km2). A península limita-se ao 
norte com a China e ao sul, leste 
e oeste com o oceano Pacífico, que 
cerca também a ilha.

Seu governador (inglês) é no
meado por Londres — , os
4 160 000 habitantes (estimativa 
para 1973) só são consultados para 
as administrações municipais. Tal
vez devido a suas péssimas condi
ções de vida, a maioria chinesa 
dessa população (99%, e 1% de 
norte-americanos, portugueses, ja 
poneses e ingleses) manifesta-se fre
qüentemente pela unificação com a 
China Popular (comunista).

Contudo a República Popular da 
China coexiste pacificamente com 
esse território. Isso no entanto só 
acontece porque Hong Kong é um 
dos mais importantes entrepostos 
comerciais do Oriente. Porto livre 
e sem alfândegas, em permanente 
contato com o Ocidente, foi através 
dele que os chineses conseguiram, 
durante o boicote comercial dos 
países ocidentais, vender suas mer
cadorias para os inimigos, e com
prar os bens de que necessitavam. 
Cerca de um terço das exportações 
chinesas (700 milhões de dólares 
em 1971) é enviado a Hong Kong, 
de onde as mercadorias sao reex
portadas para as mais diferentes 
partes do mundo. Mas a tendência 
qué se apresenta à China, com o 
restabelecimento de seus contatos 
com grande parte do 'mundo oci
dental, é o comércio direto por seus 
próprios portos, abandonando, aos 
poucos, a colônia britânica.

A entrada com o ópio

O ópio era o único produto que 
interessava aos chineses no comér
cio que mantinham com o Oci-
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dente, no século XIX. Em troca do 
narcótico, comerciavam sedas e 
outros artigos de luxo produzidos 
na China. O comércio do ópio com 
os ingleses iniciou-se a partir de 
1821. Em 1839, o imperador chi
nês mandou destruir um carrega
mento desse produto, dando origem 
à chamada Guerra do opio 
(1839-42).

Os britânicos atacaram a China 
ocupando Hong Kong em 1841. 
Pelo Trataijo de Nanquim, em 
1842, o território foi formalmente 
cedido à Inglaterra. Mais tarde, fo
ram cedidas aos ingleses a penín
sula de Kowloon e as ilhas de Sto
necutters. Com isso, os ingleses 
abriram os portos chineses ao co
mércio internacional (ou seja, in
glês). Durante a Segunda* Guerra, 
os japoneses ocuparam Hong 
Kong, sendo expulsos pelos ingle
ses. Embora reclamassem o direito 
sobre os territórios, os revolucioná
rios de Mao* Tsé-tung toleraram 
a continuidade da dominação britâ-

nica, que mais tarde lhes seria útil. 
No entanto, Hong Kong depende 
significativamente da China, pois 
ate a água que a abastece provém 
do território comunista.

População e economia

O grande índice de povoamento 
de Hong Kong é conseqüência de 
vários fluxos migratórios provoca 
dos pelas lutas republicanas 
(1911), pela invasão japonesa da 
Mandchúria (1931) e pela revolu
ção comunista (década de 1940). O 
território recebe 1 0 0  0 0 0  imigran
tes por ano, que ocupam, principal
mente, a capital (Victoria, com 
1 200 000 habitantes), Aberdeen e 
Kowloon (onde vivem 1 700 000 
pessoas). Mais de 100 000 habitan
tes moram em pequenos juncos ou 
sampanas, ao redor de grandes em
barcações que servem de mercado, 
escola, lojas e até mesmo de hospi
tais. Tudo isso por falta de lugar 
nas inúmeras favelas, em territórios 
cuja baixa produtividade agrícola 
expulsa diariamente centenas de 
camponeses para as cidades.

De clima tropical quente e chu
voso, Hong Kong cultiva arroz e 
produtos de horticultura; possui 
pelo menos três indústrias signifi
cativas (têxtil, naval e pesqueira), 
incrementadas durante as duas 
grandes guerras e pela Revolução 
Chinesa (muitos refugiados trouxe
ram know-how  e capitais das 
províncias da China). Mas é sua 
atuação como entreposto comercial 
que lhe garante um Produto Naciç- 
nal Bruto de quase 3 bilhões de dó
lares (de suas exportações, 80% se 
constituem de produtos vindos de 
outros paises). Tem também uma 
forte receita proveniente do tu
rismo: é calculada em aproximada 
mente 1 milhão o número de pes 
soas que visitam anualmente a 
colônia britânica, e compram va
riadas mercadorias na moeda local, 
o dólar hong-kong.

Hopi

De origem ainda ignorada, os 
hopi são índios* norte-americanos' 
que os espanhóis encontraram em 
1540 na Província de Tusayan ou 
Hopiland (Terra dos Hopi), no nor
deste do Arizona. Viviam numa 
árida região de mesetas — com ex
tensão de aproximadamente 156 
km 2  e altitude de 1 000 a 1 500 m 
— e construíam suas aldeias tanto 
no alto como nas encostas e sopés 
das elevações.

Na época da descoberta, encon
travam-se na Primeira Meseta as 
comunidades W ano, Walpi e Si- 
chomovi; na Segunda, as de Shi- 
paulovi, Mishongnovi e Shungo- 
povi; e, na Terceira Meseta, 
Hotevilla, Bakabi e Oraibi (na épo
ca, considerada a capital, embora

não oficialmente), além da cidade 
autônoma de Nova Oraibi e outros 
povoados.

Os conquistadores espanhóis 
conseguiram penetrar nas aldeias e 
dominá-las por longo período. 
Como os hopi eram considerados 
pagãos, missionários franciscanos 
acompanhados de soldados chega
ram a região em 1629, a fim de 
convertê-los ao catolicismo. Os 
indígenas, porém, não quiseram 
acreditar nas leis e promessas do 
Deus cristão, nem concordaram em 
abandonar suas próprias divinda
des. Seu descontentamento cresceu 
a jjon to  de transformar-se em rebe
liões com queima de imagens, mas- 
sacre de sacerdotes e destruição de 
missões. Paralelamente às rebeliões 
hopi, os povoados do Rio Grande 
também se organizaram e lutaram, 
até expulsar os espanhóis em dire
ção ao México.

Mas os indígenas não consegui
ram a paz, porque imediatamente 
começaram a surgir dissensões in-

O exotismo local atrai turistas.
VEJA TAM BÉM : Comunidade de
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ternas: a aldeia hopi de Awatovi foi 
atacada e destruída ^1700) por eles 
mesmos, em represalia ao abrigo 
que dera a dois missionários. A 
partir dessa época, além das lutas 
entre os diversos pueblos, os hopi 
passaram a ser atacados por seus 
vizinhos navajos, que lhes saquea
vam os campos, roubavam os reba
nhos e raptavam mulheres e crian
ças. Mesmo após 1823, quando o 
controle mexicano substituiu o es
panhol, a situação permaneceu 
conflitiva. Os ataques só termina
ram quando as tropas americanas 
comandadas por Kit Carson 
(1809-1868) dominaram os hopi, 
em conseqüência do tratado de Hi- 
dalgo, que, em 1848, havia ane
xado aos Estados Unidos os terri
tórios do Novo México, do Texas 
e da  Califórnia.

O rg a n iza çã o  e c o n ô m ic a  
e so c ia l

Os hopi se organizavam em pue
blos identificados por habitações 
de adobe ou pedra, projetadas não 
só para a vida comunal mas tam 
bém para atender a necessidades de 
defesa. Esse tipo de moradia resul
tava de sua vida sedentária, voltada 
para atividades agrícolas.

Desenvolveram um sistema de 
lavoura irrigada por arroios, em
bora sem a utilização de canais de 
distribuição de água, fazendo com 
que a terra inundada permitisse a 
existência de uma horticultura se
dentária na árida região do Ari
zona. Com extrema paciência, che
gavam a cultivar até as dunas de 
areia e as encostas das mesetas. 
Orientados por um calendário ce
leste que marcava os solstícios de 
verão e de inverno, os métodos 
agrícolas eram muito primitivos, 
fazendo com que todos se dedicas
sem de forma abnegada para ate
nuar os rigores do meio: altitude, 
secas, temperatura (média anual de 
10° C).

A colheita principal era o milho, 
mas também plantavam abóbora e 
feijão, além do algodão. As árvores 
frutíferas —  pêssegos, peras e ma
çãs — foram ali introduzidas pelos 
espanhóis e os hopi as cultivavam 
ao pé das mesetas. As encostas, 
próximas às nascentes, eram reser
vadas para as hortaliças, que re
queriam melhor irrigação em áreas 
terraceadas. Sendo basicamente de
pendentes da agricultura, os hopi 
adotavam uma política de previ
dência, armazenando alimentos 
para as épocas de escassez. O mi
lho, por exemplo, podia ser ensi- 
lado por três ou quatro anos, con
servando-se assim inalterável. Se
meavam simultaneamente em 
solos diferentes, para evitar que, se 
o cultivo falhasse em um deles, a 
perda fosse total. Entretanto, em
bora se dedicassem também ao 
pastoreio e à caça de pequenos ani
mais, a subsistência dos hopi nunca 
deixou de ser precária.

Com o algodão cultivado, os 
hopi fabricavam desde tangas até 
m antas contra o frio, mas a maior 
parte de suas vestimentas era feita 
de peles. Os homens usavam na ca
beça uma tira de fibras vegetais ou 
couro, enquanto as mulheres con
servavam os cabelos presos em ro
los que representavam a flor da

abóbora, símbolo da fertilidade.
A organização social baseava-se 

no clã* matrilinear, isto é, com o 
parentesco reconhecido pela linha 
feminina. O sistema — matrilocal 
—  não permitia que, pelo casa
mento. a moça deixasse a casa ma
terna e constituísse lar próprio: era 
dever do marido abandonar a casa 
de sua mãe e irmãs para acompa
nhar a noiva. Os homens casados 
sempre encararam como verda
deiro o lar em que nasceram, e para 
lá voltavam freqüentemente a fim 
de participar das cerimônias de 
seus respectivos clãs. Além disso, 
ao perder a mulher por •morte ou 
divorcio, retornavam à antiga mo
radia.

Cabia aos homens o trabalho no 
campo, o pastoreio, a construção 
de casas — pequenos cômodos, 
uns^ sobre os outros, de pedra ou, 
então, adobe —  e a celebração das 
cerimônias religiosas, ficando para 
as mulheres as tarefas domésticas 
triviais — cozinha, tecelagem, o 
cuidado com os filhos — e algu
mas atividades artesanais (como a 
fabricação de cerâmicas decorati
vas e de cestos), além da participa
ção nas construções e da execução 
de trabalhos suplementares (como 
a jardinagem).

R eligião

Desde os seis anos de idade os 
dois sexos iniciavam seu aprendi
zado, sendo introduzidos no cujto 
Kachina, através da familiarização 
com pequenas bonecas esculpidas 
em madeira e profusamente orna
mentadas com penas coloridas^ de
dicadas aos rituais de invocação à 
chuva. Até hoje essas bonecas são 
fabricadas pelos indígenas da re
gião; representam ancestrais mor
tos, nuvens e espíritos benignos in
termediários entre os homens e os 
deuses.

Como a agricultura, também as 
cerimônias sagradas eram determi
nadas por um calendário celeste. O 
ciclo anual de celebrações estava 
marcado por uma série de represen
tações dramáticas em cada tribo, 
com máscaras e fantasias brilhan
tes. No mais conhecido ritual hopi, 
a Dança das Serpentes, os dançari
nos apresentavam-se com serpentes 
vivas na boca.

Por determinação do governo 
norte-americano, no início do sé
culo XX os hopi tiveram seu terri
tório reduzido e hoje vivem numa 
reserva. O contato com a civiliza
ção branca levou as novas gerações 
a abandonar o modo de vida de 
seus antepassados, e a convivência 
com o “homem branco” trouxe 
grandes dificuldades para seu ajus
tamento ecológico.

Por outro lado, o rompimento da 
organização social (quebra do ciclo 
de cerimonias e da cristalização da 
cultura tradicional) tem provocado 
crises, apesar da existência de pro
gramas destinados a melhorar a 
adaptação desse povo à vida atual. 
Observa-se, entre os hopi uma ten
dência de volta ao passado tribal.

A língua

Os hopi são classificados no 
grupo Shoshone da família lingüís-
t i c a  u to -a s te ca . C e r ta s  c a r a c tc r ís t i-O b je to s  u tiliza d o s  e m  ritu a is  h o p i: c h o c a lh o  (n o  m e io ) e b o n e c a  K a ch in a .

(T E R R A  D O S  H O P I )



Hopper 271

Bandeja feita de fibras entrelaçadas, usada em algumas cerimônias hopi.

cas de sua língua tornaram-se co
nhecidas devido aos estudos de 
Benjamim W horf (1897-1941). À 
medida que a analisava, W horf for
mulou a hipótese de que as diferen
ças básicas encontradas no sistema 
gramatical evidenciavam uma cos- 
movisão muito diferente da encon
trada nos falantes das línguas in 
do‘ -européias.

W horf considerava essas línguas 
possuidoras de características co
muns que permitem seu uso em 
conjunto, como base de compara- 

ào, e aplicou a tal grupo a sigla 
AE (Standard Average European, 

ou seja, “ europeu médio”). O hopi 
tornou-se o protótipo da língua que 
classifica a realidade de modo di
verso ao das línguas SAE, eviden
ciando, dessa forma, um princípio 
lingüístico de relatividade. Esse 
princípio é encontrado na análise 
de outras formas e recursos de lin
guagem, cuja ocorrência não se po
deria imaginar apenas com o co
nhecimento das línguas indo- 
européias.

Alguns fatos gramaticais hopi 
referem-se à duração e aos plurais 
imaginários.

DURAÇÃO — Os hopi não di
videm a maior parte das palavras 
em verbos e substantivos, como os 
falantes da línguas SAE. Enquanto 
estes diferenciam vocábulos como 
“casa” ou “homem” (substantivos) 
de outros como “sentar” ou “ cor
rer”  (verbos), o hopi distingue pala
vras que encerram idéias de pouca 
duração (verbos) de outras em que 
tal idéia não se apresenta. Assim, 
ã primeira classe pertencem não so
mente verbos mas também substan
tivos, como “ punho” , “raio",

“onda” ou “cham a” ; e, à segunda, 
igualmente verbos e substantivos, 
mas agora indicadores de aconteci
mentos duradouros como “ cor
rente” ou “ irmão” .

PLURAL IM AGINÁRIO — 
As línguas SAE aplicam indistinta
mente o número cardinal a objetos 
ou pessoas (que de fato podem ser 
vistos e contados) e a substantivos 
de pluralidade apenas imaginada. 
Não há distinção gramatical entre 
“cinco homens” e “cinco dias” .

Mas a língua hopi dá outro tra
tamento gramatical a substantivos 
que, como “dia”, não oferecem 
idéia concreta. “ Dia” é imaginado 
como algo que reaparece ciclica
mente, por isso s q  pode receber o 
numeral ordinal. À frase “eu fiquei 
cinco dias em tua aldeia” corres
ponderia a tradução “eu saí de tua 
aldeia no sexto dia”. Ou seja, 
quando o mesmo dia reapareceu 
pela quinta vez.

As conclusões de W horf não se 
limitam a meras considerações lin
güísticas: admitem as influências 
que os sistemas gramaticais podem 
ter sobre o modo de pensar da hu
manidade, e na inter-relação de lín
gua e cultura. Nem sempre tal in
ter-relação é clara, mas a hipótese 
conquistou adeptos entre renoma- 
dos cientistas.

A lingüística moderna procura 
contudo ver antes os fundamentos 
comuns da habilidade lingüística 
no homem, contrariando portanto 
as idéias whorfianas.

VEJA TAM BÉM : índios Norte- 
americanos.

Hopper

Prédios, ruas, estradas, postos de 
gasolina, motéis, hotéis, bares, bar
bearias, quartos, escritórios -— es
ses foram os temas principais da 
obra do pintor norte-americano Ed- 
ward Hopper que transpôs a reali
dade urbana dos Estados Unidos 
do século XX para as telas de ma
neira muito pessoal. Seus quadros 
não são uma cópia acadêmica da 
natureza, mas a recriação da ima
gem real pela subjetividade do ar
tista, que lhe enfatiza e acrescenta 
significados.

Não retratava o supérfluo, mas 
não escondia nada. Os poucos ob
jetos de cada quadro integram-se 
num conjunto de grande força. A 
sensação que transmitem é ime
diata, a realidade que mostram é 
desnudada de maneira direta e 
seca. Uma realidade cheia de silên
cio, imobilismo, solidão e vazio, na 
qual as pessoas são apenas parte da 
paisagem.

Quando Edward Hopper come
çou a pintar, a maioria dos artistas 
norte-americanos mostrava seu 
país com um idealismo bem de 
acordo com o ambiente acadêmico 
do início do século XX  nos Esta
dos Unidos.

Os poucos que tomavam as cida
des como tema realçavam seus as
pectos sofisticados, deixando de 
lado o cotidiano do homem ameri
cano e as paisagens mais carac
terísticas da época.

Com seu professor Robert 
Henri (1865-1929) na Escola de 
Arte de Nova York, Hopper apren
deu a fugir desse academicismo e 
a preocupar-se primordialmente 
com o homem urbano e o cenário 
de sua vida. Tornou-se assim um 
dos precursores da  descrição realís- 

- tica  dos Estados Unidos, que seria

adotada por vários artistas ameri
canos do século XX.

Viagem pela 
imobilidade

O pintor nasceu em Nyack, Es
tado de Nova York, em 1882. Com 
oito anos foi estudar ilustração e 
pintura na Escola de Arte de Nova 
York. Terminado o estudo, viajou 
em 1906 pela Europa, mas passou 
a maior parte da excursão pintando 
cenas de Paris, capital a que volta
ria em 1909 e 1910. Nessas via
gens, não se deixou atingir por ne
nhum dos movimentos artísticos do 
momento na Europa (Cubismo* e 
Fauvismo* por exemplo).

Passou a maior parte da vida em 
Nova York. De início, trabalhou 
para agências de propaganda. Não 
gostava do trabalho e tentou levar 
sua pintura às exposições. Mas os 
severos júris acadêmicos que as 
controlavam rejeitaram-no. A par
tir de 1915, fez gravuras, principal 
mente com a técnica da água-forte. 
Com elas, começou a ser aceito em 
exposições e a ganhar prêmios. 
Passou então a pintar óleos e aqua
relas e, a partir de 1924, já  expunha 
nas galerias mais importantes de 
Nova York. No mesmo ano, ca
sou-se com Josephine Nivison.

O casal viajava todos os verões 
pelo pais, e Hopper aproveitava 
para recolher motivos para seus 
quadros. As cenas de viagens são 
constantes em sua obra: estradas 
de ferro, rodovias, postos de gaso
lina, motéis. Afirmou muitas vezes 
que as viagens lhe sugeriam os te
mas dos quadros. São pinturas que 
revelam seu sentimento profundo 
em relação à transitoriedade, ao 
movimento: “ Para mim, a coisa 
mais importante é a sensação de 
movimento”. Por isso, ele acentua 
em suas obras, como numa crítica, 
a imobilidade das pessoas, sua inte
gração (como um objeto) à paisa
gem, sua incomunicabilidade e soli
dão, a monotonia de suas vidas:

“Quarto de Hotel", de Hopper. O drama individual é vivido em silãncio.
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As grandes cidades, com seu movimento incessante, escondem os momentos de solj^po. Hopper procura captá-los 
com uma pintura transparente e tridimensional, de contornos nitidos: ' Noctívagos" (no alto) e "Barbearia".

um homem parado, com o olhar 
perdido, enquanto a mulher lhe fala 
da janela (Estrada de Quatro Pis
tas, 1956), mulheres solitárias em 
quartos (Quarto de Hotel, 1931; 
Onze Horas da Manhã, 1926; Ho 
teI do Oeste, 1957), o pequeno bu
rocrata enquadrado dentro de am
plas janelas (Escritório em uma 
Pequena Cidade, 1953). Mesmo em 
cenas mais íntimas, persistem a so
lidão e o alheamento das pessoas, 
tristes e frias: mulher e marido, ele 
lendo jornal, sentado a uma mesa, 
e ela dedilhando o piano ao lado 
(Quarto em Nova York, 1952), o 
casal no bar (Noctívagos, 1942). A 
cidade e as estradas, o cenário im
portante por onde esses persona
gens desfilam seu isolamento, pare
cem sempre abandonadas, desertas, 
mas com vida própria, cheias de lu
minosidade. A luz, do Sol ou elé
trica, é sempre resplandecente, e re 
vela as formas com grande clareza: 
os contornos são nítidos e brilhan
tes, o volume, a angulosidade e a 
solidez dos objetos acentuam-se. É 
uma pintura transparente, tridi
mensional, sem empastamentos. 
Hopper desnuda o ambiente e as 
pessoas, e acentua essa nudez com 
o uso extremo da luz.

De um lado, revela a exatidão e 
a monumentalidade das coisas 
construídas pela civilização indus
trial (tudo homogêneo, limpo, geo
métrico, estrutural) e, de outro, a 
incerteza e o vazio estampados na 
fisionomia das pessoas. Apesar da 
predominância de linhas retas, 
principalmente horizontais (ruas, 
estradas), indicando direções e ca
minhos, nada parece mover-se além 
do próprio viajante (Hopper). O ce
nário é freqüentemente belo, cálido, 
mas aparenta não ser usado. As 
mulheres podem ser belas e sen 
suais, mas não despertam interes
ses no homem próximo — é o caso 
da secretária em Escritório à Noite  
(1940).

Nesse mundo de esplendor, mo
notonia e desligamento, o próprio 
Hopper sentia-se submerso na imo
bilidade, a ponto de não_ sentir o 
tempo como uma seqüência ou 
evolução, mas como uma situação 
geral. Praticamente alheio à passa
gem dos dias, conseguia continuar 
uma conversa depois de vários me
ses, como se nada houvesse aconte
cido. Assim, também sua arte não 
“evolui” através do tempo: ela se 
adensa.

O velho artista 
é descoberto

O solitário Hopper era em 
grande parte imune a influências 
artísticas, o que deve ter contri
buído para que os movimentos de 
vanguarda o esquecessem durante 
muito tempo, ou para que fosse 
considerado (o que o revoltava) um 
pintor de “cenas da vida ameri
cana” pelos que não percebiam 
nele o romântico e o crítico social. 
Por outro lado os jovens vanguar- 
distas da década de 1950 já  o pou
pavam em suas condenaçoes à tra
dição realista.

No fim da vida, Hopper obteve 
grande reconhecimento à importân
cia de sua obra, como quando foi 
escolhido para representar os Esta
dos Unidos na XXVI Bienal de Ve

neza, em 1952. Ganhou, ainda, 
títulos de doutor honoris causa em 
belas-artes pelo Instituto de Arte de 
Chicago (1950), em letras pela 
Universidade Rutgers (1953), me
dalha de ouro para pintura da Aca
demia Americana de Artes e Letras 
(1955), prêmio anual da revista Art 
in America  (1960) e título de dou
tor honoris causa em belas-artes

pelo College of Art de Filadélfia 
(1965).

Escolhido para encabeçar a re
presentação norte-americana na IX 
Bienal de São Paulo (1967), Hop
per perguntou se sua participaçao 
era importante mesmo. Morreu 
cinco meses depois, a 15 de maio 
de 1967. Sua participação na Bie
nal transformou-se em homenagem

póstuma, ocupando toda uma parte 
da representação norte-americana, 
enquanto a outra foi reservada a 2 1  

pintores e escultores com obras 
também voltadas para o ambiente 
e a vida dos Estados Unidos.

VEJA TAM BÉM : Pop-An.
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Após uma experiência militar mal sucedida, Horácio resolveu dedicar-se in
tegralmente à literatura. Na nova profissão, conquistou fama e fortuna.

Horácio

Quinto Horácio Flaco: um lírico 
que escreve sátiras, um estóico que 
celebra o vinho e o amor, um m ora
lista eclético — o mais completo 
poeta romano, para muitos críticos. 
Culto e individualista, mais preo
cupado com os problemas do ho
mem que com os do mundo, ele 
exerceria grande influência em toda 
a poesia ocidental.

Horácio, embora nascido em Ve
nosa (65 a.C.), província romana 
da Apulia, estudaria na capital do 
império. Seu pai tinha uma pe
quena propriedade e pretendia que 
o filho fosse instruído como os dos 
cavaleiros e senadores. O rapaz 
torna-se, então, discípulo dos gran
des mestres de Roma, entre eles o 
gramático Orbílio Pupilo (113-12 
a.C.), que o obriga a ler a Odisséia 
dé Homero*. Aos vinte anos, vai a 
Atenas completar os estudos e en
tusiasma-se pela rígida moral do 
estoicismo*, que adota (moderada
mente) em sua vida. Mais tarde se 
revelaria muito mais inclinado para 
a filosofia de bem-estar dos epicu- 
ristas.

Em 44 a.C., Caio Bruto* mata 
Júlio César* e, a seguir, passa a re
crutar jovens para combater pelos 
ideais republicanos contra Otávio*, 
o novo imperador. Para defender a 
liberdade republicana, Horácio in
terrompe os estudos; é nomeado 
tribuno militar e comanda uma le
gião. Derrotado na decisiva bata
lha de Filipos (42 a.C.), desilude-se 
da causa que defendia e volta a 
Roma. Descobre que precisa traba
lhar: seus bens haviam sido confis
cados e vendidos. Consegue em
prego de secretário de um pretor, 
com a tarefa de supervisionar li
vros públicos de contas. Ao mesmo 
tempo, decide-se a escrevef. Co
meça com os Épodos, poemas sa
tíricos onde retrata numerosas per
sonagens políticas e literárias da 
época. Perturbado pela recente ex
periência militar, dedica alguns 
desses poemas aos cidadãos, maldi
zendo as guerras civis.

S u c e s so  na e lite
Com esse trabalho inicial, Horá

cio ganha a estima dos poetas Vir
gílio* e Lúcio Vário Rufo*, que em 
38 a.C. o apresentam a Mecenas*.

A primeira entrevista com esse 
secretário do Imperador Augusto* 
é um acontecimento decisivo na 
vida do poeta. Com o novo e in
fluente amigo, Horácio pode liber
tar-se das condições precárias de 
vida que estava enfrentando. Em 
38 a.C., acompanha Mecenas e 
Virgílio numa viagem a Brindisi, 
cheia de incidentes.
, O sucesso que alcança com os 

Épodos cuja publicação só termina 
em 30 a.C.) em sua elite de amigos 
decide a carreira de Horácio, que 
em 35 a.C. inicia outra obra, as Sá
tiras (terminadas em 29 a.C., e de
dicadas a Mecenas). Em 32 a.C., 
ganha de Mecenas uma casa de 
campo em Tívoli, e afasta-se da 
vida agitada de Roma.

Nos anos seguintes, ele escreve 
os primeiros livros das Odes, publi
cadas em 23 a.C.

Em 25 a.C., Augusto convida-o 
para ser seu secretário. Horácio 
prefere a paz de sua casa em Tívoli 
e recusa a oferta, afirmando que 
precisa cuidar da saúde.

A produção literária do poeta 
continua com as Epístolas, cujo

primeiro livro aparece em 20 a.C. 
Como Augusto reclama não ter 
sido citado nele, o poeta dedica-lhe 
a primeira epístola do segundo li
vro, além da Epístola aos Pisões 
(conhecida também como Arte  
Poética, e que influenciaria as teo
rias estéticas posteriores). Assim 
homenageado, o imperador encar
rega o poeta de compor um hino a

Diana e Apoio, para abrilhantar os 
Jogos Seculares, e, o poeta termina 
produzindo o “Canto Secular" 
(Carmen Saeculare).

A r tis ta  e cr ít ic o
Os Épodos revelam um virtuoso 

da construção de versos. Como to
dos os literatos romanos, ele é in
fluenciado pelos gregos (Homero e 
os antigos líricos, alem dos alexan
drinos): orgulha-se de ser o pri
meiro a revelar aos romanos o 
“ iambo de Paros” . (lambo é um pé 
de verso formado de uma sílaba 
breve e uma longa, introduzido no 
século VII a.C. pelo poeta grego 
Arquíloco de Paros.) Nos dezessete 
poemas dos Épodos, por ele cha
mados Iambos, Horácio emprega 
os ritmos e assuntos do poeta 
grego, aplicados à realidade ro
mana, em tom moralista e satírico.

As Sátiras e Epístolas, conversa
ções pitorescas, salientam a sinceri
dade e o humanismo do poeta. Des
vendam ironicamente misérias e 
sofrimentos humanos, personalida
des e costumes da época, além de 
fornecerem documentação autobio
gráfica sobre o autor. As epístolas 
do segundo livro têm característi
cas de teoria e crítica literária. Nas 
sátiras, a crítica social é mais mor
daz, mas contida pela polidez e 
pelo horror à vulgaridade.

As Odes (103, em quatro livros) 
são consideradas a obra máxima de 
Horácio. Nelas, demonstrando um 
conhecimento perfeito do idioma 
latino, o poeta conseguiu adaptá-lo 
à métrica grega. Os três primeiros 
livros são dedicados a Mecenas, 
mas citam também Augusto, num 
tom mais solene, e Virgílio, que o 
autor muito admirava. Nas odes 
cívicas, ele celebra Roma e sua 
grandeza, indica meios de conse
guir força e prosperidade e aponta 
efeitos benéficos da política impe
rial (como o de pacificar e tornar 
mais segura a vida dos cidadãos). 
Orienta-se na obra pela ética: a 
moral da sensatez, da justa  medida, 
expressa em sua célebre frase das 
Epístolas: Est modus in rebus (“ Há 
uma medida para cada coisa”).

Mas os louvores ao império con
tradizem o individualismo de Ho
rácio e é bem provável que reflitam 
apenas uma última tentativa do im
pério de aliar a vida política à cul
tural, como faziam os gregos. _A 
atuação de Mecenas, na proteção 
aos artistas, mostra isso.

Horácio está mais interessado na 
arte como um mundo autônomo, 
na preservação dos valores espiri
tuais, na valorização do indivíduo 
e de si mesmo. Toda a sua preocu
pação literária se subordina à pro
cura de uma regra de vida. Por fim, 
ele acha que conseguiu erigir a si 
mesmo “ um monumento poético 
perene”. A predição vale na me
dida da consagração que a obra de 
Horácio tem recebido através dos 
séculos (a ponto de certas frases 
suas serem repetidas como “máxi
m as”) e da influência que tem exer
cido sobre a poesia do Ocidente.

VEJA TAM BÉM : Classicismo: 
Lírico; Poética; Roma Antiga; Sá
tira.
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Hormônios

Todo organismo está em cons
tante adaptação às alterações que 
se processam tanto no meio am
biente quanto nas diferentes partes

3ue o constituem. A coordenação 
essas funções é exercida pelo sis

tema nervoso* e pelo sistema endó- 
crino. Em certa extensão, porém, 
os dois sistemas exercem influência 
mútua ou combinada sobre algu 
m as das funções corpóreas!

O sistema endócrino desempe
nha seu papel regulador, funda
mentalmente, através de substân
cias químicas produzidas pelas 
glândulas de secreção interna. Tais 
substâncias são os hormônios (do 
grego: hormón, particípio presente 
do verbo horman, que por sua vez 
deriva de hormé =  impulso, ata
que, assalto; a conotação básica é 
de “pôr em movimento” , “desenca
dear ação”). Os hormônios dão iní 
cio a ações de muitos órgãos, fre
qüentemente localizados a grande 
distância da glândula secretora.
Qualquer fator, num grupo variado 
deles, pode levar uma glândula en- 
dócrina a secretar hormônios; é o 
caso de determinados estímulos 
nervosos, da ação hormonal de ou
tras glândulas e de substâncias não 
hormonais.

As glândulas endócrinas* de um 
modo geral, produzem quantidades 
extremamente diminutas de hormô
nios. A obtenção de hormônios a 
partir de glândulas de animais (por 
exemplo, insulina do pâncreas do 
boi, para tratamento do diabetes*) 
exige, por isso, a manipulação de 
toneladas de tecido glandular.

No homem, os órgãos secretores 
de hormônios incluem o pâncreas, 
a tiróide, as paratiróides, a hipó
fise*, as adrenais (formadas por 
córtex e medula), as gônadas (ová
rios na mulher, testículos no ho
mem). Além dessas glândulas, ou
tros órgãos também produzem 
substâncias que têm de ser defini
das como hormônios, embora a es
trutura secretora não seja normal
mente considerada “glândula” . O 
duodeno, por exemplo, produz a se- 
cretina; a placenta, estrutura com
posta de tecidos embriônicos e ma
ternos, também lança variados 
hormônios no sangue da gestante; 
segundo alguns cientistas, o corpo 
glandular chamado “ timo”, na 
parte superior da  cavidade torá- 
cica; funcionaria como glândula 
endocrina na criança. (O timo nor
malmente degenera antes de o in
divíduo tornar-se adulto.)

H istó r ic o
A suspeita da existência de uma 

ação hormonal pode ser detectada 
já  na teoria dos humores proposta 
por Hipócrates*. O efeito da abla
ção das glândulas sexuais também 
está incorporado ao conhecimento 
milenar.

A investigação precisa sobre os 
hormônios parece ter começado em 
1849, quando o fisiologista alemão
Arnold Adolph Berthold relatou E ste  g rá fico  m o s tra  a m u d a n ç a  de p ro p o rç ã o  d e  h o rm ô n io s  na urin a  d e  u m a  m u lh e r g rá v id a . A  g o n a d o tro fin a , d o m i- 
que a implantação de testículos em n a n to  n o  iníc io  da g ra v id e z , va i aando su b s titu íd a  p o r o u tro s  h o rm ô n io s : o e stró g e n o  o a p ro g o sto ro n a .

placenta de 
60 dias

I estrógeno produzido pelo 
corpo lúteo gravldico

progesterona produzida 
pelo corpo lúteo gravldico 
e pela placenta

gonàdotrofina 
produzida pela placenta

■
 progesterona produzida 
pelo corpo lúteo gravldico 
e pela placenta

gonadotrofina 
produzida 
pala placenta

18'  *

progesterona 
produzida 
pala placenta

estrógeno produzido 
pelo corpo lúteo gravldico 
e pela placenta
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As supra-renais também segregam hormônios sexuais masculinos, os an- 
drógenos. A ilustração mostra a parte mais intema dessa glândula.

galos capões restabelecia caracte
res sexuais secundários. Em 1851, 
o francês Claude Bernard* havia 
levantado o tema da secreção in
terna ao estudar a função glicogê- 
nica do fígado* e mencionar a pos
sibilidade de outras secreções 
internas. Bernard, porém, supunha 
que a função estrita de tais substân
cias era a de manter a composição 
sanguínea. Mas o cerco se fechava.

Na Alemanha, Moritz Schiff 
(1823-1896) demonstrava, em 
1859, que a extirpação da tiróide 
produzia alterações definidas em 
certas funções. Em 1884, ele pôde 
provar que o transplante de um 
fragmento da glândula corrigia os 
efeitos da extirpação. Poucos anos 
depois. Vassale, na Itália, e Gley, 
na França, descobriam que a inje
ção de extratos tiroideanos pode 
suprir temporariamente a ausência 
da tiróide. E, em 1889, o fisiolo- 
gista francês Charles Edouard 
Brown-Séquard (1817-1894) obser
vou que a inoculação de extratos 
aquosos de testículos de animais 
gerava nele mesmo efeitos dinâmi
cos de “rejuvenescimento” (o cien
tista estava então com 72 anos). 
Com base em suas experiências, 
Brown-Séquard escreveu, com seu 
colaborador, Arsonval: “ Admiti
mos que cada tecido, e mais geral
mente cada célula do organismo, 
secreta por sua própria conta pro
dutos ou fermentos especiais, que 
são lançados no sangue e que in
fluenciam, por intermédio desse 
líquido, todas as outras células por 
um mecanismo diferente do sistema 
nervoso”. Era a base teórica do 
conceito de hormônios.

Mas só em 1934 seria descoberta 
a estrutura química dos primeiros 
hormônios. Naquele mesmo ano. 
A. Butenandt identificava os dois 
andrógenos mais importantes, a 
que chamou “androsterona” e “ tes- 
tosterona” .

O trabalho de investigação con
tinua. Hormônios de natureza pro- 
téica ainda desafiam a análise, mas 
a identificação química dos princí
pios ativos está consideravelmente 
ampliada. Além de produzirem vá
rios hormônios sintéticos, os bio
químicos têm podido “inventar” 
substitutos eficientes e sem quais
quer inconvenientes dos hormonios 
naturais.

H orm ônios principais

De modo geral, todos os verte
brados dispõem do mesmo elenco 
de hormônios, ainda que variem o 
equilíbrio e os efeitos correspon
dentes.

A tiroxina, que a tiróide secreta 
quando estimulada por um hormô
nio da hipófise, rege a metamorfose 
do girino em rã. No homem, ace
lera o metabolismo* respiratório, a 
mobilização de reservas de açúca
res, gorduras e proteínas. Em certa 
medida, o dinamismo de cada pes
soa está associado ao nível de tiro
xina de seu sistema circulatório. 
Em cada molécula de tiroxina figu
ram quatro átomos de iodo; dai a 
importância dietética desse ele
mento.

O hormônio paratiróideo, produ
zido pelas glândulas paratiróides 
(de duas a quatro estruturas situa
das ao lado da tiróide), é uma subs

tância protéica que regula o nível 
de fósforo e cálcio no sangue. O 
teor adequado desses dois elemen
tos é vital para a ação normal dos 
músculos. A ausência do hormônio 
paratiróideo tem efeitos mortais. 
Embora desconhecido nos detalhes, 
sabe-se que o mecanismo de secre
ção das paratiróides não é regulado 
diretamente pela hipófise.

Quando o duodeno recebe o con
teúdo ácido proveniente do estô
mago, algumas células de sua 
membrana interna liberam duas 
substâncias hormonais, a secretina 
e a colecistocinina. Respectiva
mente, essas substâncias estimulam 
a produção do suco pancreático e 
da bílis.

Os conglomerados celulares co
nhecidos como ilhotas de Langer- 
hans, no pâncreas, nada têm a ver 
com as outras estruturas que pro
duzem suco pancreático de ação di
gestiva, embora também se situem 
no pâncreas. Das ilhotas fluem dois 
hormônios: a insulina e o glucagon,

de ações antagônicas entre si. A in
sulina regula a conversão de gli
cose em glicogênio, para armaze
namento no fígado e nos músculos. 
Nível deficiente de insulina pro 
voca elevação anormal do teor de 
glicose no sangue.

A ação da insulina é normal
mente regulada pela atividade ini
bitória do principio diabetogênico 
da hipófise. Além do antagonismo 
desse hormônio, a insulina sofre 
também ação inibitória do gluca
gon. Nas ilhotas de Langerhans, o 
glucagon é produto das células 
alfa, e a insulina, das células beta, 
separadas entre si.

Adrenalina e noradrenalina, 
também chamadas “epínefrina” e 
“norepinefrina” são substâncias 
hormonais produzidas pela medula 
nas glândulas supra-renais. Sua im- 
portancia fisiológica permanece 
obscura, embora os dois hormônios 
já  fossem conhecjflos em 1904. 
Exercem ação constritora sobre
m úsculos em  repou so , de m o d o  a

enriquecer o suprimento de sangue 
dos músculos ativos. Paralela
mente, mobilizam glicogênio do 
fígado, o que lhes da um papel de 
antagonistas da insulina. Tensões 
emocionais aumentam a secreção 
de adrenalina, para estimular res
posta vigorosa a situações de medo 
e perigo, mas a função medular das 
supra-renais não está, aparente
mente, sob controle da hipófise.

Bem mais complexo que o da 
medula das supra-renais e o papel 
do córtex dessas glândulas. Em 
conjugação com os testículos e os 
ovários, elas compõem um sistema 
secretor de uns trinta hormônios, 

uimicamente classificados na or
em dos esteróides (compostos de 

estrutura policiei ica). A diferença 
principal, apesar do_ parentesco em
briológico desses três tipos de glân
dula, e que as supra-renais são ex
clusivamente órgãos secretores de 
hormônios, enquanto a função 
principal das gônadas é a de produ
zir células sexuais.

Há cinca grupos principais de 
hormônios esteróides produzidos 
pelo sistema gõnadas-corticadre- 
nais: a) andrógenos, como a an
drosterona e a testosterona, que 
produzem e mantêm características 
sexuais secundárias masculinas, 
como a barba (são produtos típicos 
dos testículos); b) estrógenos, como 
o estradiol, secretados principal
mente pelos folículos ovarianos, e 
controladores das características 
sexuais secundárias na mulher (o 
cio está associado ao nível sanguí
neo dos estrógenos); c) gestágenos, 
como a progesterona, tipicamente 
liberados pelo corpo lúteo dos ová
rios, regulam alterações preparató
rias da gravidez e sua manutenção 
(alguns gestágenos, como o noreti- 
nodrel sintético, são potentes inibi
dores da ovulação e, portanto, des
tacados agentes no controle da 
natalidade); d) glucocorticóides, 
como a cortisona e a hidrocorti- 
sona, produzidos pelo córtex da su- 
pra-renal, controlam a conversão 
de proteínas em glicose e glicogê
nio (produzem sensações de euforia 
e alívio sintomático em certas infla
mações, como irite e artrite); e) mi- 
neralocorticóides, como a desoxi- 
corticosterona e a aldosterona, têm 
por função principal regular o 
equilíbrio eletrolítico e aquoso. 
Quando produzidos em nível pato
logicamente baixo, o organismo 
deixa de reter certos sais e água, 
eliminados em excesso através dos 
rins. Enquanto a secreção de gluco
corticóides é regida pela produção 
hipofisária de ACTH (hormônio 
adrenocorticotrófico),a dos minena- 
locorticóides depende da concen
tração de sódio, cloreto de potássio 
e água no soro sanguíneo; dietas de 
baixo teor salino aumentam ime
diatamente a secreção de aldoste
rona.

Provavelmente, as gônadas e as 
supra-renais obtêm material para 
seus hormônios a partir do coleste
rol. Talvez por causa dessa origem 
química e embriológica comum, a 
produção de hormônios esteróides 
oferece curiosas características. 
Quase todas, se não todas, as fê
meas de vertebrados produzem 
hormônios masculinos em seus 
ovários; e a secreção pode ser bas
tante grande a ponto de provocar
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hermafrodítismo*. Já a produção 
de hormônios femininos pelos test! 
culos é bem menos comum, exceto 
na espécie humana e no gênero 
eqüino. O córtex da supra renal 
produz hormônios masculinos em 
ambos os sexos, às vezes em mar
cado excesso, que conduz a hirsu
tismo, voz grave e outros atributos 
masculinos em mulheres.

Os hormônios hipofisários são 
proteínas ou polipeptídeos. Isso di 
iículta bastante sua separação e 
análise, a ponto de se admitir que o 
seu número total seja desconhecido.

Os já  identificados têm nomes 
alusivos a suas funções, mas os mé
dicos e outros especialistas consa 
grararn as abreviaturas das deno
minações em língua inglesa. Assim, 
os hormônios do lobo anterior são 
internacionalmente designados 
como: TSH (thyroid-stimulating 
hormone), ou tirotrofina, que esti
mula a tiróide; ACTH (adrenocor- 
ticotrophic h.), ou corticotrofina, 
ou adrenocorticotrofina, que influi 
sobre o córtex das supra-renais; 
FSH (follicle-stimulating h.), que 
controla o desenvolvimento dos 
folículos ovarianos; LH (luteini
zing h.) ou ICSH (interstitial cell- 
stimulating h.), que concorre com o 
FSH nas funções ovarianas (muitos 
pesquisadores acreditam que o 
ICSH seja mera reação biológica 
diferente do LH e que, portanto, 
ambos constituam um hormônio 
único); em conjunto, o FSH, o LH 
e o iCSH são denominados gona- 
dotrofinas (trephein =  nutrir), por 
causa de sua ação sobre as gôna 
das. O mesmo FSH que determina 
o amadurecimento dos óvulos na 
fêmea induz à produção de esper
matozóides no macho; similar
mente, no macho, o LH, ou ICSH, 
rege a secreção de testosterona; 
LTH (luteotrophic h.), ou luteotro- 
fina, ou ainda prolactina, ativa a 
produção de progesterona no corpo 
lúteo e de leite nas glândulas ma
márias (nas aves, rege o meca
nismo de construção de ninhos); 
CH (growth h.) é o hormônio do 
crescimento, também conhecido 
como STH (somatotrophic h.), ou 
somatotrofina. Finalmente, entre os 
hormônios adeno-hipofisários, fi
gura o MSH (melanocyte-stimula- 
ting h.), ou intermedina, que con
trola alterações adaptativas de cor 
em muito animais e peixes, mas 
não tem influência definida na 
pigmentação de aves e mamíferos.

O lobo posterior da hipófise tem 
papel marcadamente inferior. Li
bera dois hormônios de parentesco 
químico muito próximo: a vaso- 
pressina, que aumenta a pressão 
sanguínea e a retenção de água 
(efeito antidiurético), e a ocitocina, 
que regula a contração de múscu
los lisos. Em obstetrícia, a ocito
cina é administrada para estimular 
as contrações uterinas do parto.

A constatação de que o lobo 
posterior da hipófise apenas arm a
zena e libera hormônios levou à 
descoberta de secreções hormonais 
nervosas; ocitocina e vasopressína 
são produtos não da hipófise, mas 
do hipotálamo, uma estrutura cere
bral. Esse conhecimento trouxe 
nova ênfase à idéia de correlação 
neuroglandular.

Em muitos animais, os dois hor
m ô n io s  n e u ro -h ip o f ísá rio s  ap a re -

Quando o hormônio da muda atua. os cromossomos gigantes das glândulas 
salivares em larvas de "Drosophila" mostram expansões chamadas "puffs".

cem num terceiro lobo intermediá
rio da hipófise (de onde o nome 
“intermedina”). Aparentemente, no 
homem, há mais secreções hipota- 
lâmicas que interferem na atividade 
do lobo anterior.

Outras estruturas não glandula
res que produzem hormônios são a 
placenta e fragmentos de glândulas 
doentes que se destacam e vão fi
xar-se em outros órgãos (caso mais 
conhecido é o de tumor da tiróide, 
que propaga, por metástase, blocos 
de tecido hormonalmente ativo). 
No caso da placenta, a principal 
secreção é de CGH (chorionic go- 
nadotrophin h.).

Isso ocorre a partir da segunda 
semana após a fecundação (ou pri
meira semana após a nidaçâo). A 
essa altura, o nível de CGH é sufi
ciente para estimular a secreção 
prolongada de progesterona, o que 
impede a descamaçâo menstrual da 
m embrana uterina. Mais tarde, po
rém, uma área especializada da 
placenta passa a liberar estrógeno 
e progesterona, de modo que o con
trole da manutenção e determina
ção de gravidez passa dos ovários 
para a placenta.

Invertebrados e plantas

Entre vertebrados e invertebra
dos não existe identidade funcional 
de hormônios, nem similaridade 
quanto à origem das glândulas en- 
dócrinas. Mas experiências realiza
das com crustáceos e insetos esta
beleceram que existe forte paralelo 
no papel dos sistemas de um e ou
tro grupo.

Existem atualmente alguns da
dos empíricos que fornecem provas 
da interferência dos hormônios na 
ação dos genes. Em insetos que 
possuam cromossomos politênicos, 
e fácil observar a manifestação da 
atividade gênica através do p u ff  
(<jue consiste numa desespiraliza- 
çao de certa parte do cromossomo 
quando o gene entra em atividade). 
Em tais insetos pode-se provocar o 
p u f f  de um determinado gene admi
nistrando uma certa dose de deter
minado hormônio (ecdisona, por 
exemplo).

Nos vegetais, onde as diferentes, 
partes estao em relação umas com 
as outras através da condução de 
seiva, há substâncias (os fitormô- 
nios*) que são produzidos por célu
las jovens e que influenciam o cres
cimento de outras células. São as 
auxinas, hormônios de crescimento 
que intervêm também em vários 
outros processos morfogenéticos 
da planta. Têm um papel impor
tante na germinação, bem como na 
produção de flores, na formação de 
frutos e raízes.

Com o desenvolvimento da téc
nica de fabricação de hormônios 
vegetais artificiais, pode-se conser
var frutas e sementes, inibindo suas 
propriedades germinativas, regular 
a floração de árvores frutíferas até 
o período posterior às geadas e 
também regular a maturação de 
frutos para que se possa evitar sua 
queda prematura.

As metamorfoses que sofre uma mariposa acontecem sob controle de um 
h o rm ô n io , a " e c d is o n a " , segregado por glândulas situadas no prototórax.

VEJA TAM BEM : Endrócrinas, 
Glândulas; Fígado; Fitormônios; 
Hipófise; Metabolismo.

imago
crisálida
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Horticultura

Ramo da agricultura* que se re
fere ao cultivo intensivo de vegetais 
destinados ao consumo — como 
alimento, para satisfação estética 
ou ainda com fins medicigais — , a 
horticultura apresenta subdivisões 
baseadas no tipo de cultura ou de 
utilização das_ plantas. Por exem
plo: a produção de frutas é englo
bada na fruticultura*; a de flores, 
na floricultura*; a arboricultura 
paisagística visa ao cultivo de plan
tas ornamentais.

Numa acepção mais estrita — e 
mais usual — , “horticultura” in 
dica o cultivo intensivo de hortali
ças. Estas são de grande importân
cia para alimentação do ser 
humano e apresentam grande varie
dade segundo as regiões do globo 
em que se desenvolvem.

Sao herbáceas ricas em vitami
nas e sais minerais, das quais se 
aproveitam os tubérculos (batata, 
mandioca, batata-doce), os rizomas 
(Íris sp.), os bulbos (cebola e alho), 
as raizes tuberosas (beterraba), as 
folhas ou os pecíolos (chicória) e os 
frutos* ou sementes* que são ade
quados à alimentação (feijão, ervi 
lha, lentilha).

Pode-se também classificar as 
hortaliças pelo método usado no 
seu cultivo. Existem espécies que 
são plantadas em covas, no local 
definitivo (chuchu, ervilha); outras 
são colocadas em sementeiras e de
pois transplantadas para o local de
finitivo (alface, couve); e final
mente há as hortaliças semeadas 
em canteiros (cenoura, beterraba, 
rabanete).

C uidados especiais com 
o cultivo

Os locais de plantação devem 
ser ensolarados e situados o mais 
perto possível das fontes de água, 
para facilitar a irrigação* (que deve 
receber todo o cuidado necessário 
para que as hortaliças que são inge
ridas cruas não se tornem transmis
soras de doenças).

A terra da plantação deve ser de 
textura sílico-argilosa: os solos 
muito argilosos, duros, são difíceis 
de tratar e racham-se quando se
cos; os arenosos são com facilidade 
arrastados pelas águas pluviais e 
secam muito depressa.

Toçograficamente, os terrenos 
que sao ligeiramente inclinados fa
vorecem bastante a irrigação e o 
escoamento de águas pluviais, o 
que pode impedir danosos enchar- 
camentos do solo, quando o hori
zonte impermeável está próximo à 
superfície.

Depois de limpo, o terreno deve 
ser drenado pela construção de va
letas abertas no solo, obedecendo à 
disposição chamada “ escama de 
peixe”, com uma vala central e 
maior, para onde convergem as ou
tras menores e perpendiculares, dis
postas dos dois lados. Quando o 
terreno estiver seco, pode-se fazer o 
revolvimento, aproveitando-se a 
ocasião para adubá-lo. Esse cui-
d a d o  é fu n d a m e n ta l  q u a n d o  o  s o lo

está carente de certas substâncias 
orgânicas ou inorgânicas. Os adu
bos orgânicos mais usados são o 
esterco de curral e o de galinha, 
que devem ser bem curtidos e cuja 
aplicação antecede em mais ou me
nos um mês a plantação. Os adu
bos inorgânicos mais freqüente
mente encontrados são o salitre dc 
Chile, o sulfato de amónio, o nitro- 
cálcio, o superfosfato e o cloreto de 
potássio.

Os vegetais plantados em semen
teiras especiais para serem poste
riormente transportados para os 
canteiros chamam-se de semeadura 
indireta. Essas sementeiras podem 
ser feitas em caixas (para facilitar 
o manuseio), medindo geralmente 
de 50 x 50 cm de bocs e de 20 a
25 cm de profundidade.

As plantas de semeadura direta 
desenvolvem-se desde o início nos 
canteiros, que têm uma altura de 
cerca de 15 cm, largura de 1,00 a 
1,30 m, reservando-se geralmente 
um espaço de cerca de meio metro 
entre eles, para permitir a passa
gem de pessoas.

A pratica da horticultura não so
fre solução de continuidade, uma 
vez que nem todas as espécies são 
semeadas na mesma estação e tam 
bém porque várias especies pos
suem subvariações sazonais, po
dendo, desse modo, ser cultivadas 
o ano inteiro.

O plantio pode ser feito de duas 
formas: sementes ou mudas. Como 
as primeiras podem perder rapida
mente seu poder germinativo, cos- 
tuma-se testar suas condições. Para 
isso, colocam-se dez sementes em 
um mata-borrão ou algodão úmido. 
Deixa se tudo em local iluminado 
em torno de quatro ou cincc dias. 
Caso as sementes sejam boas, no 
mínimo sete delas germinarão após 
esse tempo.

As espécies que são plantadas 
por mudas devem ser retiradas de 

Embora abrangendo todo o cultivo intensivo de vegetais de consumo, a hor- plantas bastante desenvolvidas e li- 
ticultura pode referir-se apenas às hortaliças, para a alimentação. vres de pragas e doenças.

A cultura intensiva e racionalizada de verduras é de grande importância para garantir o abastecimento de grandes
cid ad eB . ao redor das quaic  osea a tiv id a d o  c o s tu m a  o o n c o n tro r  oo fo rm a n d o  o c lia m a d o  "u in tu lA o  v e rd e
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A couve está entre as hortaliças que são semeadas indiretamente. Realiza-se a colheita após sessenta dias.

Na semeadura, a distribuição 
das sementes deve ser o mais uni
forme possível e em sulcos distan
ciados cerca de 1 0  cm uns dos ou
tros, com profundidade uma vez e 
meia maior que a espessura da se
mente. Uma cobertura com capim 
seco ou sacos de aniagem evita que 
a irrigação aprofunde demasiado 
as sementes.

A passagem das mudas da se
menteira para o local definitivo 
deve ser feita somente quando as 
plantas adquiriram tal desenvolvi
mento que esse transplante já  não 
vá alterar em nada o seu cresci
mento. Geralmente isto acontece 
quando a planta possui cerca de 
cinco ou seis folhas definitivas, de
vendo a operação ser realizada em 
dias chuvosos ou nublados e nas 
horas em que a temperatura estiver 
mais amena.

Entre as práticas culturais (ado
tadas para melhorar o desenvolvi
mento e a produção), estão a irriga
ção, que nunca deve ser feita em 
horas quentes; capinas, que evitam 
a concorrência de outras plantas; o 
desbaste, que elimina as plantas 
menos desenvolvidas; o estaquea- 
mento, que prepara o suporte para 
as plantas cujo caule é fraco, evi
tando desta maneira que elas cres
çam em contato com o solo; a des- 
brota, ou a eliminação dos brotos 
que saem das axilas de certas plan 
tas; a pulverização de herbicidas* 
e inseticidas*.

O plantio sucessivo em uma 
única gleba, mesmo que não seja de 
plantas da mesma espécie, leva à 
diminuição de produção e à intensi
ficação dos ataques de doenças e 
pragas. O solo “ cansa-se” rapida
mente, sobretudo porque plantas da 
mesma espécie ou da mesma famí
lia retiram dele sempre os mesmos 
elementos nutritivos. Esses incon
venientes são evitados com a téc
nica de rotação, isto é, plantio de 
espécies de famílias diferentes na 
mesma área. Entre as espécies da 
mesma família que não devem ser 
plantadas sistematicamente na 
mesma área estão: tomate, pimen
tão, beringela, jiló, batata (família 
solanácea); repolho, couve-flor, 
brócolos (família brássica); e me
lancia, pepino, melão e abóbora 
(família cucurbitácea).

Algumas culturas são bastante 
especificas. É o caso de:

ALFACE — Como apresenta 
variedades de verão (great lakes, 
gorga e babá) e outras de inverno 
(sem rival, repolhuda e francesa), 
pode ser plantada em qualquer es
tação. Depois que as plantas alcan
çam um desenvolvimento observá
vel pelas quatro ou cinco folhas, 
faz-se o transplante definitivo para 
as covas situadas a cerca de 30 cm 
uma das outras. Após 25 dias, pode 
ser feita a primeira adubação*, e 
cerca de noventa dias depois da se
meadura, a colheita já  pode ser en
tão iniciada.

CENOURA — A variedade 
nantes; usada em climas quentes, 
deve ser semeada em sulcos (nos 
canteiros definitivos) espaçados 
por cerca de 30 cm. O desbaste é 
feito quando a planta está com 
quatro ou cinco folhas. Depois de 
cerca de vinte dias, faz-se a aduba

ção com sulfato de amónio ou simi
lar. Noventa dias depois da semea
dura, as plantas já  pòdem ser 
colhidas.

CHU CHU — Não apresenta 
uma variedade consagrada, mas o 
plantio deve ser feito em covas dis
tanciadas cerca de 80 cm, nas li- 
nhas, e 40 cm entre as plantas. É 
feita uma adubação com esterco de 
curral, superfosfato e cloreto de po
tássio, tudo bem misturado à terra. 
Em geral, o chuchuzeiro é esta

queado sobre uma cerca ou mou- 
rao, uma vez que cresce em trepa
deiras de caule muito frágil. 
Colhem-se os frutos quando estão 
bem desenvolvidos.

BETERRABA —  A variedade 
usada é a redonda, sendo geral
mente plantada de março a maio. 
A semeadura é feita diretamente no 
local definitivo, em longos sulcos 
distantes cerca de 30 cm uns dos 
outros. Quando as plantas chegam 
em torno de uns 15 cm de altura,

faz-se o primeiro desbaste, poden
do-se depois aplicar uma adubação 
com sulfato de amónio ou outro 
composto químico. A colheita po
derá ser feita mais ou menos oi
tenta dias depois da semeadura.

BRÓCOLOS, COUVE, CO U 
VE-FLOR E REPOLHO — Hor
taliças com diversas variedades, 
sua semeadura é feita em sementei
ras, com 15 cm de distância entre 
elas. Depois de trinta ou quarenta 
dias, as mudas devem ser trans
plantadas. Para a couve, a colheita 
deve ser feita depois de sessenta 
dias da semeadura, e para as outras 
hortaliças, dependendo de sua va
riedade, somente depois de oitenta 
ou 1 2 0  dias.

RABANETE —  A variedade 
mais usada é o vermelho-redondo, 
que pode ser plantado o ano in
teiro. A semeadura é feita em sul
cos distanciados de 20 a 30 cm. 
Quando as plantas atingem cerca 
de 5 cm de altura, os rabanetes que 
estiverem muito juntos devem ser 
retirados para fortalecer a colheita 
(que será feita a partir de um mês 
após a semeadura).

TOMATE —  Apresentando as 
variedades santa cruz e caqui, pode 
ser plantado o ano todo. A semea
dura é feita nas sementeiras e o 
transplante se dá cerca de trinta ou 
quarenta dias depois. Quando as 
plantas atingem de 25 a 30 cm de 
altura, faz-se o estaqueamento, reti
rando-se todos os brotos que forem 
surgindo. O tomateiro é bastante 
atacado por pragas, exigindo prote
ção adequada. O amadurecimento 
do fruto indica quando deve ser 
feita a colheita.
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Hospital

Do latim hospitium, que signi
fica “ lugar onde os viajantes (hos 
pes) pernoitam”, a palavra “hospi 
tal”  denomina, hoje, um local onde 
se procura promover, proteger e re
cuperar a saúde de seres humanos.
Isso é executado através de assis
tência intensa e contínua (em re
gime de internação) ou através de 
atendimento ocasional e periódico 
(em regime ambulatorial ou dispen- 
sarial).

O tratamento médico e hospita
lar esteve sempre associado a servi
ços religiosos. Já por volta de
4 000 a.C., havia religiões que 
identificavam, suas divindades com 
a cura. Templos especialmente de
dicados a deuses protetores da 
saúde serviam como escolas de me
dicina para praticantes e como lu
gar de repouso para pacientes sob 
observaçao ou tratamento. Esses 
edifícios existiram no Egito (templo 
de Imhotep), na Grécia (de Esculá
pio) e na Babilônia.

No inicio da era cristã, o hospi
tal se caracteriza como um hotel de 
viajantes e vítimas de desastres.
Junto aos monastérios, os religio
sos estabeleceram depois hospitais 
para aleijados, cegos, leprosos e 
doentes pobres. Nesses casos, a fi
nalidade principal era dar amparo 
moral, religioso e alimentar, para 
que o internado pudesse esperar a 
morte com conforto. (Os ricos 
eram sempre cuidados em suas pró
prias casas.)

Hospitais muçulmanos foram 
encontrados na Espanha, no norte 
da África e no oeste da Ásia. E, 
junto aos muçulmanos, parece ter 
havido real preocupação de cura; a 
filosofia daqueles hospitais basea
va-se numa clara distinção entre as 
atividades médicas e as atividades 
religiosas.

Durante a Idade Média, o traba
lho de médicos e cirurgiões era se
parado dos hospitais. Em Londres, 
por exemplo, os boticários, os mé
dicos e os cirurgiões praticavam a 
profissão em casas ou consultórios.
Iam para os hospitais apenas os 
doentes que não tinham casas nem 
esperança.

Esses lugares, que se achavam 
freqüentemente superlotados e sem 
condições de higiene, deram ao 
hospital uma imagem de sala de es
pera da morte.

Henrique* VIII é considerado o 
iniciador da fase do patrocínio hos
pitalar pelo Estado, no Ocidente.
Assumiu os ônus do funciona
mento do Hospital de São Bartolo- 
meu, em Londres, com a Reforma*.
Os conquistadores de origem la
tina, por outro lado, foram os pri
meiros a se ocuparem com a cons
trução de hospitais nas Américas: 
é o caso do Hospital de Jesus de 
Nazaré, por exemplo, fundado por 
Cortez* na cidade do México, em 
1524. No Brasil, em 1543, Brás 
Cubas* funda em Santos a Santa 
C asa de Misericórdia. E, nas terras 
do Canada, missionários franceses 
ergueram os primeiros hospitais a
partir de 1639. A n a  d 'À u s tr ia , ra in h a  da F ra n ç a , v ia ita  o H o s p ita l d a  C a rid a d e , fu n d a d o  e m  1629 por SâO VlCGnte d6 PâUlO.

Os europeus do século XV tratavam-se em hospitais como este. ("Cena de Hospital", de Domenico di Bartolo.)
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Nos hospitais modernos, a aparelhagem dos centros cirúrgicos beneficia-se com as últimas conquistas técnicas.

G uerra e desenvolvimento 
hospitalar

Desde Homero*, há indícios de 
sistemas hospitalares para a recu- 
peração de feridos de guerra. Na 
Idade Média, construíram-se hospi
tais ao longo do caminho das Cru 
zadas*, como lugar de repouso 
para os feridos, e de meditaçao es
piritual para os ilesos.

O progresso das formas de 
guerra e o desenvolvimento de ar
m as cada vez mais destruidoras de
ram  origem, no século XIX, a um 
espantoso progresso da medicina* 
e da  cirurgia*.

Durante a guerra da  Criméia 
(1854), Florence Nightingale*, en
fermeira voluntária do Exército in
glês, iniciou a coordenação entre 
medicina científica e cuidados hu
manitários de pacientes em hospi
tais. Suas teorias e seus princípios 
foram logo mundialmente aceitos e 
aplicados. E, em 1863, a criação da 
Cruz Vermelha Internacional pos 
sibilitou o surgimento de hospitais 
de emergência para casos de epide
mias*, guerras e ocupação militar.

No seculo X X , por ocasião das 
duas guerras mundiais, houve a ne
cessidade premente de se criar hos
pitais de emergência em edifícios 
públicos, teatros, casas particula
res, navios, aviões e até em subma
rinos. (Tal fato contribuiu para 
criar a idéia negativa de que qual
quer porão pode ser um bom lugar 
para se prestar assistência hospita
lar, principalmente a indigentes.) 
Quando os aliados entraram no 
conflito de 1914/18, talvez sem po
der calcular a extensão da catástrofe

que estava por acontecer, tiveram 
uma porcentagem enorme de mor 
tes, causadas principalmente pela 
perda de feridos não tratados. As
sim, foi desenvolvido o hospital 
móvel, com médicos, enfermeiros e 
suprimentos, seguindo a marcha 
das tropas. A enorme multidão de 
aleijados e incapazes que a guerra 
devolvia às cidades muito contri 
buiu para a criação de clínicas es

peciais de traumatologia e princi
palmente, de clínicas de readap
tação ortopédica.

Vanguarda da saúde

As funções básicas de um hospi
tal, segundo critérios da Organiza
ção Mundial de Saúde, são divi
didas em quatro grupos: res- 
taurativas, preventivas, educativas

e de pesquisa. Há aproximada
mente trezentas categorias profis
sionais entre o pessoal hospitalar, 
organizadas em vários departamen
tos, como:

CORPO M ÉDICO — Com clí
nicos, cirurgiões, obstetras, pedia
tras, psiquiatras, ortopedistas, 
anestesistas, analistas, etc.

SERVIÇOS TÉCNICOS COM 
PLEM ENTARES — Abrangendo 
enfermagem, serviço social medico, 
serviço de nutrição e dietético, ar
quivo médico, estatística, etc.

SERVIÇOS MÉDICO-COM- 
PLEM ENTARES DE DIAGNÓS 
TICO E TRATAM ENTO — A 
cujo cargo ficam radiologia, labo
ratório, anatomia patológica, ban
co de sangue, etc.

DEPARTAM ENTO ADMI 
NISTRATIVO E FIN ANCEIRO
—  Que, além de propiciar os recur
sos materiais para o bom anda
mento da organização, coordena 
também os serviços de interna
mento.

Hoje em dia, entre o pessoal hos 
pitalar, adquirem importância os 
técnicos de nível médio, que com 
plementam os cuidados dos médi
cos, aumentando a eficiência dos 
serviços. Trata-se de medida alta
mente recomendável aos países de 
baixa renda. Mesmo na Alemanha, 
União Soviética e Áustria, a forma
ção desses técnicos tem diminuído 
consideravelmente os custos e au
mentado a flexibilidade do atendi
mento. Para maior amplitude de 
sua assistência, os hospitais estão 
organizando destacamentos para 
atendimento de urgência na própria 
casa do paciente, e a expansão dos 
serviços ambulatoriais e dispensa- 
riais vem poupando leitos hospita
lares.

O próprio desenho e a constru
ção de hospitais estão subordina
dos às necessidades médico-cirúrgi- 
cas e à orientação psicológica que 
visa a criar um ambiente que re
pouse e anime o internado restabe
lecendo-o. Os prédios são mais al
tos, para reduzir custos de 
construção, utilizando melhor os 
espaços e reduzindo o tempo de cir
culação do pessoal. A automação 
e a computação são muito empre
gadas.

A qualidade dos profissionais e 
das instalações hospitalares está se 
aperfeiçoando em todo o mundo, 
sobretudo por iniciativas como a 
criação de cursos de administração 
hospitalar em nível universitário.

Organização hospitalar liberal

Os hospitais são de propriedade 
do governo ou particulares (têm 
fins lucrativos), ou ainda dirigidos 
por organizações religiosas, asso
ciações, etc. (sem visar ao lucrô). 
Os hospitais particulares consti
tuem a minoria.

As organizações hospitalares 
americanas empregam cerca de 3 
milhões de pessoas (em 1969, isso 
significava uma folha de pa^ga 
mento de 1 2  0 0 0  milhões de dóla
res e uma despesa global de 19 0 0 0  
milhões). Tora os honorários médi-S eção de fisioterapia: a roabilitação através de exercicioa físicos.
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Laboratório: uma necessidade básica dos estabelecimentos hospitalares.

Hovercraft

Hovercraft é a denominação in 
glesa de um veículo anfíbio, conhe
cido nos Estados Unidos pela sigla 
GEM (Ground Effect Machine) e 
no Brasil por VCA (Veículo de 
Colchão de Ar).

O Hovercraft (nome com que o 
veículo é também popularmente co
nhecido) baseia-se na ação con
junta  de dois sistemas: um de sus
tentação e outro de propulsão, 
acionados por motores independen
tes. Um conjunto de hélices com 
eixo vertical proporciona violenta 
movimentação de ar. Isso estabe
lece uma zona de alta pressão — 
o colchão de ar — sob o casco do 
aparelho, mantendo-o suspenso a 
uma altura que varia de 0,5 a 1,5 
m. Nos tipos mais aperfeiçoados, o 
colchão de ar é protegido em toda 
a volta por uma “ saia" de borracha 
e plástico, cuja flexibilidade per
mite vencer obstáculos (como on
das ou pequenas elevações de ter
reno) sem que sua estabilidade se 
altere sensivelmente. A locomoção 
horizontal se faz por meio de héli
ces de propulsão, que funcionam de 
modo semelhante às dos aviões, e 
a orientação direcional é obtida por 
meio de lemes. Como o peso do 
veículo deve ser pequeno, sua cons
trução usa, ao maximo, material

que é reforçado com fibra de vidro.
O aparelho mais elementar desse 

tipo usava o vapor como sustenta- 
çao. Foi registrado na França, em 
1859, com o nome d eplenum. Mas 
a concepção do hovercraft deve-se 
a pesquisas conjuntas do suíço 
Cari Weiland, a partir de 1916, e 
do inglês Cristopher Sidney Cocke- 
rell (1910- ). Mas, somente em 
1957 é que Cockerell conseguiu 
que o governo britânico passasse a 
subvencionar as pesquisas. Fabri
caram se então sucessivos apare
lhos, destacando-se o SRN-2, que 
transportava 6 6  passageiros a uma 
altura máxima de 1,5 m; o SRN-4, 
utilizado na travessia do canal da 
Mancha, com capacidade para 254 
passageiros e trinta carros (numa 
viagem de 35 minutos); o SRN-5, 
para vinte passageiros, usado em 
operações de busca e salvamento; 
e o SRN-6 , para 38 passageiros. 
Lançaram-se também pequenos 
modelos para uso esportivo e par 
ques de diversões. Há projetos de 
aplicação do princípio do hover
craft em veículos bélicos', em veícu
los que se locomovem sobre terra, 
gelo, areia ou pântano e em trens 
que desenvolverão velocidades de 
400/500 km/h. Tudo indica que o 
aparelho terá grande difusão tão 
logo se superem alguns problemas 
técnicos de sua fabricação.

VEJA TAM BÉM : Transportes, 
Sistemas de.

cos, um paciente custava em mé
dia, na mesma época, 1 0 0  dólares 
anuais. Embora a tecnologia hospi
talar norte-americana se encontre 
adiantada e em constante expansão, 
o alto custo do tratamento deixaria 
grande parcela da população sem 
atendimento. A solução encontrada 
foi o seguro social, que garante o 
tratamento do doente pobre.

Organização hospitalar 
socializada

Como a saúde da população de 
um modo geral, e nao somente a 
dos ricos, e hoje considerada fator 
de desenvolvimento de um país, a 
medicina e prática hospitalar socia
lizadas estão se tornando regra em 
vários países do mundo. Em 1948, 
na Inglaterra, os cuidados hospita
lares tornaram-se parte do Pro
grama Nacional de Segurança So
cial e incluem serviços médicos, 
dentários, de vacinação e recupera
ção durante a convalescença. 0  pa
gamento dos serviços passou a ser 
feito por verbas federais, fiscaliza
das por comitês criados pelo go
verno entre os líderes da comuni
dade. O paciente (inglês ou 
estrangeiro residente ou de passa
gem) e tratado praticamente sem 
onus algum para si, e o hospital é 
pago com verbas tiradas das con
tribuições compulsórias de toda a 
população. Nesse país, ainda se 
pratica a medicina privada, em 
hospitais cujo número é limitado 
pelo Ministério da Saúde, uma vez 
que há clientes abastados que exi
gem privilégios particulares (mui
tas vezes, preferem ser tratados em

estabelecimentos não incluídos no 
Plano Nacional).

Na Itália e na França, leva-se o 
doente ou o acidentado para o hos
pital mais próximo sem que nin
guém lhe pergunte o nome ou a na
cionalidade. Depois de tratado e 
curado, são averiguadas suas con 
dições financeiras: se ele puder, 
paga todo o tratamento, ou parte 
dele; se for pobre, nada lhe e co
brado.

Em países como União Sovié
tica, Hungria, Polônia, Tchecoslo- 
váquia e outros, onde os meios de 
produção foram socializados, o pa 
ciente sempre será atendido gratui 
tamente no lugar mais próximo de 
onde sofreu o acidente, de sua casa 
ou de seu trabalho, pelo médico 
que estiver de plantão naquele mo
mento.

Hospital no Brasil

Em qualidade, alguns dos hospi
tais brasileiros rivalizam com os 
melhores do mundo, mas sua quan
tidade ainda é mínima. Alguns dos 
melhores são do governo, mas insu
ficientes para o atendimento de 
toda a população; os seguros so
ciais instituídos (por exemplo, a 
contribuição compulsória de todos 
os trabalhadores para o Instituto 
Nacional de Previdência Social) 
ainda não se mostraram suficientes 
para que fosse instalada uma rede 
de atendimento médico-hospitalar 
mais eficaz.

Graças ao colchão de ar formado por seus sistemas de propulsão e sustenta- 
V E J A  T A M B É M : E n fe r m a g e m . çAo, o Hovorcraft 6 capaz do ao locomovor sobre qualquer meio.
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Hugo, Victor

Victor Marie Hugo, principal 
nome_ do Romantismo* literário 
francês, nasceu em 26 de fevereiro 
de 1802, na cidade de Besançon. 
Acompanhando o. pai, um general 
de Napoleão*. passou a infância 
em diversos pontos da Europa, até 
que, atingindo a idade escolar, foi 
enviado ao Liceu Louis-le-Grand, 
onde estudou até 1818.

Antes mesmo de concluir o Li
ceu, Victor Hugo teve seu talento 
literário reconhecido pela Acade
m ia Francesa, que lhe outorgou um 
prêmio em 1817. Dois anos depois, 
vencia também o concurso literário 
instituído pela Academia dos Jogos 
Florais de Toulouse. Tais sucessos 
ajudaram-no a convencer o pai, 
que desejava vê-lo na Escola Poli
técnica, a financiar suas primeiras 
atividades como escritor.

Monarquista e católico por for
mação, Hugo fundou em 1819 O 
Conservador Literário, revista que 
viveria até 1821, e escreveu a Ode 
sobre a Morte do Duque de Berry 
(1820). Com esse poema, caiu nas 
boas graças da aristocracia, aca
bando por receber um prêmio em 
dinheiro, das mãos do rei Luís* 
XVIII.

Em 1822 publicou seu primeiro 
livro, Odes e Poesias Diversas, e 
fundou uma nova revista (A Musa 
Francesa). Com a publicação do li
vro, passa a receber uma pensão do 
Estado, o que lhe daria uma renda 
fixa e própria, permitindo-lhe ca
sar-se, no mesmo ano, com Adèle 
Foucher.

No ano seguinte, estreou no ro
mance, com Han de Islândia, um 
trabalho inexpressivo —  um mo
dismo, nos padrões do romance-ne- 
gro, muito em voga na época. No Em literatura —  como na politica — . Hugo foi um humanista romântico.

Com "Hernani", o Romantismo invadiu o oalco da "Comedia F ra n ç a is a " . a t i  o n ts o  o c u p a d o  apenas pelos clássicos.

prefácio do livro de poesias, decla
rava desconhecer o sentido das pa
lavras “classicismo” e “ roman
tismo", ignorando assim o conflito 
que nascia entre as duas escolas.

Alguns críticos, reconhecendo-o 
como um dos expoentes da nova 
geração, chegaram a pensar na 
possibilidade de uma reconciliação 
entre os clássicos e os jovens. En
tretanto, a opinião que Hugo havia 
manifestado no prefácio era provi
sória e iria se modificar na medida 
em que fossem estreitando seus 
contatos com os autores de sua 
ge ração.

Hernani e o manifesto 
rom ântico

Passando a freqüentar a casa de 
Charles Nodier*, escritor que intro
duzira na França o romance-negro, 
veio a conhecer Alfred de Vigny* 
e Lamartine*. Pouco depois (1826), 
publica dois novos livros, o ro
mance de aventuras Bug-Jargal, 
moldado no estilo de Sir Walter 
Scott*, e os poemas Odes e Bala
das, do gênero trovadoresco, com 
uma temática que se reportava à 
Idade Média.

Em contato freqüente com os 
poetas românticos, Victor Hugo 
absorveu o clima em que se reali
zava a produção literária da época, 
exprimindo-o num manifesto se
gundo o qual “os tempos primiti
vos são líricos, os antigos são épi
cos, os tempos modernos sao 
dramáticos”. Afirmava ainda que o 
belo e o feio convivem na reali
dade, e precisam ser mantidos na 
obra de arte sem que, contudo, se 
confundam. Tentar isolar um ele
mento numa obra seria produzir 
uma abstração, trair o real. Essas 
idéias encontram-se no prefácio de 
sua primeira peça teatral, o drama 
Cromwell (1827). Complexa de
mais para que pudesse efetivamente 
ser levada a cena, a peça permane
ceu inédita no palco. Mas o mani
festo teve grande repercussão e 
Victor Hugo passou a ser conside
rado o líder dos autores românti
cos. No entanto, suas três obras se
guintes, surgidas em 1829. ficaram 
aquém das expectativas. Tratava-se 
de um romance humanitário, advo- 
gandp a abolição da pena de morte 
(O Último Dia de um Condenado), 
uma peça teatral (Marion de 
Lorme) e um novo modismo (As 
Orientais) surgido num momento 
em que a guerra de independência 
grega levava a Europa a um surto 
de entusiasmo filo-helênico.

Em 1830, uma nova peça de Vic
tor Hugo, Hernani, é encenada na 
Comédie Française, cujo palco 
fora até então reservado aos clássi
cos. Prevendo uma platéia conser
vadora, e talvez hostil, jovens estu
dantes de tendências românticas 
preparam-se para a batalha. N a es
tréia, e durante as cinco apresenta
ções que se seguiram, foi pratica
mente impossível assistir a peça. 
Os jovens estudantes (entre eles 
Gérard de Nerval* e Théophile 
Gautier*) e os “ classicistas” inter
rompiam a representação a cada 
momento com observações favorá
veis ou contrárias, debates e discur
sos. O episódio passou a ser conhe
cido como a “Batalha do Hernani”. 
confronto público c dccisivo das
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duas escolas. Prevaleceram os ro- 
mânticosv garantindo o êxito da re
presentação, e transformando Vic- 
tor Hugo em ídolo da juventude 
intelectual francesa.

Ainda sob os efeitos do sucesso 
de Hernani, Victor Hugo produziu 
uma de suas obras-primas: Notre- 
Dame de Paris (1831). O romance 
demonstra extraordinária capaci
dade narrativa, que empresta vida 
ao próprio cenário de Paris. A Ca
tedral de Notre-Dame e o Pátio dos 
Milagres, em especial, não são me
ros lugares, pontos de referência 
dentro da obra. Exercem um papel, 
têm ação no romance, graças a seu 
ambiente, que Hugo, com maestria, 
coloca nas páginas do livro. Ao 
mesmo tempo, as personagens hu
manas são marcantes, de uma rea
lidade patética e profunda; tendem 
a destacar-se da ficção e tornar-se 
lembradas como tipos reais, desli
gados do seu autor. E o caso da ci
gana Esmeralda, e, mais ainda, de 
Quasímodo, o corcunda tocador
dos sinos da Catedral de Notre- Juliette Drouet, jovem atriz por 
Dame. quem o escritor se apaixonou. Em "Os Miseráveis de Hugo: uma concepção sentimental da pobreza.

Hugo nasceu nesta rua de Besançon, cidade situada a sudoeste de Paris.

A década, iniciada de maneira 
tão promissora, foi de produção 
fértil: em prosa, O Rei se Diverte 
(1832), Lucrécia Bórgia (1833), 
Maria Tudor (1833), Angelo, o Ti
rano de Pádua (1835) e Ruy Blás 
(1838). Na poesia, Folhas de Ou
tono (1831). Cantos do Crepúsculo 
(1835), A s Vozes Interiores (1837) 
e Luzes e Sombras (1840). Hugo ja  
se desembaraçara da artificialidade 
e das acrobacias técnicas que ha
viam marcado suas primeiras in
cursões no RomantismoHO maior 
destaque é R uy Blás, outra obra- 
prima, peça teatral escrita em ver
sos. De seus trabalhos no período 
é a que mais intimamente se rela
ciona com as idéias morais, o pen
samento político e a vida pessoal 
do autor.

Desde a vitória de Hernani, sua 
casa transformara-se no centro de 
reunião de escritores, entre eles Al- 
fred de Vigny, Alexandre Dumas* 
(pai), Honore de Balzac* e Charles 
Sainte-Beuve*. Uma das primeiras 
consequências do “cenáculo” — 
como chamavam o grupo —  na 
vida pessoal de Victor Hugo foi 
que sua esposa, Adèle, tornou-se 
amante de Sainte-Beuve (1831).

Mas a vida sentimental de Hugo 
também era bastante complicada. 
Incluía costureiras, cortesãs e gran
des comediantes. Em 1833, encon
trou um novo amor, a jovem atriz 
Juliette Drouet.

Entretanto, os problemas funda
mentais não se referiam à infideli
dade reciproca do casal, e sim à re
percussão que o assunto encontrou 
no meio parisiense. Vigny e Sainte- 
Beuve, entre outros, passaram a 
atacá-lo, e, muito embora os ro
mânticos já  tivessem acesso à Aca
demia Francesa, sua candidatura 
foi derrotada três vezes. Nesse 
clima, onde abundavam as intrigas, 
sentiu sua felicidade conjugal des
feita. Reagiu contra Sainte-Beuve, 
a quem criticou com rancor velado 
em Ruy Blás, e começou a retornar 
aos círculos monarquistas de onde 
proviera. Sua posição política, con 
servadora nos quadros do partido

católico, só fez aumentar a crítica 
que os intelectuais lhe destinavam. 
Em compensação, conseguiu in
gressar na Academia (1841) e, go
zando do favor e da estima do rei, 
tornou-se par de França (1845).

“ Os M iseráveis”

A revolução popular de 1848 en
controu Victor Hugo entre os con
servadores que a combateram e a 
esmagaram. Contudo, enojou-se 
rapidamente com a mesquinhez dos 
vencedores, para os quais o opera
riado devia ser aniquilado definiti
vamente, ou, pelo menos, mantido 
inerme em suas condições sub-hu- 
manas. Victor Hugo rompeu com o 
partido (1849) e logo depois com a 
monarquia, pronunciando a 17 de 
julho de 1851 violento discurso so
bre as intenções ditatoriais de Luís 
Napoleão (Napoleão* III). Em 
conseqüência, seus filhos, Charles e 
François-Victor, foram presos, e 
ele teve de refugiar-se na Bélgica 
sob o nome falso de Lanvin, com 
a profissão de tipógrafo.

O exílio, na Bélgica e na ilha de 
Guernesey (a partir de 1855), du
rou até a queda de Napoleão III 
(1870). Dedicou-se à satira polí
tica, introduzida clandestinamente 
na França. Escreveu Napoleão, o 
Pequeno (1852) e Os Castigos 
(1853).

Rompendo com a monarquia, 
rompera também com a Igreja que 
abençoara Napoleão III, e julgava 
ter finalmente encontrado a si 
mesmo. A s  Contemplações (1856), 
obra-prima lírica, mostra seu itine
rário moral e espiritual desde 1830. 
A seguir, uma visão original da hu
manidade, evocada por fragmen
tos: A Legenda dos Séculos (1859).

Em 1859, Hugo recusou de 
modo altivo a anistia que Napoleão 
III lhe oferecera. E isso lhe trouxe 
complicações familiares. Charles 
rompeu o exílio e voltou a Paris. 
Adèle e o outro filho, François, 
saudosos da vida metropolitana, 
passavam longas temporadas na 
França. Sua unica filha, também
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Milhares de parisienses acompanharam o enterro de Hugo até o Panteão.

cham ada Adèle, fugiu para seguir, 
no melhor estilo romântico, um ca
valheiro por quem se apaixonara. 
Victor Hugo sentia-se só e mal-hu
morado no exílio.

Desagradava-lhe falar nos even
tos de 1848. Mas acabou escre
vendo um romance a respeito, Os 
Miseráveis (1862), romance épico 
em cuja elaboração gastaria dezes
seis anos. A crença na liberdade 
progressiva das almas e na organi- 
zaçao do mundo por uma vontade 
superior domina o livro, ao lado de 
uma profunda piedade pelos humi
lhados e ofendidos. Foi nesse livro 
que Victor Hugo introduziu outro 
personagem antológico: o policial 
Javert.

No exílio, escreveu ainda mais 
dois romances. Os Trabalhadores 
do Mar (1866) e O Homem que R i 
(1869). Estava em Bruxelas quando 
recebeu a notícia do desastre das 
tropas de Napoleão III na guerra 
franco-prussiana (1870), e da sub
sequente proclamação da Repú
blica. Apressou-se a regressar a Pa
ris, depois de dezenove anos de 
ausência.

A República recebeu-o com en
tusiasmo, e Victor Hugo foi eleito 
deputado com 214 169 votos. En
tretanto, seus esforços de pacifica
ção não tiveram êxito, num mo
mento em que o país caminhava 
para a guerra civil, com os operá
rios rebelados contra a tendencia, 
restauradora da Assembléia repu
blicana. A participação de Hugo 
nos debates parlamentares foi res
trita. Demitiu-se a 8  de março de 
1871, em protesto contra a anula
ção dos votos recebidos por Gari- 
baldi*, por não ser francês de nas
cimento.

Quando eclodiu a revolução da 
Com una de Paris (18 de março), 
Victor Hugo não estava mais na 
Câm ara, nem pensava em política: 
seu filho Charles morrera na vés
pera. Afastou-se, amargurado, do 
teatro dos acontecimentos. Visitou 
a Bélgica e Luxemburgo. Sua não

participação nos episódios da Co
m una custaram-lhe o prestígio polí
tico. Ao voltar, perdeu uma eleição 
complementar e, ainda uma vez, 
saiu da França rumo a Guernesey.

Seus filhos mortos (o segundo, 
François, falecera em 1873) ha
viam sido enterrados “ civilmente, 
sem cruz nem padre”, e o próprio 
Hugo, desde 1860, já  colocara uma 
disposição em seu testamento proi
bindo a presença de padres em seus 
funerais. A propósito escreveu Os 
Enterros Civis (1875).

Já com mais de setenta anos, 
continuava a escrever, e logo vol
tou à participação política, eleito 
senador em 1876. Nesse mesmo 
ano, pediu a anistia para os prisio
neiros da Comuna de 1871, inicia
tiva que lhe proporcionou a recon- 
ciliaçao definitiva com o povo.

Ainda em 1876, completaria o 
terceiro volume de A tos e Palavras, 
obra autobiográfica. Em 1877, es
creve dois livros: A Arte de Ser 
A vô , com poemas inspirados em 
seus netos Georges e Jeanne, e His
tória de um Crime, onde retoma a 
sátira política. Em 1879, produziu 
a primeira série de A Piedade Su
prema, e no ano seguinte escreveu 
Religiões e Religião e O Ano. Tor- 
quemada surge em 1882.

Na França pacificada, Victor 
Hugo passou a ser considerado 
símbolo da cultura e humanidade 
de todo o Romantismo. Em 1882, 
quando completou oitenta anos, o 
escritor foi homenageado pelo 
povo francês: teve que passar o dia 
do seu aniversário à janela, assis
tindo o desfile das 600 0 0 0  pessoas 
que vieram saudá-lo.

Quando Hugo morreu, a 22 de 
maio de 1885, a França declarou 
luto oficial, e milhares de pessoas 
seguiram, até o Panteão Nacional, 
seu enterro. Que não teve cruz nem 
padre.

VEJA TAM BEM : Romantismo. N o  h u m a n is m o  d o  E ra s m o  d «  R o ta rd a m , ae filo so fia s  g re c o  ro m a n o  o criatâ.

Humanismo

“ Eu não lhe dei, Adão, nem um 
lugar predeterminado nem um as
pecto particular nem quaisquer 
prerrogativas, a fim de que você 
possa tomá-los e possuí-los através 
de sua própria decisão e de sua 
própria escolha”. Assim Deus fala 
na Oração sobre a Dignidade do 
Homem, do pensador italiano Pico 
delia Mirandola*. Naquelas pala
vras está contido um tema central 
do humanismo: a liberdade do ho
mem, que o torna um ser capaz de 
criar seu projeto de vida.

Por humanismo entende-se, do 
ponto de vista histórico, o movi

mento literário e filosófico origi
nado na Itália, na segunda metade 
do século XIV, e depois difundido 
em outros países da Europa, vindo 
a constituir um dos fatores funda
mentais do surgimento da cultura 
moderna. Nascido nas cidades e 
comunas* que, na época, lutavam 
por sua autonomia, o humanismo 
conseqüentemente repudiou a or
dem e a hierarquia cósmicas conti
das na visão do mundo medieval e 
resguardadas institucionalmente 
pelo Império, pela Igreja e pelo feu
dalismo*. Dentro dessa ordem hie
rárquica o homem ocupava um lu
gar insignificante e inalterável. Em 
contraposição, os humanistas exal
tarão a dignidade do homem, pro
clamando que sua liberdade pode e 
deve ser exercida tanto em relação 
à natureza quanto à sociedade.

Em sentido amplo, porém, desig-
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na-se de humanismo qualquer filo 
sofia que afirma o valor ou a digni
dade do homem, que o considera 
“medida” das coisas, ou que cen
traliza seu interesse no tema da na
tureza ou da condição humana. 
Nesse sentido é possivel falar do 
humanismo do sofista grego Protá- 
goras* de Abdera, do humanismo 
de Sócrates* e, na  filosofia contem
porânea, do humanismo existencia
lista, personalista ou marxista.

Na sua acepção histórica, o hu
manismo foi um dos aspectos do 
Renascimento, na medida em que 
este representou uma reintegração 
do homem na natureza e na histó
ria e reinterpretou-o à luz dessas 
coordenadas. Nesse sentido, o 
termo “humanismo”vem de huma- 
nitas, que no tempo de Cicero* de
signava a educaçao do homem en
quanto tal e correspondia ao 
sentido da palavra grega paideia: a 
educação por meio das disciplinas 
liberais relativas a atividades pró
prias ao homem. A autonomia do 
homem é buscada, assim, pelos hu
manistas, através de uma volta à 
Antiguidade, a seus modelos de 
pensamento e a suas diretrizes pe
dagógicas. As “ humanidades” — 
poética, retórica, histórica, ética e 
política — passam a constituir, sob 
a inspiração dos antigos, a base de 
uma educação destinada a preparar 
o homem para o exercício de sua 
liberdade. Essa liberdade e a capa
cidade humana de construir seu 
mundo são temas básicos dos hu 
manistas: não apenas de Pico delia 
Mirandola, mas também de Gia- 
nozzo Manetti (1396-1459) e de 
Marsilio Ficino*, reaparecendo nos 
humanistas franceses posteriores, 
como Charles Bouille (1475-c. 
1553). As especulações marcadas 
pela exaltação da  capacidade hu
mana serão depois atenuadas pela 
nota de ceticismo* que o huma
nismo manifestou no pensamento 
de Michel de Montaigne*. de Pierre 
Charron (1541-1603) e de Fran
cisco Sánchez (1552-1581).

Outro fundamento do huma
nismo renascentista foi a convicção 
de que o mundo natural é o reino 
do homem. Esse naturalismo con
duziu, paralelamente à afirmativa 
do valor espiritual do homem que 
o torna livre, à exaltação do valor 
do corpo e dos seus prazeres. 
Opondo-se ao ascetismo medieval, 
humanistas como Lorenzo Valia 
(1407-1457) retomam as teses do 
epicurismo* antigo de que o bem é 
o prazer e de que a virtude consiste 
num cálculo de prazeres. Valia in
clusive recusa a superioridade reli
giosa da vida monastica: os verda 
deiros seguidores de Cristo, para 
ele, seriam os que dedicam suas ati
vidades a Deus, pertençam ou não 
a ordens religiosas. O combate ao 
ascetismo e á vida monástica é rea 
lizado também por Gianozzo 
Manetti, Coluccio Salutati 
(1331-1406) e Poggio Bracciolini 
(1380-1459). A afirmação da natu 
ralidade do homem leva ainda os 
humanistas a proclamar a superio
ridade da vida ativa sobre a con
templativa e da filosofia moral so
bre a física e a metafísica. “ A 
filosofia moral é, por assim dizer, 
o nosso território ’, escreve Leo
nardo Bruni (c. 1370-1444). A 
mesma idéia é defendida por M a t-

Frontispício das grandes obras de Bacon, "Novum Organum Scientiarum".

Miniaturas de Marsilio Ficino e Leonordo Bruni, humanistas do seculo XV

teo Palmieri (1406-1475) e por 
Bartolomeo de Sacchi (1421-1481). 
O humanismo, nesse sentido, abriu 
caminho para a obra de Maquia- 
vel* —■ em muitos aspectos consi
derado um humanista — , enquanto 
esta representa a separação da teo
ria política de quaisquer fundamen
tos metafísicos ou teológicos.

O retorno à Antiguidade, que 
inspira o humanismo renascçntista, 
confere-lhe agudo senso de histori
cidade, de que carecia a cultura 
medieval. A defesa da eloqüência 
dos antigos, por exemplo, resultou 
para os humanistas num esforço de 
recuperação da linguagem genuina 
da época clássica e num laborioso 
empenho para restaurá-la de sob as 
deformaçoes sofridas na Idade Mé
dia. A descoberta da perspectiva 
histórica, que fundamenta o traba
lho dos humanistas, parece corres
ponder, ao nível da temporalidade, 
a descoberta da perspectiva óptica 
realizada, ao nível do espaço, por 
meio da pintura renascentista.

A rejeição do ascetismo e das fi
ligranas teológicas não significou a 
adoção, pelos humanistas,, de uma 
posição necessariamente anti-reli- 
giosa ou anticristã. O que fazem é 
rediscutir temas religiosos, como a 
providência de Deus e a natureza 
e o destino da alma, no intuito de 
defender a liberdade humana e a 
capacidade do homem de atuar so
bre o mundo e modificá-lo. Por ou
tro lado, no exame de problemas 
religiosos, deram preferência a dois 
temas que pareciam, na época, os 
mais importantes: a função civil da 
religião e a tolerância religiosa. A 
função civil da religião associa- 
va-se ao naturalismo dos humanis
tas: na obra Sobre a Dignidade e 
a Excelência do Homem, Gianozzo 
Manetti defende a tese de que a 
Bíblia não contém apenas uma pro
clamação da felicidade celeste — 
ela encerraria igualmente uma 
mensagem e um programa relativos 
à felicidade terrena. Assim, para 
Manetti, do mesmo modo que para 
Valia e outros, a função fundamen
tal da religião seria relativa à vida 
civil e à atividade política.

A tolerância religiosa é, para os 
humanistas, uma atitude decorrente 
da convicção de que há uma uni
dade subjacente a todas as religiões 
da humanidade, capaz de conduzir 
à paz religiosa. Essa paz implica a 
identidade essencial entre filosofia 
e religião: para os humanistas o 
cristianismo apenas desenvolveu a 
sabedoria da filosofia antiga, o 
Verbo encarnado dos Evangelhos 
sendo a mesma razão (Logôs) que 
governou o pensamento dos filóso
fos gregos. Posteriormente, a tole
rância religiosa foi defendida, em 
acepção moderna, por Erasmo* e 
Thomas Morus*.

A volta à Antiguidade dos hu
manistas da Renascença* contri
buiu para o nascimento da ciência 
moderna, pois representou a reto
mada da tradição pitagórico^pl atô
nica, que propunha a explicação 
dos fenômenos da natureza através 
da matemática.

VEJA TAM BÉM : A  lienação; 
Existencialismo; Marxismo: Perso
nalismo; Renascença.



286 Hume

Hume foi um crítico do pensamento filosófico e científico de seu tempo

Hume

Um dos principais nomes da  fi
losofia moderna é David Hume, 
que, desenvolvendo os pressupos
tos do empirismo inglês clássico, 
criticou agudamente noções funda
mentais da ciência e da filosofia, 
forçando o surgimento de novas 
concepções.

Nascido em Edimburgo (Escó
cia), em 1711, Hume foi contempo
râneo de Locke*, Montesquieu e 
Rousseau*. No colégio de Edim
burgo tomou conhecimento da filo
sofia natural que havia sido postu
lada por Francis Bacon* e depois 
posta em prática por Newton*. Jul
gou então que as regras do método 
experimental lhe permitiriam cons
truir uma moral mais adequada à 
condição humana. Considerava 
ainda que a filosofia, tanto natural 
quanto moral, dependia de uma 
ciência básica — a ciência do ho
mem —  que ele próprio se propu
nha a constituir. Por volta de 1725 
abandonou o colégio, antes de se 
graduar, passando a estudar por 
conta própria. Mais tarde viaja à 
França e lá permanece durante três 
anos, época em que escreve o Tra
tado sobre a Natureza Humana. 
De volta à Inglaterra (1737) publi
cou essa obra que, como ele mesmo 
declarou em sua Autobiografia, 
não despertou grande interesse.

Anonimamente, como o Tratado, 
publicou, em 1740, um Extrato do 
Tratado sobre a Natureza Hu
mana, espécie de resumo e ao 
mesmo tempo de revisão dos temas 
abordados na obra anterior. Em 
1741, com sucesso, foram editados 
os Ensaios Morais e Políticos.

Como secretário do General St. 
Clair, Hume parte para missões no 
exterior, em 1746. Dois anos de
pois publica os Ensaios Filosóficos 
sobre o Entendimento Humano, 
versão revisada e reescrita de cer
tas partes do Tratado, e, em 1751, 
outra obra importante: Uma Inves
tigação sobre os Princípios da M o
ral. A partir de 1752, na condição 
de bibliotecário de uma faculdade 
de Edimburgo, Hume tem oportu
nidade de pesquisar sobre a história 
da Inglaterra, que será tema de al
gumas de suas publicações poste
riores. Ainda em 1752 publica Dis
cursos Políticos, nos quais trata 
principalmente de questões econô
micas e do desenvolvimento da ci
vilização, que ele considera como 
desenvolvimento dos atributos do 
homem.

De 1754 data a publicação de 
uma história dos Stuarts, último 
volume da História da Inglaterra 
desde a Invasão de Júlio César à 
Revolução de 1688. Escrevendo 
essa história de trás para diante, 
Hume publica, nos anos seguintes, 
os volumes referentes aos períodos 
anteriores. Em 1757 edita Quatro 
Dissertações, das quais se destaca 
a História Natural da Religião, que
e n c a r a  a  r e l ig iã o  c o m o  fe n ô m e n o

que surge e se desenvolve por cau
sas estritamente naturais.

Em 1763, é convidado para o 
cargo de secretário de embaixada 
na França, onde é calorosamente 
recebido pelo mundo filosófico e li
terário. Em 1766, volta a Londres 
com Rousseau, a quem oferece 
asilo e proteção. Nesse ano, Hume 
morre (Diálogos sobre a religião 
seriam editados postumamente).

Razão e imaginação

A filosofia do século XVIII — 
da qual Hume foi um dos represen
tantes máximos — caracterizou-se 
pelo questionamento do pensa
mento filosófico do século anterior, 
marcado pelo racionalismo carte
siano. Descartes* condenava a 
imaginação, à qual contrapunha a 
razao, as idéias claras e distintas. 
Com isso, rejeitava que os sentidos 
pudessem servir de fonte para os 
conhecimentos científicos: as ver
dades matemáticas — verdades

modelares para Descartes —  eram 
fundamentadas em idéias inatas. 
Contrário à linha cartesiana e 
adepto do empirismo*, Hume pro
cura mostrar que a razão humana 
é também fruto da imaginação.

Para Hume, não há nada pre
sente no espírito a não ser suas per
cepções; sob essa denominação su
bentende os atos mais diversos: 
ver, ouvir, julgar, odiar, pensar. 
Distingue, porém entre percepções 
fracas e percepções fortes. Estas úl
timas constituem o que Hume 
chama de impressões; as percep
ções fracas seriam as idéias. E esta
belece o seguinte preceito relativo 
à origem do conhecimento: “ A pri
meira proposição é que todas as 
nossas idéias, ou percepções fracas, 
são derivadas de nossas impres
sões, ou percepções fortes; e que 
nós não podemos pensar coisa al
guma que não tenhamos visto por 
nós mesmos ou sentido em nosso 
próprio espírito”. Além de fortes e 
fracas, as percepções podem ser di-
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vididas, segundo Hume, em simples 
e complexas: uma percepção parti
cular simples (por exemplo, o am a
relo) só pode ser conhecida por 
abstração, já  que qualquer coisa 
existente possui, ao mesmo tempo, 
diferentes atributos. Uma idéia 
simples representa um debilita- 
mento de uma impressão simples, 
por via da memória: a lembrança 
do mar é uma idéia que conserva
mos do mar cjue vimos antes, mas 
essa idéia já  não é tão vívida 
quanto a impressão originária.

Hume procura estabelecer ainda 
quais as causas do relacionamento 
entre as idéias, concluindo que 
duas idéias entram em conexão por 
contiguidade no tempo e no espaço, 
por semelhança ou por contraste e 
por causalidade*. Baseado estrita
mente na experiência sensível, 
Hume alija qualquer dimensão me
tafísica do conceito de causalidade. 
Para ele, todos os nossos raciocí
nios a respeito de causas derivam 
única e exclusivamente do hábito 
(custom); baseiam-se na crença — 
e esta é mais especificamente um 
ato da parte sensitiva da natureza 
humana do que um ato da sua 
parte pensante. Idêntica fundamen
tação no conhecimento sensível 
permite-lhe abolir de sua filosofia a 
noção metafísica de substância.

No campo ético, Hume rejeita o 
racionalismo moral, que pretendia 
que os atos emanavam da vontade 
mas através das representações 
mentais, da interferência da razão. 
Hume demonstra que as represen
tações por si mesmas não têm qual
quer eficácia sobre a vontade: elas 
apenas se tornam o motivo do sen
timento de aprovação ou de desa
provação que acompanha as deci
sões. Hume não considera o 
sentimento moral uma faculdade 
especial, pois engloba esse senti
mento no campo das percepções, 
que tanto podem ser ideias quanto 
sentimentos. O sentimento nao de
penderia de relações objetivas, mas 
tão-somente da constituição in
terna da natureza humana; assim 
como a beleza não seria a simetria 
percebida pela inteligência, mas o 
prazer que a acompanha.

Hume divide os sentimentos em 
dois tipos: as “ impressões origi 
nais” ou “ sensações” e as reações 
a essas impressões naturais, que se
riam as paixões. E afirma: “E mais 
fácil a conduta de um homem ser 
influenciada por uma paixão vio
lenta do que por uma paixão calma 
—  e esta é a tática dos políticos, 
dos legisladores e dos pregadores” .

A primitiva atividade moral é, 
para Hume, o juízo que se emite a 
respeito das qualidades do pró
ximo; esse juízo envolve uma sim
patia da qual resulta também um 
juízo sobre nossos próprios senti
mentos e atividades. Dessa ma
neira, o centro de gravidade do 
juízo moral desloca-se do indivíduo 
para a sociedade. Entretanto, a so
ciedade, longe de ser um poder ou 
uma autoridade superior, é uma 
convivência íntima. Não existiria 
um sentimento de justiça abstrato 
e geral, nem um direito abstrato e 
geral, previamente válido para to
dos os casos. O senso de justiça se
ria posterior, no tempo, ao estabe
lecimento de regras que definiram 
o  ju s to  d o  in ju s to  —  regras que

Hume define como leis naturais.
No campo da teoria política, 

Hume não aceita que a legitimi
dade do governo esteja baseada 
num contrato original entre gover
nante e governados; mas não aceita 
também que o poder seja de origem 
divina. Na verdade não procura a 
legitimidade do governo em sua 
origem, mas na sua utilidade social 
presente: para ele a sociedade pre
cede o Estado e o governo deve es
tar voltado para o bem da socie
dade e através desse preceito deve 
ser julgado.

Quanto à religião, Hume adota 
atitude igualmente crítica, rejei
tando o otimismo dos iluministas 
que pretendiam basear a religião 
em verdades racionais. Seu empi
rismo leva-o a adotar um ponto de 
vista cético. Para ele, a religião tal 
qual existe de fato nos espíritos hu 
manos é obra do sentimento e não 
da razão. A imaginação, que é 
fonte natural de todas as crenças, 
pode também tornar-se fantasia 
desregrada e absurda. Justamente 
nas religiões, segundo Hume, pre
ponderam as crenças baseadas 
nessa fantasia. Por isso é que a reli
gião da maioria, em lugar de ser 
motivo de união social, e causa de 
discórdia e conduz ao êxtase e à 
credulidade, “terminando por ge
rar, sob o pretexto de salvação 
eterna, um estreito egoísmo”.

VEJA TAM BÉM : Causalidade; 
Ciência; Conhecimento; Empi 
ris mo.

foi precedida pelo imaterialismo do bispo de Berkeley (acima).

Entre Hume e Rousseau, amizade pessoal, sem compromissos filosóficos.

No moderno empirismo inglâs, a filosofia de Hume
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Caricatura, veículo de humor às vezes agressivo, como na pintura de Honoré V. Daumier. ("Crispin e Scapin".)

Humor

A palavra “humor”, em sua ori
gem latina, significa “pequena 
quantidade de água ou outro 
liquido em estado de condensa
ção”. Num sentido amplo, “ hu
m or” significaria “fluido". Sua de
finição percorreu, no entanto, um 
longo caminho de interpretações 
através da história: desde a longín
qua aceitação de um suspeito fator 
biológico que provocaria o riso e a 
alegria, ate o arrojado ponto de 
vista de André Breton*, que, em 
sua Anthologie de l ’Humeur Noir, 
define o humor como “uma revolta 
superior do espírito”. O humor 
chega a ter conotações geográficas
— fala-se, por exemplo, do humor 
inglês”, do “humor francês” , etc.
— e adquire caracterizações parti
culares desde que seja visto em sua 
aplicação aos diferentes meios de 
comunicação (o humor nas artes 
visuais, no cinema mudo, no ci
nema falado, na televisão, no tea
tro, etc.).

U m a longa história de humor

A Grécia* antiga é responsável 
pela origem da teoria dos humores, 
que foi transmitida pelos árabes, 
através da Idade Média, e foi con
servada pelos médicos e pelos al
quimistas.

Hipócrates* o célebre patrono
d a  m e d ic in a , fo i  q u em  e s ta b e le -

ceu os traços essenciais dessa teo
ria, que se baseava na concepção 
dos “quatro elementos fundamen
tais” da química primitiva e do 
pensamento arcaico (água, terra, ar 
e fogo). Distinguia quatro “tempe
ramentos fundamentais” , cada um 
deles correspondendo à predomi
nância de um dos quatro “humores 
cardinais” presentes no corpo hu
mano. Esses humores, entendidos 
como os fluidos do corpo, eram o 
sangue, a bílis, a pituíta e a linfa. 
A primeira associação ligava o ele
mento “fogo” ao humor “sangue” 
e, como este último era conside
rado quente e seco, justificava o 
temperamento “ sanguíneo” (vio
lento e emocional). Em segundo lu
gar, supunha-se que a “ bílis negra” 
ou "atrabílis” (ou ainda “melanco
lia” ) localizava-se no baço e cor
respondia ao temperamento melan
cólico (seria também a causa da 
tristeza). A “bílis negra” era enten
dida como fria e seca e estava asso
ciada ao elemento “ terra”. Vinha 
depois a “bílis amarela”, corres
pondente ao temperamento colé
rico: era tomada como quente e 
úmida e associava-se ao elemento 
“ ar”. Finalmente havia a “pituíta” 
ou “fleuma” (ou “flegrna”) ou 
ainda “linfa”, que correspondia ao 
temperamento fleumático. Era 
vista como fria e úmida e estava as
sociada ao elemento "água”.

Partindo dessa concepção, as ca
racterísticas físicas e mentais de 
cada ser humano, bem como seus 
temperamentos afetivos, seriam de
terminados pela mistura dos quatro 
humores em diferentes proporções: 
num  in d iv ídu o  p erfe ito , a m istura

de todos os humores estaria em 
perfeito equilíbrio, em justa e har
moniosa proporção. A predomi
nância de um desses humores sobre 
os outros viria ferir a “normali
dade” e produziria o temperamento 
por ele caracterizado: o homem 
sanguíneo, o colérico, o fleumático
ou o melancólico.

No século II, o médico grego 
Galeno* estabeleceu os traços defi
nitivos da teoria dos humores, su
pondo que todas as doenças repou
sassem no desequilíbrio humoral, 
na predominância anormal de um 
dos humores. Até o princípio do sé
culo XVI perdurou a teoria de Ga
leno. Em 1526, ao tomar posse de 
sua cadeira de medicina em Bâle, 
o médico, filósofo e ocultista Para- 
celso* queimou publicamente as 
obras de Galeno, protestando con
tra o conformismo da medicina 
àquele esquema.

Coube ao médico francês Jean 
Fernel (1497-1558), que foi cha
mado de “o Galeno moderno”, 
uma importante modificação na 
teoria dos humores, destacando o 
papel das lesões orgânicas e das de
sordens funcionais nos desequilí
brios temperamentais. As corre
ções de Fernel gerariam sucessivas 
polêmicas, das quais participariam 
grandes nomes da época; para a 
história da medicina, essas modifi
cações equivaleriam, grosso modo, 
às alterações copernicanas das con
cepções ptolomaicas. Um dos ardo
rosos defensores da teoria de Fer
nel foi o ocultista inglês Robert 
Fludd (1574-1637).

Era esse o clima que envolvia a 
palavra “humor” nos fins do século

XVI, quando surge o teatrólogo in
glês Ben Jonson*, cuja vida se es
tende pelo mesmo período que a de 
Fludd. Caberia a Jonson, um lite
rato, levar a concepção de “ hu
m or” a suas modernas conotações.

Usava-se a palavra “humor” 
sem um caráter muito preciso: era 
um termo genérico, que poderia 
significar muitas coisas,, desde 
“graça” até “bajulação” . É assim 
que, no drama Henrique V  (1598 
ou 1599), William Shakespeare* 
faz sua personagem burlesca Nym 
pronunciá-la como palavra sem im
portância.

Ben Jonson introduziu o “ hu
m or” na caracterização de sua con
cepção de comédia*. A correspon
dência entre humores e tem
peramentos foi o ponto de par
tida para que ele construísse uma 
verdadeira comédia de caracteres: 
procurou utilizar a teoria dos hu
mores com o objetivo de determi
nar e definir os caracteres típicos 
para uma comédia. Baseou-se num 
livro que tinha sido traduzido na 
época, os Caracteres, de Teofrasto 
(cerca de 371-287 a.C.), que classi
fica as personalidades em vinte di
ferentes categorias: entre os quatro 
tipos básicos (o colérico, o fleumá
tico, o melancólico e o sanguíneo), 
Teofrasto aponta mais dezesseis 
combinações intermediárias.

O grande mérito de Ben Jonson 
foi o de ter descoberto um modo de 
utilização cômica dos humores. No 
prólogo de Every Man out o f  his 
Humour (Cada Homem fora  de seu 
Humor), define o humor como algo 
que estabelece a “disposição geral 
do caráter” . Assim, o humor se ma
nifesta quando certa “qualidade 
particular" adquire tal destaque 
que força os sentimentos, os gestos 
e a linguagem de seu possuidor a 
se configurarem segundo aquela 
predominância.

A comédia de humores de Ben 
Jonson exerceu influência crescente 
através do século XVII: o humor 
do dramaturgo francês Molière*, 
por exemplo, situa-se na  linha jon
son iana. Nesse tempo, humour in
dicava na Inglaterra certa excentri
cidade natural ou afetada do 
caráter; na Itália, umore adquiriu a 
conotação de extravagância.

Entre 1550 e 1650, o humor teve 
papel proeminente na Europa pela 
nova função literária e espiritual 
que estabelecia, ficando em se
gundo plano a importância dessa 
palavra na linguagem comum ou 
médica.

O que o hum orism o não é

Grotesco, cômico, satírico, irô
nico, sarcástico, bufo e epigramá
tico são gêneros com os quais o hu
mor não se confunde, mas com os 
quais está claramente aparentado. 
Assim, como diz F. C. Sainz de 
Robles, o humorismo não é gro
tesco, cuja graça se baseia no anor
mal ou no chocante (o ridículo, o 
grosseiro e o mau gosto), enquanto 
o humorismo usa o normal desorbi- 
tado, o normal visto em relevo; não 
é o cómico, que supõe “ausência 
total de emoção” e “provoca a gar
galhada”, enquanto o humor, que é 
uma emoção profunda, visa a con
seguir um sorriso, um sinal de que 
se compreenderam simultanea
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mente dois pontos de vjsta sobre a 
mesma situação; não é o satírico, 
já  que a sátira compõe-se “de 
agressividade, de ausência de cari
dade ( . . . ) ,  de afirmação de uma 
missão moralizante exercida com 
impertinência”, enquanto o humo
rismo “acaricia, e carece de inten
ções moralizadoras” ; não é o irô
nico, pois este pressupõe cert^ 
atitude de superioridade por parte 
de quem faz a ironia (um tom dissi
mulado e cruel), enquanto no hu
morismo “não existe burla, e sim 
uma graciosa compaixão: o humo
rista é o primeiro a rir de si 
mesmo” ; nao é o sarcástico, cuja 
agressividade e crueldade com que 
maltrata as pessoas é a outra face 
de um desespero que o humorista 
desconhece; não é o burlesco ou o 
bufo, que derivam do contraste en
tre a baixeza de uma situação e a 
dignidade com que é expressa (ou 
entre a dignidade de uma situação 
e a baixeza com que é expressa), 
pressupondo portanto uma atitude 
moralista e representando, essen
cialmente, um moralismo — ao

passo que o humorismo “jamais 
tenta conseguir algo; aceita tudo 
tal qual é” ;.e não é o epigramático, 
uma vez que este “é muito mais 
episódico que o humorístico, sendo 
o epigrama a retorsão de uma agu
deza, o círculo fechado de uma opi
nião zombeteira, e carece da natu
ralidade e da suavidade do humor".

A Inglaterra no comando

Em seu prefácio a Every Man 
out o f  his Humour, Ben Jonson dis
tingue o humor real do humor afe
tado. O primeiro é aquele que ab
sorve integralmente um homem, no 
corpo e na alma. Uma pessoa do
tada desse humor é um “excêntrico 
em estado puro” : é um indivíduo 
que não faz rir. Ben Jonson conclui 
então que, para que o humor possa 
chegar a um papel cômico, deve ser 
um humor afetado. Nesse caso, 
constituído pelos falsos excêntri
cos, ocorre um certo afastamento 
entre a anomalia do caráter e a si
tuação de normalidade ou uma 
anomalia contraditória. Então, o

C o m  M o liè re , c o m p o s iç ã o  e c o n s tru ç ã o  v o lu n tá ria  p a ra  o p ú b lic o  d o  te a tro .

"Nonsense", absurdo que acontece: irmãos Marx (Harpo. Chico e Groucho).

que faria rir, numa personagem, se
ria o produto de sua dupla natu- 
reza:_ a anomalia do caráter desta
ca* se da  ̂ normalidade ou da con
traposição de outra anormalida
de contraditória.

Assim, se primitivamente se 
acreditava que um desequilíbrio 
humoral produziria a doença, pas
sa-se a achar cômico o desequilí
brio de caracteres. O riso nervoso 
que resulta da visão de uma perso
nagem emproada que tropeça e cai 
é o melhor exemplo da graça ad
vinda da brusca justaposiçao de 
duas situações conflitantes.

Para a definição da chamada 
“alma inglesa” fica patente a duali
dade de sua natureza, manifestada 
numa alternância de tendências 
contraditórias, cada uma servindo 
alternativamente de máscara à ou
tra — impossível imaginar o com
portamento de um inglês típico 
(como é entendido tal estereótipo 
da comédia jonsoniana) sern que 
nele se apresente essa alternância 
humoral. A “dramatização cômica 
dos humores”, efetuada por Jon
son, teve pressupostos psicológicos 
bem fundamentados. Ele não criou 
o “ humor”, mas tomou consciên
cia, em sua obra, da utilização cô
mica do jogo alternado dos humo
res. Seu “ senso de humor” foi a 
consciência natural, quase intui
tiva, mas lúcida e deliberadamente 
brincalhona, da contraposição de 
sua própria personalidade em meio 
à de outras “ personagens”. O 
“senso de humor”, portanto, apa- 
renta-se estreitamente ligado à “ au
toconsciência”, à capacidade de 
ver a si mesmo, c dc destacar as

próprias peculiaridades em meio à 
normalidade ou às peculiaridades 
contrastantes dos outros. A partir 
desse pressuposto, o humorista 
passou a ser o homem capaz de tal 
visão distanciada.

É sob esse clima cultural que a 
Inglaterra assiste ao surgimento de 
dois de seus grandes literatos: 
Geoffrey Chaucer*, autor de Can- 
terbury Tales (Contos de Canter- 
bury), e o primeiro grande humo
rista inglês, William Shakespeare, 
que, além de suas comédias, vale-se 
habilmente do humor nas tragédias 
(o melancólico e contraditório 
Hamlet é bom exemplo desse re
curso do poeta).

O interesse barroco pela excen
tricidade levou, no século XVI, a 
explorar-se o humor dos loucos e 
dos clowns (palhaços), como já  o 
fizera Shakespeare. Na Espanha, o 
humor engajou os dois grandes no
mes do Barroco*: F. G. de Que- 
vedo y Villegas* e L. de Góngora* 
y Argote.

Em 1621, com a obra The Ana
to my o f  Melancholy (Anatomia 
da Melancolia), Robert Burton 
(1577-1640) estabelece uma apre
ciação médico-filosófica da melan
colia, que se tornaria famosa. Nela 
se encontram recursos já  bem mo
dernos, como a técnica humorística 
derivada da dualidade jonsoniana 
das excentricidades, mediante a 
qual uma frase onde se expressa 
um juízo razoável é cortada por 
uma observação aberrante.

A imagem do humorista seria se
dimentada pouco a pouco, pas
sando pelo final do século XVII e 
tomando maior vulto no século



290 Humor

Gulliver, de Jonathan Swift, e Don Quixote, de Cervantes. duas significativas expressões do humor europeu, separadas entre si por duzentos anos.

XVIII, onde acabaria por se tornar, 
por exemplo com Jonathan Swift*. 
um estilo de vida, um modo de ser. 
Até aquela época, a imagem do hu
morista era de propriedade quase 
exclusiva dos teatrologos e so en
tão começa a ser respeitada pelos 
romancistas.

Na última obra de Tobias G. 
Smollett (1721-1771), The Expedi 
tion o f  Humphry Clinker (A Expe
dição de Humphry Clinker), a per
sonagem Squire Bramdle oferece 
notável encarnação do humorista, 
manifestando clara consciência de 
sua própria excentricidade (ou de 
seu senso de humor”).

A ridicularização da seriedade

A partir de finais do século 
XVII, a atividade dos autores de 
teatro e dos críticos acaba por esta
belecer uma outra noção de “ hu
m or”, plenamente manifesta no sé

culo XVIII: ao invés de um- 
disposição espontânea, de uma ex
centricidade natural, o humor é de
finido como atitude deliberada
mente afetada, expressão mecânica 
do excêntrico, produto de uma ca
beça fria e séria. Humorista seria, 
pois, alguém que aparenta ser 
grave e sério, enquanto diz coisas 
que provocam a graça ou o riso. O 
humor é então considerado uma 
“construção voluntária”, uma 
“composição”, proposta ao público 
por um artista consciente, e não 
como um modo de sentir, de ver as 
coisas, “sofrido” pelo humorista. 
Procurou-se distinguir o homem 
cuja excentricidade lhe conferia es
pontaneamente o humor, daquele 
capaz de provocar os efeitos de 
uma excentricidade calculada.

Nos últimos anos do século 
XVIII tem início a história do “ hu
mor estético”, cuja proveniência se 
restringe a uma bagagem intelec- H u m o r, "re vo lta  superior do espírito", não provoca nococcariamonto riso.
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tual satisfatória. Sob o título Hu- 
mour, a primeira edição da Enci
clopédia Britânica, de 1771, 
apresenta apenas a remissiva para 
dois outros verbetes: Fluid  (fluido) 
e Wit (espírito). A total incapaci
dade dos enciclopedistas da época 
de definir com precisão o sentido 
da palavra “humor” mostra a con
fusão que envolvia o termo na 
época. Tal circunstância fez com 
que se contentassem com a cisão 
entre uma parte visceral, natural, 
fisiológica, que seria assimilada ao 
senso de humor, e uma parte inte
lectual, estética, cujo significado 
estã próximo do wit. O espírito, 
como escreveu Joseph Addison*, é 
o pai do humor.

No século XVIII o humor inglês 
atinge sua mais alta expressão: Jo- 
nathan Swift*. em The Gulliver Tra- 
vells (As Viagens de Gulliver), 
apresenta a situação social do seu 
tempo disfarçada na organização 
dos estranhos mundos que Gulliver 
encontra, onde as dimensões são 
alegoricamente alteradas.

Em Swift, o humor desempenha 
claramente uma função superior, a 
de “ instrumento de medidas” que 
lhe permite vasculhar implacavel
mente o universo humano: em 
1725, Swift escrevia ao poeta Ale 
xander Pope* que o seu humor “é 
feito muito mais para atormentar a 
humanidade do que para diver
ti-la”.

Na obra O Chiste e suas Rela
ções com o Inconsciente (1905), S. 
Freud* investiga a função do chiste 
(“dito espirituoso”), mostrando-o 
dotado de uma função precisa: ma
nifestar conteúdos inconscientes, 
que de outro modo poderiam per
manecer inarticulados (devido à 
censura interna), e estabelecer uma 
“cumplicidade entre dois incons
cientes” (Jean-C. Filloux). Anali
sando Swift, Norman O. Brown, 
comentarista contemporâneo de 
Freud, adota a utilização freudiana 
do chiste como um “instrumento 
para a investigação do incons
ciente”. Swift teria antecipado 
Freud em vários resultados impor
tantes (sublimação, função anal, 
etc.), fazendo, por meio do chiste, 
uma espécie de “psicanálise” de 
sua quase patológica obsessão pe
las funções excretoras do ser hu
mano.

Dois outros nomes importantes, 
Henry Fielding* e Tobias G. Smol- 
lett refletem ainda a dicotomia 
da concepção de humor existente 
na época. O primeiro mostra uma 
visão essencialmente moral da hu
manidade, devido a sua formação 
intelectual, enquanto Smollett 
aponta especialmente uma visão 
clínica do homem, respeitando sua 
formação médica. Lawrence 
Sterne*, outro grande do humor in
glês, utiliza-se de um novo humor, 
ao qual dá o nome de “senti
mento”.

O despertar dos humores no sé
culo XVI foi equivalente ao desen
volvimento da emoção no século 
XVIII. O humor que se procura de
finir no clima sentimental é o 
spleen (que também é o nome da 
víscera baço), proveniente da 
mesma fonte que a melancolia. 
Mas a melancolia de Sterne difere 
da concepção anterior, por ser 
gu iada  p o r  sua herança hum anista

Nos filmes de "o Gordo e o Magro", o humor adaptou-se à linha irracional.

Nas modernas comédias de Jacques Tati, intelectualizou-se. ("Meu Tio".)
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e por seu poderoso intelecto. O 
equilíbrio entre a emoção melancó
lica e o wit tende à perfeição em 
Tristau Shandy (1767), cujo humor 
característico passou a ser conhe
cido por shandysmo. O humor de 
Sterne manifesta, segundo R. Es- 
carpit, “uma sistematica falta de 
respeito para com o mundo e para 
consigo mesmo”.

Dois nomes ligados ao roman
tismo alemão devem Ser destaca
dos: o de Jean Paul Richter*, discí
pulo de J. J. Rousseau*, de Swift e 
de Sterne, e cujo humorismo foi 
para  ele um seguro guia no recém- 
descoberto continente do senti
mento; e o de L. Tieck*. A morbi
dez manifestada no movimento 
Sturm und Drang (Tempestade e 
ímpeto), o titanismo do Werther, 
de Goethe*, os excessos da sensibi
lidade romântica, as excentricida
des da moda e os gostos burgueses 
que então nasciam foram empeci
lhos dos quais o espírito de Tieck 
logrou libertar-se, em grande parte 
graças a sua ironia. Nas mãos de 
Tieck a ironia torna-se um instru
mento preciso para a exploração da 
alma romântica. O humor teve 
grande importância na empresa ro
mântica de conquistar para a cons
ciência novas áreas da emoção e da 
instintividade. Ele confronta o nor
mal com o excêntrico, abre-se ao 
desconhecido ao mesmo tempo que 
se protege dele. F. Nietzsche* já  ti
nha indicado que o riso pode evi
tar, numa situação perigosa, “ que 
o diabo se aposse das almas”.

A partir do fim do século XVIII, 
ocorreria uma separação progressi
vamente maior entre o “ senso de 
humor” e o “humor”, separação 
que, já  na época de Sterne, estava 
praticamente efetuada. O humor, 
em seu aspecto puramente literário, 
se tornaria caaa vez mais estag
nado. R. B. B. Sheridan (1751- 
1816) utilizaria em suas comédias 
esse humor puramente literário, 
que não se apoiaria no senso de hu
mor jonsoniano. Também o humor 
de Charles Dickens* seria um mo
delo de humor literário: embora se 
encontre em sua obra humorística 
uma “violência de caricatura”, seu 
humor não se afasta da concepção 
clássica, distinguindo-se dos outros 
autores do século XVIII apenas 
pela natureza “externa” , na qual 
ele não se envolve.

O século XIX elabora e conso
lida uma “ mecânica” do riso a par
tir das premissas jonsonianas, en
tendida essa mecânica como 
indicadora de que a criação hu
morística freqüentemente caía no 
conformismo intelectual. Em 1851, 
W. M. Thackeray*, apontado como 
o legítimo sucessor de Sterne, pro
feriu uma série de conferências so
bre o humor inglês do século 
XVIII. Foi um mestre dessa arte 
— seu humor é dotado daquela du
pla natureza feita de emoção e de 
espírito (wit), característica do ver
dadeiro humor, e traz a marca ro
mântica do desencanto. E é exata
mente através da “redução cómica 
do mundo ao absurdo” (R. Escar- 
pit) que seu humor carrega as se
mentes de uma nova atitude frente 
à crise do racionalismo*.

Essa crise levaria à exploração 
de um novo tipo de humor — o 
n o n s e n s Q  — „ represen tado, por
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exemplo, por Alice no País das 
Maravilhas, de Lewis Carroll*. O 
nonsense, que entre outras causas é 
um resultado das chamadas “ lou
curas” de Sterne, encontraria uma 
função precisa no Surrealismo*, 
onde se encontra a famosa defini
ção de Breton: “ O humor é uma re
volta superior do espírito”. Nesse 
sentido, um dos primeiros grandes 
herdeiros do nonsense ingles seria 
Alfred Jarry*, criador da “patafí- 
sica”, espécie de ciência do ab
surdo, genial antecipador do Da 
daísmo* e do Surrealismo.

A falta de graça da era vitoriana

O conformismo intelectual da 
época vitoriana'* esterilizou o solo 
onde crescia o humor britânico, 
mas a consciência puritana da 
Nova Inglaterra, talvez porque fe 
cundada pela nova vida que lhe in
suflou a exploração de uma terra 
estranha, exigiu um distanciamento 
e uma consciência de si mesma que 
são a própria fonte do humor. 
Mark Twain* demonstrou quanto a 
experiência e a aprendizagem se re
lacionam com o humor, e provou 
seu papel na formação da consciên
cia: após concordar com os que 
afirmavam que o romance deve ser 
somente uma obra de arte, que não 
deve pregar nem ensinar, nega que 
esse julgamento seja verdadeiro 
para o humor: “ O humor não deve 
fazer profissão de ensinar, nem de 
pregar, mas deve fazer os dois se 
ele quiser viver eternamente. 
Quando digo eternamente, quero 
dizer por trinta anos. . . ” . A obra 
de Twain situa-se na convergência 
das influencias de Swift a Sterne.

A autêntica tradição humorística 
inglesa é retomada pelo humor en
gajado de George Bernard Shaw*, 
na crítica social, e de G. K. Ches- 
terton* e Evelyn Waugh (1903- 
1966), pelo lado católico.

A consciência de uma personali
dade nacional voltada para o hu
morismo foi apenas respeitada péla 
Inglaterra no sentido de que os in
gleses sempre estiveram conscien
tes de possuírem uma tradição hu
morística e de compreenderem a 
importância espiritual dela. A 
França, embora dotada de escrito
res como Denis Diderot*, que, sem 
empregar a palavra, teve do humor 
um a consciência clara, sempre es
teve isenta dessa tradição. Deve, no 
entanto, ser lembrado o gênio hu
morístico de F. Rabelais*. Antes de 
formar-se em medicina, ele deu, 
significativamente, cursos sobre 
Hipócrates e Galenó na Universi
dade de Montpellier. Em Rabelais, 
esse espírito típico da Renas
cença*, o homem visceral, humo- 
ral, lança-se contra as estruturas 
estratificadas da Idade Média. De
fendendo a concepção de que a na
tureza é fundamentalmente boa, há 
em Rabelais. padre sem vocação e 
homem dotado de um excesso de 
vitalidade, a clara consciência da 
distância entre o espírito livre e a 
mente religiosa inimiga dos instin
tos, distância que é também a fonte 
do humor. No entanto a palavra 
“humor” foi, na França, até o fim 
do século XX, empregada entre as
pas ou sublinhada, como a indicar 
sua procedência estrangeira.

Contudo, o humor não é exclusi

vidade inglesa. Já  na velha Grécia, 
a comédia de Aristófanes*, por 
exemplo, é dotada do melhor hu
mor. Ovídio*, Apuleio*, os filóso
fos cínicos, estóicos e outros, em 
suas agudas críticas aos costumes, 
também foram grandes humoristas. 
A consciência do humor mostra-se 
já  em Platão* e Aristóteles* 
quando, ao se referirem aos poetas, 
os definem como melancólicos.

Na Itália medieval, o humor de 
Boccaccio* é instrumento de uma 
recusa em assumir o ideal ascético 
medieval, o veiculo que lhe permite 
saltar de um para outro plano da 
realidade social de seu tempo, sati
rizando nobres e burgueses, e apon
tando um triunfo dos instintos, um 
“feliz abandono a todos os prazeres 
do mundo, a vitória absoluta do 
amor humano” (M. Moure).

Um dos principais veículos do 
humor, a caricatura*, ocupa um lu
gar especial: de Daumier* até a tra
dição das grandes revistas satíri
cas, como Punsch, II Fischietto, 
Papagallo, etc. —  da caricatura de
senhada passando pela caricatura 
falada ou cantada até os grandes 
veículos de comunicação como o 
rádio, o cinema e as histórias em 
quadrinhos.

Além de não ser exclusividade 
inglesa, o humor também não é ex
clusividade literária. Assim, na 
pintura renascentista pode-se falar 
do humorismo daqueles que “ inter
pretavam caseiramente certos te
mas sagrados” (Sainz de Robles), 
por exemplo dando ura tom rosado 
e excessivamente saudável às repre
sentações do Menino Jesus; e do 
autêntico humor surrealista de Hie- 
ronymus Bosch*. Também Goya* 
é grande humorista, como quando 
destaca o ridículo nas excentricida
des (humores) dos membros da no
breza da época. Em todos os movi
mentos artísticos modernos, o 
humor assume papel fundamental.

No século XX, à medida que a 
palavra “humor” passa a ser uni
versalmente utilizada para designar 
um modo de atacar uma crescente 
preocupação do homem, a filosofia 
e a poesia vão descobrindo no hu
mor uma instância transcendente, 
uma função espiritual superior, 
uma alta incumbência: a de eviden
ciar as relações do homem com 
suas máscaras, com as imagens 
parciais da  realidade com as quais 
ele se identifica.

A crítica positivista já  havia de
dicado ao humor vários trabalhos. 
No entanto, foi somente em 1899 
que o francês Henri Bergson*, em 
sua obra Le Rire (O Riso), deu a 
justa  medida de sua importância. O 
poeta Max Jacob* assim define o 
humor: “ Uma faísca que vela as 
emoções, responde sem responder, 
não fere e diverte”. O humor é o 
“momento em que o poeta afirma 
com energia sua pura objetividade; 
pondo-se às vezes até contra a so
ciedade inteira” (Revilla). Dessa 
forma, o humor reencontra seu sen
tido social, surgindo como um 
meio de exorcizar as angústias do 
homem social moderno, segundo 
Escarpit. Pressente-se tambem a 
importância que lhe conferia o Sur
realismo, a partir da frase “o hu
mor é uma revolta superior do es
pírito” , de André Breton*.

P a r a  o s  s u r rea lis ta s , o  h u m o r  é

"As Comadres de Windsor", de Füssli, inspirado em Shakespeare.

Conjugando estilo e assunto, Ziraldo imprime tom irônico à caricatura.
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uma técnica essencial. Preconcei
tos, convenções, a pobreza instin
tiva e vital do homem acomodado 
na artificialidade da moderna vida 
social tornam-se risíveis quando 
examinados com certo afasta
mento. A seriedade do comporta
mento cotidiano, as responsabilida
des, a vida “real” podem revelar 
seu caráter ilusório, se encaradas 
através da óptica do humor. Du- 
plessis (pseudônimo de Philippe de 
Mornay, 1549-1623) dizia que o 
humorismo se separa da vida para 
contemplá-la como espectador. As
sim, o humor é poderosa arma para 
a consciência que aspira libertar-se 
de suas inúmeras prisões cotidia

nas, uma arma desalienante —  o 
humorista é, como afirma Robert 
Escarpit (1918- ), um fora da 
lei lógico.

Enfim, o humor torna-se uma 
ferramenta para o homem liber
tar-se de uma visão parcial da rea
lidade, projetando a consciência 
para fora dos fragmentos de reali
dade com os quais o homem se 
identifica e onde diariamente se 
perde —  para fora de si mesmo. A 
própria razão de ser do humor é a 
afirmação da liberdade em relação 
a uma visão preconceituosa das 
coisas. O humor é “ a crítica cons
tante do que se crê ser defini
tivo. . . ” (Pawlovski). Antonin Ar-

taud* vê no humor um meio de 
libertação das forças instintivas do 
ser humano.

O humor não apenas satiriza um 
universo velho e gasto, mas tam 
bém o substitui por outro, novo. 
Destruidor dos aspectos comuns da 
existência, o humor derrota o es
pírito pelo inesperado, arrancan- 
do-o de seus horizontes habituais e 
preparando-o para entrever uma 
outra realidade (segundo Duplessis, 
a supra-realidade).

O humor levanta problemas a 
respeito das relações estratificadas 
entre os objetos, ao mesmo tempo 
que lança o espírito à aventura, 
sempre em busca de novas rela

ções. O Surrealismo descobre no 
humor uma atitude moral e um es
pírito filosófico.

H um or contem porâneo

O mundo moderno foi invadido 
pelo absurdo*, ou pelo menos as
sim foi compreendido por alguns 
autores contemporâneos. Essa é a 
realidade que o teatro de Samuel 
Beckett (1906- ) apresenta 
através do humor.

Movimentos culturais e atitudes 
existenciais podem apresentar ca
racterísticas nitidamente ligadas ao 
humor. Escarpit afirma que o exis
tencialismo* é um humor. E, de 
fato, em Para uma Moral da A m b i
güidade, Simone de Beauvoir 
(1908 ) insiste sobre a inau- 
tenticidade inerente ao “espírito sé
rio” . Os movimentos angry young  
man, beatnik e hippie têm muito de 
uma espécie de “ revolta humoral” , 
visceral, no sentido da velha teoria 
dos humores. São tentativas de res
tabelecer um equilíbrio humoral 
ameaçado pela desvitalização do 
mundo moderno. O humor, nesse 
sentido, pode aparecer como uma 
defesa contra o perigo a qüe se su
jeita um excesso de seriedade frente 
a um mundo absurdo, ou mesmo 
como uma arma contra esse ex
cesso de seriedade.

No trabalho Sobre a Agressão, 
Konrad Lorenz (1903- ), estu
dioso do comportamento animal, 
analisando a função do riso, chega 
à conclusão de que ele é elemento 
essencial para o equilíbrio da socie
dade, e discute a hipótese segundo 
a qual sociedades que riem pouco 
tendem a um autoritarismo* de tipo 
fascista.

O distanciamento necessário 
para que o humor ocorra é uma 
transposição de perspectiva cujo 
efeito é realçar ou revelar a excen
tricidade de uma situação. A esse 
respeito, Bergson anuncia a se
guinte regra geral: _ “ Obter-se-á 
sempre um efeito cômico trans
pondo a expressão natural de uma 
idéia para um outro tom”. Certos 
atos que, devido ao automatismo, 
se tornaram insignificantes na 
consciência humana podem então 
voltar a irradiar toda sua singulari
dade: o escritor argentino Julio 
Cortázar*, em suas Historias de 
Cronopios y  de Famas (1962), dá 
instruções para subir uijia escada, 
para rir, para chorar, e até para dar 
corda num relógio.

O humor é também _o estado da 
consciência da distinção existente 
entre enfoques diversos. “O humor 
é o sentido exato da relatividade de 
todas as coisas ( . . . ) ” (Pawlo
vski).

Falando do “ não-sério”; Jean 
Château comenta: “O não-serio re
vela uma capacidade propriamente 
humana — a de distinguir os pla
nos do universo e de deslizar de um 
para o outro”. No humor, essa defi
nição indica claramente uma re
gião de liberdade do espírito, de 
acesso a outros mundos, a outros 
planos de significação. Château co
menta ainda, a respeito do sorriso 
e do humor, que eles representam 
um ato que desvia a atenção do 
“mundo compacto dos interesses, 
para chamar o espectador a uma 
c o m u n h ã o  n o  n à o - s é r io ” . O  r iso

Com a séria "Os Fradinhos", Hanfil transformou preconceitos de alguns setores da vida em motivo de riso.
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une, cimenta entre si aqueles que 
riem — daí sua enorme importan- 
cia social.

O riso como bandeira

Em 1729, Jonathan Swift escre
veu Modest Proposal fo r  Preven
ting the Children o f  Poor Peop le in 
Ireland fro m  Being a Burden to 
their Parents or Country, and fo r  
M aking them Beneficial'to the Pu
blic (Modesta Proposta para Evitar 
que os Filhos das Pessoas Pobres 
da Irlanda Sejam um Fardo para 
seus Pais ou para sua Pátria, e para 
Torná-los úteis à Comunidade). Já 
em 1778 o opúsculo fora indicado 
pela Enciclopédia Britânica como 
o modelo do humor inglês. Esse es
crito, excelente exemplo do humor 
engajado, ilumina também outras 
dimensões do humor. Na época, o 
imperialismo britânico na Irlanda 
era tão extorsivo que a resultante 
falta de produtos alimentícios, a 
pobreza dos habitantes e a super 
população derivada da alta_ natali
dade das classes pobres criaram 
uma situação de miséria desespera- 
dora. Foi a fim de alertar a opinião 
inglesa sobre tal situação que Swift 
escreveu Modest Proposal. A obra 
não é nada engraçada em sua estru
tura: trata-se de uma exposição in
teiramente “ séria” , cujo tom é o de 
um tratado de economia política, 
propondo um plano para resolver o 
problema irlandês —  os pobres 
venderiam seus filhos como ali
mento. Tudo o que Swift faz (e o 
que provoca o humor) é ignorar de
liberadamente a evidência de que 
as crianças não devem ser comidas, 
todo o resto sendo perfeitamente 
razoável. Escarpit também indica a 
semelhança entre o plano de Swift 
e as geometrias nao-euclidianas, 
nas quais um postulado evidente (o 
postulado das paralelas) é substi
tuído por outro, permanecendo 
inalterados todos os outros postu
lados. Raciocinando de modo rigo
roso, chega-se à concepção de ou
tros tipos de espaços, “ absurdos” 

uando confrontados com as evi- 
ências do senso comum. Mas o 

universo “ absurdo” para onde a 
“geometria não-euclidiana” de 
Swift desliza não é tão absurdo as
sim: sua razão de ser é a realidade 
irlandesa da época. Swift avalia o 
quanto o humor é uma metamor
fose do espírito de insubmissão, o 
quanto é “ a máscara do desespero” 
e a expressão de uma recusa. É 
nessa medida que o humorista é um 
não-conformista: as acomodações 
da vida e do mundo são constituí
das por evidências sociais, lingüís
ticas, científicas, etc. O humorista, 
que age por uma “ suspensão de evi
dência” , é um aventureiro nas áreas 
“ incomuns”, não-evidentes, da 
consciência. Essa suspensão da evi
dência pode ser expressa por uma 
atitude ingênua frente ao óbvio, 
cujas conseqüências pertencem ao 
domínio da ironia*, para o que a 
transposição estilística é uma téc
nica freqüentemente empregada: o 
uso de um “estilo sublime” para 
tratar um assunto trivial, por exem
plo, ou então um tom triste para 
tratar um assunto alegre. Todas as 
diferentes situações onde se mani
festa o humor parecem indicar que 
sua técnica expressiva sofreu dife-

rentes tratamentos em diversos 
tempos e lugares, compreendendo o 
humor dos antigos e o humor dos 
modernos, o humour dos ingleses e 
o esprit dos franceses, o umore ita
liano (que tende ao cômico, ao bur
lesco) e o wit alemão (que tende ao 
paradoxo cômico). Uma aproxima
ção conveniente do problema (a in
vestigação do humor como form a) 
envolve um estudo dos fundamen
tos do riso. Por outro lado, uma in
vestigação da essência do humor é 
indesligável do estudo das expe
riências vitais a ela associadas. Ve
rifica-se que, por tais caminhos, 
chega-se ao absurdo, à glosação ou 
ao misticismo, desembocadouros 
últimos do humor.

O território do humor popular é 
imenso e pouco sujeito a uma es
quematização do tipo da que per
mite a delimitação, relativamente 
precisa, do territorio do humour in 
glês. Porém, quanto à riqueza de 
suas formas e ao caráter “primi
tivo” delas, o humor popular, mais 
“puro” (no sentido de estar mais 
próximo dos fundamentos psicoló
gicos do humor, de seus mecanis
mos elementares e da sua dinâmica 
visceral), participa dos mesmos 
fundamentos que as formas supe
riores do humor: assim acontece, 
por exemplo, com a adivinha, fa
mosa forma lúdica popular. Se
gundo Alceu Maynard Araújo, a 
adivinha é uma “forma para des
pertar, aguçar o espírito” ; ela 
“toma um simples objeto ou um 
fato comum e singelo, e eleva-o 
pela analogia a uma esfera supe
rior” . Nesse caso o humor aparece, 
com freqüência, mostrando sua 
face surrealista de “revolta superior 
do espírito” , subvertendo o con
texto cotidiano mediante uma vio
lenta transposição do ponto de 
vista sob o qual se encara comu- 
mente um fato comum. Assim, a 
sabedoria “popular” confirma que 
o estranhíssimo ente que “dá um 
salto, solta um grito e vira do 
avesso” é apenas a prosaica pi
poca.

Konrad Lorenz evoca dessa ma
neira a situação original do riso: 
uma horda de homens primitivos 
escuta um som que identifica um 
animal perigoso — a situação hu
morística surge quando eles perce
bem que aquele som provém de um 
animalzinho inofensivo. O riso tra
duz um sentimento de segurança, é 
a expressão de uma vitória sobre o 
medo, do domínio sobre uma situa 
ção adversa. Assim, a presença do 
humor indica que a consciência 
està pisando em terreno firme.

A religião também é tida como 
uma das importantes fontes do hu
m or. Sõren Kierkegaard* diz que o 
humorista segue o homem ético e 
precede o homem religioso. Para 
G. K. Chesterton* o humor é um 
atributo de Deus. Para além do ab
surdo e da lógica, o humor, esta 
“nuvem prenhe de auroras” 
(Taine*), abre ao homem a dimen
são de sua profundidade, de sua 
transcendência. O misticismo seria 
então uma suprema visão humorís
tica da vida.

VEJA TAM BÉM : Caricatura; Co- 
m édia; Sátira.
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Hungria

SUM ÁRIO

Localização: Europa central 
Limites: Tchecoslováquia (N); União 

Soviética e Romênia (L); Iugoslá
via (S); Áustria (O}.

Superfície: 93 030 km 2 
População: 10 322 099 hab. 
Cidades principais:

Budapeste (capital - 2 023 200 
hab.): Miskolk (189 621); Debre- 
cen (171 700); Pécs (156 636) -  
dados de 1972 

Idioma: húngaro (magiar)
Religiões: católica romana (65%); 

protestantismo (25%); ortodoxa 
(3%)

Aeroporto principal: Budapeste 
Rodovias: 108 060 km 
Ferrovias: 10 067 km 
Unidade monetária: florim

A Hungria, ou República Popu
lar Magiar, é um país essencial
mente continental, sem saídas para 
o mar. Seu território corresponde a 
um a fértil planície aluvial, decor
rente dos afundamentos que sofre
ram partes do terreno da Europa 

no Período Terciário.
A superfície magiar apresenta 

zonas bem distintas. As terras 
montanhosas delineiam um eixo 
sudoeste-nordeste, começando no 
lago Balaton e atingindo os montes 
Carpatos. Nas extremidades dessa 
cadeia, a Dorsal Húngara, si- 
tuam-se duas depressões: a Kis-Al- 
fõid, pequena planície a noroeste, e 
a Nagy-Alfõla, a grande planície 
do sul, que se desenvolve nas duas 
margens do Danúbio.

O rio Danúbio é o outro eixo que 
corta o território húngaro. Banha 
três países, (Alemanha, Tchecoslo
váquia e Áustria) antes de chegar 
à Hungria, onde recebe o nome de 
Duna. Continua seu percurso, ba
nhando mais quatro países (Iugos
lávia, Romênia, Bulgária e Repú 
biica Moldava), ate desembocar, 
num delta, no mar Negro. O Danú 
bio forma, com o Tisza, a Mesopo- 
tâmia Húngara, região fluvial im
portante para a economia do país. 
O vale do Tisza é mais estreito e 
seco que o do Danúbio; este, ao 
atravessar a planície, fertiliza um 
enorme vale, de vários quilômetros 
de largura. Praticamente toda a 
economia nacional gravita em 
torno dessas terras férteis.

Durante muito tempo, o Danú
bio foi a única via de acesso fácil 
para o território húngaro e a única 
via de transporte barata para um 
país sem saída para o mar. A oeste 
do rio ficam as regiões de maior al
titude, relevo mais acidentado e po
pulação mais concentrada. A leste, 
estão extensas planícies, com baixa' 
densidade populacional. A comuni
cação entre essas duas “metades”

As águas azuis do Danúbio cortam Budapeste: à esquerda. Buda (administração); e à direita. Pest (indústria).

A capital húngara teve de ser reconstruída, depois da Segunda Guerra.

foi possibilitada pelo Danúbio, que, 
integrando-as, diminuiu os contras
tes entre as mesmas. O rio corta a 
Dorsal Húngara nas proximidades 
de Budapeste.

O relevo dessa cadeia varia bas
tante, dando tipos diversos de aci
dentes: topos arredondados, que se 
apresentam cobertos por florestas 
de carvalho e faia; planaltos calcá
rios áridos; colinas com depósitos 
argilosos; e áreas vulcânicas. Essas 
montanhas têm pouca altitude e os 
principais picos são: Bakonyerdo, 
nos montes Bakony (704 m), perto 
do lago Balaton; maciço de Vértes 
(630 m); maciço de Pili (757 m); 
montes M àtra com o pico Kékes 
(I 015 m).

O clima húngaro é de transição, 
do tipo oceânico (ação da massa de 
ar mediterrânea) para o continental 
(afastamento do ar e ação do anti- 
ciclone do centro da Ásia). Carac 
teriza-se por uma grande amplitude 
térmica, com cinco meses de esta
ção quente e inverno bastante rigo
roso. As chuvas caem entre a pri
mavera e o outono. A massa de ar 
mediterrânea que atinge o país 
torna os meses de agosto e setem
bro muito secos. O inverno tam 
bém é seco, por influência de mas
sas de ar continentais. A sudoeste 
predomina o clima quente e quase 
arido. A seca e os ventos nas planí
cies representam o maior perigo 
para a agricultura regular.

Buda e Pest

A capital da Hungria é o resul
tado da fusão de duas cidades sepa
radas pelo Danúbio: Buda, à di
reita da nascente, e Pest, à 
esquerda. Foram unificadas em
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Trigo, o maior produto agrícola de um país onde a indústria predomina. A indústria pesada teve grande desenvolvimento. (Estaleiro em Budapeste.)

1872 com o nome de Budapeste.
Em 1945, para a reconstrução 

da cidade, bastante danificada du
rante a Segunda Guerra Mundial, 
elaborou-se um plano de urbaniza
ção. Integrando a cidade através de 
pontes, o plano previu problemas 
de trânsito, de localização de áreas 
industriais e administrativas, e in
corporou antigos subúrbios ao 
perímetro urbano. Cada bairro foi 
tratado como uma unidade relati
vamente autônoma, com escolas, 
comércio, serviços públicos e habi
tações coletivas. Novas áreas fo
ram transformadas em parques e 
jardins.

Manteve-se, porém, a tradição 
do tipo de ocupação primitiva das 
duas partes da cidade. Buda conti
nua como centro histórico, turís
tico, cultural e administrativo, ca
bendo a Pest as novas áreas 
comerciais e industriais da cidade.

Um país cobiçado por tpdos

A mais remota história húngara 
conta que quando os celtas lá che
garam, no século III a.C., já  encon
traram  a tribo dos gekas. A região, 
por sua riqueza natural, foi procu
rada por diversos povos das mais 
diferentes origens. Depois de domi
nada duas vezes pelos romanos (sé
culos I e IV), inicia-se um longo pe
ríodo de invasões por povos de 
origem germânica (vândalos e os- 
trogodos), hunos, lombardos, gépi- 
dos e ávaros. Mas a populaçao 
húngara é nos dias de hoje consti
tuída pela descendência da tribo 
magiar, resultado da invasão, em 
895, desse povo de origem fino- 
úgrica (da região sul dos montes 
Urais), que se misturou com os tur
cos oguros.

Durante o século X, os húngaros 
incursionaram pela Itália, França, 
Alemanha e Balcãs, mas a derrota 
de Augsburgo (955) deteve seu ex- 
pansionismo. O país adotou o cris
tianismo entre 997-1038, durante o 
reinado de Estêvão I (mais tarde 
canonizado), que tambem consoli
dou a monarquia. A morte desse 
soberano levou o país à anarquia, 
que possibilitou a sucessiva interfe
rência dos imperadores de R o m a  e

de Bizâncio. Em 1222, os magna
tas — título que recebiam os no
bres poderosos — forçaram o Rei 
André II a assinar a Bula de Ouro, 
C arta Magna da Hungria, no ser
viço dos interesses da- nâção (Jus 
resistendi).

Depois da invasão mongol (no 
século XIII), aumentou o poder dos 
magnatas. Contrapondo-se a isso, 
surgiram vários monarcas absolu
tistas que tentaram reorganizar o 
governo.

A partir de 1301, quando se ini
cia a dinastia de Anjou, a Hungria 
vive seu período áureo. Com o Rei 
Matias Corvino (1458-1490) há um 
notável progresso da arte e do hu
manismo* sob a influência da Re
nascença* italiana.

Em 1526 turcos e otomanos in
vadem a Hungria. Inicia-se então a 
luta dos magiares contra os invaso
res, que se estende por cerca de 150 
anos. Essa resistência dizimou a 
população da Hungria; parte do 
território nacional permaneceu 
ocupada pelos turcos, que só foram 
expulsos em 1688. A parte oriental 
do território — a Transilvânia — 
conservou sua independência, en
quanto a parte ocidental foi ane
xada ao império dos Habsburgos, 
família imperial da Áustria.

Os dois séculos subseqüentes se 
caracterizam por numerosos levan
tes contra o absolutismo dos reis 
austríacos. Com a intervenção das 
forças russas do czar (1848/49), a 
luta pela liberdade liderada por La- 
jos Kossuth* fracassou, e a Áustria 
e a Hungria passaram a constituir 
(1867) a monarquia austro-hún- 
gara. Entraram na Primeira* 
Gilerra Mundial ao lado da Alema
nha e da Turquia e, com sua der
rota, desfez-se o Império Austro- 
Húngaro. Com o colapso da 
monarquia, em 1919, foi procla
mada a República, logo suplantada 
pelo regime comunista liderado por 
Béla Kun*. Em agosto do mesmo 
ano, tropas romenas invadem o 
país e ajudam a suprimir o governo 
esquerdista. Pelo Tratado de Tria- 
non (1920), a Hungria perdeu três 
quartos de seu território e cerca de 
um terço da população.

H it le r *  in v a d iu  e d o m in o u  a
Marcas da Segunda Guerra ainda se conservam em casas de Budapeste. 
A  H u n g ria  foi in v a d id a  p o r H it lo r  e m  194-4 e p ola  U n iã o  S o v ié t ic a  o m  1 9 5 6 .



Hungria 297

Hungria em 1944. Com a derrota 
dos nazistas, os soviéticos estabele
ceram um governo provisório. Fi
nalizada a guerra, o Partido Com u
nista reiniciou a campanha pela 
conquista do poder. Em 1949, foi

Rroclamada a República Popular 
lagiar, com o poder supremo re

presentado pela Assembleia Nacio
nal. Em 1952, subiu ao poder Má- 
tyá Râkosi, responsável por um 
enrijecimento do regime que cau
sou descontentamento popular. Em 
1956, explode uma insurreição que 
agrupa desde elementos de es
querda contrários ao nazismo até 
remanescentes do nazi-fascismo. O 
levante foi violentamente reprimido 
por um exército russo de ocupação. 
A Hungria tornpu-se então uma re
pública popular baseada constitu
cionalmente no modelo soviético. 
Não há oposição parlamentar, uma 
vez que os antigos partidos políti
cos foram dissolvidos ou absorvi
dos por um único: o Partido Socia
lista dos Trabalhadores (PC 
húngaro), cujo Comitê Central le
gisla, recomenda transformações, 
controla a receita nacional e emite 
resoluções que prevêem medidas le
gislativas e executivas.

A principal fonte de receita do 
Estado são taxas recolhidas das 
empresas e cooperativas populares, 
além de impostos específicos in 
cluídos nos preços dos produtos. 
Em 1968, somente 5,2% dessa re
ceita eram derivados de impostos 
pagos por pessoas físicas, sendo 
que os trabalhadores e empregados 
em setores estatizados da econo
mia não estão sujeitos ao paga
mento de imposto de renda, reser
vado somente aos que ainda 
trabalham por conta própria.

Em 1967, o salário médio men
sal de um empregado nas zonas ur
banas era de 64 dólares. O Novo 
Mecanismo Económico, editado 
em 1968, atribuía maior autonomia 
às atividades económicas, procu
rando aumentar a produtividade 
em geral e possibilitar uma melho
ria dos produtos. Isso refletiu-se na 
qualidade de vida da população de 
tal forma que, em 1971, uma famí
lia urbana na Hungria gastava 
44,5% do seu orçamento doméstico 
em alimentação, 7,3% em aluguel, 
14,3% em vestuário, 11,1% em 
bens de consumo duráveis, 3,8% 
em higiene, 2 , 1 % em divertimentos, 
2,7% em transporte e 14,2% em 
outros.

Com posição étnica

Os atuais húngaros ou magiares 
descendem de povos de origem fi- 
no-úgrica. No começo do século
XX, apenas 54% da população (de 
18 milhões) falavam o magiar. De
pois da Segunda Guerra Mundial, 
essa porcentagem subiu para 95%. 
Os 5% restantes são romenos (nas 
regiões orientais), croatas, eslavos 
(ao sul), alemães e ciganos.

Até a Segunda Guerra Mundial, 
a população cresceu muito, com 
um alto índice de natalidade que 
compensava a taxá de mortalidade 
infantil. A Hungria tornou-se um 
país superpovoado, principalmente 
com a volta a seu território de cida
dãos residentes em outras partes 
perdidas pelo tratado de Tnanon. 
Mas a Segunda Guerra Mundial

Em 1848/49, os nacionalistas húngaros revoltaram-se contra os Habsbur- 
gos. (Manifestação de jovens em Budapeste e, abaixo, batalha de Kapolna.)

matou boa parte da população 
masculina, dando um déficit de 
600 0 0 0  indivíduos úteis e ativos 
para a economia nacional. Em 
1969, a densidade demográfica era 
de 1 1 0  habitantes por quilômetro 
quadrado, equilibrados entre a 
zona rural (60%) e a urbana (40%).

A gricultura e indústria

A produção agrícola represen
tava, no inicio da década de 70, 
apenas 2 0 % da renda nacional, em- 
bóra antes da Segunda Guerra 
Mundial a maioria da população se 
dedicasse à agricultura. Mas o solo 
arável estava distribuído em lati
fúndios que tinham mais da metade 
de suas terras inaproveitadas. Es
sas propriedades representavam 
29% das terras aráveis, enquanto 
somente 25% pertenciam a peque
nos proprietários.

_Em 1946 começam as modifica
ções radicais. Suprimiu-se o lati
fúndio por meio da reforma agrária 
e criou-se uma rede de cooperativas 
agrícolas. Com isso, mais de um 
terço do território húngaro, divi
dido em lotes de 2 ou 3 hectares, 
foi redistribuído.

A partir de 1952, intensificou-se 
a criação de cooperativas e, apesar 
de problemas administrativos e de 
organização, próprios das grandes 
reformas, a decada de 60 encontra 
dois terços do solo coletivizados, 
com um terço na mão do Estado e 
apenas 2 % em mãos de particula
res.

O trigo é a principal cultura da 
Hungria, seguido pelo milho, beter
raba, verduras, centeio, páprica, 
frutas e legumes.

A produção mineral húngara é 
relativamente alta. O petróleo é ex 
traído principalmente no sudoeste 
do país. Por não possuir rios de 
montanha, há poucas possibilida
des de produção de energia elétrica. 
Cerca de 90% da produção de 
energia é oriundajie usinas aciona
das pela combustão de linhita.

Apesar de já  ter uma indústria 
em desenvolvimento, na década de 
40 o país ainda se sujeitava a pro
blemas econômicos e políticos que 
entravavam o seu desenvolvimento. 
Só depois de 1945 é que a Hungria 
deixa de ser um país agrícola por 
excelência.

A indústria pesada foi a que 
mais se desenvolveu nesse período, 
também caracterizado por uma re- 
distribuição geográfica das áreas 
industriais. A Hungria organizou 
planos qüinqüenais e replanificou a 
economia interna, chegando o setor 
industrial a representar 50% da 
renda nacional. Para atender ao fa
brico de peças e aparelhamento 
para a indústria de tratores, ceifa- 
deiras, colhedeiras, vagões e veícu
los automotores, desenvolveram-se 
a siderurgia e a metalurgia em 
larga escala. Indústrias de fiação 
para tecelagem, fábricas de laticí
nios, de cerveja, de calçados e de 
açúcar de beterraba representam 
uma produção apreciável, desti
nada quase toda ao mercado in
terno, bom consumidor.

VEJA TAM BÉM : Europa; fino- 
ú g r ic a s , lín g u a s .
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298 Hunos

O encontro entre o Papa Leão I e os hunos serviu de tema a várias pinturas renascentistas, entre as quais a alegoria acima, de Rafael Sanzio,

Hunos

Atarracados, de dorsos curvos e 
andar pesado, os hunos tinham o 
rosto deformado por cicatrizes, 
vestiam-se com peles de animais e 
eram excelentes guerreiros: invadi
ram a Europa nos séculos IV e V,’ 
amedrontando os povos tidos como 
bárbaros, arrasando as cidades. 
Abalaram o poderio romano e 
construíram o jeu  império.

Vieram da Ásia e provavelmente 
descendiam dos hiung-nu, povo nô
made que invadiu o norte da China 
no século IV a.C. e durante cerca 
de duzentos anos limitou-se àquela 
região. Não conheciam a agricul
tura. Viviam como pastores nôm a
des, mas quando necessário reu- 
niam-se rapidamente para enfrentar 
algum inimigo. Organizavam-se es
trategicamente para a luta, dispara
vam grande quantidade de flechas 
com velocidade e precisão admirá
veis, e movimentavam-se com 
grande rapidez e habilidade em 
seus cavalos, que nunca abandona
vam. Não sabiam combater a pé, o

que compensavam sendo excelentes 
cavaleiros. Pareciam pregados nas 
rudes selas de madeira dos cavalos 
feios —  mas extremamente resis
tentes e rápidos — , manejando 
com muita habilidade os grandes 
arcos. Armavam-se também com 
chicotes, laços e espadas.

Cada tribo era formada por dois 
ou três clãs, grande agrupamento 
familiar formado de varios “cam 
pos”, cada um deles com seis ou 
dez famílias. Essencialmente nôma
des, os hunos não se organizavam 
em cidades ou vilas, nem viviam 
em qualquer tipo de habitação se- 
dentaria.

O primeiro ato de conquista dos 
hunos registrado pela história 
ocorre em 177 a.C., quando domi
nam os iustchi, um povo do norte 
da China. A partir daí, tornam-se 
um périgo para o império chinês.

A necessidade de enfrentá-los 
leva os chineses a adotar o mesmo 
método de guerra, baseado na ação 
rápida e organizada de arqueiros 
montados.

A guerra entre chineses e hunos 
é longa. Para proteger seu territó
rio, os imperadores da dinastia 
Han (206 a.C./221 d.C.) iniciam a 
construção da Grande Muralha. 
Depois dc várias derrotas, boa

fiarte dos grupos hiung-nu se con- 
orma e mantem-se ao norte da mu

ralha.
Do século II a o j  a.C., algumas 

tribos vencidas são incorporadas 
ao império chinês. Outras migram 
para as planícies do atual Turques- 
tão, onde estabelecem contato com 
tribos iranianas, das quais assimi
lam os costumes. Os que tentam a 
Dzungaria (China Ocidental), 
domínio de turcos e mongóis, são 
repelidos e obrigados a recuar.

No século IV, o hunos reapare
cem. Uma tribo dos heftalitas ou 
hunos brancos marcha para o oeste 
em direção ao império persa-sassâ- 
nida, no Irã Oriental. Atacam por 
volta de 350, sem sucesso. Vol
tam-se então para a índia, onde 
conquistam várias regiões, e ali fi
cam até meados do seculo VII. Ao 
mesmo tempo, outros grupos de 
hunos brancos migram para as es
tepes meridionais da Rússia.

O nomadismo e a constante pro
cura de pastagens e caça levam os 
hunos também em direção a territó
rios europeus. Em 370, surgem na 
região do rio Volga, atacando seus 
habitantes: alanos, hérulos, sépi- 
das, suevos, ostrogodos, visigo
dos*, que viviam em relativa paz 
com os romanos, pois respeitavam

os limites do império. Fugindo da 
feroz agressão dos hunos, esses po
vos dirigem-se ao Ocidente e ocu
pam territórios dos romanos.

Em 376, os visigodos são os 
grandes inimigos da parte ocidental 
do império, pois já  haviam atraves
sado o rio Danúbio. Para combatê- 
los, Roma consegue a ajuda dos 
hunos, que invadem as províncias 
danubianas e, no ano de 390, esta
belecem-se nas planícies da Panô- 
nia (Hungria). Por volta de 408, os 
hunos já  têm unidos sob sua dire
ção varios povos germânicos* e 
seus domínios se estendem dos 
Alpes orientais ao rio Don.

O Ocidente ainda não se vé dire
tamente ameaçado pelos hunos e 
mantém boas relações com eles, 
basicamente através do coman
dante romano Aécio*, amigo de 
chefes hunos que costumavam aju- 
dá-lo: em 427, contra os visigodos; 
em 428, contra os francos; e em 
430, contra os burgúndios.

A intensa dispersão dos grupos 
hunos levou os romanos a pensar 
que eles não tinham reis. A verdade 
e que havia soberanos, chamados 
“filhos do céu” (uma designação de 
origem chinesa), mas faltava uma 
efetiva organização das tribos, que 
agiam dc maneira relativamente
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isolada. A partir de 420, essa situa
ção vai mudando e as tribos são 
unificadas sob a liderança dos reis 
Mundziuch, Octar e Rua. E os hu
nos passam a influir poderosa
mente na política romana.

Em 432, o comandante Aécio, 
em conflito com altos funcionários 
do império, pede ajuda a Rua, e 
promete-lhe em troca toda a Panô- 
nia. Obtida a ajuda, o rei huno 
exige o pagamento e Roma perde 
aquela província, estrategicamente 
essencial a sua defesa.

Com a morte de seu irmão Oc
tar, Rua assume a liderança total 
de seu povo, e inicia uma política 
de fortalecimento baseada em 
ameaças e acordos. Assim, conse
gue arregimentar tribos turco-hu- 
nas que estavam sob domínio dos 
romanos. E negocia sua ajuda ao 
Império Romano do Oriente, que 
precisava de proteção, pois seus 
soldados estavam combatendo os 
vândalos na África do Norte: Rua 
cobra uma taxa anual por cada 
guerreiro huno e um tributo de 350 
libras de ouro.

Quando Rua morre, seus sobri
nhos Átila* e Bleda (filhos de 
Mundziuch) são aclamados reis hu
nos, senhores de arqueiros e filhos 
do céu. Logo salienta-se a lide
rança de Átila, que se empenha no 
aumento do poderio huno. Ele co
meça por exigir dos romanos a du- 
plicaçao dos tributos fixados por 
Rua, e, ao ver recusada essa exi
gência, ataca e destrói (441) impor 
tantes cidades romanas da região 
do Danúbio (atuais Iugoslávia e 
Bulgária). Avança sobre o império 
oriental, em sucessivas vitórias, e 
alcança a capital, Constantinopla, 
cujas altas muralhas impedem o 
acesso de seus arqueiros. Mas a 
ação devastadora da cavalaria co
m andada por Átila, chamado “o 
flagelo de Deus”, acaba levando os 
romanos a aceitar os altos tributos 
em ouro. O Império do Oriente as
sina com os hunos a paz de Anató- 
lio (443).

0  domínio huno ia então do 
Alto Danúbio ao rio Dnieper e sua 
capital era um campo entre o D a
núbio, o rio Teiss e os montes Cár- 
patos, onde o povo continuava a 
criar gado.

Em 447, Átila está de novo em 
guerra. Os hunos atacam os Balcãs 
e devastam a Icíria, a Macedônia 
e a Trácia. Destroem setenta cida
des. Em 448, Teodósio II 
(401-450), imperador do Oriente, 
firma nova paz com Átila.

A ambição dos hunos volta-se 
então para o Ocidente: querem os 
domínios dos visigodos na Gãlia, 
com capital em Toulouse. Atraves
sam o Reno e invadem a região em 
450. Ajudados por burgúndios, 
francos*, saxões e armoricanos, os 
visigodos e romanos conseguem 
derrotá-los (451). Era o fim da paz 
com Roma.

Com a ferocidade estimulada 
pela recente derrota, as tropas de 
Á tila invadem a península Itálica, 
conquistam Turim, Aquiléia e as 
maiores cidades da Lombardia e 
aproximam-se de Roma. O Papa 
Leão I, o Grande (?-461), vai ao 
encontro de Átila, faz um acordo, 
e Roma é poupada. Ao mesmo 
tempo, uma expedição militar orga
nizada por Marciano (391-457), A rq u e ira  m o n ta d o , m o d e lo  m ilita r se g u id o  p e lo s g u e rre iro s  n ô m a d e s  da Á s ia  (h u n o s , c ita s , tu rc o s  © m o n g ó is ).

O reino persa dos sassânidas influenciou-os. (Miniatura indo-persa.)

imperador do Oriente, derrota as 
reservas hunas na Panônia.

Sem uma vitória definitiva, os 
hunos retiram-se da Itália para 
suas terras, dispostos a reiniciar a 
política de intimidação sobre a 
qual haviam construído seu pode
rio. Mas estavam debilitados de
mais para um ataque imediato. Em 
453, Atila morre e seus numerosos 
filhos divid.em entre si o império 
huno, que se enfraquece e se frag
menta em meio a sucessivas brigas 
pela herança. Ao mesmo tempo, os 
povos dominados (alanos, vânda
los, godos, hérulos e outros) forta- 
lecem-se e rebelam-se.

Numa grande batalha na Panô
nia, em 454, os hunos perdem cerca 
de 30 000 homens, entre os quais 
seu „chefe, Elilac, filho mais velho 
de Átila. As tribos restantes vão à 
região do mar Negro para atacar 
os ostrogodós e são vencidas.

Eunac, outro filho de Átila, fi 
xa-se com seus guerreiros na embo
cadura do Danúbio e ali forma 
uma unidade a serviço do Império 
Romano do Oriente.

Integrando-se a outros povos 
como mercenários ou vassalos, li- 
mitando-se ao pastoreio ou trans
formando-se em agricultores, os 
hunos se dispersam e se diluem 
como povo. Seus últimos remanes
centes agrupados foram os coutir- 
goures e outirgoures. que habita
ram regiões próximas ao Danúbio 
e ao rio Don, até serem extermina
dos pelos ávaros em 560.

VEJA TAM BÉM : Bárbaras, Inva
sões; China, História da; Francos; 
Germânicos, Povos; Rom a Antiga; 
Visigodos.
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Huss, João

João Huss nasceu em 1369 em 
Husinec, pequena cidade da Boê
mia. De família pobre, só pôde es
tudar devido a sua grande inteli
gência. Em 1398 formou-se mestre 
de artes pela Universidade de 
Praga e começou a lecionar teolo
gia, tornando-se bastante concei
tuado nos meios universitários.

Ordenou-se padre em 1400, 
época de conflito entre a Igreja, de 
um lado, e, do outro, as camadas 
rurais descontentes, aliadas aos 
centros urbanos, voltados para o 
comércio e a produção de manufa
turas. A crise era motivada, em 
grande parte, por mudanças econô
micas. À produção e o comércio da 
região passavam por um processo 
de crescimento: as corporações de 
artesãos e as ligas de mercadores 
tornavam-se cada vez mais impor
tantes. Mas nem por isso desapare
ceram os entraves feudais à expan
são da economia. Para comprar e 
vender, e para passar pelas terras 
dos grandes senhores, os comer
ciantes tinham que pagar taxas ex- 
torsivas que encareciam as merca
dorias. Á tensão aumentava na 
medida em que os grandes senhores 
feudais — bispos ou leigos — 
eram na maioria alemães.

Por outro lado, em fins do século 
XIV, consolidou-se entre os tche- 
cos o sentimento de nacionalidade.
Na época em que Huss lecionava 
na Universidade de Praga, eram 
constantes os choques provocados 
por diferenças nacionais. Fundada 
em 1347 pelo Imperador Carlos*
IV, a escola era composta de duas A morte de Huss na fogueira, em Constança, revoltou o povo da Boêmia e levou o pais a uma verdadeira guerra.
“nações” germânicas (bávaros e sa- 
xões) e duas “nações” eslavas (boê
mios e poloneses). A Universidade 
pretendia formar uma cultura co
mum; a instituição deveria servir 
para irradiar teologia para as re
giões eslavas. O objetivo de Carlos 
IV, contudo, não se concretizou: 
obstáculos lingüísticos dificulta
vam a camaradagem, e as rivalida
des e os costumes divergentes pro
vocavam brigas constantes entre 
estudantes eslavos e alemães.

O professor João Huss sensibili
zou-se com os problemas de sua 
época. Influenciado pelas idéias do 
herege inglês John Wycliff*, publi
cou em 1405 De Omni Sanguine 
Christi Glorificato. Na obra, colo
cava-se contra os milagres forjados 
que atraíam o povo à Igreja e tam 
bém contra a hierarquia eclesiás
tica, que considerava corrupta.
Conclamava os cristãos a ver 
Cristo nos ensinamentos da Bíblia, 
não nos sacramentos da Igreja.
Apesar de repetir formulações de 
Wycliff, Huss acrescentou-lhes 
novo componente: colocou a polê
mica religiosa em terreno político.

O pregador Huss tornou-se fa 
moso junto ao povo e à corte. Em 
1409, por intermédio da rainha da 
Boêmia, Sofia, Huss foi nomeado 
reitor da Universidade de Praga, e 
conseguiu, com seu prestígio, que o 
Rei Venceslau IV (1361-1419) 
atendesse a uma das reivindicações
dos nacionalistas. Assim, os boê- O  c o n c ílio  de C o n s ta n ç a  d e s a u to riz o u  os p a p a s d o  C is m a  o n o m e o u  M a rt in h o  V  p aro  g o v e rn a r  a Ig re ja  C a tó lic a .
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mios obtiveram a maior parte dos 
votos do conselho universitário, em 
detrimento dos alemães, bávaros e 
poloneses. Mas a maioria dos pro
fessores, alemães, começou o 
êxodo em direção a Heidelberg, Er- 
furt e Leipzig.

Na mesma época configurou-se 
um atrito entre os religiosos boê
mios e João Huss. As idéias anti- 
clericais do reitor fizeram com que 
o bispado de Praga indicasse um 
inquisidor para investigar as ativi
dades do professor herege.

O processo contra Huss prosse
guiu quando, em 1410, o Papa Ale
xandre V (13407-1410) exigiu que 
abjurasse a heresia de Wycliff, or
denou a queima de seus livros e in
terditou-lhe o púlpito. Mas Huss 
não se intimidou e continuou a pre
gar contra a Igreja. Com a morte 
de Alexandre V, Huss, o rei e seus 
auxiliares dirigiram um apelo a seu 
sucessor, João X X III (1370-1419), 
depois considerado antipapa, para 
que revogasse a bula de Alexandre. 
Mas o novo papa, além de não 
atender à solicitação, reforçou as 
medidas de seu antecessor, lan
çando um anátema contra a cidade 
que abrigava o herege Huss. Este, 
por sua vez, renovou a campanha 
contra a Igreja, pedindo inclusive a 
desapropriaçao de seus bens. A po
pulação tcheca agitou-se: os líderes 
do movimento anticlerical pediram 
que não se pagassem mais dízimos 
à Igreja. O Rei Venceslau IV, sen
tindo que havia perdido o controle 
da situação, baniu Huss de Praga.

Em 1414, na cidade de Cons- 
tança (Alemanha) realizou-se um 
concílio que visava a normalizar a 
situação criada pelo Cisma. Mas 
outra questão importante constava 
do ternário: a heresia hussita e sua 
propagação pelo Sacro Império 
Ro m ano-Germân ico.

Sigismundo (1368^1437), rei da 
Hungria e meio-irmão de Vences
lau IV, conseguiu leVar Huss para 
Constança, garantindo lhe que. in 
dependentemente de seus debates 
com os doutores da Igreja, teria as
segurado seu salvo conduto: não 
seria preso. No entanto, logo que 
chegou a Constança, Huss foi apri
sionado: os prelados não lhe conce
deram a menor oportunidade de 
parlamentar.

Em outra sessão do concílio, em 
1415, Huss foi condenado à fo
gueira. O professor Jerônimo de 
Praga (13607-1416), que o acom
panhava sofreu o mesmo destino.

A expansão dos hussitas

A notícia da morte de Huss re
voltou o povo da Boêmia. O país 
dividiu-se. De um lado ficaram os 
aliados do Rei Venceslau IV (os 
grandes barões, na maioria ale
mães, e o alto clero); de outro, os 
partidários de Huss: burgueses, la 
vradores, o baixo clero e a pequena 
nobreza. As grandes cidades insur
giram-se contra o rei, os senhores 
foram expulsos de seus feudos. Em 
poucas semanas todo o sul da Boê
mia caiu nas mãos dos partidários 
de Huss. Em Praga tomaram a 
Universidade e organizaram pro
cissões durante as quais carrega
vam um cálice. Huss havia afir 
mado que todos os cristãos — não 
apenas os padres —  deviam rece

ber jsomunhão pelo cálice. Por essa 
razão, os hussitas de Praga recebe
ram o nome de calistinos.

Em outra cidade, Pilsen, os re
beldes declararam que se aproxi
mava o reinado de Deus sobre a 
Terra. Padres e monges tomaram 
uma fortaleza, que recebeu o nome 
bíblico de Tabor. Para lá afluíram 
hereges de toda a Europa, e a efer- 
vescencia era tal que os taboritas 
amedrontaram os calistinos de 
Praga com seu radicalismo. Os 
grandes comerciantes e banqueiros 
hussitas da capital não aceitavam 
medidas que preconizavam, princi
palmente, a redistribuição comuni
tária  de todas as posses — queriam 
apenas a expropriação dos bens da 
Igreja e dos alemães. Conseqüente
mente, os calistinos, abdicando de 
suas posições, fizeram com que o 
governo tcheco proibisse as procis
sões do cálice, ritual que mantinha

uma mobilização constante dos 
hussitas.

Mas a medida foi contraprodu
cente: em 30 de julho de 1419, essa 
proibição provocou séria revolta
— sob a chefia do taborita João 
Zizka (1375-1427), o povo rebe
lado atacou os conselheiros e o 
burgomestre de Praga.

Após a luta entre os rebeldes e 
as tropas reais, Praga ficou semi- 
destruida. Parte da cidade ficou 
sob controle do partido católico 
(barões, bispos e o rei), o resto, dos 
adeptos de Huss.

Enquanto os calistinos preconi
zavam um acordo com os inimigos, 
Zizka e os taboritas não aceitavam

§ualquer negociação. Com a morte 
e Venceslau e a chegada de seu ir

mão Sigismundo, que assumiu o 
governo, tornou-se claro que um 
acordo seria difícil. Os nobres que
riam tudo de volta: seus feudos, as

posses confiscadas à Igreja e, prin
cipalmente, o poder político.

A perspectiva de repressão con
tra os hussitas aumentou quando, 
em 1420, um representante do papa 
anunciou que se preparava uma 
cruzada contra os hereges. A 
ameaça provocou reação imediata 
entre os hussitas: taboritas e calisti
nos uniram-se sob o comando de 
Zizka.

Após sucessivas vitórias contra 
as forças dos nobres, em 14 de ju 
nho de 1420 o exército hussita en
trou em Praga. Os burgueses, liga
dos apenas por interesse aos 
hereges, assustaram-se com o 
bando de rebeldes que, entre uma 
oração e outra, reafirmava, aos 
berros, que os bens terrenos seriam 
igualmente distribuídos entre todos 
os homens. E, atemorizados, liga
ram-se de vez aos papistas.

Mas outra dissensão enfraque-

Foi entre os camponeses, explorados pelos senhores feudais, que Huss encontrou a maioria dos seus seguidores.
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Uma das batalhas entre cruzados e hussitas, segundo miniatura da época.

ceu os hereges: liderado por Zizka, 
o setor moderado dos taboritas 
(constituído de lavradores que não 
tinham o mínimo interesse em re-

Íiartir as terras conquistadas à 
greja e aos nobres) massacrou os 

radicais.
Em 1422 os burgueses de Praga 

iniciaram negociacoes com os no
bres no sentido de encontrar um 
novo rei que “pusesse ordem” na 
Boêmia. A escolha recaiu sobre Si- 
gismundo Koribur, rei da Polônia. 
Diante da ameaça de serem gover
nados por estrangeiros, os taboritas 
levantaram-se de novo, sob o co
mando de Zizka. Naquele mesmo 
ano, os hereges esmagaram as tro
pas enviadas pelo Sacro Império e 
seus aliados.

Em 1426, os taboritas passaram 
a ser chefiados pelo padre Procó- 
pio, o Grande (1380-1434), pois 
Zizka morrera de peste. No mesmo 
ano, derrotaram mais uma invasão 
dos alemães: na  Europa central 
não restava um só exército que pu
desse opor-se aos hussitas.

Os orfãos — denominação que 
os hereges receberam depois da 
morte de Zizka — puseram-se em 
marcha pela Morávia, Hungria e 
Silésia para levar aos estrangeiros 
a mensagem do “povo de Deus”. 
Por onde passaram incendiaram as 
igrejas e as casas dos grandes ba
rões; muitas cidades aclamaram os 
hussitas, que vinham libertá-los dos
a lem ães e suas taxas.

Em 1427 os hereges estavam às 
portas de Nuremberg e Leipzig. Em 
Nuremberg os hussitas assinaram 
uma trégua com os alemães e, em 
troca, receberam permissão para 

regar na cidade. A propaganda 
ussita abria caminho para a Eu

ropa ocidental: apareceram panfle
tos em Paris, Roma, Veneza, Bar
celona e mesmo na Inglaterra.

Quando se reuniu um concílio 
em Basiléia (1431), o movimento 
hussita estava no auge. Os dissi
dentes foram convidados a partici
par da reunião em igualdade de 
condições. Em 1433, foi assinado 
um tratado de paz entre os órfãos 
e os príncipes alemães. O exército 
foi desmobilizado e os soldados re
gressaram a suas casas.

Mas a paz teve curta duração. 
No ano seguinte, os taboritas, ata
cados de surpresa pelos alemães, 
foram massacrados. Numa tenta 
tiva de reação, Procópio e seus co
mandados foram derrotados pelos 
senhores feudais em Lipar na Boê
mia, em 30 de maio de 1434. O co
mandante foi morto.

Em 1437, o último capitão tabo- 
rita, João Rohac, e seus sessenta 
órfãos foram executados em Praga. 
So no fim do século XVIII seria 
obtida a tolerância religiosa.

VEJA TAM BÉM : Heresia: Inqui
siçã o ; R e fo r m a  e C o n tra -R e fo rm a .

Husserl

O pensamento de Edmund Hus- 
serl inicia uma das principais ver
tentes filosóficas do século XX. 
Propondo um novo ponto de par
tida para pensar e um novo método 
de pesquisa, passou a exercer am
pla influência científica.

Nascido em 8  de abril de 1859, 
em Prosznitz (Morávia), então per 
tencente ao Império Austro-Hún- 
garo, Husserl estudou na Universi
dade de Leipzig (1876/78) — 
astronomia, física, matemáticas — 
e depois na de Berlim (1878/81^, 
onde seguiu os cursos de matema- 
tica e filosofia. Enye 1881 e 1883, 
permanece em Viena, aí escrevendo 
sua tese de doutoramento Sobre o 
Cálculo das Variações. Nessa 
época é nomeado professor assis
tente na Universidade de Berlim. 
De volta a Viena (1884), liga-se ao 
filósofo Franz Brentano*, cuja in
fluência marcará seu pensamento. 
Desde 1887 professor da Universi
dade de Halle, Husserl publita 
(1891) o primeiro volume da Filo
sofia da Aritmética. Nesse período 
conhece o grande matemático 
Frege*. De 1900/01 são os dois vo
lumes de sua obra Investigações 
Lógicas, na mesma época em que

passa a dar cursos na Universidade 
de Gõttingen. A partir de 19 13 o 
renome e a influencia de Husserl 
aumentam; desse ano é uma de 
suas obras fundamentais: Idéias 
Relativas a uma Fenomenologia 
Pura e a uma Filosofia Fenomeno- 
lógica. De 1916 a 1928, leciona em 
Friburgo (Brisgau), realizando con
ferências em Londres (1922) e em 
Amsterdam (1928). Em 1929, tor
na-se membro correspondente da 
Academia Francesa e realiza con
ferências na Sorbonne (Paris), de
pois desenvolvidas e publicadas 
com o título Meditações Cartesia
nas. Sua origem judaica cria-lhe 
problemas com a ascensão do na- 
cional-socialismo na Alemanha: 
em 1933 é proibido de participar 
de congressos e de deixar o país 
sem autorização. Em 1935 publica 
A Crise das Ciências Européias. 
Doente desde 1937, morre, no ano 
seguinte, em Friburgo.

Freqüentemente tem-se feito a 
distinção de três períodos do pensa
mento de Husserl: de início, ele não 
reconhece ainda o primado da ló
gica sobre as estruturas e a análise 
matemáticas, bem como sobre a 
psicologia e outras ciências relati
vas a fatos naturais. Todavia, al
guns anos mais tarde irá mostrar 
nas Investigações Lógicas que a ló
gica pura e, de saída, um a fenome
nologia, ou seja, uma descrição da 
consciência — método que permi
tiria apreender significações e che

Husserl: a procura de novo e mais seguro ponto de partida para o pensar.
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gar à visão de essências*. Assim, 
numa segunda etapa de sua filoso
fia, Husserl passa a visar não mais 
a objetos mas à consciência de ob
jetos, não mais à ciência consti 
tuída, às significações e às essên
cias —  e sim ao “vivido”. Seu 
método de investigação —  o mé
todo fenomenológico — assume 
então o caráter de uma reflexão so
bre a vida da consciência. Na úl
tima fase de sua obra, Husserl co
loca problemas relativos à história, 
ao mundo das pessoas e da cultura 
em termos de historicidade da 
consciência. Dedica-se então à aná
lise do “mundo da vida”, que seria 
o “ horizonte” da consciência.

Essa evolução constante do pen
samento de Husserl — de cuja fase 
derradeira existem ainda escritos 
inéditos — permitiu que sua in-' 
fluência se difundisse em várias di
reções, devido à ênfase dada por 
seus seguidores a alguns de seus te
mas ou a determinado momento de 
sua transformação filosófica.

Nos seus primeiros ensaios, 
Husserl procura descrever os pro
cessos mentais do matemático. 
Mas uma tal descrição deixa de 
lado o que faz com que uma ciên
cia seja uma ciência. É o que Hus
serl passa a investigar, buscando o 
fundamento das verdades univer
sais. Para isso rejeita a colocação 
do problema da ciência e da ver- 
.dade em termos puramente psicoló
gicos, pois a psicologia, na medida 
mesma em que pretendia lidar com 
fatos mentais, levava ao relati- 
vismo e ao ceticismo*, ao atribuir 
ao conhecimento verdadeiro uma 
base exclusivamente factual. Para 
Husserl, contrariando o psicolo- 
gismo difundido no seu tempo, as

Jovem, ele estudou matemática;
depois, procurou-lho a lógica.

leis lógicas que devem garantir a 
unidade de qualquer ciência não 
podem ser vistas como fatos psíqui
cos. Isso acabaria por corroer o ca
ráter de necessidade e de univer
salidade dos conhecimentos 
científicos, demolindo a pretensão 
da própria psicologia de ser ciência 
ou reduzindo todas as ciências à 
psicologia, inclusive a matemática. 
Impedindo a distinção entre fa to  e 
direito, o psicologismo impede o 
próprio caráter normativo da ló
gica e, conseqüentemente, a possi
bilidade de distinção entre conheci
mentos verdadeiros e falsos. Para 
justificar a legitimidade da ciência, 
enquanto universal, Husserl recusa 
cjue a lógica seja uma pura arte a 
lidar com fatos mentais: ela seria 
uma ciência teórica, a lógica pura, 
independente da psicologia tanto 
quanto da metafísica. Isso é o que 
Hussèrl procura mostrar através do 
método que desenvolve, a fenome- 
nologia, que ele mesmo define 
como “ a ciência descritiva das es
sências da consciência e de seus 
atos”. Enquanto a psicologia expe
rimental considera as condiçoes 
dos fatos psíquicos na medida em 
que são empiricamente reais e em 
função de suas relações mútuas e 
naturais, a fenomenologia descreve 
atos de consciência enquanto vi 
sam a essências transcendentes, ou 
seja, enquanto procuram “efetuar” 
significações. Desse modo, o mé
todo fenomenológico interessa-se 
pelos atos de consciência não ape
nas na medida em que são intencio
nais (sempre relativos a um objeto), 
como já  m ostrara Brentano, mas 
na medida em que visam à verdade. 
Para Husserl, o objetivo da filoso
fia é o de atingir a visão das essên
cias que constituiriam a base para 
uma lógica pura; a fenomenologia 
apresenta-se, assim, como uma 
forma de intuicionismo. Mas essas 
essências só podem ser apreendidas 
após as etapas preliminares prescri
tas pelo metodo fenomenologico, a 
partir da “colocação entre parênte
ses” ou “suspensão do juízo” (epo- 
ché) dos conteúdos habituais da 
consciência. A epoché é que permi
tiria inverter a direção normal da 
intencionalidade da consciência, 
fazendo com que, em lugar dos ob
jetos espontaneamente visados, a 
consciência se volte para a apreen
são de sua própria intencionali
dade. Com isso, pode-se examinar 
o ato mesmo de atribuir significa
ção a um conteúdo de consciência. 
Esse processo de “redução”, que le
varia a consciência a se apreender, 
deixando em suspenso a “ tese do 
mundo”, seria cumprido em dois 
momentos: o da redução eidética 
(que efetiva a colocaçao entre pa- 
renteses das certezas naturais e 
apreende-lhes o sentido) e o da  re
dução fenomenológica (que em 
preende uma análise transcendental 
da consciência).

Inicialmente animada pela pro
cura de essências estáveis e univer
sais, a fenomenologia de Husserl se 
desenvolverá depois no sentido de 
integrar à análise da consciência a 
dimensão temporal.

VEJA TAM BÉM : Essência: Feno-
m v n & J & g ia i  L ó g i c a ;  V e rd a d e *

Huxley

Na cidade inglesa de Goldaming 
(Surrey, Inglaterra), onde nasce a
26 de julho de 1894, Aldous Leo- 
nard Huxley passa uma infância de 
menino tímido.

Quando começa a cursar o colé
gio de Hillside, revela-se um aluno 
inteligente e esforçado, que escreve 
poesias entre uma aula e outra e 
aproveita o recreio para decorar 
seu papel numa peça de Shakes- 
peare*, tradicionalmente encenada 
no fim do ano letivo. Com treze 
anos, obtém seu primeiro “sucesso 
literário” , com a publicação de seu 
poema Cavalos ao Mar na revista 
da escola.

Em 1910, ingressa no colégio de 
Eton, reservado às crianças das 
famílias ricas. E Aldous tem razões 
para orgulhar-se de seus parentes: 
o avô paterno, Thomas Huxley*, 
fora medico e zoólogo de renome; 
o irmão mais velho, Julian, iniciava 
brilhante carreira de biólogo.

Também Aldous demonstra esse 
interesse familiar pelas ciências na
turais: quando sua cegueira co
meça a se manifestar, ele está 
olhando através de um microscópio 
(1910). A doença progride até que 
ole aú poaaa ver sombras illüistin-

tas, mas desaparece ao fim de oito 
meses. (A desagradável experiência 
seria descrita em A  A rte  de Ver, 
publicada em 1943.) Em 1914, 
quando o trauma causado pela 
doença já  está superado, Aldous re
cebe novo e profundo abalo: seu ir
mão Trev suicida-se.

Am or, sarcasmo, misticismo

Tudo isso faria do menino solitá
rio um homem precocemente am a
durecido, cuja obra refletiria a 
amargura e o pessimismo irônico e 
resignado de seu caráter.

Mas essa sofrida maturidade não 
impede que, aos 25 anos, Aldous 
seja um noivo nervoso e embara
çado. Em 1919, casa-se com Maria 
Nys, quatro anos depois de ter se 
formado em letras pela Universi
dade de Oxford. E a vida de casado 
viria ampliar a atividade literária 
que começara em 1916, quando ele 
publicara versos na revista Wheels, 
editada pela pôetisa Edith Sitwell 
(1887-1964), e que continuara em 
1919, quando passara a colaborar 
no Athenaeum, revista dirigida 
pelo crítico John Middleton 
Murry*.

Fugindo da agitação das grandes 
cidades, o casal aluga um chalé re
tirado, na Suíça, onde ele passa a 
maior parte do tempo escrevendo. 
M aria datilografa os manuscritos 
(Aldous jam ais se habituaria à 
“ülaDOiica" máquina üe escrever) e,
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mais que esposa e secretária, é um 
estímulo à produção do marido. 
Faz o impossível para que ele es
creva romances e ensaios sem se 
deixar vencer pela insegurança e 
pela severidade do julgamento que 
dispensava a seus textos. Sua co
luna de crítica dram ática da West- 
minster Gazette, por exemplo, é 
quase uma consagração, mas ele 
tem a sensação de estar enganando 
o público. Maria consegue vencer 
esses receios injustificados e leva 
Aldous a escrever dia e noite. Só 
interrompem o trabalho para bre
ves passeios pela floresta ou via
gens ocasionais à Itália (país que 
fascina o escritor e ambiente de 
muitos de seus romances). Surgem 
o Limbo  (1920), Crome Yellow 
(Amarelo Brilhante, 1921) e Essas 
Folhas Murchas (19 25).

De 1928 é Contraponto, ro
mance incomum, saudado e criti
cado em todo o mundo literário da 
época. Nele, Aldous denuncia o 
que acredita ser a impossibilidade 
do amor, da comunicação e da arte 
na sociedade excessivamente racio
nalizada, cheia de sofisticação e 
materializada da Inglaterra de en- 
tre-guerras. A intelectualidade bri
tânica é mordaz e implacavelmente 
dissecada — Huxley está se colo
cando ao lado de James Joyce*, 
Virgínia Woolf* e D. H. Law- 
rence*, inovadores que recusam 
criticamente a sociedade em que vi
vem. O misticismo e a angústia in
telectual do pós-guerra estao sendo 
substituídos pela reação desespe
rada a um mundo cada vez mais 
tecnicista e impessoal, e Aldous, 
fustigando as injustiças e a hipocri
sia, anseia pela volta do homem 
aos princípios básicos de sua natu
reza.

Admirável M undo Novo, de 
1932, é uma utopia na qual a fé 
no progresso científico e materia
lista é cruelmente ridicularizada: 
Aldous descreve em minúcias uma 
sociedade que resolveu o problem a 
do excesso de populaçao esma
gando “racionalmente” qualquer "Admirável Mundo Novo": o futuro da humanidade, numa irônica profecia.

individualidade. O livro é muito 
bem aceito — talvez por alertar os 
leitores para um possível estado da 
sociedade futura. Ainda em 1932, 
Aldous edita a Correspondência de 
Lawrence. Dois anos depois, viaja 
para a América Central.

Em seus romances seguintes ele 
demonstra crescente preocupação 
com os grandes problemas morais 
e religiosos.

Sem Olhos em Gaza, de 1936, 
deixa clara a influência do bu
dismo* e do misticismo* oriental.

Em 1937, Aldous transfere-se 
para Los Angeles, com sua mulher. 
Os americanos conhecem então um 
escritor para o qual o bem e o mal 
não existem em si mesmos: a vida 
é composta por ambos. A ninguém 
cabe julgar radical e definitiva
mente coisa alguma. Assim, seu ro
mance já  não procura destruir para 
melhorar: contenta-se em contem
plar os. homens, fixando sua reali
dade. É o espírito que transparece 
em Fins e Meios (1937).

Nos Estados Unidos, o trabalho 
continua intenso: A /ter M any a 
Summer (1939), sobre o tema da 
morte e da imortalidade; Eminên
cia Parda (1941), biografia do pa
dre Joseph (confessor e conselheiro 
de Richelieu*), onde se revela tam 
bém a preocupação com as rela
ções entre bem e mal; A Arte de 
Ver; O Tempo Precisa Parar 
(1944); e a Filosofia Perene (1946) 
são os principais livros do período, 
acompanhados de dezenas de en
saios literários e filosóficos.

As portas que dão para dentro

Em 1948, Aldous recebe Laura 
Archera em sua casa de Wrigwood, 
perto de Los Angeles. Ela deseja 
fazer um filme, e espera contar com 
a ajuda do escritor, familiarizado 
com os meios cinematográficos. 
Mas Laura é italiana, e acabam fa
lando muito mais de seu país do 
que a respeito do tal filme. Tor
na-se amiga dos Huxley e passam 
muito tempo juntos.

A poetisa eann sitweu eaitou algumas oas primeiras oDras ao escritor.nuxiey tez seu curso universitário em uxtora, onae se rormou em Letras.
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Um menino pensativo e solitário: Aldous Huxley, aos oito anos de idade.

Os três se encontrariam pela úl
tim a vez na Itália, em 1954. Foram 
dias agradáveis, mas poucos: o ca
sal logo volta aos Estados Unidos, 
e Maria morre no ano seguinte. 
Quando recebe o telegrama de Al
dous, Laura intui, antes de lê-lo, 
que seu amigo agora está mais so
zinho que nunca. Precisa de sua 
companhia. Faz as vezes, durante 
um ano, da secretária e da compa
nheira estimulante que Aldous per
dera. E, em março de 1956, passa 
a substituir também a esposa, após 
um casamento repentino e infor
mal.

O fim, em silêncio

Huxley continua sendo um ho
mem de intensa vida intelectual: 
além de sua enorme produção lite
rária, encontra tempo para ler de 
tudo, desde os grandes autores da 
época até a Enciclopédia Britânica, 
que sabia quase de cor, passando 
pelas revistas mais extravagantes. 
Numa delas, lida em 1952, um ar
tigo chamou particularmente sua 
atenção. Era o trabalho de um 
certo Dr. Osmond acerca de alguns 
cactos e cogumelos que produzem 
visões semelhantes às do êxtase re
ligioso. Não se restringindo à teo
ria, Aldous entra em contato com 
o médico e faz experiências —  com 
a atitude objetiva de um cientista
— com mescalina e ácido lisérgico 
(LSD). No ano seguinte, A s Portas 
da Percepção relataram suas im
pressões a respeito dos alucinóge
nos*. As conseqüências da droga 
sobre a mente humana passaram a 
constituir um dos temas prediletos 
do autor.

Huxley escreve incessantemente. 
No ano da morte de Maria, publi
cara O Gênio e a Deusa, seguido, 
j á  e m  1 9 5 6 , d e  C é u  e  In fe r n o .

Em 1958, acompanhado de 
Laura, está no Brasil, como hós
pede oficial do governo. Quer ver 
de tudo (as obras de Brasília, as fa
velas do Rio de Janeiro, os índios 
do Mato Grosso), mas as jornadas 
lhe são fatigantes, apresenta-se pá
lido e fraco às inúmeras entrevistas 
e conferências. É um câncer na gar
ganta que começa a se manifestar.

Mesmo assim, publiea, no ano 
seguinte, Volta ao Admirável 
M undo Novo, e, em 1961, viaja à 
Suíça. Mas os sintomas da doença, 
agora, já  são conclusivos: Aldous 
deve retornar imediatamente aos 
Estados Unidos, para um trata
mento que —  no máximo — lhe 
prolongará a espera. De volta a 
Los Angeles, escreve seu último ro
mance, A  Ilha (1962), onde volta a 
falar das experiências com drogas, 
numa mensagem de amor e de con
fiança na humanidade (radical
mente oposta ao ceticismo irônico 
de Contraponto).

Apesar das aplicações de co
balto, o escritor não apresenta me
lhoras. Está praticamente mudo, 
não pode mais ditar (como era seu 
hábito). Escrever a mão lhe é pe
noso, mas pior seria não empregar 
em literatura seus últimos dias.

Morre em 22 de novembro de 
1963. Mas, nesse dia, o mundo, 
abalado com o assassínio de John 
F. Kennedy*, não fica sabendo 
dessa outra perda. Apesar do re
nome que alcançara, e de contar 
entre seus amigos com grandes no
mes do mundo das letras e da polí
tica, o escritor não tem um enterro 
muito concorrido: L aurae  Mathew 
(filho único do escritor e de Maria) 
enterram-no como ele vivera — 
com simplicidade e discrição. De
pois da cerimônia, comunicam ao 
mundo que Aldous Leonard Hux
ley já  não existia.

Huygens

O século XVII assinala o fim do 
“jugo” aristotélico, dos dogmas da 
escolástica* medieval, do clima tu
multuado da Renascença*: é mar
cado pelo desenrolar de uma 
grande revolução do _pensamento 
científico, e pela criaçao de novos 
e eficazes métodos de pesquisa.

A álgebra*, a teoria dos núme
ros, o cálculo das probabilidades*, 
a geometria* projetiva e o cálculo 
infinitesimal começam a apoiar-se 
em bases sólidas; a física consti- 
tui-se em ciência autônoma; a me
cânica* celeste fixa-se, definitiva
mente, no sistema de Copérnico*; 
pouco a pouco, a  óptica geométrica 
adquire as feições de “ciência ma
temática”. A invenção da luneta e 
do microscópio*, a descoberta das 
leis da óptica geométrica, o estudo 
mais preciso dos fenômenos elétri
cos e magnéticos asseguram pro
gressos paralelos no campo experi
mental.

Caminhando a passos largos por 
toda a Europa ocidental, essa revo
lução científica conhece, nos Paí- 
ses-Baixos, um clima de indústrias

e riquezas. É onde se encontram, 
por exemplo, os editores do Dis- 
cours de la Méthode, de Descar
tes*, ou dos Discorsi, de Galileu*.

Na cidade de Haia, perto do mar 
do Norte, vive Constantin Huygens 
— ministro de Guilherme* III — , 
que se coloca inteiramente à dispo
sição de sábios franceses como 
Mersenne (1588-1648) e Descartes. 
E a eles confia a orientação de seu 
filho Christian Huygens, cuja obra 
física e matemática asseguraria a 
ligação entre as pesquisas de Gali
leu e os trabalhos de Newton*.

Experiência: um meio

Nascido a 14 de abril de 1629, 
Huygens teve, desde cedo, sua 
atenção despertada para os proble
mas humanísticos e filosóficos e, 
paralelamente, para os novos méto
dos científicos. Uma grande apti
dão p a ra  o desenho, para modelos 
mecânicos e para a matemática 
acompanhou seus estudos de di
reito, desenvolvidos na Universi
dade de Leyde. Após formar-se em 
jurisprudência, passou a dedicar-se 
a pesquisa matemática e, em 1651, 
faz a primeira análise crítica dos 
métodos de quadratura de curvas e 
cálculo das probabilidades empre
gados na época. Cinco anos mais 
tarde, publica a síntese desses en-
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Nesta obra, o físico holandês expôs sua teoria sobre dinâmica do pêndulo.
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Adotando como lema "a experiência a serviço da razão", Huygens preparou os alicerces da física newtoniana.

saios no livro Tractatus de Racio- 
ciniis in Ludo Aleae (Tratado do 
Raciocínio em Jogos de Azar).

E na pesquisa experimental que 
Huygens encontra a expressão 
mais adequada à sua personalidade 
de cientista. Defende, porém, que a 
experiência em si não é suficiente
—  necessita de princípios e hipóte
ses que a fundamentem. Seu lema 
será sempre: “A experiência a ser
viço da razão”. Em colaboração 
com seu pai, descobre um novo mé
todo de polimento de lentes, o que 
lhe permite a construção de um te
lescópio mais eficiente. Corn ele, 
pode observar o sistema de satélites 
de Saturno e descobrir o sexto (Tri
tão); observa ainda a forma dos 
anéis do planeta, e esclarece sua 
natureza. Os dados colhidos nessas 
observações fornecem-lhe material 
para duas obras: De Saturni Luna 
Observatio Nova (1656) e Systema 
Saturnium  (1659). Cabem também 
a Huygens os primeiros estudos da 
nebulosa Orion (uma das regiões 
desse aglomerado estelar ficou co

nhecida pelo seu nome). Em suas 
investigações astronômicas, per
cebe a quantidade de erros que se 
acumulam devido à inexistência de 
um aparelho que medisse o tempo 
com exatidão. E prepara-se para 
construir um relógio de pêndulo — 
tarefa que consegue terminar em 
1656. Dois anos depois publica 
Horologium, obra em que expõe o 
funcionamento de seu invento e as 
possibilidades de, com ele, determi
nar as longitudes em alto-mar — 
problema de importância básica 
para o século XVII, a era das nave
gações oceânicas.

Em 1661, Huygens visita a In
glaterra, onde seu renome de cien
tista lhe vale a indicação para 
membro da Royal Society —  pe
rante a qual apresenta,'em  1669, 
um trabalho sobre a çolisâo dos 
corpos elásticos.

O ndulatória ou corpuscular?

O período que se estende de 
1665 a 1681 vai encontrar Huy

gens na França. Como protegido 
do Rei Luís* XIV, continua seus es
tudos sobre dinâmica do pêndulo e 
torna-se uma espécie de orientador 
de outros matemáticos, entre eles 
Leibniz*. Remontam também a 
essa época —  a mais produtiva de 
sua vida —  os trabalhos sobre 
força centrípeta, e a primeira incur
são no mundo das teorias da luz*. 
Expõe no Horologium Oscillato- 
rium, publicado em 1673, as con
clusões sobre dinâmica de sistema, 
sobre a determinação da relação 
entre o comprimento de um pên
dulo e o período de oscilação. No 
apêndice, enuncia as leis da força 
centrípeta nos movimentos circula
res uniformes. Prepara assim os ali
cerces da teoria de Newton sobre a 
gravitação* universal.

Seu primeiro trabalho sobre a 
teoria ondulatória da luz é apresen1 

tado à Academia de Ciências de 
Paris em 1678. O tratado a respeito 
do assunto surge apenas em 1690 
(Traité de la Lumière). Segundo 
Huygens, a luz consiste no movi

mento da matéria que se encontra 
entre o observador e o corpo lumi
noso. A qualquer instante, a posi
ção de uma “frente de onda” pode 
ser calculada baseando-se no 
princípio de que seus pontos geram 
continuamente ondas esféricas se
cundárias — a “frente de onda” 
sempre está, portanto, envolta por 
ondas secundárias. Apoiando-se 
nesse princípio, Huygens consegue 
dar uma explicação “simples” para 
os fenômenos de reflexão* e refra- 
ção* da luz. Conclui, por exemplo, 
que a velocidade de propagação da 
luz em um meio opticamente denso 
é menor do que no vácuo — o que 
dá origem a acirradas polêmicas 
com Newton; este, defendendo a 
teoria corpuscular, afirmava o con
trário. Mas é Huygens quem ga
nha: anos mais tarde, em 185 1, as 
experiências dos físicos Fizeau* e 
Foucault* confirmariam sua teoria.

A dupla refração

Um dos mais brilhantes triunfos 
da teoria ondulatória de Huygens 
reside na explicação que ela prevê 
para o fenômeno da birrefringencia
—  observado em cristais de espato 
da Islândia (formas romboédricas 
do carbonato de cálcio) conhecido 
também como calcita. Ao incidir 
sobre um desses cristais, um raio 
luminoso dá origem a dois raios re- 
fratados (e, portanto, um objeto 
visto através do cristal tem duas 
imagens). Esses raios exibem pro
priedades diferentes. Um deles — 
denominado raio ordinário, pois 
pode ser obtido numa refração nor
mal — obedece à lei de Snellius- 
Descartes: “O raio incidente, o raio 
refratado e a reta normal à superfí
cie no ponto de incidência perten
cem ao mesmo plano; e a razão en
tre o seno do ângulo de incidência 
e o seno do ângulo de refração é 
sempre constante — para um 
mesmo dioptro (sistema consti
tuído por dois meios) e uma dada 
luz monocromática” . O outro, po
rém, afasta-se do comportamento 
previsto por essa lei —  é chamado 
de raio extraordinário. Para expli
car a dupla refração, Huygens su
pôs existirem dois tipos de onda 
que se propagam através do cristal: 
uma onda esférica, correspondente 
ao raio ordinário, e uma onda esfe 
roidal, relativa ao raio extraordiná
rio. O surgimento desses doisjipos 
prende-se ao fato de o meio não ser 
isotrópico —  suas propriedades va
riam segundo a direção.

Apesar dos resultados positivos 
colhidos no estudo da luz, ele não 
conseguiu explicar o problema da 
cor* —  muito discutido na época.

Em 1681, Huygens abandona a 
França, pois os huguenotes (calvi- 
nistas franceses), sofreram violen
tas perseguições. Retorna à Ho 
landa, onde cria um grupo de 
discípulos e admiradores. Eles pu
blicam, após a morte do mestre — 
ocorrida a 8 de junho de 1695 — , 
dois livros deixados na Universi
dade de Leyde: De Vita Própria 
(sua autobiografia) e Cosmotheo- 
rus, um ensaio filosófico.

VEJA TAM BÉM : Luz; Reflexão; 
Refração.


